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Vem har skrivit Sveriges bästa socialreportage? 

 

Juryn för Wendelapriset 2021 har under våren gått igenom samtliga inskickade bidrag till 
Wendelapriset för bästa skrivna socialreportage i Sverige under perioden 1 mars 2020 till och 

med sista februari 2021. 

Priset delas i år ut för fjortonde gången, vilket sker den 12 september i Wendela Hebbes Hus i 

Södertälje.  

Av de föreslagna nominerar nu juryn sju reportage/reportageserier som kommer att tävla om 
prissumman 50.000 kronor. Priset kan antingen ges för ett av de nominerade bidragen eller 

delas av flera. 

Wendela Hebbe (1808-1899) var Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Inför hennes 200-

årsdag 2008 instiftades Wendelapriset. 

 
 

Följande reportage och böcker utan inbördes rangordning deltar i finalomgången: 

 

• ”Här bor skuggvärldens arbetare” 
Emma Johansson, Jennie Lorentsson, Truls Nilsson, Joakim Andersson Lee och Björn 

Lilja, Helsingborgs Dagblad  

  

• ”Foodora och gig-ekonomin” 
Dan Ivarsson, Sydsvenskan 

  

• ”Kampen mot coronan” 

Magnus Falkehed och Niclas Hammarström, Expressen 

  

• ”Selma blev utvisad tre gånger som barn” 

Staffan Lindberg, Aftonbladet 

  

• ”Varje dag säljer kvinnor sina kroppar” 

Brith Lindahl, Jennie Lorentsson, Björn Lilja, Marcus Svensson, Helsingborgs Dagblad 

  

• ”Systrar” 

Michael Verdicchio och Meli Pettersson Ellafi, GP 

  

• ”Emil Blom blev ett av offren vi sällan pratar om” 

Kerstin Weigl, Aftonbladet 
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Juryn består av Kersti Forsberg (ordf), Mattias Göransson, Jan Lewenhagen, Åke Pettersson 
och Cecilia Aare. 

 

Välkommen till prisutdelningen den 12 september  
i Wendela Hebbes Hus i Södertälje! 

 

Liksom i fjol vill juryn göra Mediesverige uppmärksamt på att Wendelapriset är ett ideellt 
instiftat pris vars medel börjar ta slut. Vi behöver ytterligare finansiell backning för att kunna 

fortsätta uppmärksamma prisvärda socialreportage från 2022. 

Vill du eller ditt företag bidra till dess fortlevnad, hör av dig! 

 

 

 

Södertälje och Kalmar den 7 juni 2021 

 
 

Ami Lönnroth     Kersti Forsberg 

Ordf. Wendelas Vänner                                     Juryordf. Wendelapriset 

info@wendelapriset.se Verksamhetschef, Medieinstitutet Fojo 

kersti.forsberg@lnu.se 
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