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UTMÄRKELSER:
* Vinnare Guldspaden, 2014, serien “Psykbryt” i hemlösas tidskrift Faktum, tillsammans med min dåvarande
praktikan Julija Sidner. Vi kunde visa hur allvarliga brister i rutiner och säkerhet gjort att samhällets kanske 
mest utsatta dött inne på slutna psykiatriska avdelningar. Vi kunde också visa hur psykiatrin på Sahlgrenska 
och i Malmö mörkat missförhållanden för att undvika vad de klassade som “dålig publicitet”. Vi granskade 
också sexuella övergrepp mot intagna och gick genom närmare 8000 avvikelserapporter. 

* Nominerad Guldspaden, 2016, i kategorin “Årets nytänkare” tillsammans med bland annat Magda Gad, 
Meli Petersson Ellafi och Julija Sidner för Expressen-serien “Utanförskapet inifrån”. Vi granskade 
situationen för unga homosexuella i förorter som Bergsjön och Angered. Vi kunde visa hur deras vardag 
kantades av våld och hot, hur de kände att de inte befann sig i Sverige när de var hemma i sitt 
bostadsområde. 

* Nominerad till Guldspaden 2013 i klassen bästa granskande riks-tv inslag. Mina första reportage i Uppdrag
granskning 2012 visade hur etablerade taxibolag – som kör samhällets kanske mest utsatta – låtit dömda 
sexualbrottslingar utan taxilegg köra deras bilar. (Detta var mitt första tv-inslag någonsin, inte ens gjort ett 
Västnyttinslag innan detta.) Konsekvensen var våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och funktionshindrade 
barn. 

* Pennskaftspriset 2010 – för mina granskningar i Sveriges radio om bland annat felaktiga ultraljud som 
resulterat i ofrivilliga aborter av friska foster. Samt för mina reportage som uppmärksammande våldtagna 
och sexuell utnyttjade män. 

* RFSL:s Regnbågspris 2010 för P1 Kaliber granskning om hur statligt finansierade kristna 
ungdomsorganisationer diskriminerar HBTQ-personer. Det handlade bland annat om homosexuella 
tonåringar som misshandlats med Biblar för att “driva ut djävulen”.

* Nominerad till stora Radiopriset av dåvarande programchefen för flera granskningar  i P3. Jag jobbade 
under namnet: “Gräv-Josse”. Synade bland annat arbetsförhållanden för unga och polisövergrepp i utsatta 
förorter. 

* Advokatsamfundets gemensamma pris 2011 för medverkan till P1 Kalibers granskningar.

ARBETSERFARENHET:

Programledare Tv4 Fuskbyggarna 
Dec 2017- 
Jag är “nya Martin Timell” i team med Anders “Arga snickaren” Öfvergård. Min roll är att stå för det 
journalistiska grävandet för att hitta fuskbyggare som systematiskt lurat och förstört privatpersoners ekonomi
och hem. Just nu hjälper jag också produktionsbolaget för Tv4, Nordisk Film TV, med deras avdelning för 
dokumentär- och idéutveckling för kommande tv-serier och filmer.  

Reporter Ekot/Studio Ett/P1 Morgon
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Aug 2018-
Hoppat in extra som reporter på Ekot-redaktionen under hösten då det i omgångar varit lite att filma med 
Fuskbyggarna, var för tråkigt att bara sitta hemma med arvode. Älskar ju att jobba, fick en del kommentarer 
om att jag var “överkvalificerad” men sådant där är bara struntprat, det är inget fel att jobba hårt som vanlig 
reporter eller på desken. Kul är det dessutom. 

Grävreporter och utrikeskorrespondent Expressen
Nov 2015- nov 2017
Jobbade med bas i Bangkok på vintrarna och I Göteborg/Stockholm då klimatet tillät. Var del av Expressen 
grävgrupp och gjorde flera större granskningar, bland annat om slavar som piskas blodiga för tonfisken på 
Ica-hyllan och om Livets ord-styrda “välgörenhetsorganisationen” LoveNepal som ljugit om sina hjälte-
insatser för att dra in miljontals kronor som de inte kunde visa hjälpt de barn de påstått sig räddat från 
bordeller.

Programledare SVT Plus
Okt 2014-Okt 2015
Var huvudprogramledare för SVT:s anrika konsumentprogram Plus, bodde under ett år i väldigt kalla Umeå 
(som Göteborg, fast mörkare, lika blåsigt och regnigt!). Fick äran att slänga dåliga produkter i Sverkers 
anrika tunna. 

