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BJÄLLRAN  

En podcast om journalistik från Medieinstitutet Fojo 

HAT OCH HOT 

40 procent av alla journalister säger att de väljer att inte rapportera 

om vissa ämnen för att undvika hot och hat. Detta är ett allvarligt 

problem i ett demokratiskt samhälle. I Bjällran kan du höra oss 

journalister som är utsatta diskutera vår arbetsmiljö och vår roll i 

demokratin.  

FACT-CHECKING 

Varje dag blir nya historier virala på sociala medier utan att någon 

lägger tid på att undersöka sanningshalten. Samtidigt överöses vi av 

desinformation från utländsk makt, mycket av det är en del av det 

ryska anfallet mot Ukraina. Dagligen kan vi se hur till och med 

ministrar vidarebefordrar missinformation om händelser såväl i 

Sverige som andra delar av världen.  

 

Efterfrågan på journalistik som avslöjar lögnerna är enorm - men 

svenska redaktioner har hittills visat ett ljumt intresse för att lägga 

tid på det som kallas fact-checking. Fact-checking borde få ett bättre 

svenskt namn, men i brist på bättre så handlar det om att med 

digitala verktyg kontrollera publicerade berättelser på internet.  

 

I Bjällran diskuterar vi det nya medielandskapet och de ideologier 

som växt fram med den nya teknologin. Vi diskuterar metoder för 

fact-checking och vad som har hänt med sanningen i dagens 

samhälle. Vi träffar journalister och forskare och diskuterar frågor 

som faktaresistens, konspirationsteorier och demokrati.  

 

https://fojo.se/faktajouren/bjallran/
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Bjällran kommer ut i säsonger. Första säsongen som har temana hat 

och hot och fact-checking har nio avsnitt som publiceras tre i taget. 

Varje avsnitt är ungefär 40 minuter och uppdelat i två delar.  

 

I första avsnittet intervjuas Faktajourens egen projektledare Annelie 

Frank i första delen, i andra delen intervjuas Somar Al-Naher, 

opinionsskribent på Aftonbladet och Dagens ETC.  

 

Podcasten hittar du på fojo.se men också där andra poddar finns, 

bland annat på Spotify och Apple Podcast.  

 

Producent och programledare är Annika Hamrud, redigerar gör 

Tomas Jennebo. Redaktion: Annelie Frank och Andreas Önnerfors.  

 

Jingeln är komponerad av Stephan Berg. Loggan är gjord av Joel 

Hellberg. 

 

Ansvarig utgivare Kersti Forsberg. 

 

För mer information: 

annika.hamrud@lnu.se eller bjallran.fojo@lnu.se  
 
 

Spotify%20link:%20https:/open.spotify.com/show/6eqBs65seluweN2yM4jFbg
https://podcasts.apple.com/us/podcast/bjällran/id1656419597
mailto:annika.hamrud@lnu.se
mailto:bjallran.fojo@lnu.se
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Mer information finns även här: https://fojo.se/faktajouren/bjallran/    

https://fojo.se/faktajouren/bjallran/
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