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Grävande journalistik Nils Hanson Hent PDF Forlaget skriver: Hur kommer man åt uppgifter som någon
försöker dölja? Hur tar man fram hemliga handlingar? Hur avslöjar man en lögn? Svaren finns i »Grävande
journalistik«, en efterlängtad bok bland såväl yrkesverksamma som blivande journalister, skriven av Nils
Hanson, mångårig projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning. Det är snart tjugo år

sedan den enda heltäckande handboken i ämnet kom ut. Sedan dess har arbetsmetoderna förfinats,
genomslaget har blivit allt större. Stora avslöjanden har skakat om nationen och tvingat fram förändringar.
Allvarliga missförhållanden har rättats till, personer som missbrukat sin makt har tvingats avgå. Grävandet
har blivit en allt viktigare journalistisk uppgift i det demokratiska samhället. I »Grävande journalistik« får
läsaren steg för steg följa arbetet med ett journalistiskt grävprojekt, från idé till publicering. I konkreta

exempel berättas om en grävande reporters arbete för att finna och belägga missförhållanden ofta under hårt
motstånd från ansvarig makthavare. Här tipsas också om de knep och okonventionella lösningar som ibland
blir nödvändiga. Boken kan ses som en verktygslåda med redskap som alla har nytta av, oavsett om läsaren är

student, reporter på en liten redaktion, etablerad grävare på heltid eller en person som på egen hand vill
försöka finna svaret på den grundläggande frågan: Hur ligger det till egentligen?
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heltäckande handboken i ämnet kom ut. Sedan dess har
arbetsmetoderna förfinats, genomslaget har blivit allt större. Stora
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