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Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://newsvoice.se/wp-admin/tools.php?page=wp-table-reloaded&action=edit&table_id=5
http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf
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Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."

Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013

Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014, 
Bästa 
yrkesarbeta
nde 
undersökan
de journalist 
åren 
2000-2013, 
Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare.
) 
vetenskapsj
ournalist år 
2014, Bästa 
(yrkesarb. 
el. 
medborgare
) 
vetenskapsj
ournalist 
åren 
2000-2013

Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf


Kandi
dat Associerad till bla: Motivering Kommen

tar Kategori

Kajsa 
Ekis 
Ekman

ECT.se "Hon är en bland extremt 
få journalister som går 
djupare i sin analys och 
dessutom med en skön 
klang av oberäknelighet, 
mod och självständighet."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Mona 
Nilsso
n

Strålskyddstiftelsen, 
Mobiltelefoni.tv

"Den enda journalisten i 
Sverige som tar tag i frågan 
om mobilstrålningens 
hälsorisker på ett 
granskande uppriktigt sätt 
samt undersöker och 
blottlägger vad som sker 
bakom kulliserna och har 
genom 
strålskyddsstiftelsens 
(stralskyddsstiftelsen.se )ar
bete hjälpt tusentals 
människor runt omkring i 
Sverige att äntligen kunna 
få korrekt information och 
kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sig 
själva och sina respektive 
och familjer. förtjänar 
därför överlägset detta 
pris."

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
perioden år 
2000 till 
2013

Linda 
Bjuvgå
rd

"Linda tar på sig en helt 
unik roll och verkar med 
mod när hon står upp för 
barnens rätt till kärlek och 
anknytning totalt emot 
etablissemangets sociala 
ingenjörsskap och tidiga 
prägling av 
systemarbetaren."

författare Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Olle 
Ljungb
eck

Gestrike Magasin, 
Exponerat.se

"Mogen - kunnig - 
genomskådande - han är en 
av de modigaste bloggare vi 
har för tillfället."

Ljungbeck 
har varit 
föremål 
för kritik 
för rasism, 
men 
Datainspe
ktionen 
avfärdar 
det. Ref

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Sanna 
Ehdin 
Anand
ala

Blogg.passagen.se/
sannaehdin/ och 
Ehdin.com

"Immunologen Sanna 
Ehdin Anandala har varit 
aktiv på webben och 
bloggat om friskvård och 
hälsa under många år och 
då haft miljontals besökare. 
Hon är helt klart en av 
Sveriges mest 
framgångsrika 
hälsobloggare och har 
därför spridit kunskap och 
erfarenheter till läsarna och 
samtidigt skapat nytta för 
folkhälsan." och "Sanna 
delar flitigt med sig av sina 
kunskaper inom kost och 
hälsa och kämpar 
helhjärtat för att sanningen 
ska fram i alla lägen."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013 
och Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Tino 
Sanan
daji

Realtid.se "Tino Sanandaji har sakligt 
och med fakta och statistik 
skrivit om den mest 
aktuella frågan i Sverige; 
immigration. I en tid då 
många hänger sig åt att 
enbart debattera utifrån 
retorik har Tino hållt sig 
saklig och utgått från fakta 
och statistik. Behovet och 
längtan efter detta är så 
stort att när Tino via 
kickstarter bad 
allmänheten om 
crowdfounding, för att 
skriva en bok i ämnet,om 
400 000 kr fick han in 
pengarna på bara tre dagar 
vilket är rekord i Sverige!"

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Erik 
Svenss
on

Biology & Politics "Blogg som diskuterade 
både vetenskap och politik 
på sakligt och initierat 
sätt."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Rasmu
s 
Fleisch
er

Copyriot "En av de få i Sverige som 
gått djupt in i ekonomiska 
kriser och krisetori".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Kent 
Werne

Dagensarena.se "Kent Werne blottlägger 
vilka effekter 
privatiseringarna och 
ombildningarna fått på ett 
sakligt och välgrundat sätt. 
Det är ovanligt i svensk 
journalistik."

Motiverin
g 
saknades. 
Personen 
som 
nominera
de måste 
skicka in 
den!

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Torbjö
rn 
Sassers
son

NewsVoice.se "Torbjörn Sassersson är 
inte rädd för att stöta sig 
med makt och det han 
skriver om är korrekt samt 
bra förankring i 
verkligheten som inte alltid 
är så snygg vilket han 
belyser gång på gång med 
schysst brillians- ingen 
annan är i närheten!"

Torbjörn 
Sassersso
n får inte 
vara 
kandidat, 
men 
tackar 
ändå för 
denna 
nominerin
g.

