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Gjennomføring: 

Jeg deltok på SKUP 2019 fra fredag 29. til søndag 31. mars, som beskrevet i søknaden. 

I løpet av konferansen deltok jeg på disse sesjonene: 

• Åpningssesjon med åpningstale fra styreleder Silje Sjursen Skiphamn, intervju med den 

drepte journalisten Jamal Khashoggis forlovede og utdeling av åpenhetsprisen til Oslo 

tingrett. 

• Lynprat i datajournalistikk: Ti redaksjoner fikk fem minutter hver til å gi en oversikt over 

metoder og kilder til data de har brukt i sine datajournalistiske prosjekter. 

• Finn folk i Norge: Bjørnar Tommelstad fra VG, som fikk SKUP-diplom for sine saker om Young 

Blood-gjengen, fortalte hvordan han gikk fram for å kartlegge et miljø og få tilgang på 

informasjon de delte mellom seg på sosiale medier. 

• Liv og lære i Folkets hus: Adresseavisen forklarte hvordan de gikk fram da de avslørte 

hvordan Nova kurs og konferansesenter ble kjørt i grøfta av sentrale tillitsvalgte i 

fagbevegelsen, slik at rundt 30 ansatte mistet jobben. Arkivsøk sto sentralt. 

• Avslørte svensk metoo-journalistikk: Den svenske Uppdrag granskning-journalisten Lina 

Makboul fortalte om hva som skjedde da hun stilte spørsmålstegn ved den svenske metoo-

journalistikken, og hvordan det var å granske kolleger i bransjen. 

• Dobbeltroller i oppdrett: Journalistene i Harvest fortalte om hvordan de avdekket at 

forskningen bak kostholdsråd er farget av fiskerinæringens interesser. 

• Regnskap for dummies: Shazia Majid fra VG gikk gjennom hvordan hun bruker årsregnskap 

for å avdekke saker. 

• Følg statens penger: Direktoratet for økonomistyring gikk gjennom nettsiden for 

statsregnskapet, og tips for hvordan man kan bruke dette i journalistikk. 

• Slik skriver du en god avsløring: Svein Kjølberg delte hvordan VG-redaksjonen jobber for å 

formidle komplekse saker på en god måte. 

• Slik vant vi IR-prisen: Dagbladet fortalte hvordan de har jobbet med Krabbekrigens ofre, hvor 

de avdekket at utenlandsk arbeidskraft jobber under slavelignende forhold på 

krabbefiskebåter med havn i Båtsfjord i Finnmark, og at flere av dem har omkommet på 

havet. 

• DN-journalistene bak Tidal-avsløringen som vant SKUP-prisen forklarte hvordan de jobbet for 

å få ut Tidal-tallene, og hvordan de håndterte datasettet de fikk for å avsløre systematisk juks 

med strømmetall til fordel for eierne av selskapet. 

Utbytte: 

Deltakelsen på SKUP har gitt meg inspirasjon og nye ideer, og konkrete tips til hvordan jeg kan jobbe 

fram og formidle egensaker. 

Etter avtale med min redaktør, vil jeg gå gjennom noen av de viktigste lærdommene på neste 

avdelingsmøte, og være tilgjengelig for kolleger dersom de ønsker å få vite mer om noen av 

metodene. 

FriFagbevegelse har også betalt egenandel i form av reise til konferansen på 498 kroner. 


