BIDRAG GULDSPADEN
"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig
journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte
kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört"

Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda 9 september, kl.17.00
Bidrag publicerade 1 juli‐31 dec skall vara FGJ tillhanda 10 januari, kl. 17.00
För varje inlämnat bidrag tas det ut en avgift på 250 kronor. Detta betalas in senast
samma dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 - 6 Döp betalningen
med rubriken på det inlämnade bidraget. Om betalning inte kommer in till FGJ
diskvalificeras bidraget.
VILKEN KLASS AVSER BIDRAGET?
Lokalradio
DESSA PERSONER ANMÄLS: (DESSA BLIR DE NOMINERADE ‐ DE SKALL HA GJORT EN BETYDANDE INSATS.)
(Observera att för arbetsledare finns priset Gyllene dynamon)
Pernilla Arvidsson och Rebecka Montelius
FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER: (DESSA BLIR EJ NOMINERADE)
Nyhetschef Peter Olsson, kanalchef och ansvarig utgivare Lars Bernfalk
PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
2011‐05‐04
VAR PUBLICERADES JOBBET?
I Sveriges Radio Jönköping P4 i huvudsak, men det publicerades även nyhetsinslag i andra lokala kanaler
samt i Ekot.
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)
Friskolan Kitas i Jönköping lovade en högklassig utbildning, men verkligheten var en helt annan.
Vi avslöjade en skola fylld av obehöriga lärare, där kurser ställdes in när lärare hoppade av. En skola där
elever stod utan lärare i månader i vissa ämnen. En skola utan behörig rektor och där eleverna inte fick den
undervisning de lovats. Avslöjandet om bristerna på friskolan ledde till att Jönköpings kommun erkände att
de hade dålig koll, att politikerna ifrågasatte om de varit för generösa med att tillåta friskolor och att
skolinspektionen gjorde en omedelbar inspektion med ovanligt hård kritik som följd. Sju veckor efter vårt
avslöjande lades skolan ned. I stället för att åtgärda bristerna valde huvudmannen att slå igen.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
Vårt gräv gjorde skillnad, en misskött skola stängdes. En friskola är inte transparant och utan att gräva
hade sanningen aldrig kommit fram. Det gick ju inte bara att hämta uppgifter i offentliga handlingar.
Vi valde att lyssna på det som eleverna hade att berätta, unga som har svårt att göra sina röster hörda. I
gränslandet mellan barn och vuxen, vem får man stöd av då?
Vårt gräv ledde till lokal debatt, stor spridning, flera media hängde på och berättade om vårt gräv och
många, många uppföljningar har gjorts.
HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Vi hörde ett rykte bland niondeklassare om en skola som saknat både lokaler och lärare: ”Den skolan kan
man inte söka till för den kommer säkert gå i konkurs” sa man. Så vi for dit en dag och möttes av att det var

