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"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig 
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kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört" 

Bidrag	  publicerade	  1	  jan-‐30	  jun	  skall	  vara	  FGJ	  tillhanda	  10	  september	  
Bidrag	  publicerade	  1	  jul-‐31	  dec	  skall	  vara	  FGJ	  tillhanda	  10	  januari	  

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)	  
Jakob	  Kindesjö	  
FÖRUTOM	  OVANSTÅENDE	  DELTOG	  FÖLJANDE	  PERSONER:	  (DESSA	  BLIR	  EJ	  NOMINERADE)	  
Daniel	  Klaar,	  Johan	  Gustafsson	  
PUBLICERAT/PUBLICERADE	  DATUM:	  
27/1	  samt	  8-‐10/3	  2010	  (fler	  publiceringsdatum	  se	  nedan)	  
VAR	  PUBLICERADES	  JOBBET?	  
Sveriges	  Radio	  Östergötland	  (radio	  och	  webb)	  
BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  RADER)	  
VD-‐AVTAL:	  27/1:	  I	  höstas	  lämnade	  Leif	  Johanson	  posten	  som	  vd	  för	  Östgötatrafiken.	  Men	  avtalet	  visar	  att	  
han	  nu	  får	  sex	  miljoner	  utan	  att	  behöva	  arbeta,	  27/1:	  Styrelseordförande	  Göran	  Ekdal:	  "En	  rimlig	  lön”,	  1/2:	  
vd-‐avtalen	  orsakar	  proteststorm	  på	  nätet,	  8/2:	  Leif	  Johansons	  avtal	  ska	  granskas,	  12/3:	  Juristernas	  
granskning	  visar	  på	  brister	  i	  vd-‐avtalen,	  29/3:	  S-‐ledamöter	  lämnar	  styrelsen,	  31/3	  Johansons	  förmåner	  
orsakar	  minusresultat,	  9/4:	  Ägarna:	  Styrelsen	  får	  ansvarsfrihet.	  12/4:	  Avhoppen	  fortsätter,	  27/5:	  Ekdahl	  
kvar	  som	  ordförande.	  	  LOGE-‐AVTAL:	  8/3:	  Östgötatrafikens	  idrottsloger	  kostar	  miljoner,	  9/3:	  Ekdahls	  familj	  
och	  vänner	  bjöds	  på	  fotboll,	  10/3:	  Bankdirektörer	  fick	  gratis	  sprit,	  Vd	  vill	  häva	  logekontraktet.	  
	  
PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  RADER)	  
Jakob	  har	  avslöjat	  hur	  östgötarnas	  skattepengar	  i	  kommunernas	  och	  landstingets	  gemensamma	  
kollektivtrafikbolag	  lagts	  på	  annat	  än	  buss-‐,	  spårvagns-‐	  och	  tågtrafik.	  Förutom	  att	  avslöjandet	  fick	  stort	  
genomslag	  hos	  radions	  konkurrenter	  så	  väckte	  inslagen	  också	  kraftiga	  reaktioner	  från	  passagerarna	  på	  
busshållplatsen	  till	  Östgötatrafikens	  styrelserum.	  
HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?	  
Kollade	  slumpmässigt	  den	  tillträdande	  vd:n	  Paul	  Håkansson	  (från	  Landstinget)	  och	  den	  avgående	  vd:n	  Leif	  
Johansons	  villkor	  på	  Östgötatrafiken.	  Den	  sistnämnde	  visade	  sig	  vara	  den	  mest	  intressanta.	  Efter	  att	  första	  
nyheten	  om	  vd-‐avtalen	  sänts	  kom	  ett	  lyssnartips	  om	  Östgötatrafikens	  loger	  på	  idrottsarenorna	  vilket	  
fortsatte	  granskningen.	  
	  
VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?	  
Genomgång	  och	  sammanställning	  av	  avtal	  och	  dokument	  
	  
VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?	  
Skriftliga	  källor:	  Anställningsavtal,	  logeavtal,	  landstingets	  representationsregler,	  bokningslistor	  och	  kvitton	  
från	  logerna.	  Muntliga	  källor:	  samtal	  med	  personalchef	  om	  anställningsavtalens	  upplägg,	  intervjuer	  med	  
styrelseordförande	  Göran	  Ekdahl,	  vd	  Paul	  Håkansson	  på	  Östgötatrafiken,	  Bo	  Lingestig	  på	  fackförbundet	  
Kommunal.	  	  
STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?	  
Leif	  Johanson	  vägrade	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju	  
	  
HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?	  
Granskningen	  bedrevs	  parallellt	  med	  ordinarie	  nyhetsarbete,	  men	  uppskattningsvis	  cirka	  två	  veckor	  
effektivt	  arbete.	  	  



VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?	  
Östgötatrafiken	  beslutade	  om	  en	  oberoende	  granskning	  av	  vd-‐avtalen.	  Linköpings	  kommun	  införde	  
bonusstopp	  för	  vd:ar	  i	  kommunens	  bolag.	  Hälften	  av	  Östgötatrafikens	  styrelse	  lämnade	  sina	  platser.	  
Östgötatrafikens	  bolagsordning	  har	  ändrats	  så	  att	  styrelseordföranden	  inte	  ensam	  får	  förhandla	  om	  vd:s	  
lön	  och	  förmåner.	  Facebookgrupp	  mot	  vd-‐avtalet	  startades	  
HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  	  
Inte	  enligt	  vår	  kännedom	  
ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  	  
SR	  Östergötlands	  samlingsida	  för	  inslagen	  om	  Östgötatrafiken:	  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3492552	  
	  

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.	  
Spår	  1,	  Spår	  12	  
	  

BIDRAGETS	  HAR	  ANMÄLTS	  	  AV:	   TELEFON/E-‐POST	  TILL	  ANMÄLAREN:	  

Daniel	  Klaar	   daniel.klaar@sr.se	  

TELEFON/E-‐POST	  TILL	  NOMINERADE	  JOURNALISTER:	  

Jakob	  Kindesjö	  jakob.kindesjo@sr.se	  

	  

	  


