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Janne Josefsson är Sveriges mest fruktade journalist. Här porträtteras han som reporter och som människa.
Närgånget och öppenhjärtligt.
Efter trettio år som journalist, ofta i hetluften. Efter trettio år som journalist, ofta i hetluften. Vem är han som
håller i mikrofonen, ställer de påträngande frågorna och avslöjar makthavare? Han växte upp i en förort i
Göteborg, utbildade sig till ekonom, gick med i liberal ungdom, blev journalist och den ständige
sanningssökaren. Envis, idérik, älskar både radio och TV. Den här gången är det författaren Stig Hansén som
ställer frågorna och Janne Josefsson som svarar.
Om hoten mot familjen, de många reportageresorna, att det finns intervjuer han ångrar och om alla
utmärkelser och anmälningar.
Stig Hansén, med över 20 böcker bakom sig, är född i Malmö 1954, har tre barn och är bosatt i Göteborg
sedan 1977. Han skriver på heltid sedan 1980, bokdebuterade 1982 och har skrivit reportageböcker, thrillers,
noveller, romaner, debattböcker, porträtt av politiska tänkare. Han har också skrivit ett flertal böcker om
konsten att skriva.
Ibland blir ens moraliska kompass rätt vilsen. 3-4-2018 · Janne Josefssons sista reportage för Uppdrag

granskning – en resa i Akilovs fotspår 8-3-2018 · Efter ”Uppdrag granskning” har Janne Josefssons framtid
varit osäker. Nu slutar Janne Josefsson, 66, på ”Uppdrag granskning”. I vad som är en av de mest obekväma
intervjuer jag sett, konfronterar Uppdrag Granskning komikern och. Nu slutar Janne Josefsson, 66, på
”Uppdrag granskning”. – Jag kommer att köra våren ut sedan. 3-4-2018 · Janne Josefssons sista reportage för
Uppdrag granskning – en resa i Akilovs fotspår 8-3-2018 · Efter ”Uppdrag granskning” har Janne Josefssons
framtid varit osäker. 20-1-2018 · Han har varit programmets ansikte utåt i flera år. 20-1-2018 · Han har varit
programmets ansikte utåt i flera år. – Jag kommer att köra våren ut sedan. Ibland blir ens moraliska kompass
rätt vilsen. I vad som är en av de mest obekväma intervjuer jag sett, konfronterar Uppdrag Granskning
komikern och. I vad som är en av de mest obekväma intervjuer jag sett, konfronterar Uppdrag Granskning
komikern och. 20-1-2018 · Han har varit programmets ansikte utåt i flera år. Tills nu. Tills nu. Tills nu.
När Uppdrag granskning intervjuar Özz Nûjen om att Akilov jobbat svart med att renovera hans sommarhus,
tillbakavisar Özz Nûjen bestämt uppgifterna och kallar.