Gräv-chef tidningen Faktum
Dec 2013-tjänstledig från sep 2014
Fastanställd i fyra dagar som gräv-chef på gatutidningen Faktum, alltid varit frilansare annars men sa upp 
mig då Umeå kallade. Granskade allt från metamfetaminets väg till Göteborg till miljögifter och media. 
Skrev även personporträtt och hjälpte till med det administrativa arbetet, samt arbetsledde redaktionens 
praktikanter.

Reporter Uppdrag granskning
Aug 2013-Jan 2014
Tillsammans med researcher Valeria Helander granskade jag trygghetslarm. Över 200 000 äldre, sjuka och 
funktionshindrade är beroende av ett trygghetslarm som måste fungera. Det kan handla om liv och död. Vår 
granskning blev säsongspremiär och hette: "Det trygga larmet". Vi visade på allvarliga larmfel, skador och 
dödsfall i över hälften av Sveriges kommuner.

Programledare P3, Sveriges Radio
Sommaren 2013
"P3 Nyheter med Gräv-Josse". Liveradio 4 gånger i veckan, ett ifrågasättande nyhetsprogram med gäster, 
mini-gräv och nyhetskommentering. Programledde, skrev manus, fixade webben och drev idéarbetet. 

Resande reporter/fotograf Sydostasien
Feb 2013-Jun 2013
Frilansade för svenska och thailändska medier, bland annat Fokus, DN, Reuters. Jag ville lära mig mer om 
det spännande politiska och kulturella läget i regionen och utmana mig själv för att lära mig hur man gräver i
länder där det är allt annat än bekvämt att vara journalist. (Sen så skadar det ju inte att det är varmt och gott 
där!) Det gick bra :) 

Reporter Uppdrag granskning SVT
Sep 2011 - Dec 2012
Grävande reporter. Började med två säsongsöppnande reportage om taxibranschen som fick stort genomslag.
Visade hur dömda våldtäktsmän körde vanlig “dyr-taxi” och kunde våldta kunder på nytt. Värsta var dock de
inom färdtjänsten som våldtagit barn som inte kunde prata för sig. Efter det ansvarade jag för "Uppdraget". 
Uppdraget är en programpunkt i Uppdrag granskning där jag fick i uppdrag av tittarna att lösa deras problem 
- ofta olika former av moment 22 med myndigheter & byråkrati. Grundredigerade även i Avid (kan även 
jobba med Final Cut etc) 

Reporter Sveriges Radio
Juni 2009 - Aug 2011 + sommaren 2013



Under profilnamnet Gräv-Josse gjorde jag reportage för P1 Kaliber (även utrikesjobb), Ekot, P3 Nyheter, P4 
Dokumentär och P3 Brunchrapporten/P3 Kvällspasset, P4 Extra (också utrikes), Hallå P3 och "mitt egna” 
program “P3 Granskar med Gräv-Josse” och även “P3 Nyheter med Gräv-Josse”. Främst fokuserade jag på 
granskningar och nyheter som berör människor under 30. Körde även live och jobbade självständigt utifrån 
mina egna idéer. 

Resande reporter/fotograf Rwanda/Uganda/Kongo
Dec 2010 - Mars 2011
Hjälpte bland annat till som projektledare för videoprojekt för NGO:s (FN och British Council), researchade 
för en kommande filmfestival och hjälpte till att producera musikvideos för att lära mig filma och redigera. 
Gjorde också inslag för Sveriges Radio etc. Tanken var att jag bara skulle "slappa" men det är jag tydligen 
inte så bra på. Lyckades ta mig in djungelvägen i Kongo själv och skaffa vänner som hjälpte mig göra 
research för nyhetsbyråerna. Lärde mig mycket på den resan, bland annat att överleva i alla situationer. 

Resande reporter/fotograf Sydostasien
November 2008 - Maj 2009
Gjorde vad jag länge drömt om och gav mig ut för att frilansa på resande fot. Det gick bättre än förväntat. 
Inom 48 timmar hade jag levererat till GP, DN, Tv4 och flera program på SR. Gjorde även telefonare för 
SVT. Skrev också för Fokus och Scoop, samt skaffade dykarcert.

Researcher SVT:s samhällsredaktion
December 2007 - Juni 2008
Jobbade som researcher för SVT Debatt med bland annat Janne Josefsson och Stina Lundberg Dabrowski. 
Jag kom på idéer för program och såg till att snabbt hitta rätt personer, så väl makthavare som vanligt folk. 
Skrev manus, frågor, raggade publik etc. 

