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TEKST: Kristian Mykleset

GRAVING: De fleste i Sverige vet hvem 
han er, og kjenner programmene hans. 
Mest kjent er Josefsson fra programmet 
«Uppdrag Granskning». Han kommer til 
SKUP for å snakke om sine journalis-
tiske metoder.
 – Jeg jakter på sannheten. I stedet for 
å la påstand stå mot påstand, ønsker jeg 
å finne ut hva som egentlig har skjedd. 
Om det er noen som dør under en poli-
tiaksjon eller noe annet, ønsker jeg å 
komme til bunns i saken, sier Josefsson 
til Siste SKUP.

Prisbelønt
Blant Janne Josefssons store saker er 
granskningen av omstendighetene rundt 
Osmo Vallos død. Vallo døde under et 
innbrudd i Karlstad i 1995, og flere vit-
ner fortalte at Vallo ble angrepet av en 
politimann mens han lå nede. Politiman-
nen skal ha trampet på Vallos ryggrad 
til den knakk.
 Ingen rapporter tydet på at det hadde 
skjedd noe kritikkverdig. Vallo var på-
virket av amfetamin under hendelsen, 
og flere obduksjonsrapporter konkluder-
te med at han døde av hjertestans selv 
om kroppen var blant annet tydelig mis-
handlet av flere bitt fra en politihund.
 Etter at Josefsson satte søkelyset på 
saken i 1998, ble det satt ned en gransk-
ningskomité. I 2002 konkluderte den 

med at politiet, rettslegen, rettsmedisi-
neren og aktor hadde opptrådt kritikk-
verdig.
 For Vallo-saken ble Josefsson beløn-
net med Det Stora Journalistpriset. Han 
har også fått Gullspaden, som deles ut 
til de fremste gravende journalistene i 
Sverige.

Mindre åpenhet
Josefsson har vært journalist i 32 år. De 
siste årene har han opplevd stadig øken-
de motstand mot journalistikken.
 – Jeg opplever at det gjøres mer og 
mer motstand. Innimellom føles det som 
å møte krigsorganisasjoner som hindrer 
meg i å gjøre jobben min. Jeg har møtt 
selskaper som nekter sine ansatte å 
snakke med meg. Jeg synes at det blir 
mer og mer skittent. Samtidig må en 
ikke gi seg. I dagens samfunn trenger 
man knapt å gå utenfor døra for å finne 
gode saker, sier Josefsson.
n kristiang.mykleset@stud.jbi.hio.no

Kilder:
www.svt.se, www.wikipedia.se 

– Jakter på sannheten
Janne Josefsson er Sveriges fremste gravende journalist. 
Han leter mest etter drittsekker i privat og offentlig sektor.

TEKST: Ida Nysæter Rasch

UNDERSØKENDE: Gravegruppen ble 
startet etter at Helsingfors Dagblad i 
fjor ble endret til tabloidformat, og det 
ble bestemt at det skulle satses mer på 
undersøkende journalistikk.
 Gravegruppen på tre reportere skal 
samarbeide med de ulike redaksjonene i 
avisa og de ulike lokale redaksjonene.

Alltid graving
Målet er at avisen til enhver tid skal ha 
et graveprosjekt på gang.  Det siste året 
har de tre journalistene jobbet fulltid med 
forskjellige gravesaker. De har blant an-
net samarbeidet med underholdningsav-
delingen og sportsredaksjonen – i tillegg 
til nyhetsavdelingen.
 Arbeidet har båret frukter:
 – Vi har definitivt hatt flere store avslø-

ringer på trykk enn hva vi ville hatt uten 
denne gruppen. Noe av dette henger nok 
sammen med den tette kontakten grup-
pen har hatt med resten av redaksjonen. 

Jeg tror noen av gravegruppene som ble 
etablert på 90-tallet ble litt for isolerte 
enheter. Da oppnår man ikke de samme 
resultatene som når hele organisasjonen 
er en del av gravingen, sier Nicander til 
Siste SKUP.

Omfattende arbeid 
Det er naturligvis begrenset hva grav-

egruppen har rukket å gjøre i løpet av 
det siste året. Arbeidet er krevende, 
men den svenske journalisten mener 
det er mer å hente.

– Roma ble ikke byg-
get på en dag, så vi 
har fortsatt mye å ta 
tak i og jobbe med. 
Men når jeg tenker 
på de forandringene 
vi har fått til siden 
vi startet opp, er jeg 

godt fornøyd. Det vi har erfart, er at det 
er fullt mulig å være gode på graving, 
selv i små redaksjoner.
 – Det viser at det er mulig å jobbe med 
graving hvor som helst, hvis man ønsker 
å sette fokus på undersøkende journalis-
tikk. Jeg tror mange har mye å hente på 
dette området, sier hun.
n ida_rasch@yahoo.com

Graver på heltid
For ett år siden startet Helsingborgs Dagblad sin egen gravegruppe. Gruppen består av 
tre journalister og ledes av Åsa Nicander. Hun er svært fornøyd med hva gruppen har fått 
til på kort tid.

Helsingborgs 
Dagblad
n Morgenavis som kommer ut i tre versjoner 
daglig under navnene 
Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes 
Tidningar og Lanskrona Posten. 
n Opplag på 82 100 eks. (2006) tilsammen 
for alle versjonene. 
n Omsatte for 508 millioner svenske kroner 
i 2006, med et resultat før skatt på 85 mil-
lioner.
n 342 årsverk, hvorav 180 jobber med den 
redaksjonelle delen av avisproduksjonen.
Kilde: Helsingborgs Dagblad

«Vi har definitivt hatt flere store 
avsløringer på trykk enn hva vi ville 
hatt uten denne gruppa.»
Åsa Nicander

VINNER: Janne Josefsson vant TV-prisen 
Kristallet for årets faktaprogram i 2006.   
            Foto: Henrik Montgomery/Scanpix