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 mfl

Kristof
fer 
Hell

Blueshift.nu, 
Raddasverige.nu

"Kristoffer Hell är självklart 
enda kandidat eftersom 
han idogt gräver efter 
sanningen om hur världen 
fungerar. Han är också den 
enda som försöker göra 
något positivt, att få folk att 
vakna upp och motsäga den 
etablerade illusionen." ... 
"För arbetet med att med 
online-upprop och artiklar 
väcka och mobilisera till 
insikt om farorna med den 
nya världsordningen. I 
synnerhet uppropet mot 
privatbankernas ensidiga 
och olagliga utfasning av 
kontanter förtjänar 
omnämnande."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Börje 
Peratt

Humanismkunskap.o
rg, 
borjeperattexplorer.
wordpress.com (mfl), 
NewsVoice.se

"Börje Peratt saknar 
motstycke. Han är en 
självklar kandidat i alla 
kategorier." ... "Börje Peratt 
är sjusärdeles makalös. Ett 
unikum och helt enkelt 
ensam i sitt slag. Självklart 
förtjänar han att vinna i 
alla kategorier precis som 
han själv påpekat." ... 
"Börje Peratt förtjänar pris 
i samtliga kategorier för sitt 
enastående och outtröttliga 
arbete i kampen mot 
pseudiker och 
antihumanister. I sann 
demokratisk och 
humanistisk anda upplyser, 
folkbildar och underhåller 
han sina läsare. Var får han 
all sin energi ifrån? Han är 
värd alla pris."

Samtliga 10 
kategorier.

Daniel 
Mendo
za

Good News Magazine "Daniel Mendoza för sin 
tidning Good News 
Magazine där han samlar 
goda och hoppfulla nyheter 
i det hav av negativa 
katastofhändelser som 
finns."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014 och 
Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Mats 
Sederh
olm

Klarsikt.humancreati
ons.se, NewsVoice.se

"Mats Sederholm utför ett 
idogt arbete med att rikta 
ljus mot sanningen utan att 
undvika obekväma 
upptäckter. Han genomför 
alltid en omfattande 
research inför sina artiklar, 
krönikor och böcker och 
har därför alltid gott om 
"kött på benen" för att 
backa upp, ibland 
kontroversiella påståenden. 
Han står stadig i det han 
upptäcker, viker inte undan 
när debattvindarna blåser. 
Mats vågar kritisera både 
gammelmedia och 
alternativmedia när så 
behövs. Hans ledstjärna är 
"rätt ska vara rätt". Och 
samtidigt som han ibland 
biter hårt så lyser ändå 
alltid hans kärlek för 
människan igenom i hans 
arbete."
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Bo 
Zackris
son

Medikament, 2000-
Talets Vetenskap, 
LCHF-magasinet

Motiveringen är mkt lång. 
Den redovisas separat. PDF

Nominera
re: Siv 
Wernborg
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Henrik 
Palmgr
en

Red Ice Creations: 
Redicecreations.com

"Redicecreations.com, en 
växande stapel intervjuer 
med många intressanta 
hjärnor. Ingenting är för 
politiskt korrekt och allt 
under en ständig 
uppmaning att tänka själv. 
Jag hoppas det går att 
nominera en webbradio!"
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Jan 
Gillber
g

DSM.nu "Gillberg har ensam drivit 
DSM till den fantastiskt 
intressanta, 
samhällskritiska, lärorika 
tidning den är. Han har 
tagit in artiklar som andra 
tidskrifter refuserat och att 
han tar upp känsliga 
ämnen som andra 
tidskrifter inte velat 
granska så djupgående som 
DSM, exempelvis mordet 
på Olof Palme och Ivar 
Kreuger, försvarsfrågan, 
geoengineering och mycket 
mer. Han är en fantastiskt 
kunnig, engagerad och 
inspirerande journalist."
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Linda 
Karlstr
öm 
[och 
Marina 
Ahlm]

Vaccin.me "Linda Karlström [och 
Marina Ahlm] nomineras 
för att med mod, passion 
och klarsynthet kasta 
viktigt ljus på problemen 
med vaccinationer."

