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Det märktes att Camilla är välkänd 

från radio och TV för de flesta. 

Salen blev proppfylld, på gränsen 

till överfull av intresserade 

åhörare.  

Vi var nog ca 130 personer i aulan 

denna dag. 

 

 

 

 

 

 

Vår klubbmästare Britt-Marie 

introducerade därför Camilla utan 

någon längre presentation. 

 

 

 

Camilla skulle berätta om ”sitt liv i 

mediavärlden”, men hon började 

med en kort bakgrunds-

presentation. 

 

Hon berättade att hon växte upp i 

Sätra men att hon numera bor i 

Hägersten.  

Hon är barndomsvän med Annika 

Lantz och Peter Settman och i 

barndomen spelade hon 

amatörteater ihop med dem. 

 



 

 

 

Efter gymnasiet sökte hon till 

scenskolan, men kom inte in. 

I stället läste hon medie- och 

kommunikationsvetenskap och 

det var då intresset för radio och 

intervjuer väcktes.  

Hon studerade senare även 

idéhistoria, vilket har varit en bra 

grund i hennes yrke. 

 

Camilla arbetade en tid på 

Radio Stockholm men därefter 

mer på P1. Hon var med och 

startade P1-morgon 1998 och 

arbetade där periodvis fram till 

2010.  

 

Utöver det har hon varit 

programledare för Studio Ett  

i P1 och även för Efter tre. 

 

När hon började med TV märkte 

hon genast vilket genomslag TV 

har. Hon blev ”kändis” över en 

natt.  

 

Hon tyckte det var absurt efter 

18 år som reporter och 

programledare på radion. Nu 

ville journalister plötsligt veta 

vad hon hade för medievanor 

och annat! Innan dess var det 

ingen som hade brytt sig om 

henne… 

 



 

 

 

 

Mellan 2010 och våren 

2018 var hon program-

ledare på Veckans brott på 

SVT, tillsammans med Leif 

G.W. Persson.  

Camilla blev mer eller 

mindre handplockad av 

G.W. och de hade ett 

givande samarbete under 

alla år.  

 

Att G.W. satt hela tiden 

under programmen medan 

Camilla stod berodde mest 

på G.W:s dåliga höfter 

m.m. och var inte något 

uttänkt maktspel blev 

svaret på en fråga från 

publiken.  

 

Det var alltid spännande att 

jobba med G.W., eftersom 

man aldrig kunde vara 

säker på vad han skulle 

svara.  

Men de programmen var 

inspelade i förväg och 

kunde sen klippas. 

 

I våras beslutade Leif G.W. 

att gå över till TV 4 för ett 

liknande program.  

Camilla valde däremot att 

stanna på SVT, eftersom 

hon där får göra många 

andra spännande program 

inom ”public service”.  

Hon har t.ex. varit 

programledare för SVT:s 

nyhetsprogram Aktuellt och 

är sedan 2011 en av 

programledarna för 

samhällsmagasinet Agenda 

i SVT.  

 



 

 

 

Då är det alltid direktsändning 

och det ger en särskild nerv åt 

programmen.  

Camilla har arbetat med 

politikerutfrågningar inför valen 

och ledde också valvakan 

2014.  

Till skillnad mot frågor hon 

ställde till G.W. i Veckans brott 

kan hon nästan alltid räkna ut 

vad en politiker ska svara. Då 

gäller det att ställa exakta 

frågor och inte låta politikerna 

ta över och i stället prata om 

något annat. 

Camilla berättade också om 

hur arbetet inför ett TV-

program går till med stylister 

som väljer kläder, sminkning i 

upp till en timme och flera 

repetitioner för att få rätt 

kameravinklar och ljussättning. 

Det kan ta många timmar inför 

en sändning.  

 

Efter en avslutande frågestund 

och berättelse om några roliga 

episoder från sin verksamhet 

blev Camilla avtackad med en 

chokladask och en blomma 

och varma applåder från den 

entusiastiska publiken. 

 


