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Stipendierapport, IRE, Phoenix, 2017
Ett stort tack för möjligheten att resa till IRE, Investigative Reporters and
Editors i Phoenix, USA, den 22-26/6-2017 med hjälp av IPI:s stipendium till
Allan Hernelius minne och SR och Gränna tidnings stipendier. Besöket på
konferensen blev en vidareutbildning som jag kan ha stor nytta av i mitt
reporterjobb på HD Sydsvenskans grävnav. Det gav många nya kontakter
ochblev också en inspirationskälla till Föreningen Grävande Journalisters
grävseminarium i Helsingborg 2018 där HD Sydsvenskan var
huvudarrangör.
Kvitto för reskostnader, hotellkostnader, inträde till konferensen samt mat
bifogas. Dessutom skickar jag med några bilder från konferensen samt en
krönika jag skrev i tidningen Scoop om konferensen.
Under IRE:
Konferensen pågick i fem dagar och samlade 1600 journalister från 25 olika
länder. Jag tog noggranna anteckningar för att kunna använda kunskapen
hemma samt sprida den till mina kollegor. Jag deltog dessutom i den
internationella lunchen samt galalunchen då IRE Awards delades ut. Jag
gick på följande föreläsningar:
1. Välkomnandet av förstagångsbesökare
2. Intervjuteknik - Julian Sher
3. Resarch Oasen - med medarbetare från Infodock
4. Bästa faktagranskarna - hur gör de i praktiken? Neil Brown, Derek
Kravitz, Amalie Nash, Farhad Souzanchi.
5. 60 idéer på 60 minuter
6. Prepping for the next election, Anne Galloway, Sarah Bryner, Derek
Willis
7. Broadcast - show and tell
8. Your investigation is done - make it go viral, Rick Hirsch, Miami Herald
9. Your multimedia arsenal, John Hillkrik, Kaiser Health News
10. Spotlights Michael Rezendes - så får du källorna att prata
11. Storytelling – Julian Sher and Walt Boganich
12. Sökningar i sociala medier - med Molly Young
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13. Att gå undercover - Ted Conover, New york University, Robert Cribb,
Toronto Star
14. Etiska dilemman, Lynn Walsch, Kristen Hare
15. Att driva en grävgrupp, Patti Epler, Honolulu civil beat
Maggie Leung, NerdWallet, Amy Pyle, Reveal from the center for
investigative reporting., Walter Roninson, The Boston Globe.
16. Bli expert på google, Daniell Russell, Google
17. Cool apps med Dough Haddix
18. Samarbeta över gränserna

Efter IRE:
Jag kom hem med en mapp i datorn fylld med ett worddokument för varje
föreläsning. De har jag nytta av så här i efterhand både för egen del och för
att föra kunskapen vidare. Jag har bland annat använt flera av de verktyg
för research på sociala medier som jag fick tips om. Passet om storytelling
och dramaturgi hade jag i bakhuvudet när jag i höstas fick möjligheten att
skriva reportaget ”Fallet Anna – olyckan på Amiralsgatan”. Även timmen
med hur man får sitt gräv att bli viralt var väldigt givande och har lett till att
jag tänker nytt i samband med publiceringar.
Seminarierna på IRE har också gett inspiration till grävseminariet i
Helsingborg. Till exempel så hörde jag Michael Rezendes från Spotlight på
The Boston Globe på IRE, vilket ledde till att han senare blev
keynotespeaker på Gräv18 den 13-14 april, 2018. Svenska journalister fick
då också möjlighet att lyssna hur han och hans kollegor grävde fram
skandalen om de katolska prästernas sexuella övergrepp på barn.
Det nyinrättade välkomstpasset där grävgeneralen hälsar deltagare
välkomna och ger tips om konferensen var också en direkt effekt av
besöket på IRE. Liksom storytellingföreläsningen ”Så får du grävet att
sjunga”. Dessutom lade vi ut föreläsarnas tipsheet, enligt den amerikanska
grävseminariets modell.
Än en gång stort tack för att Hiertanämnden möjliggjorde detta!

Jessica Ziegerer, reporter, HD Sydsvenskan
Erik Ols väg 15, 218 74 Tygelsjö
070-3781022
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Redovisning av avgifter
(kvitton/intyg bifogas) omräknat från dollar.
Vänligen publicera ej kassaredogörelsen med bilagor på hemsidan då de
innehåller kontouppgifter. Tack på förhand.

Flygresa Köpenhamn-Phoenix: 5385 kr (bilaga 1)
Rum, hotellrumskatt samt mat på konferenshotellet JW Mariott Desert
Ridge Resort & Spa: 11566 kr (bilaga 2)
Inträde IRE-konferensen samt medlemskap: 365 dollar = 2970 kr(bilaga 3)
Esta visum: 14 dollar=113 kr (bilaga 4)
Urval av mat:
24.17 dollar=196 kr (Food stores y´s) (bilaga 5)
16,50 dollar=138 kr (HMS Cadillac bar) (bilaga 6)
31.50 dollar=252 kr (Match cuisine & cocktails) (bilaga 7)
114 dollar=927 kr (Desert Ridge, Phoenix) (bilaga 8)
37,50 dollar=301 kr (Scottsdale AZ) (bilaga 9)
3,21 dollar=26 kr (Starbucks) (bilaga 10)
5.16 dollar= 42 kr (Starbucks) (bilaga 11)
Tågresa Malmö-Köpenhamn: 110x2 kr (ej sparad biljett)
Bilhyra: 1508 kr (Advantage car, framgår av bilaga 2)
Totalt: 23644 kr
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Investigative Editors and Reporters, IRE Conference
21-25/6-2017, Phoenix, USA
Bilder av Jessica Ziegerer

Michael Rezendes,
Spotlight, Boston Globe.

Nicole Hannah-Jones,
New York Times var
keynotespeaker.

Suki Kim, frilans, som
wallraffat i Nordkorea.

Molly Yones, The Oreganian,
förklarade så att man förstod
hur man söker på Facebook.

Derek Willis om att
förbereda sig inför
nästa val.

Så blir ditt gräv viralt,
berättade Rick Hirsch,
Miami Herald.
’

Etiska dilemman i grävet,
Lynn Walsch, Kristen Hare.
’
Samarbete över landsgränserna med bla David Kaplan.
’

Bli expert på Google, Daniell
Russell.
’

Att driva en grävgrupp bla med Amy Pyle, Reveal
’

Julian Sher gav föreläsning om
storytelling.
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