[och 
Marina 
Ahlm] 
tillagt av 
NewsVoic
e red.
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Henni
ng 
Vitte

Whitetv.se "Henning Vitte har gjort sig 
förtjänt av att spridas 
kunskap om pengarna och 
ekonomi och han grundade 
den "Vita Skolan" Henning 
Witte har gjort många 
sevärda video t.ex. om 
bland annat Estonia och 
lögner kring den eller video 
om fri energi och 
skalärvågor."
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och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Leif 
Erlings
son

Lege.net "Efter att Leif Erlingsson 
har upptäckt lögnen om 
9/11 har han enträgen 
belyst olika lögner och 
vilseledande information i 
samhället med en bredd 
som omfattar allt om 
praktisk information till 
medvetenhet, 
medvetandet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Ingem
ar 
Ljungq
vist

2000-Talets 
Vetenskap

"Hans artiklar är 
slagkraftiga och äkta,en 
sann samhällskritisk 
journalist som varit och är 
ovärderlig inom 
alternativmedicinen,då han 
grävt djupt bakom den 
traditionella medicinska 
forskningen.Det behövs fler 
sådana,hans kritiskt 
granskande vetenskapliga 
journalistik med ögat riktat 
mot myndigheters olagliga 
agerande har skapat en 
dialog mellan alternativ 
och skolmedicin.". 
Ytterligare en motivering 
har inkommit: (PDF)
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Yrsa 
Häggst
röm

Bakom Kulisserna "Yrsa Häggström driver en 
nyhetssida, Bakom 
Kulisserna, fylld med 
intressanta nyheter och 
tankeväckande analyser. 
Hon lyckas hitta, översätta 
och sammanställa 
samhällskritiska artiklar 
som hon presenterar på 
sidan."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

Mikael 
Cromsj
ö och 
redakti
onen 
på 
Vaken.
se

Vaken.se "Vaken.se, dess redaktion 
och grundare har varit den 
ledande alternativkraften i 
Sverige i mer än 10 år. De 
har fått utstå mer kritik och 
lögnaktiga angrepp från 
samhället än någon annan 
enskild person eller rörelse 
och likafullt kan vi varje 
dag ta del av ständigt nytt, 
intressant och uppdaterat 
material.De är lätta att ta 
för givet men förtjänar all 
uppmärksamhet. Vakens 
redaktion och grundare har 
dessutom konsekvent 
verkat i ödmjukhet och fred 
trots sin utsatthet."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Leif 
Lundb
erg

Kostdemokrati.se "Leif Lundberg, Sävedalen 
har via sin hemsida 
Kostdemokrati.se levererat 
mycket faktaspäckat 
material, där han själv 
också fogat samman 
hälsoaspekter med en 
samhällsanalys. Han har 
också som redaktör varit 
öppen och bjudit in flera 
gästskribenter. Hans 
trogna arbete under flera år 
borde premieras med bästa 
bloggare-priset, inte att 
förglömma att han 
klockrent har varvat humor 
i sina illustrationer, där 
annars fakta ger en mycket 
mörk bild."

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014 och 
Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
åren 
2000-2013

Johan 
Ehrenb
erg

ETC.se "Grundare av ETC
För att han har lycktas 
starta och driva en rödgrön 
vänstertidning som 
utkommer varje dag, ett 
ljus i borgerligt mörker och 
en annorlunda röst!"

Bästa 
yrkesarbeta
nde, 
undersökan
de journalist 
år 2014

Shora 
Esmail
ian

"För att hon som få 
fortsätter att ta upp 
klimatfrågan och visar vad 
som sker i en allt varmare 
värld med mäniskor som 
bor i Bangladesh. Skriver 
också sakliga texter om 
Mellanöstern och 
Nordafrika i ETC och 
Sydsvenskan."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist 
åren 
2000-2013

Solveig 
Silveri
n

solveig21miljoblogg.
wordpress.com

"För att i en rad 
banbrytande videofilmer 
med ingenjörens blick ha 
upplyst allmänheten om 
farorna med mobil- och 
wifistrålning."

Bästa 
undersökan
de 
medborgarj
ournalist år 
2014

Thoma
s 
Arvids
son

"Thomas Arvidsson är 
admin för Treklövern, 
vilket är tre grupper med 
nästan 12000 medlemmar: 
"Vi som inte tycker om 
elchocksbehandlingar, 
ECT", "Bättre vård för 
psykisk hälsa" och "Stoppa 
Psykiatrins Övergrepp 
NU!". Hans berömda 
"Morfars-inlägg" spred sig 
som en löpeld över hela 
Facebook och Thomas blev 
bla inbjuden till TV4 
soffan".

Bästa 
sakkunniga 
och 
inflytelserik
a bloggare 
år 2014

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/13/datainspektionen-anser-att-rasistsajt-vill-vacka-debatt/
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-Stora-Journalistpriset-2014-Bo-Zackrisson.pdf
http://media.newsvoice.se/2014/12/Nominering-till-St-Journalistpriset-2014-Ingemar-Ljungkvist.pdf

