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festen 
kan bØrja

Vem är Sveriges 
bästa journalist?

Jenny Küttim, 32, frilansjournalist och nominerad till Stora Journalistpriset, med 

maken Alexander Küttim, 35, egen företagare: 

– Jag skulle ha sagt Hannes Råstam, fast nu är han död. Jag gillar också Maciej  

Zarembas artiklar. 

Hans-Jacob Bonnier, 66, vice vd Bonnier 
Business Press och ordförande i Bonniers 
Familjestiftelse: 
– Jag är lite partisk, men svarar Peter  
Wolodarski på Dagens Nyheter och PM 
Nilsson på Dagens Industri. PM har lyft 
Dagens Industri en nivå. Båda ser grejer 
som folk i allmänhet tycker och kan beskriva 
det på ett enkelt och klart sätt. 

Jenny Strömstedt 42, journalist och programledare på TV4: 
– Malou von Sivers. Hon är en av de mest hängivna och hårt jobbande journalis-terna. Hon gör fantastiska inslag. 

Jag har ju i alla fall 
vunnit Stora 

Journalistpriset.
SvD:s redaktionschef Olle Zachrison om vad han brukar tänka  
när han har en dålig dag, till Stora Journalistprisets sajt.

Johan Brånstad, 51, projektledare på SVT:s 
”Dokument inifrån”: 
– Alla på Dokument inifrån, som är fantas-
tiska allihopa. De ägnar sig åt grävande som 
ger ett sammanhang. 

ANNONS
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Frida Boisen 40, chefredaktör på Expressens västsvenska edition GT, 

och Martin Kroon, 41, chefredaktör på Expressens sydsvenska edition 

Kvällsposten: 
– David Baas och Christian Holmén för deras reportage om Avpixlat 

och näthatarna. De har gjort stora avslöjanden i flera omgångar, säger 

Frida Boisen och Martin Kroon lägger till att de två visar en impone-

rande uthållighet trots allt de får utstå. 

Josefine Hökerberg, 33, reporter 
på Dagens Nyheter: 
– Det finns många, men en av mina 
favoriter är David Baas på grund av 
att hans absoluta hängivenhet. 

Elisabeth Palombo, 58, chef för Bonniers  
mediauniversitet: 
– Jag gillar musik och svarar därför Jan  
Gradvall. Han är specialist inom det han gör 
och brinner för sitt ämne. 

Jack Werner, 25, sociala medier-redaktör och 
författare på Metro, med sambon Linnea 
Jesinkey, 24, student. 
– Niklas Orrenius (på Dagens Nyheter) för att 
han lyssnar på de allra jobbigaste människorna 
som existerar – trollen på Twitter, säger Jack 
Werner.
– Svårt att svara på när jag står bredvid min 
pojkvän som är nominerad, säger Linnea 
Jesinkey. 

Berit Önell, 52, tidigare journalist på Norra Skåne,  
nu på väg mot nya utmaningar: 
– Niklas Orrenius på Dagens Nyheter. Han tar upp 
frågor om mänskliga rättigheter på ett bra sätt. 

Åsa Larsson, 34, onlinereporter på Metro, med Linnéa 
Jonjons, 31, utvecklingsredaktör på Metro: 
– Cecilia Uddén på Sveriges Radio för hennes makalösa 
utrikesrapportering. Hon skildrar folk på plats på ett bra 
sätt, säger Åsa Larsson.
– Jack Werner. Han är bästa journalisten för att han 
jobbar i ett område som ingen annan förstår på samma 
sätt, säger Linnéa Jonjons. 

 MRadioreportern 
RaNDi MoSSiGE-
NoRHEiM, juryle-
damot, är van vid att 
gå på gala. Hon belö-
nades med Stora Jour-
nalistpriset 2001 och så 
sent som i fjol var hon nominerad till 
priset i kategorin Årets berättare.

Hans Lindeberg, 56, chefredaktör 
Östersunds-Posten: 
– Hannes Råstam var jätteduktig. 
Jag svarar Linda Hedenljung på 
Östersunds-Posten som gjort  
jättebra gräv kring ett kommunalt 
bostadsbolag. Det har varit stort 
lokalt. 

Jonna Burén, 32, reporter på  
Sveriges Radio: 
– Randi Mossige-Norheim på  
Sveriges Radio för att hon gör  
fantastiskt bra dokumentärer. Hon 
kan jobba med ljud på ett sätt som 
gör att man känner. 

Joachim Dyfvermark, 47, reporter 
på SVT:s ”Uppdrag granskning”: 
– Sven Bergman på ”Uppdrag 
granskning”. Jag är partisk men 
han är en superrutinerad, lyhörd 
och enveten reporter.

