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SvD värvar dubbelt från Ekot
Svenska Dagbladet förstärker sin redaktion inför stundande valår och
fortsätter den framgångsrika satsningen på grävande journalistik. Därför
rekryteras nu Ekoreportrarna Louise Andrén Meiton och Per Kudo till SvD.
Louise Andrén Meiton lämnade SvD i mars i år för att starta storsatsningen
Ekonomiekot Extra, men återvänder nu till SvD i en helt ny roll. Hon går in som
politikreporter och kommer att jobba i gränslandet mellan ekonomi och politik, med
journalistik som fördjupar och problematiserar viktiga samhällsfrågor. Louise Andrén
Meiton har en bakgrund som makroreporter inte bara på SvD och Ekot utan också på
Dagens Industri.
Per Kudo kommer även han tillbaka till SvD från ett reporterjobb på Ekot och går in som
en av SvD:s snabba nyhetsjägare. Han ska dessutom lägga en stor del av sin arbetstid på
grävande journalistik, den som de senaste åren givit SvD Stora Journalistpriset och flera
Guldspadar. I tider när traditionella medier ibland kritiseras och ifrågasätts, väljer SvD
att satsa än mer på den viktiga, undersökande journalistiken.
– Vi vill erbjuda läsarna Sveriges bästa valbevakning och med Louise får vi en värdefull
förstärkning. En sådan är även Per som har ett imponerande driv i sitt granskande
nyhetsarbete. Det är fantastiskt roligt att vi efter de senaste årens framgångsresa kan
fortsätta stärka redaktionen och få in de här två toppkrafterna, säger Maria Sundén
Jelmini, chef för SvD:s nyhetsredaktion.
Louise Andrén Meiton är fylld av tillförsikt inför sin comeback på SvD.
– Nästa års val är ett av de mest spännande i modern tid. SvD ger mig nu möjligheten att
förverkliga en yrkesmässig dröm, att skriva fördjupande och analyserande journalistik
om ett samhälle i snabb förändring. Just skrivandet lockar mig tillbaka och jag ser fram
emot att åter arbeta med alla skarpa hjärnor på SvD. Givetvis kommer jag att sakna alla
begåvade medarbetare på Ekot och jag är och kommer förbli en trogen P1-lyssnare,
särskilt Ekonomiekot Extra, säger Louise Andrén Meiton.
Även Per Kudo ser fram emot sin återkomst i morgontidningsvärlden.
– Det ska bli otroligt kul att komma tillbaka till SvD, en tidning som de senaste åren visat
att den verkligen tror på grävande journalistik. Det behövs ordentliga granskningar i
dessa tider, när falska uppgifter så lätt får spridning, säger Per Kudo.
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