Styrelseledamot Föreningen för Grävande Journalister
Våren 2008-Våren 2009
Blev invald i styrelsen på årsmötet våren 2008, efter att ha blivit nominerad till posten av Nils “Nisse” 
Hanson, Uppdrag granskning. Jag ingick i styrelsens internationella grupp, vilket innebar att jag 
representerade FGJ internationellt, till exempel i USA. Var moderator i bland annat Miami. 

Redaktionsrådet Grävande journalisters tidskrift Scoop
2007 - 2008
Skrev artiklar, bokrecensioner och gjorde intervjuer. Givande att skriva för journalister. Men när jag blev 
invald i styrelsen för Föreningen för grävande journalister, som ger ut Scoop, gick jag ut ur redaktionen och 
fortsatte istället som frilans för tidskriften. 

Researcher Sveriges Radio, P4 Extra
Sommaren 2008
Hade en härlig sommar på P4 Extra, som programleddes av: Lennart Persson, Erik Blix och Tomas Tengby. 
Det var riktigt kul att få jobba för Sveriges radios största aktualitetsprogram, trots de tidiga morgnarna (jag 
älskar att jobba natt, jobbar bäst efter 11 på morgonen). Mina arbetsuppgifter var bl.a att komma på hur vi på
bästa sätt skulle bevaka dagens största nyhetshändelser - och sen se till att ministrar, drabbade och experter 
deltog i programmet live. 

Nyhetsreporter City Göteborg
Sommarvik 2007 + extra under hösten
En spännande erfarenhet med mycket eget ansvar på en liten och kaxig redaktion. Jag gillade nyhetstempot! 
Bland annat var jag först på plats när det var bomblarm vid Operan - övertalade polisbåten att köra mig 
bakom avspärrningarna eftersom min kamera inte hade tillräckligt bra zoom. Det blev bilden på förstasidan 
nästa dag. 
 
Redaktör och ansvarig utgivare Utrikespolitiska Föreningen i Göteborgs medlemstidning
Våren 2004 - jan 2008
Startade upp tidningen Utblick, för Utrikespolitiska föreningen i Göteborg, våren 2004 tillsammans med min
vän Sofia Benholm (också gammal ungdomsreporter på GP). Jobbet innefattade att arbetsleda ett tjugotal 



personer, så som reportrar, illustratörer och fotografer. Vi började även bygga upp en webbtidning. Jag 
layoutade, skrev och fotade även för tidningen. Genom arbetet mötte jag Robert Fisk (The Independent, han 
är en stor inspiration för mig), Jan Eliasson, Hans Blix etc.

Frilansjournalist med FA-skattsedel
2006 - 
Under mina studier på JMG började jag frilansa, vid sidan av arbetet med tidningen Utblick. För vissa 
lokaltidningar har jag även gjort layouten till mina artiklar och redigerat mina bilder. Även sålt in jobb från 
England, var ihop med en britt i över 9 år. Gillar att jobba som frilans, men har nu huslån och en fast punkt i 
Göteborg. 

“Betald-evighets-praktikant”, P3 
1993/1999 -
Tjatade mig in helt enkelt som tonåring. Började med att sortera cd-skivor, men hade snart en rad egna 
programpunkter. Ett populärt inslag var “Övningskörning” då jag testkörde Porsche och andra dyra bilar - 
utan att ha körkort! Skrev krönikor, recenserade filmer, medverkade live etc. 

Övrig jobberfarenhet: 
Under tiden på JMG hade jag praktik på Uppdrag Granskning och Carin 21:trettio. Jag har gjort flera artiklar 
fö Göteborgs-Posten och även webbradio. Varit medarbetare på GP från 14-årsålder, började som 
ungdomsreporter, sedan konsumentreporter och nyhetsreporter. Även jobbat som datainstruktör på 
Göteborgs Universitet, receptionist och gyminstruktör, cafébiträde, bartender (bland annat på en lesbisk 
porrklubb –  intressant är rätt ord!) och så har jag jobbat som säljare i en snobbig klädbutik i Brighton. Även 
gått frivillig befälsutbildning, varit med i hemvärnet (för att lära mig hur militärer tänker). Föreläser även om
journalistik, sociala medier, grävande och yttrandefrihet när jag har tid (föreläser på redaktioner, JMG, FOJO
etc). Tar även extra jobb som moderator, bland annat för Öckerös första Pride-festival, Motormännen och 
Konsumentvägledarnas dag. 
Mitt kontaktnät i Sverige och världen är omfattande, och jag ger mig aldrig. Det är därför jag alltid levererar.
 