GALA-VAN

Türkiye´nin yeni
konusulan paylasım sayfasıYasemin Celebi

Enkät: DiaMaNT SaLiHU Foto: iZaBELLE NoRDFJELL
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ANNONS

humØret 
var p˚ topp

Vem är Sveriges 
bästa journalist?

Helene 
 Näslund, 43, 
nominerad  
i klasssen 
Årets berät-
tare, här 
 tillsammans 
med UR- 
kollegan Åsa 
Belfrage, 43:
– Åsa Lin-
derborg för 
att hon har 
förmåga att 
se saker ur 
ett nytt per-
spektiv och 
för att hon är 
modig.

Niklas Svensson, 41, politisk reporter 
Expressen:
– David Baas. Han har lyckats bevaka det 
nya partiet i riksdagen på ett sätt som ingen 
annan kunnat göra.

Eva Hamilton, 60, vd SVT:
– ”Uppdrag granskning”, de fungerar som en sista ventil för människor som har tappat allt hopp om upprättelse.

Jag trodde att jag skulle vara 
sysslolös under min 

sista månad som vd.
SVT-vd:n EVa HamilToN förklarar för Journalisten varför hon 
tackade ja till att vara programvärd för Stora Journalistpris-galan.

lena mellin, 59, politisk kommentator och 
ställföreträdande utgivare på  aftonbladet:
– Genom tiderna svarar jag Barbro Alving. 
Hon hade en idé och hon skrev bra.
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Bella Levy, 34, nöjeschef Expressen, och Anna Rastner, 42, digital 

 produktionschef på TV4:
– Sveriges bästa nöjesjournalist på att göra intervjuer är Pascal 

Engman, säger Levy.
– David Baas. Han är en modern grävjournalist, säger Rastner.

Belinda Olsson, 40, programledare 
SVT:
– Min man Ali Fegan. Han är snygg 
och gör bra journalistik.

Jeanette Bonnier, 80, styrelseledamot  
i Expressen:
– Det finns så många, jag kan inte svara på den 
frågan.

Christian Holmén, 47, chef för Expressens grävgrupp, 
med grävkollegan David Baas, 34:
– Pelle Wendell som inte tyvärr inte är med oss längre. 
Han var en mästare på att bygga kontakter, säger 
Holmén.
– Trojkan (de prisbelönta Fredrik Laurin, Joachim 
Dyfvermark och Sven Bergman). Deras trackreckord 
talar för sig själv, säger Baas.

Martin Jönsson, 50, digital 
 redaktionschef, Sveriges radio:
– Jan Gradvall. Han är alltid bättre 
påläst, steget före och aldrig 
 nostalgisk.

Peter Wolodarski, 36, chefredaktör 
Dagens nyheter:
– Det finns så många. På DN har  
vi ett gäng, bland andra Niklas 
Orrenius och Lena Sundström.

Camilla Kvartoft, 46, programledare 
på SVT:
– Direktsända intervjuer med 
 politiker tycker jag att Anna 
Hedemo, Anders Holmberg och 
Karin Hübinette är bäst på.

Willkommen bei Superschnack.de
– Deutschlands neuer Unterhaltungsseite! Berit 

Bretschneider

 MDet är inte bara på Opera
terrassen som yrkesskickliga 
journalister hyllats i dag.

Kenth Bergmark, Norr
bottensKurirens lokal
redaktör i Gällivare är årets vin
nare av Resumés pris Guldkrattan. Pris
summan är 7 000 kronor i 20lappar.

– Det kan nog bli någon pimpelfisketur, 
säger Bergmark till Resumé.

Motiveringen:
”En genuin lokalreporter som verkligen 

står på läsarnas sida, med koll på allt och 
alla i Gällivare. Går från tunga politikjobb till 
rapporter om en lössläppt orm på Smedje-
gatan. Skriver under samma dag om en 
gruvinvestering på miljarder och ett 
föräldra möte i Hakkas. Påläst och alltid 
 när varande. En fältreporter i ordets verkligt 
rätta mening som gör skillnad.”

Han fick 
Guldkrattan

Enkät: VIKTOR BENDZ Foto: SVEN LINDWALL

Øvre raden från vänster: lisa Mattisson, izabelle nordfjell, Oscar nilsson, Viktor Bendz, Eva rogsten, 
fredrik Sjöshult, Julia Peric, Yasmine Härnebo Grapenwall, Suvad Mrkonjic, anna-karin nilsson. 
främre raden: Sven lindwall, tommy Schönstedt och diamant Salihu

p˚ stora journalistpriset
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Niklas Orrenius, 40, 
reporter på DN:
– Måns Mosesson, hans 
reportage går på djupet.

