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?
Webb‐klassen
DESSA PERSONER ANMÄLS: (DESSA BLIR DE NOMINERADE ‐ DE SKALL HA GJORT EN BETYDANDE INSATS.)
(Observera att för arbetsledare finns priset Gyllene dynamon)
Johanna Bäckström Lerneby, Linda Larsson Kakuli, Peter Bagge, Mikael Pettersson
FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER: (DESSA BLIR EJ NOMINERADE)
Helena Bengtsson, Roger Jansson, Kristofer Sjöholm, Fredrik Stålnacke
PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
Fas 3‐sajten låg uppe från 18 april till och med 31 maj 2011.
VAR PUBLICERADES JOBBET?
Fas 3‐sajten. Delar av materialet blev sedan inslag i SVT:s regionala program, Uppdrag granskning, Rapport
och Aktuellt och på nyhetsplats på webben.
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)
Förra året kostade långtidsarbetslösa i Fas 3 oss skattebetalare närmare en miljard kronor .
Vart pengarna gick var okänt. Arbetsförmedlingen hemligstämplade allt material om de privata företagen
som anordade Fas 3‐platser och de försök till granskningar som gjordes misslyckades.
Vi bestämde oss för att trots myndigheternas sekretess ta reda på hur våra skattepengar i Fas 3 användes,
med hjälp av de långtidsarbetslösa själva, i en så kallad crowd sourcing.
Resultatet var häpnadsväckande:
Vår Fas 3‐sajt visade inte bara på en kostsam, havererad reform som regeringen efter vår granskning
tvingades revidera ‐ den gav också en unik dokumentation av de drabbades egna berättelser.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
* För att vi, genom att använda webbens möjligheter till metodiskt grävande med hjälp av en stor
allmänhet, för första gången kunde kartlägga en av de största och mest kostsamma politiska reformerna de
senaste åren.
* Innan vi inledde vårt arbete med Fas 3‐sajten hade en granskning av Fas 3 varit omöjlig (flera redaktioner
hade redan försökt) helt enkelt för att myndigheterna inte lämnade ut det material som behövdes för att
göra kartläggningen möjlig.
* Genom vår granskning kunde vi till slut berätta vilka som tjänade mest på Fas 3 och vilka som drabbades
hårdast.
* Vår kartläggning och granskning av arbetsförmedlingens egna rapporter och interna brev kunde visa att
myndigheten mycket väl var medvetna om problemen med Fas 3, men att cheferna gav instruktioner att
man utåt skulle visa en helt annan bild. Vilket man också gjorde.