UTBILDNING: 
Göteborgs universitet, egen-komponerad examen (fil.kand inriktning u-landskunskap, toppat med 
JMG): 
- Utveckling och internationellt samarbete (Göteborgs Universitet 60 poäng med gamla skalan där 20 poäng 
är en termin, med C-uppsats och fältkurs i Indien) 
- Statsvetenskap och internationell politik (Göteborgs universitet 30 p)
- Ekonomisk historia (Göteborgs universitet, 10 p). 
- JMG journalisthögskolan korta programmet (40 p).
Totalt 140 akademiska poäng, 3,5 års universitetsstudier, men ärligt talat är det på redaktioner och ute i fält 
jag lärt mig det mesta. 

Cambridge Certificate in Advanced English
Hösten 2003

Medie- och samhällsvetenskapsprogrammet, Munkebäcksgymnasiet Göteborg
Hösten 1999 - Våren 2002

ÖVRIGA “SKILLS”: 
Modersmål:
Svenska

Övriga språk:
* Engelska. 
Jag pratar engelska nästan varje dag, bott med britter och utomlands. Även gjort live rapporter för utländsk 
media, så som ABC Radio Australia.
* Franska. 
Si så där. Pluggade det i gymnasiet, kan läsa och förstå en del. 
* Thai. 



Klarar mig i vardagen och gick kurs i Bangkok där de skrattade åt mig, suck. 
* Skånska
Nu är jag gift med en skåning från Rosengård, så fattar även skånska och Rosengårds-slang ;) 
 
Program-kunskaper:
Vilket program som helst, jag lär mig teknik snabbt. Men som exempel har jag såklart jobbat med hela word-
paketet, Mac-paketet, Adobe-paketet (typ Photoshop, Indesign etc), SVT och SR:s plattformer, flera olika 
webbpubliceringsverktyg, radioredigering och tv-redigering i Final Cut samt grundredigering i Avid (ge mig 
några timmar med en erfaren redigerare så kan jag råredigera). Jag filmar och fotar själv då det behövs, men 
roligare jobba i team med fotograf.  
Jag använder sociala medier dagligen och gräver och hittar idéer genom identiteter på Facebook, Flashback, 
låsta forum och Twitter etc. 

Livs-kunskaper:
* Dykarcert (varit nere på 30 m)
* Thaiboxning och MMA
* Hjärt- och lugnräddning (3 av 4 har överlevt då jag hjälpt till, den som dog blev mördad på öppen gata och 
hade redan förblött – det  hände på min första dejt med min nuvarande make, kan berätta mer på en after 
work haha) 
* Och så har jag spelat: piano, trumpet, gitarr, flöjt, fiol och bas. Mamma är musik-lärare. 
* Ägare till två sibiriska huskys och en bengal-kattunge, så det är som ett litet zoo där hemma. Bor i en stor 
villa i Långedrag med min man och mina två killpolare. Är nästan som ett litet spontant kollektiv, två av dem
är dessutom kockar så jag lever gott. 

Körkort:
* B-körkort (kört i Bangkok och Nairobi, utan olyckor och klarar mig igenom Västlänkens alla fällor). 
* MC (i de länder där B-körkort är tillräckligt för att få köra hehe... har gjort Risk 1 och risk 2 samt klarat 
teoriprovet, kör upp till våren) Någon dag ska jag ha ett visitkort där det står “MC-reporter”. 
 
REFERENSER:
Fråga vem som helst som jobbat med mig... eller kolla in omdömen om mig på min LinkedIn-sida. Eller 
Linda Swanberg, Julija Sidner, Valeria Helander... vet ej vilka som är okej med öppna nummer i ansökan 
som sparas men kan ta fram om ni inte har dem. Har inte skrivit en ansökan på många år.
Nils Hanson, SVT
Projektledare och ansvarig utgivare Uppdrag granskning 
Lena Laurén, SVT
Hon har varit min projektledare och redaktör, så hon har bra koll på min förmåga. 
Lennart Persson, SVT
Ja ni kan ju prata med någon som jobbat med mig, jag var hans researcher på P4 Extra. 
Stina Lundberg Dabrowski
Jobbat ihop, hon har varit lite av en mentor.
David Gustafsson, SR
Den SR-chef som följt mig sedan start. Han vet vad jag går för. 