Robert Aschberg, 62, tv-profil:
– Jag säger Aftonbladets Peter  
Kadhammar även om han stundom blir lite 
väl dyster.

Camilla Johansson, 46, journalist på UR, nominerad till priset för Årets berättare:– Jag säger Elisabeth Sandlund som är en väldigt skarp journalist.

Jonas Bonnier, 50, ordförande för 
Stora Journalistpriset:
– Jag läser dagligen många duktiga 
 journalister på Expressen.

ANNONS

En spÆnd
fØrvÆntan

Vem är Sveriges 
bästa journalist?

Böcker, film, 
musik, TV, hund

Juryordföranden JONAS BONNieR, tidigare koncernchef för Bon-
nier AB, räknar upp sina intressen på Stora Journalistprisets sajt.
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Anna Dahlberg, 45, chef för Expressens ledarredaktion:

– Jag tycker att Sveriges Radios korre Cecilia Uddén är väldigt bra, 

hon kan bland annat Mellanösternfrågorna.

Carl-Johan Bergman, 32, chef-
redaktör, Dalarnas Tidningar:
– Jag hyser stor respekt för lokal
redaktörerna i landet, särskilt 
mycket för Annki Hällberg på 
Dalarnas Tidningar.

Cilla Benkö, 50, vd för Sveriges Radio:
– Tomas Ramberg, han är out standing.

Ingvar Näslund, 49, chefredaktör Väster-
bottens-Kuriren:
– Tomas Ramberg på Sveriges Radio. Han gör 
politiken begriplig.

Anne Lagercrantz, 40, chef för SR:s Eko-redaktion:
– Jag säger Rolf Stengård. Han kommer att lämna ett 
stort tomrum efter sig när han lämnar jobbet som 
grävchef på Ekot. Jag känner sorg.

Cecilia Hagen, 68, Expressenkrönikör och författare, och 
Susanne Hobohm, 62, journalist och styrelseproffs:
– Jag tittar tillbaka och säger att Bang (Barbro Alving) 
och Kid Severin var bäst, säger Hagen.
– En väldigt bra text var den som DNjournalisten Bengt 
Ohlsson skrev: ”Två skott i bröstet. Två skott i huvudet”, 
säger Hobohm.

 MDANIEL ÖHmAN, 
grävreporter på Ekot, 
är den ende som fått 
Stora Journalistpriset 
två år i rad. 2011 för 
”matens pris” (med 
malin Olofsson), 2012 
för ”Saudivapen” (med 
Bo Göran Bodin).

Stefan mehr, 63, chef för Stora 
Journalistpriset:
– Jag tycker att Janne Lindström, 
som tidigare jobbade på Expressen, 
är väldigt duktig.

Lennart Forss, 60, vd NTm- 
koncernen:
– Jag tycker att Lennart Ekdal 
är bäst för han är verkligen  
modig.

Alexandra Pascalidou, 44, 
 programledare/författare:
– Just i kväll säger jag Annika 
 Hagström som inte har fått den 
uppmärksamhet som hon förtjänar.

VINST X 2

2011.

2012.

Velkommen till omsnakket 
– Norges nye viralnettsted! Oda Fjeldstad

Enkät: TOmmY SCHÖNSTEDT Foto: LISA mATTISSON
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hÆr Ær AllA vinnAre 2014
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Vem är Sveriges 
bästa journalist?

Elsa Falk, 47, editionschef Expressen TV, och Thomas Mattsson, 43, chefredaktör 

Expressen:
– Nike Mekibes som blev nominerad till Guldkrattan. Jag nämner henne för att jag vill 

stödja mina medarbetare, säger Falk.
– Jan Guillou är Sveriges mest intressanta journalist, säger Mattsson.

Eva Beckman, 50, kulturchef SVT:
– Lena Andersson är en knivskarp 
 analytiker som alltid lyckas vara intressant.

Martina Bonnier, 48, chefredaktör Damernas Värld:
– Peter Wolodarski. Han är väldigt allmänbildad och analystisk.

Jag har fått erbjudanden om 
allt från nya jobb till att 

skriva en bok, skriva kolumner 
i utländska tidningar och att 
sätta upp en teaterpjäs.
DN-reportern JoSEFiNE HökErBErg om livet efter Stora 
Journalistpriset. För ett år sen utsågs hon och fotografen 
roger Thuresson till Årets berättare.

olle Lidbom, 39, medieanalytiker:
– Jag tycker Jack Werner är bäst för att 
han bevakar ett obevakat område, det 
 okritiserade nätflödet.

