
Arbetsbeskrivning  
 
1. Vilka deltog i arbetet? 
Reportrar var Pernilla Arvidsson och Peter Jernberg 
 
2. Var publicerades jobbet? 
Sveriges Radio P4 – Jönköping 
 
3. När publicerades/sändes bidraget?  
Under mellandagarna 2005 – 27/12, 28/12, 29/12 och 3/1-06 
 
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet? 
I slutet på augusti 2005  kom landstingsrevisionens rapport om de landstingsanställdas 
bisysslor där det visade sig att väldigt många landstingsanställda hade någon form av bisyssla. 
Det handlade om allt från uppdrag i bostadsrättsförening till vinstdrivande företag, vissa som 
dessutom fakturerade landstinget . Men i det här materialet så hade man tagit bort allt vad 
namn, personuppgifter, företag heter så det gick inte att få fram exempel på vad det handlade 
om, det var svårt att få en bild av det hela  
Vår nyhetschef Peter Olsson frågade mig, Pernilla, om inte jag kunde börja med research och 
redan i mitten på september var arbetet igång. 
Vi ville konkretisera, ville se exakt vad det handlade om och försöka att få det begripligt för 
människor.  
Problemet är ju att man med hjälp av en skattefinansierad tjänst kan utnyttja sina kunskaper 
och kontakter och i vissa fall t o m plocka kunder från sitt ordinarie jobb till företaget vid 
sidan om. Vart har man sin lojalitet, man kan ifrågasätta trovärdigheten. Hur orkar man och 
hur påverkar det patientsäkerheten? 
 
 
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni? 
Totalt handlar det om nio tusen anställda på landstinget. Vi valde ett stickprov på några vi 
trodde kunde vara intressanta – alltså började vi med att granska  245 anställda på landstingets 
kansli och på IT-enhet. Allteftersom det fortskred så började vi titta på fler yrkesgrupper och 
vi granskade då också verksamhetscheferna inom de olika vårdavdelningarna. 
Det här har vi jobbat med när det har funnits tid, en dag här, en dag där. 
Det har varit mycket att sitta i telefon och bara kartlägga de olika anställdas personuppgifter 
och jämföra dom med olika register. Vilka bolag sitter de med i, vad har de för lön, arbetar de 
heltid, vilka sitter med i styrelsen i företaget, är de kollegor… 
När vi tyckte att vi började skönja inslag så fick vi flera sammanhängande dagar till att både 
planera, intervjua och sammanställa inslagen. 
 
 
6. Vilka typer av källor använde du/ni? 
Bolagsverket/Skattemyndigheten/Aktieböcker/Landstingets 
leverantörsregister/Fakturor/Anställdas tidredovisning/Intervjuer/i viss mån också tips 
 
 
 
 
 
 



7. Stötte du/ni på några problem? Vilka? 
På landstinget har man i vissa fall försökt försvåra arbetet genom att hänvisa till sekretess, i 
vissa fall där det helt uppenbart inte har varit någon sekretess.  
T e x så vägrade de lämna ut personuppgifterna på verksamhetscheferna. Vi fick endast namn 
och i något sjukvårdsområde också bostadsorten. Något vi löste utan att behöva överklaga 
men det kan bli aktuellt i framtiden om vi stöter på det igen. 
Stora problem fick vi också när vi ville titta i aktieböcker, vi upplevde att de ville sätta käppar 
i hjulen för vårt arbete.  
 
8. Hur lång tid tog projektet? 
Vi har som sagt hållit på till och från sedan september och vi är egentligen inte klara ännu. 
Inslagen har fått många lyssnare att höra av sig med tips till redaktionen och en del har 
genererat i något inslag och andra jobbar vi fortfarande på 
 
9. Har projektet fått några konkreta följder? 
 Landstinget ska nu se över om man behöver skärpa reglerna kring bisysslor.  
I exemplet med ögonkliniken där de anställda arbetar på kliniken som landstingsanställda men 
driver eget företag i samma lokaler på helger och kvällar så kommer man nu att se över det 
avtalet. 
Företaget CLC har också fått ändra utseendet på sin hemsida efter att vi påtalat deras felaktiga 
marknadsföring. Dessutom slutade man med omedelbar verkan att svara i det privata 
företagets telefon på landstingsarbetstid, något man gjorde tidigare. 
 
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor? 
För en del är det naturligtvis besvärande men förvånansvärt många inom Landstinget har 
uttryckt sig positivt och är glada att vi har granskat det här. 
 
Andra lokala medier har också hakat på och när det gäller kollegor på redaktionen har vi fått 
idel uppmuntran. Dessutom upplever jag/vi att stödet och uppmuntran har varit fantastiskt 
från  vår nyhetschef. 
 
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans? 
Nej 
 
 



Grävande Journalister    Peter Olsson 
c/o JMK     Nyhetschef 
Box 27861     SR Jönköping 
115 93 Stockholm    peter.j.olsson@sr.se 
 
Nominering Guldspaden 2005 i klassen lokalradio. 
 
Nomineringen gäller Pernilla Arvidsson & Peter Jernberg på SR Jönköping 
för deras arbete med att kartlägga extraknäcken inom Landstinget i 
Jönköpings län.  
 
De har utförligt granskat de dubbla roller som vårdpersonal, tjänstemän 
och politiker försätter sig igenom olika sidouppdrag. 
 
Serien ledde bland annat till att landstinget nu skall utreda avtalen mellan 
sig och ett privat bolag.  
 
Mer material kommer senare. 
 
 
 
 
Peter Olsson 
 


