1. Vilka deltog i arbetet?
Frilansjournalisten Johan Andersson hjälpte mig med en enkätundersökning, i
övrigt har jag gjort allt själv.
2-3. Var och när publicerades jobbet?
I boken Skambankerna, Förlaget 4 November (eget förlag), november 2005.
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet?
Jag har under flera år ägnat mig åt att gräva i bankvärlden. Med tiden har
jag skaffat mig stor kunskap på området. Jag vet var jag ska gräva för att
hitta intressanta saker att skriva om. Den här gången satte jag ner spaden i
Laholm, Karlshamn, Katrineholm och Skara.
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni?
Först och främst: Prata med folk. Många gånger har en källa gett mig en ny
källa som gett mig en ny, och så vidare. Jag har blivit förvånad över att
jag fått så många människor att prata, men tror att det till stor del har
att göra med att jag behärskar mitt ämne så väl. Vid det här laget har jag
så stor kunskap om bankernas verksamhet och de olika regelverk som bankerna
är underkastade att jag blivit något av en auktoritet på området. Detta har
många gånger gett mig ett övertag i intervjusituationerna som jag utnyttjat.
6. Vilka typer av källor använde du/ni?
Jag har studerat bankernas standardavtal med sina kunder, bankernas
årsredovisningar, aktuella lagrum i lagboken, Finansinspektionens
författningssamling, beslut från Finansinspektionen, ansökningshandlingar
och liknande som bankerna skickat in till Finansinspektionen samt
stämningsansökningar, tingsrättsdomar och inlagor i pågående rättsprocesser.
7. Stötte du/ni på några problem? Vilka?
Jag är benägen att svara nej på frågan. I efterhand känns allt som att det
gick lekande lätt.
8. Hur lång tid tog projektet?
Optionshärvan i Laholm fick jag nys om i början av 2005. Jag ägnade en stor
del av våren och sommaren åt denna härva. Övriga härvor har jag nystat i
under flera år. Härvan i Karlshamn skulle visa sig innehålla mycket som
dolde sig bakom det jag tidigare fått fram. Själva skrivandet började jag
med i slutet av augusti och höll på med till första veckan i november. Under
denna tid gjorde jag så gott som alla intervjuer med bankernas
styrelsemedlemmar, direktörer och andra chefer, samt med ansvariga på
Finansinspektionen. Jag väntar i regel in i det längsta med sådana
intervjuer där jag ställer folk mot väggen, dels för att jag först vill
hinna göra så mycket research som möjligt, dels för att det blir mest nerv i
intervjuerna under pågående skrivarbete.
9. Har projektet fått några konkreta följder?
Jag vill påstå att Finansinspektionens granskning mot Sparbankerna under
senare år är ett resultat av mina tidigare böcker (Ruinmakarna 2 och
Rångivarna). Det mest konkreta dessa granskningar hittills har lett till är

att Sörmlands sparbank blivit av med sitt förvaltningstillstånd. Jag är
övertygad om att Finansinspektionen, efter utgivningen av Skambankerna,
tvingas vässa klorna ytterligare i sin granskning av de fristående
sparbankerna i allmänhet och de sparbanker jag tar upp i boken - Laholms
sparbank, Sparbanken i Karlshamn, Sörmlands sparbank och Sparbanken
Skaraborg - i synnerhet. Jag tror också att det är mina avslöjanden som
tvingat Sparbanken i Karlshamn att sparka sin fondchef och att
skattemyndigheten fått upp ögonen för honom, vilket lett till
polisutredning, åtal och fällande dom i tingsrätten. På ett mer
genomgripande plan tror jag att mina böcker (och de reportage i olika medier
som böckerna gett upphov till) har höjt medvetandenivån hos folk vad det
gäller bankernas dolda avgifter och rådgivning som i regel syftar till att
bankerna ska tjäna pengar - inte deras kunder.
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor?
Jag har fått massor av mejl från läsare (bland annat en sparbanksdirektör)
som uttryckt sitt gillande av boken. I många mejl återkommer ordet
"sträckläst". "Har just sträckläst din bok ...", "Sträckläste din bok i natt
..." och så vidare. Detta tycker jag är särskilt kul. Boken har
uppmärksammats flitigt i framför allt radio. P1 Konsument har gjort två
program som till större delen byggde på innehållet i Skambankerna och de
problem som boken tar upp. Studio Ett i P1 gjorde ett reportage med min bok
och intervjuer med mig som grund. Lantz i P3 gjorde en lång intervju med
mig. Jag blev även intervjuad i Efter Tolv i P4 samt i lokalradion i
Sörmland och Jönköping. Svenska Dagbladet publicerade ett utdrag över tre
sidor med massor av credit. TV 4 Sydost gjorde en intervju med mig med
anledning av att fondchefen på Sparbanken i Karlshamn dömdes till fängelse
strax före jul. SVT Rapport fick hela manuset innan boken var tryckt för att
göra ett inslag mot löfte om credit. Resultatet blev ett sex minuter långt
reportage från Laholms sparbank som Rapport dock framställde som sitt eget
scoop. En intervju med mig klipptes bort. "Den fick inte plats."
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans?
Nej.

