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Fojoarkivet får ny redaktör  
 

 

Notisversion 

Fojoarkivet – Medieinstitutet Fojos satsning som samlar Sveriges bästa 

lokaljournalistik – har fått ny redaktör. Frilansjournalisten Per Johansson tar över 

efter Anna Gullberg och ger ut sitt första nyhetsbrev på fredag.  

 

 Brödtext 

Fojoarkivet är ett projekt där Medieinstitutet Fojo (inom kunskapsmiljön En 

ifrågasatt demokrati på Linnéuniversitetet) samlar och presenterar exempel på 

riktigt bra lokaljournalistik från hela Sverige via ett nyhetsbrev som kommer ut 

varannan vecka.  

 

Satsningen drogs igång i december 2020 och har nu pågått i ett år. Från och med i år 

tar frilansjournalisten Per Johansson över efter Anna Gullberg, som har blivit 

anställd som samhällsreporter på Expressen.  

 

Per Johansson kommer att ge ut sitt första nyhetsbrev på fredag. Han planerar att 

kontinuerligt följa de arbeten som lokala svenska dagstidningar, radioredaktioner 

och tv-redaktioner publicerar i jakten på journalistik som han bedömer sticker ut 

från det vardagliga.  

 

Vad kommer du att hålla utkik efter?  

– Egentligen allt som kan inspirera andra redaktioner att vässa sitt eget nyhetsarbete 

ett snäpp till. Det kan handla om granskningar, avslöjanden och kartläggningar, men 

också fall där redaktionen har ansträngt sig lite extra och gjort något utöver det 

pliktskyldiga rapporterandet.  

 

– Ett nytt inslag är att jag kommer att be redaktionerna berätta något kort om hur de 

utförde arbetet. Jag tror att flera av våra exempel kommer visa att det går att göra bra 

lokal journalistik även om man inte har stora grävresurser. 

 

Varför vill du arbeta som redaktör för Fojoarkivet?  

– Jag ser det här som ett sätt att på ett litet hörn få bidra med lite bättre 

lokaljournalistik. Jag började min bana som lokalredaktör på Upsala Nya Tidning i 

Tierp för drygt 20 år sedan och det var även som lokaljournalist jag sålde in mina 

första frilansreportage efter att jag sagt upp mig från min anställning för sju år sen. 

fojoarkivet.se
http://fojo.se/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/
http://lnu.se/
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Sedan dess har jag arbetat med tusen andra saker, men jag lyckas alltid återvända till 

lokaljournalistiken och upptäcker varje gång hur mycket jag älskar den. Så sent som 

i somras hoppade jag in en sväng som reporter på Söderhamns-Kuriren.  

 

Varför tog Fojo initiativ till ett nyhetsbrev som lyfter just svensk lokaljournalistik? 

Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg svarar:  

- Det var min idé från början, inspirerad av det amerikanska nyhetsbrevet Local 

Matters, så när vi fick pengar för att skapa Fojoarkivet var det en gammal dröm som 

gick i uppfyllelse. Vi träffar och utbildar ju journalister från hela landet och vet hur 

viktigt det är att lära och inspireras av kollegor.  

 

 

 

Bilder:  

Per Johansson x 2 

 

Bifogar högupplöst logga.  

 

Mer information: www.fojoarkivet.se  

 

Kontakt:  

Per Johansson (redaktör för Fojoarkivet): per@perfrilans.se  

Kersti Forsberg (ansvarig utgivare): kersti.forsberg@lnu.se  

Maya Verma Alm (kommunikatör på Fojo): maya.vermaalm@lnu.se  
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