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När	
  det	
  populära	
  konditoriet	
  Knut	
  Jöns	
  i	
  Båstad	
  kördes	
  i	
  botten	
  var	
  det	
  ingen	
  enskild	
  händelse.	
  
Istället	
  blev	
  det	
  en	
  del	
  av	
  en	
  omfattande	
  härva	
  av	
  konkursade	
  konditorier	
  och	
  fastighetsbolag	
  runt	
  
om	
  i	
  Sverige.	
  HD	
  följde	
  spåren	
  efter	
  två	
  män	
  och	
  hittade	
  ett	
  nät	
  av	
  bolag,	
  målvakter,	
  bulvaner	
  och	
  
falsk	
  identitet.	
  	
  
I	
  Höganäs	
  har	
  en	
  av	
  huvudpersonerna	
  lämnat	
  en	
  bostadsrättsförening	
  i	
  ruiner	
  och	
  boende	
  har	
  
förlorat	
  sina	
  livs	
  besparingar	
  –	
  samtidigt	
  som	
  sex	
  miljoner	
  kronor	
  försvunnit.
Männen,	
  som	
  gjort	
  det	
  till	
  sin	
  affärsidé	
  att	
  tömma	
  bolag,	
  fortsätter	
  sin	
  bana	
  innan	
  myndigheterna	
  
hunnit	
  ikapp.	
  
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN?
Genom ett mycket stort researcharbete har vi kunnat lägga ett pussel och på så sätt blottlägga ett mönster som
inte tidigare var känt. Vi har belagt hur en lokal konkurs hänger ihop med en mängd - till synes separata bolagskonkurser i olika delar av landet, och hur en dömd ekobrottsling kunnat agera bakom kulisserna i flera
bolag trots näringsförbud.
Vi har berättat historien om hur anrika konditorier blev en arena för systematiskt ljusskygga affärer, där inte minst
anställda drabbades när räkningar och löner slutade att betalas.
Granskningen har också visat att männen kunnat fortsätta sin bana trots många varningssignaler – inte minst på
grund av myndigheternas långsamma kvarnar – och att bagerihärvan fortsätter i skrivande stund.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Tidningen skrev om problemen för konditoriet Knut Jöns i Båstad, som sedan ledde fram till konkurs. Redan vid
den rapporteringen stod det klart att det fanns många frågetecken kring bolagen bakom. Det fick oss intresserade
av att titta närmare på det hela. När vi började nysta förstod vi snart att det fanns betydligt mer att berätta än vi
anat från början.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?
Vi utgick från de två män som var ledande när konditoriet i Båstad kördes i botten. Vi kartlade alla deras
nuvarande och tidigare bolagsengagemang. Efter att ha sorterat bland dem satt vi till slut med ett 50-tal bolag
som på olika sätt var intressanta.
Genom att gå igenom en mängd olika dokument (se nästa punkt) och prata med ett stort antal människor kunde
vi belägga hur bolagen och männen bakom var knutna till varandra. Det stod också klart att deras företagande
kantats av frågetecken, och vi såg ett mönster av tveksamheter.
Genom att matcha vittnesmål mot handlingar kunde vi följa händelseförlopp och lägga ett pussel. Materialet gav
oss nya trådar som vi följde upp. I handlingarna hittade vi hela tiden nya människor att prata med.

Den ene av männen använde ibland falsk identitet och stod inte på några papper. För att kunna kontrollera att det
verkligen var han som agerat i bolagen använde vi oss av ett foto på honom som vi visade anställda som träffat
mannen. Vi kunde också jämföra de mobilnummer och den mejladress han använt i kontakt med anställda på
olika håll.
Vi spårade också den andra mannen till Zambia, bland annat med hjälp av ett kvitto på en bil.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?
Bouppteckningar, förvaltarberättelser, konkursansökningar, skattekontoutdrag, förundersökning, domar,
Facebook, fotografier, intervjuer med tidigare anställda på en mängd bolag, konkursförvaltare och anonyma
källor, folkbokföringen, Bolagsverket, årsredovisningar, skattebeslut, fastighetsinformation, Infotorg, Creditsafe,
Mediearkivet, kontakt med journalister i Zambia.
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Vi fick ett väldigt stort material. För att hålla ordning använde vi oss av en löpande dagbok, tidslinjer i excel samt
ett strukturerat digitalt mappsystem. En handskriven mindmap gav oss översikt över alla bolag och kopplingarna
däremellan.
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VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?
Vi fick inte möjlighet att göra en ordentlig intervju med de två huvudpersonerna. Den ena fick vi överhuvudtaget
aldrig tag i, trots att vi försökte på alla upptänkliga sätt. Den andra lyckades vi bara få tag i via mejl, och där
svarade han bara på några frågor innan han slutade höra av sig.
Materialet var mycket omfattande. Det var svårt att begränsa jobbet.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Av och till under två månader. De sista tre veckorna jobbade vi heltid med detta.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Vi har fått många uppmuntrande ord från kollegor och läsare och publiceringarna ledde till nya tips. Flera medier i
Värmland har skrivit om ett av spåren i vårt jobb, som leder dit.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej.

TELEFON/E-POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
Joakim.andersson@hd.se, 0703-097593
Emma.johansson@hd.se, 0727-289064
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GLÖM INTE: För att delta i tävlingen måste du också betala
en anmälningsavgift på 250 kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880.
Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.
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