Frågorna att besvara:
1. Vilka deltog i arbetet?
2. Var publicerades jobbet?
3. När publicerades/sändes bidraget?
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet?
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni?
6. Vilka typer av källor använde du/ni?
7. Stötte du/ni på några problem? Vilka?
8. Hur lång tid tog projektet?
9. Har projektet fått några konkreta följder?
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor?
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans?
Svaren:
1) Torkel Omnell och Malin Öhrlund, båda är i grunden sportjournalister men har sedan en tid tillbaka
arbetat på Norrbottens-Kurirens allmänna redaktion. Malin som nyhetsreporter och Torkel som
featurereporter.
2) I Norrbottens-Kuriren och på www.kuriren.nu
3) Första publicering skedde i Norrbottens-Kuriren och www.kuriren.nu lördagen den 2 december
2006.
4) Ursprungsidén kommer från Malin Öhrlund som ville veta mera om det multinationella bolaget, Obol
Investment, som var på väg att bli en maktfaktor i svensk idrott. När hon sedan började söka efter
företaget visade det sig att förvånansvärt lite information fanns att hitta.
5) Vi har ringt, mailat, besökt personer på plats, surfat på Internet, intervjuat personer som på något
sätt har en anknytning till Obol och dess verksamhet och kontaktat en mängd myndighetspersoner. Vi
har pratat on the record och ibland tvingats prata off the record för att trängare djupare in i ämnet och
bygga upp förtroenden med olika personer.
6) Internet, utdrag ur olika bolagsregister (svenska, schweiziska, engelska, irländska, kanadensiska),
kreditupplysningar, bankkommissioner och tillståndsmyndigheter över hela världen, intervjuer med
personer som på något sätt har anknytning till Obol och dess verksamhet, diverse broschyrer från
företaget, företagets hemsida, intervju med Bo Johansson (huvudmannen), polisen, Finanspolisen,
Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Folkbokföringen, Lantmäteriet,
Kronfogdmyndigheten, diverse läns- och kammarrätter, Örebro kommun, branschfolk,
försäkringsmäklare, Aktiespararna, revisorer, advokater, idrottsledare, före detta idrottsledare,
hockeyspelare, kunder hos Obol med flera.
7) Problemen har varit att få klarhet i hur bolagen är uppbyggda, var de är registrerade och vilken typ
av tillstånd de har, eller vilka tillstånd de saknar. Sedan har det varit mycket svårt att få klarhet i
huruvida Obol Investment är namnet på företaget eller om det i själva verket är en benämning på en
grupp av företag. Tillståndsbiten har varit absolut svårast, där har vi konsulterat Finansinspektionen
vid flertalet tillfällen. De frågor som vi har väckt till Finansinspektionen har sedan resulterat i att
Finansinspektionen själva har ställt liknande frågor till Obol Investment.
Vi har ringt, mailat, ringt, mailat, beställt utdrag och sedan ringt lite mera. På konstiga och obekväma
tider eftersom flertalet av de företag som Obol Investment har hänvisat till ligger i andra länder.
Exempelvis Malaysia, Kanada och British Virgin Islands. Den betydligt hårdare sekretessen i andra
länder än Sverige har också varit ett problem.
8) Malin Öhrlund har jobbat med projektet ensam sedan 2005 men efter att hon fick ett vikariat på
allmänna redaktionen i september 2006 anslöt Torkel Omnell till projektet och arbetet intensifierades.
9) De konkreta följderna som arbetet har fått är att Riksenheten mot korruption och
Ekobrottsmyndigheten har beslutat att inleda en granskning mot Obol i syfte att utröna om
förundersökning ska inledas. Finansinspektionen har tillskrivit Obol Investment och begärt in uppgifter
om deras verksamhet för att kunna säkerställa om de behöver tillstånd för att bedriva sin verksamhet i
Sverige. Skatteverket har börjat syna Obol Investment, men även företag och privatpersoner som har

affärer med Obol.
Vidare har Obol Investment själv sagt att man ska stänga sina fonder och betala tillbaka pengarna till
investerarna. Man menar att varumärket är slut i Sverige efter publiceringarna. Obol har dock
konsekvent valt att inte svara på Norrbottens-Kurirens frågor och huvudmännen Bo Johansson och
Jan Saradlic har efter att alla fakta och avslöjanden om bolaget publicerats gått under jorden. Ett flertal
idrottsklubbar och basketligan har sagt upp samarbetsavtal med investmentbolaget. Det kanadensiska
investmentbolaget Dundee Securities har fått vetskap om att bolaget felaktigt påståtts ingå i Obols
koncern och via advokat krävt att raderas från Obol Investments hemsida, vilket skett. I dagsläget har
Dundee Securities fryst Obols tillgångar i företaget sedan Johansson och Saradlic påståtts försökt
plocka ut pengar från fonden.
Framför allt har klubbar, företag och privatpersoner som varit i inledningsfasen att starta samarbete
med Obol avbrutit detta och därmed troligen räddat sina pengar.
10) Reaktionerna har varit mycket positiva för att vi satt stopp för ett bedrägeri. När vi publicerade vårt
jobb visste vi om att Sveriges Radios program Kaliber skulle sända en granskning av bolaget på
söndagen. Därför valde vi att publicera på lördagen. Kaliberredaktionen fick morgonkaffet i halsen och
började pumpa ut nyhetspuffar i Ekot för deras program redan från lunchtid på lördag.
Eftersom det blev så har många, felaktigt, menat att det är Kaliber som står för avslöjandet. Något
som inte stämmer. Vi var först och har sedan varit nyhetsledande i de fortsatta avslöjandena kring
bolaget. Bland annat att Finanspolisen utreder företaget, att företagare erbjudits skattesmitning, att
Längmanska Företagarfonden är kund och att dess VD Roger Jacobson varit referensperson för Obol,
om en försäkringsmäklare som marknadsfört Obols fonder och att Aktiespararnas Gunnar Ek tror att
det handlar om den största härvan sedan Trustor. Vi har även exklusivt intervjuat en före detta anställd
i Obol, berättat om en kontorschef på Swedbank som arbetat för Obol samt att Längmanska
Företagarfondens styrelsemedlemmar kan bli skadeståndsskyldiga. Bland annat.
Myndighetspersoner har varit i kontakt med oss och berömt oss för ett bra jobb och tips från
allmänheten har kommit från hela Sverige. Finansinspektionen har under vårat arbete tagit del av den
information vi har fått fram för att kunna bedöma om Obol Investment behöver tillstånd för sin
verksamhet eller inte.
Kollegor har varit berömmande, bland annat har vi fått fina ord från Kaliberredaktionen - trots att det
blev en chock för dem att inse att vi kom först med avslöjande.
11) Nej.

