Webben är viktig för grävande
Josephine Freje Simonsson, årets
Pennskaftspristagare berättade om hur
hon använder sig av sociala medier i sitt
grävande och gav sina bästa grävtips när
Pennskaftet anordnade nätverksträff 20
oktober på Caféva i Haga.
– Min dröm med att arbeta med grävande journalistik är att uppdaga något stort missförhållande och att de som drabbats får upprättelse, sa
Josephine Freje Simonsson.
Två reportage för Sveriges Radio P3 berättade
hon om under kvällen. Dels hur män som blivit
våldtagna behandlas av samhället. Det andra,
fallen med de av misstag aborterade fostren efter
undermåliga ultraljud, kom hon först i kontakt
med via en bekant. Fler hittade hon hos HSAN,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
– Till en del beror fallen på att vi idag när läkaren konstaterat att fostret är dött, tar starka
abortpiller för att sätta igång förlossningen, för
att få allt överstökat så snabbt som möjligt. Förr
väntade man tills naturen hade sin gilla gång.
Det gör att även i de fall där ultraljudet visat
fel och fostret levde blev det så skadat att man
var tvungen att abortera.

Gräver med passion. Josephine Freje Simonsson berättade och gav tips på
Pennskaftets träff i oktober.
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politiker efter partier, journalister, mediafolk, diskussioner. När hon hittar något intressant
och bloggar. En loggbok under arbetet är bra ringer hon upp och låtsas ha fått ett tips.
för att hålla reda på telefonnummer, och när
Tiden för gräv
man ringt.
Under intervjuer bandar hon allt,
Som ensam grävare
vilket är bra för att kunna gå tillbapoängterade Josephine
”Underhåll dina
hur bra det är att ha en
ka om hon märker att någon inte takällor. Jag ringer
lar sanning.
redaktör att bolla med
– Underhåll också dina källor.
och som ställer stränga
mina
bästa
källor
Jag ringer mina tio bästa källor inom
frågor.
varannan vecka för
polis, sjukvård och socialtjänst
Under det ena grävarannan
vet hon berättade
att småprata vävecka bara
om, blev hon helt friför att småställd från det daglider! ”
prata väder.
ga nyhetsarbetet på
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Det visar att
Sveriges Radio under
man bryr
några veckor. Under
sig även om man inte det andra jobbade hon med nyheter under förvill ha något just då.
middagen och grävde under eftermiddagen, nåInför vissa gräv ska- got som var att föredra tycker hon.
par hon ”falska” identiBra är att sätta lite för tighta deadlines för att
teter på facebook, twit- jäklas med sig själv tycker hon. Annars är det
ter och mejl. Hon är lätt att flumma iväg på sidospår.
en slags infiltratör som
– Sidospår brukar jag lägga i en särskild
wallraffar på webben. mapp, för att kunna gå vidare med senare.
Genom att sedan bli
Ofta kan varje gräv, med samma research,
”vän” med rätt person, leda till 4-5 sålda artiklar med olika fokus till
blir hon addad av hela GP, DN och de små lokaltidningarna.
På Caféva.Träffen med Josephine drog 17 deltagare.
gruppen och kan följa
Ann Sofie Wahlberg
Tips på twitter
Josephine Freje Simonsson använder sig mycket av webben i sitt arbete för att hitta nyheter,
vare sig det är inom kristna ungdomsrörelser eller på kommunkontor.
– Att finnas på twitter och facebook är ett sätt
att få tips om bra artiklar, få tag på folk och att
komma in i rätt grupper, sa hon.
Struktur i arbetet är viktigt för henne. På
twitter använder hon listor för att sortera upp
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