Vilket
Vimmel!
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Cecilia Bodström, 56, biträdande programdirektör SR, och Anna 

Hedenmo, 53, programledare SVT:
– Min förebild är Helena Groll som ständigt är nyfiken, skarp och 

 lyssnande, säger Bodström.
– Jag svarar Mats Knutsson. Han vet allt, säger Hedenmo.

Jonas Eriksson, 47, vd och chef
redaktör för Nyhetsbyrån TT:
– Det är en vansinnigt svår fråga. 
Jag har ingen aning om vem som är 
bäst. Det finns så otroligt många.

Åsa Tillberg, 47, vd Nyhetsbolaget:
– Det är en fråga som inte går att svara på. Det 
finns så många duktiga journalister.

Mattias Carlsson, 38, reporter DN, Josefin 
Sköld, 30, reporter DN, och Kristoffer Örsta
dius, 28, reporter DN:
– Janne Josefsson som under så många år 
gjort knäck som man häpnar över, säger 
Carlsson.
– Carolina Neurath. Hon är tuff och ger sig 
aldrig, säger Sköld.
– Sophia Djiobaridis! Hon gör fantastiska 
 konfrontationsintervjuer, säger Örstadius

Jan Helin, 47, publisher Aftonbladet:
– Lena Mellin, för hon har förmåga att vara glasklar 
i analysen och förklara komplicerade frågor på ett 
enkelt sätt utan att förenkla.

Ann Axelsson, 48, redaktionell produkt utvecklare 
Svenska  Dagbladet, och Fredrik Karén, 46, chefredaktör 
Svenska Dagbladet:
– Bästa journalisten är Andreas Cervenka som är 
kanonbra på att förklara ekonomiska, komplicerade 
frågor, säger Axelsson.
– Jag säger Carolina Neurath för att hon är tuff och 
orädd inom ett ämne som är svårgenomträngligt och kan 
förklara svåra frågor på ett bra sätt, säger Karén.

 MBjörn Wiman, kultur
chef på DN, avslöjade 
i en krönika i Expressen 
2008 att Madickens 
pappa Jonas Engström 
(spelad av Björn 
 Granath) – redaktör för 
mindre lokaltidning 
under första världskriget 
och pappa till tre döttrar 
– är en av hans främsta förebilder.

Casten Almqvist, 52, vd TV4:
– Bäst i Sverige? Dom är väldigt 
många som är bra. Vi har en stor 
grupp duktiga journalister på TV4.

Anders Goliger, redaktionschef 
Göteborgsposten, och Ninni 
Jonzon, 53, redaktionschef 
 GöteborgsPosten:
– GP-reportern Daniel Olsson för 
att han alltid lyfter på den sista 
stenen, säger Goliger.
– Bäst är Cecilia Uddén, för att man 
känner att man bara vill ha mer och 
mer av hennes rapportering, säger 
Jonzon.

Mikael Tjerström, 27, researcher, 
och Anna Wikner, 43, researcher:
– Jenn Finnäs och Peter Grensund 
på J++. De är helt enkelt bäst på det 
de gör, säger Tjerström.
– Ulla Danné, för att hon har gjort 
grymma grejer och är väldigt envis, 
säger Wikner.

Wimans
fØrebild

Wiman.

Granath.

Vilket
Vimmel!

Enkät: EVA ROGSTEN Foto: SUVAD MRKONJIC
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Grattis, du är 
˚rets berättare!

˚rets berÆttare. Måns Mosessons programserie om Sverigedemokraternas väljare var juryns favorit.  Foto: AnnA-KArin nilsson

Måns Mosesson vinner Stora 
journalistpriset i kategorin Årets 
berättare för dokumentärserien 
”Rädda Sverige”. I programmen 
möter lyssnaren svenskar som 
anser att landet är på väg att gå 
under på grund av invandringen.

Därför ställde de upp
Måns Mosesson har träffat 

 personer som planerade att rösta 
på Sverigedemokraterna, men 
även de som utsatts för näthat av 
SD-sympatisörer.  

– De ställer upp för att de vill 

prata. De står och vill säga någon-
ting till oss, säger han om hur 
han fick de medverkande att 
ställa upp i dokumentären. 

P1 Dokumentär-programmet 
sändes i tre delar. Programmet 
”En politiker blir till” utgör den 
första delen och handlar om 
snickaren Pajen Paajanen. Han 
anser att ensamkommande flyk-
tingbarnen är bortskämda och 
vill därför engagera sig i SD. 