tomt på vuxna. 53 elever gick på skolan vid tillfället, men den enda vuxne som fanns på skolan var en
outbildad springvikarie som sa att hon var den vuxne som varit anställd på skolan längst. Då bestämde vi
oss för att granska skolan.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?
Vi utgick från avgångseleverna i klass 3 natur och var i ett tidigt skede på plats i skolan för att kunna
jämföra verkligheten med det som beskrevs i broschyrer, tillstånd och på hemsidan. Vi pratade med lärare,
före detta lärare, sjukskriven rektor, tillförordnad rektor, fackförbund, elever och föräldrar och försökte
även nå de ansvariga på skolan ett antal gånger. Vi granskade koncernens årsredovisningar, vi begärde ut
handlingar på de anställdas utbildning, hämtade alla offentliga uppgifter på skolans ledning och styrelsen.
Vi sökte i kommunarkiv.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Elever, lärare, före detta lärare, föräldrar, facket, skolverket, skolinspektionen, rektorn, bolagsverket,
skatteverket, skolans hemsida, skolans lokaler, anslagstavla…
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Vi hade oerhört svårt att komma i kontakt med ägaren. Styrelsens ordförande Carita Seher hade enligt
pressansvarige inte gett någon intervju på sju år. Ingen i familjen som äger skolan ställde upp på en
intervju, utan utsåg en annan person i styrelsen att svara på frågor. Vi sköt fram publiceringen ett par
gånger för att ge ledningen en chans att bemöta kritiken. Varken sjukskriven rektor eller någon av de före
detta lärare vi var i kontakt med vågade prata på band.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Sammanlagt har vi två lagt ned tre veckor var, men projektet löpte över längre tid (drygt en månad)
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Myndigheter har reagerat: Skolinspektionen valde att agera direkt efter vårt reportage. De gjorde en
omedelbar tillsyn. Efteråt har de kontaktat oss och bett om uppgifter. Slutligen fick skolan tuff kritik, med en
lista på 30 punkter med brister att åtgärda. Grävet skapade också debatt inom Jönköpings kommun, både
bland politiker och tjänstemän.
Kollegor: De flesta lokala medier skrev om vår granskning och gjorde egna uppföljningar. Samtidigt var det
kollegor som upplevde det svårt att haka på eftersom de pratade med andra elever som tyckte skolan var
bra. När ord står mot ord tystnar mediekritiken men genom att inte bara lyfta luren utan gå till botten med
en massa detaljer visade vi vikten av att gräva. Skolan lyckades undvika kritik för att ord stod mot ord. Hade
inte vi varit så noggranna hade inte skolan avslöjats.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Skolans ledning har anmält grävet till Granskningsnämnden
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=91&grupp=14982

Om anmälan består av fler än tre delar skall innehållsförteckning över artiklarna/inslagen bifogas anmälan.
OM FLER ÄN TRE DELAR: ANGE VILKA TRE ARTIKLAR/INSLAG SOM BÄST BESKRIVER/GER EN BILD AV
GRÄVET, SÅ SOM DE STÅR I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. INGEN MOTIVERING BEHÖVS.

BIDRAGET HAR ANMÄLTS AV:

TELEFON/E‐POST TILL ANMÄLAREN:

Rebecka Montelius och Pernilla Arvidsson

036‐215 66 25, 036‐215 66 27

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
rebecka.montelius@sr.se, pernilla.arvidsson@sr.se

Regler:
•

Detta formulär SKALL användas för anmälan av bidrag till Guldspaden. Ifyllt skall detta formulär max
vara fyra sidor Länkar till inslag/bilder får räknas bort. Inget av det förifyllda får tas bort,
teckenstorleken skall minst vara 10 pt.

•

10 exemplar av arbetet skall skickas in tillsammans med 10 utskrifter av detta formulär + ev
innehållsförteckning. Om grävet består av flera artiklar/inslag skall samtliga artiklar/inslag skickas in i
10 exemplar. Detta skickas till:
Grävande Journalister c/o JMK
Box 27861
115 93 Stockholm

Leveransadress för bud:
Karlavägen 104, 4 tr

•

Detta formulär skickas in ifyllt via e‐post till kansli@fgj.se senast sista dagen för inlämning.
”Guldspadebidrag” skrivs i ämnesraden. Formuläret skickas som bilaga märkt enligt modellen
[KLASS]_[Identifikationsord] (t.ex. ”RIKSTV_Quick” om SVT‐reportagen om Tomas Quick hade
nominerats)

•

Observera att det finns två inlämningstillfällen per år ∙
Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda senast 10 september.
Bidrag publicerade 1 juli ‐31 dec skall vara FGJ tillhanda senast 10 januari.
Om ovanstående datum infaller på helg är sista anmälningsdag nästföljande vardag.

•

Anmälan skall vara komplett på sista inlämningsdagen, dvs 10 exemplar av arbetet + 10 ifyllda
formulär skickat/budat till kansliet och ett mejl till kansli@fgj.se . Icke kompletta anmälningar, eller
anmälan som på annat sätt inte uppfyller reglerna diskvalificeras utan att anmälaren meddelas.

•

Har du frågor om processen? Mejla eller ring till kansliet:
E‐post: kansli@fgj.se
Telefon: 08‐665 40 10

•

Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar
offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida i februari/mars varje år. Juryn beslutar själva hur
många bidrag i varje klass som skall slutnomineras.