* Fas 3‐sajten blev ett viktigt forum för Fas 3‐deltagares (och anordnares) egna berättelser, samt ett nav för
granskningens olika reportagepubliceringar ‐ i SVT Uppdrag granskning, Rapport, Aktuellt och regionala
nyhetsprogram.
HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
För ett år sedan intervjuade jag (Johanna) en Fas 3:are (för Rapport) på en av de största privata Fas 3‐
arbetsplatserna i Göteborg. Det var ett chockerande ställe och jag ringde till Linda och sa att vi måste
granska de privata anordnarna av Fas 3. De privata anordnarna tjänade mest pengar på Fas 3 och enskilda
företag startades enbart för att få del av Fas 3‐pengar. Vår plan var att kartlägga de största privata
anordnarna och granska alla avtal. När myndigheterna sa nej till vår begäran föddes idén om att ta reda på
det ändå. Med hjälp av publiken.
Efter mycket arbete och fler medarbetare inkopplade var Fas 3‐sajten ett faktum och den enda metod vi
hade kvar. Och den visade sig bli en framgångsrik.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?
Vi började med att begära ut ett antal uppgifter hos Arbetsförmedlingen om alla så kallade anordnare
sedan starten våren 2009: namn, organisationsnummer, juridisk form, län, utbetalat belopp och antal
placerade personer i fas 3. Arbetsförmedlingen lämnade ut alla uppgifter om de offentliga anordnarna, men
avslog vår begäran med hänvisning till sekretess när det gällde namn och organisationsnummer på de
privata anordnarna. Övriga uppgifter fick vi dock ut i avidentifierad form.
Vi överklagade Arbetsförmedlingens beslut om sekretess, men fick avslag i Kammarrätten och nekades
prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Medan den juridiska processen pågick jobbade vi vidare
med de uppgifter vi hade fått ut. Arbetsförmedlingen hade hämtat uppgifterna ur två olika databaser,
placeringssystemet och ekonomisystemet, och levererade dem i separata Excel‐tabeller. Det krävdes en hel
del bearbetning både i Access och Excel för att föra samman de två filerna till en och till det format vi ville
ha. Vi kunde sedan dra en rad slutsatser, bland annat hur mycket pengar som betalats ut och hur många
placeringar som gjorts för varje enskild anordnare, per län och per organisationsform. Det ledde till en
första publiceringsomgång om de offentliga anordnarna, främst i våra regionala nyhetsprogram.
När det stod klart att vi inte skulle få ut uppgifterna om de privata anordnarna, som stod för en majoritet av
både antalet placeringar och utbetalade belopp, bestämde vi oss för att ta hjälp av allmänheten genom en s
k ”crowd sourcing” för den fortsatta granskningen.
Vi skapade en blogg med ett huvudsakligt syfte:
Att kartlägga de privata anordnarna på samma sätt som de offentliga. Vi behövde publikens hjälp för att
klara av arbetet.
Som bonus gjorde vi också Fas 3‐sajten till samlingsplats för alla som ville bidra till granskningen.
Allmänheten bjöds in att delta på flera sätt: skriva sin egen berättelse för publicering på bloggen,
kommentera andras berättelser och redaktionens inlägg.
För tipshanteringen skapade vi ett frågeformulär med tillhörande databas i Django. Formuläret gjorde det
möjligt för tipsarna att vara anonyma om de ville. Genom att använda ett formulär kunde vi styra
inmatningen så att det blev lätt att hantera tipsen och sortera dem efter län och kommun eller företag. Det
visade sig vara ovärderligt när hundratals kvalificerade tips rasade in på kort tid. Bland annat kunde vi
skicka dagens tipsskörd till våra regionala nyhetsprogram som kunde gå igenom dem mer i detalj.
Eftersom materialet var så pass omfattande valde vi att koncentrera oss i huvudsak på de större
anordnarna, de som vi fick många tips om. Vi stämde av uppgifterna om antalet placerad personer med de
avidentifierade uppgifter vi fått från Arbetsförmedlingen, vi kollade upp bolagen och huvudmännen hos
Bolagsverket (bland annat f‐skatt, registrering som arbetsgivare, årsredovisningar m.m.) och Kronofogden,
vi pratade med källor och ringde också samtliga anordnare innan uppgifterna publicerades på Fas 3‐
bloggen.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Muntliga/skriftliga källor genom s k ”crowd sourcing” (allmänheten, anordnare, konkurrenter till
anordnare, handläggare hos Arbetsförmedlingen, andra myndighetspersoner m fl), uppgifter ur databaser
hos Arbetsförmedlingen (se ovan), allmänna handlingar och uppgifter från flera olika myndigheter
(Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsdepartementet, Riksdagen, Bolagsverket, Kronofogden, kommuner

etc).
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Vi hade svårigheter att få tillgång till uppgifter och handlingar hos Arbetsförmedlingen (se ovan under
metod). Bland annat vägrade Arbetsförmedlingen att lämna ut en intern revisionsrapport med hänvisning
till att det var arbetsmaterial. Vi hittade dock rapporten hos Arbetsmarknadsdepartementet där den var en
inkommen och därmed offentlig handling.
Det krävdes också en del tekniskt utvecklingsarbete för att sätta upp frågeformuläret på bloggen och
koppla den till en databas. När sedan tipsen började välla in var det tidsbrist som var det största problemet.
Vi la ner mycket tid och kraft på att interagera med allmänheten, bl.a. genom att moderera bloggen, svara
på frågor, mejl och telefonsamtal m.m. Det krävs planering, tydliga roller, god bemanning och en välsmord
organisation för att förvalta en ”crowd sourcing” av den här storleken.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Fas 3‐sajten låg uppe mellan 18 april och 31 maj. Innan dess en hel del förberedelsearbete och efterarbete.
Totalt la vi ner ca. 4 månader, inte alla på heltid hela tiden.
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Några exempel på resultat av granskningen:
* Regeringen har sett till att arbetslösa får möjlighet att utbilda sig i Fas 3.
* Regeringen har inlett en stor översyn av Fas 3.
* Oppositionen fick majoritet i riksdagen (genom ett sk utskottsinitiativ) för att pressa regeringen att slopa
Fas 3.
* Flera anordnare av Fas 3‐platser har tvingats lägga ner verksamheten efter våra avslöjanden om
oegentligheter.
* Gbg kommun har bestämt sig för att helt sluta använda Fas 3‐platser.
* Arbetsförmedlingen har ökat sina kontroller av privata arbetsgivare som har Fas 3‐platser. De har också
ifrågasatt och avbrutit avtal med flera arbetsgivare.
* Vår granskning förde upp Fas 3 högst på dagordningen och flera medier tog debatten och citerade vårt
arbete och våra avslöjanden.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
nej
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION
svt.se/fas3

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:

Johanna Bäckström Lerneby

johanna.backstrom.lerneby@svt.se

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
johanna.backstrom.lerneby@svt.se 0733‐42 08 07

linda.larsson.kakuli@svt.se 0708‐84 79 46
mikael.pettersson@svt.se 0704‐14 73 92
peter.bagge@svt.se 0705‐51 63 06

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.