I ”Flykten från pisslandet” 
intervjuar Mosesson ”Anton” 
som helt tappat förtroendet för 

svenska medier. Anton har därför 
sökt sig till diskussionstrådar på 
Flashback där han möter lika-
sinnade och beslutat sig för att 
lämna landet. 

Mörk lucia trakasserades
I sista delen ”Svart lucia” möter 

lyssnaren Astrid Cederlöf, som 14 
år gammal blev trakasserad av 
främlingar – för att hon var mörk-
hyad och fick vara lucia i tv.

Övriga nominerade till Årets 
berättare var Fanny Härgestam, 
för boken ”Det här är vår tid”, 
och UR:s Camilla Johansson och 
Helene Näslund för program-
serien ”Sverige sviker”.

Max Sohl Stjernberg
max.sohl.stjernberg@expressen.se

Vinnaren i kategorin Årets berättare är P1 Dokumentärs Måns 
Mosesson. Han vinner priset för sin programserie ”Rädda 
Sverige”, som handlar om Sverigedemokraternas väljare. 

– Det känns helt overkligt, säger Måns Mosesson. 
”rÆdda Sverige” 
av m˚ns mosesson, 
P1 dokumentÆr, Sr
motivering: ”För 
att nyfiket och 
respektfullt ha 
lyssnat, och i rätt 
tid ställt rätt 
frågor, till det 
rädda Sverige.”

Måns Mosesson: ”Känns helt overkligt”
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Grattis, ni är 
˚rets förnyare!

˚rets fØrnyare. Metros Åsa Larsson, Linnéa Jonjons och Jack Werner tog hem priset för sin nya tjänst Viralgranskaren.  Foto: AnnA-KArin nilsson

Vinnaren i kategorin Årets förny
are är Metros Jack Werner, Lin
néa Jonjons, och Åsa Larsson för 
satsningen på Viralgranskaren. 

– Det betyder otroligt mycket. 
Det är första gången Metro är 
med i de här sammanhangen. Vi 
är så sjukt stolta, säger Åsa Lars
son, redaktör. 

Viralgranskaren lanserades 
i mars och går ut på att granska 
sanningshalten i det som sprids 
i sociala medier. Sedan sats

ningen drog i gång har de tre Met
rojournalisterna granskat allt 
från filmer på ufon till påståen
den om att schampo kan ge böld
skador. 

Ville utmana mytbildningen
Vid starten av Viralgranskaren 

förklarade Metro att man vill 
utmana den mytbildning som upp
står i sociala medier och avslöja de 
felaktiga uppgifter som sprids. 

Idén till Viralgranskaren kom 

efter att den fejkade mordhisto
rian om Marcia Karlsson fått stor 
spridning på nätet. 

– Det var egentligen bara goog
lingar bort till att inse att Marcia 
Karlsson inte existerade, säger 
Jack Werner.   

Majoriteten av uppgifterna som 
Viralgranskaren har tagit upp 
har visat sig vara falska. Men en 
del udda påståenden har faktiskt 
visat sig stämma.

Övriga nominerade var Mitt
medias CarlJohan Bergman, 
Anders Härén och Hans Linde
berg för #kandulova och Sveriges 
Radios Sîljan Diljen för #minflykt.

Max Sohl Stjernberg
max.sohl.stjernberg@expressen.se

Vinnarna i kategorin Årets förnyare är Jack Werner, Linnéa 
Jonjons, och Åsa Larsson på Metro. 

De vinner priset för sin nya tjänst Viralgranskaren, som 
faktakollar uppgifter som fått stor spridning på nätet.

– Vi är så sjukt stolta, säger Linnéa Jonjons. 

”Viralgranskaren” 
aV Jack Werner, 
Linnea JonJons  
& ˚sa Larsson, Metro
Motivering: ”För att 
de skapat en genial 
metod för att avslöja 
vad som är myt och 
vad som är verklighet 
i den virala världen.”

˚sa Larsson: ”Betyder otroligt mycket”

´
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Grattis, ni har 
˚rets avslöjande!

”En bra story kan aldrig bli gammal”
˚rets avslØjare. Jenny Küttim och Dan Josefsson vann pris för sin research om Thomas Quick. Foto: AnnA-KArin nilsson

I en bok och en dokumentärfilm 
tecknade Dan Josefsson och 
Jenny Küttim ett porträtt av per-
sonerna som skapade seriemör-
daren Thomas Quick. 

Fallet – som slutade med att 
Sture Bergwall, tidigare Thomas 
Quick, friades för åtta mord som 
han dömts för – har länge varit 
mycket uppmärksammat. Jenny 
Küttim har tidigare, tillsammans 
med Hannes Råstam, gjort tre 
dokumentärer om fallet Quick. 

– Det visar att en story aldrig 
kan bli gammal, så länge man har 
något nytt att berätta, säger hon 
om att de nu får priset för sitt 
arbete med fallet.

Grävde djupare
I en bok och senare en doku-

mentärfilm har Dan Josefsson 
och Jenny Küttim grävt djupare  
i historien bakom. ”Mannen som 
slutade ljuga” och ”Kvinnan 
bakom Thomas Quick” handlar 

om hur en grupp som arbetade 
med Sture Bergwall på Säters 
sjukhus delvis styrdes av Margit 
Norell, en psykoanalytiker  
i 80-årsåldern. 

Dan Josefsson inledde arbetet 
med boken efter journalisten 
Hannes Råstams bortgång 2012. 
Genom att utge sig för att skriva 
om teoribildningen bakom arbe-
tet med Quick lyckades Dan 
Josefsson förmå de inblandade 
att prata med honom. 

– Jag kan simulera att jag är en 
av dem. Det kändes väldigt mycket 
som att gå in i en gammal sekt, 
som jag har lämnat, säger han.  

Max Sohl Stjernberg
max.sohl.stjernberg@expressen.se

Boken om Thomas Quick blev en stor snackis förra hösten. 
Nu belönas Dan Josefsson och Jenny Küttim med Stora 

journalistpriset i klassen Årets avslöjande.
– Det visar att en bra story aldrig kan bli gammal, säger 

Jenny Küttim. 

”Mannen soM slutade 
ljuga” & ”kvinnan bakoM 
thoMas quick” av Dan 
Josefsson & Jenny Küttim
motivering: ”För att de 
med höjd i berättandet och 
djup i researchen har tagit 
sig in i samhällets mest 
slutna rum och gjort ett 
stort avslöjande större.”
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Malou von Sivers var bland 
annat chefredaktör för Elle 
innan hon kom till TV4, där hon 
ledde ”Nyhetsmorgon” tillsam-
mans med Bengt Magnusson.

Hon har gjort sig känd för sitt 
mod och sin vilja att ständigt 

bryta ny mark. Bland annat var 
hon först med att ge sig in på 
förmiddags-tv i Sverige – och 
programmet ”Malou efter tio” 
har blivit en stor framgång.

Men även utanför journalisti-
ken har Malou von Sivers vågat 

kasta sig ut i det okända. Som 
när hon deltog i ”Let’s Dance” 
2007.

”Äntligen!”
– Det är fantastiskt att få ett 

sånt här pris. Nobelpriset, 
känns det som. Ett tag kände 
jag: ”Det är väl fan att man ald-
rig kan få det där priset.” Men 
sen la jag ner det.

– Det kändes som... vad ska 
jag säga… härligt. Äntligen!

Till skillnad från övriga pris-

kategorier finns det aldrig 
några förhandsnominerade till 
Lukas Bonniers Stora Journa-
listpris. Men i kulisserna på 
Operaterrassen hade det vis-
kats om Malou von Sivers 
under kvällen.

Instiftades 1992
Priset instiftades 1992 på 

Lukas Bonniers 70-årsdag för 
att främja ”långvarig och fort-
gående journalistisk yrkespres-
tation”.

Genom åren har många 
tunga namn hedrats med pri-
set, exempelvis Gustaf  von Pla-
ten (1992), Thorbjörn Larsson 
(1995), Lena Mellin (1998), 
Annette Kullenberg (2001), 
Mats Olsson (2002), Amelia 
Adamo (2003), Hannes Råstam 
(2005), Cecilia Hagen (2006), 
Sverker Olofsson (2009), Ceci-
lia Uddén (2011) och Lasse 
Granqvist (2013).

Christofer Brask
christofer.brask@expressen.se

I kväll fick hon vara uppe till efter tio. 
Malou von Sivers, vinnaren av Lukas Bonniers Stora 

Journalistpris, gav programvärden Eva Hamilton en kram 
och sa:

– Jag tror att jag är ganska besvärlig för mina chefer. 
Men de börjar vänja sig, för det blir ganska bra.

Grattis, 
du får Lukas 
Bonniers stora 
journalistpris!
Malou von Sivers blev årets vinnare

Motiveringen:
”För att hon aldrig slår sig 
till ro i soffan.”
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BerÆttare��som�BerØr
Sanningen 
om lyxen på 
qatar airwayS

StreSS, preSS 
& hetSjakt 
p˚ pengar

’’ Det tog lång tid 
att först komma 

i kontakt med anställda 
på Qatar Airways och 
sedan att vinna deras 
förtroende. Efter publi-
ceringen hörde många 
flygvärdinnor av sig. Det 
känns alltid extra roligt 
när berörda 
hör av 
sig.

Johanna 
Karlsson

Anna
Bäsén

’’ I somras fick jag 
möjlighet att åter-

vända som underskö-
terska. Jag ville berätta 
hur äldreomsorgen kan 
fungera i verkligheten 
– inifrån. Jag är mycket 
glad och tacksam över 
att artiklarna fick enorm 
respons.

Frida
wallbergS 
kamp

’’ En människas yttre 
är en sak, insidan 

något annat. För mig har 
det aldrig varit tydligare 
än när jag träffade box-
aren Frida Wallberg i 
hennes första stora fram-
trädande efter hjärnblöd-
ningen som vara nära att 

kosta 
henne 
livet.

Anna 
Friberg

MmM Berättande som berör.
MmM Det är Expressens devis – och 

den gäller mer än någonsin.
MmM Här berättar några av våra report-

”alla vet ju 
att den dagen 
kommer”

’’ Det var storartat 
av Inger och 

hennes familj att låta mig 
och fotograf Martin von 
Krogh, läsarna och tit-
tarna komma så nära 
under hennes sista 
veckor.

Karin
Sörbring

berÆttelSen 
om Flickan 
utan anSikte

’’ Aisha, 4, var den 
enda överlevande i 

en drönarattack i Afgha-
nistan. Det visade sig att 
USA flugit henne ur 
landet. Jag letade upp 
henne i USA och tack 
vare reportaget i 
Expressen fick Aisha åter 

kontakt 
med sin 

familj. 

Terese
Cristiansson
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BerÆttare��som�BerØr

MMExpressenMnårMhelaMtidenM
nyaMläsare,MochMmobiltMärM
utvecklingenMexplosions-
artad.

MMDeMsenasteMveckornaMharM
ExpressenMlanseratMenMheltM
nyMappM–MförMIphone-använ-
dareM–MsomMpåMettMsnabbareM
ochMbättreMsättMpresenterarM
vårMjournalistik.

MMTidigareMiMhöstasM
släpptesMocksåMenMsajtMförM
surfplatteanvändare,MdärM
Expressen.seMspecialan-
passasMförManvän-
dareMsomMvillMläsaM
påMIpadMochM
andraMplattor.

HÆr Ær ExprEssEns 
sEnastE satsningar

MMArtiklarMurMExpressensMarkiv,MlångaMreportage,Mtv-doku-
mentärerMochMpodcastsMärMnågraMavMsakernaMduMhittarMpåM
ExpressensMsajtMomMandraMvärldskriget.

MMLanseradesMiMsensomrasM
ochMblevMdirektMSverigesM
tredjeMstörstaMmobilsajt.MHärM
samlasMviralaMsnackisar.

MMGuidarMbesökarnaMtillMdeM
bästaMsport-tv-klippenMiMenM
rörigMvärldMavMplay-tjänsterM
ochMtv-sajter.

MMDetMhärMärMdjursajtenMmedM
roligaMtv-klippMpåMhundar,M
katter,MkaninerMochMandraM
härligaMvarelser.

� /
andra-varldskriget

Hel sajt om 
andra världs-

kriget!

Mobilt

Helt ny app 
för iphone

expressen�lanserar�
en�ny�sajt�i�M˚naden!

AntirAsism, 
feminism & 
Asylpolitik

nÆr spice 
kom till 
fAgerstA

Det nyA 
lAnDet – 167 
berÆttelser

Diamant
salihu

Bilan
Osman

Lotta
gröning

’’ När vi lever i ett 
samhälle där 

kvinnor bland annat 
utsätts för våld och fort-
farande inte tjänar lika 
mycket som män är det 
för mig självklart att 
skriva om det.

’’ På varenda fest i 
Fagersta och Nor-

berg röks det spice. Jag 
ville skriva om det, ett 
reportage om det nya 
missbrukarsamhället.

’’ Det är det mest 
intressanta jobbet 

jag gjort eftersom jag 
fick ta del av så många 
människors unika livs-
historier om varför de 
invandrat till Sverige, 
hur de blev bemötta och 
hur de i dag upplever 

det nya 
lan-
det. 

rarMomMtexternaMsomMgjortMavtryckMdetM
senasteMMåret.



1966 – premiäråret 
för Stora jour-

nalistpriset prisades Sven 
Öste, Dagens Nyheter, Ger-
trud Zetterholm, Femina, och 
Gunnar A. Olin, Läkartidningen.

1970 tog 
Jan 

Lindblad hem priset 
i radio- och tv-
klassen:

”För hans tv-repor-
tage från Sydame-
rikas djungel och 
hans starka enga-
gemang för 
dess mil-
jöhotade 
djurvärld.”

1980 belönades Aftonbladets 
Dieter Strand  

i kategorin dagspress: ”För hans  
i svensk press unika journalistiska 
kombination av ögonblicksbilder, analys och 
kommentar, presenterad i en lättläst och form.”

1984 belönades Jan Guillou, 
Malmö-TV, med priset  

i tv-klassen:  
”För hans kraftfulla kriminaljourna-
listik, präglad av sanningslidelse och långt 

driven källkritik.”

1987 fick Jan 
Mosander, 

Börje Remdahl och Thor-
björn Spängs, Ekot, radio-
priset: ”Dagens Ekos avslöjande om Bofors 
mutor till Indien är den svenska journalistiska 
insats som givit störst genomslag i världen på 
mycket lång tid.” 

1992 prisades SVT-sportens 
Arne Hegerfors:

”För hans personliga sätt att leda 
sommarens OS-sändningar, där han 
breddade sportjournalistiken, kombinerade 
sakkunskap med underhållning och folklighet 
med språklig stilkänsla.”

1998 fick 
Han-

nes Råstam och 
Janne Josefs    son, 
SVT, priset i tv-
klassen: ”Med 
gedigen research 
envist sökt svaret 
på frågan: Hur dog 
Osmo Vallo?”

1969 belönades Arne Thoren, 
SR, i radio- och tv-

klassen:
”För hans utomordentliga journalis-
tiska insatser i radio och tv i samband med 

månlandningen i juli 1969.”

1978 gick priset i radio- och tv-
klassen till Lennart 

Hyland, SVT: ”Han har i ’Gomorron 
Sverige’ visat prov på nya journalistiska 
kvaliteter, bl a en personlig intervjuteknik, som 
ger tv-tittarna information och förströelse.”

1980 fick Åke Strömmer 
radiopriset:

”För hans mästerliga direktreferat, 
präglade av inlevelse, kunskap, humor 
och journalistisk berättarkonst, bl a från OS 
i Lake Placid.”

1986 gick 
priset i kategorin 

dagspress till 
Amelia Adamo, 

Aftonbladet:
”För hennes för-
nyelse av service- 
och underhåll-
ningsjournalistiken 
i Aftonbladet, spe-
ciellt dess 
söndags-
tidning.”

1991 gick tv-priset 
till Robert 

Aschberg, TV3, och Stina 
Dabrowski, Kanal 1:
”De har var och en på sitt sätt förnyat den 
traditionella intervjujournalistiken i tv; 
Aschberg med provokationen som instrument, 
Dabrowski genom lyhördhet och inlevelse.”

1995 belönades frilansjournalisten 
Susanne Ljung i kategorin  

populärpress:
”Med god research och personlig penna har hon 

hittat oväntade infallsvinklar på till synes 
ytliga fenomen inom  
populär kulturen.”

2003 blev Daniel Velasco, 
Sveriges Radio, Årets 

förnyare: ”För sitt enkla och geniala 
sätt att ge perspektiv på begrepp som 
minoritet och integration genom att skildra 
utvandrade svenska vitskallar i Spanien.”

Gratis tidninG

Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Redaktör: Christofer Brask
Layoutansvarig: Li Björnberg

Stora journaliStpriSet genom ˚ren

2007 utsågs 
Isa-

bella Lövin till 
Årets  berättare 
för boken ”Tyst 
hav”: ”För 
hennes 
 chockerande 
 berättelse om 
vad människan 
gör med havet,  
och till vilket pris.”

2009 blev Karin af 
Klintberg 

och Jane Magnusson Årets 
berättare för dokumen-
tären ”Ebbe – the Movie”.

1971 – Olle Bengtzon
1972 – Inger Wahlöö
1974 – Lennart Öjesten
1976 – Bo Strömstedt

1979 – Curt Rådström
1981 – Ingvar Hedlund
1984 – Suzanne Sjöqvist
1988 – Per Wendel

EXPRESSENPROFILERNA SOM HAR VUNNIT STORA JOURNALISTPRISET GENOM ˚REN
1992 – Lennart Eriksson, Robert Österlind
2000 – Peter Kadhammar
2002 – Mats Olsson
2006 – Cecilia Hagen

oväntade infallsvinklar
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