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BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  RADER)	  
Bok	  ledde	  till	  brottsanmälan	  mot	  välkänt	  företag	  
	  
Boken,	  Affärer	  i	  blod	  och	  olja,	  Lundin	  Petroleum	  i	  Afrika,	  användes	  som	  underlag	  för	  en	  anmälan	  om	  
brott,	  inlämnad	  till	  åklagarmyndigheten.	  Nu	  undersöker	  ett	  antal	  personer	  på	  uppdrag	  av	  en	  
åklagare	  om	  det	  går	  att	  åtala	  representanter	  för	  företaget.	  
	  
Svenska	  och	  utländska	  medier	  har	  uppmärksammat	  boken.	  Den	  har	  även	  lett	  till	  frågor	  i	  riksdagen.	  
En	  fråga	  var	  om	  statsministern	  hade	  fortsatt	  förtroende	  för	  utrikesminister	  Bildt,	  före	  detta	  medlem	  
i	  företagets	  styrelse.	  
	  
	  
PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  RADER)	  
Boken	  avslöjar	  att	  företaget	  Lundin	  Petroleums	  haft	  verksamhet	  som	  lett	  till	  övergrepp	  även	  i	  
Etiopien	  och	  inte	  bara	  i	  Sudan.	  
Vad	  gäller	  Sudan	  visar	  boken	  att	  trots	  att	  kritiken	  mot	  företaget	  var	  massiv	  och	  trovärdig	  och	  trots	  
att	  företaget	  bara	  kunde	  presentera	  ett	  mycket	  bristfälligt	  försvar,	  så	  klingade	  kritikstormen	  ändå	  
snabbt	  av.	  Det	  gjorde	  att	  företaget	  kunde	  få	  nya	  färska	  pengar	  från	  börsen	  och	  satsa	  på	  Etiopien,	  
med	  ytterligare	  dödsfall	  och	  lidande	  som	  följd.	  
Arbetet	  utfördes	  trots	  ointresse	  från	  etablerade	  medier	  och	  utan	  medarbetare.	  
	  
HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?	  
	  
Jag	  fick	  idén	  till	  grävet	  som	  nyanställd	  på	  branschtidningen	  Process	  Nordic.	  Oljeindustrin	  är	  en	  av	  de	  
branscher	  vi	  bevakar	  och	  jag	  tycker	  om	  att	  göra	  grävande	  journalistik.	  Därför	  intresserade	  jag	  mig	  
snart	  för	  de	  etiska	  tvivleaktiga	  företagen	  i	  Lundinsfären,	  av	  vilka	  Lundin	  Petroleum	  var	  det	  allra	  mest	  
oetiska.	  Eftersom	  mina	  artiklar	  i	  den	  lilla	  branschtidningen	  inte	  följdes	  upp,	  trots	  att	  jag	  var	  
övertygade	  om	  att	  ämnet	  borde	  intressera	  många,	  gick	  jag	  vidare	  med	  ett	  bokprojekt.	  
VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?	  
Det	  började	  med	  Google.	  Jag	  gjorde	  sökningar	  på	  företagets	  namn	  eller	  på	  platser	  där	  företaget	  
verkar	  i	  kombination	  med	  ord	  som	  human	  rights,	  violence,	  conflict	  med	  mera.	  	  Allteftersom	  jag	  fick	  



mer	  information	  började	  jag	  ta	  kontakt	  via	  e-‐post	  med	  personer	  som	  kunde	  ge	  mig	  ytterligare	  
kontakter	  eller	  själva	  hade	  något	  att	  berätta	  .	  Sedan	  gjorde	  jag	  telefonintervjuerna	  som	  blev	  
underlag	  för	  artiklar	  i	  Process	  Nordic.	  För	  att	  slutföra	  det	  mer	  grundliga	  bokprojektet	  åkte	  jag	  iväg	  
och	  för	  att	  träffa	  de	  personer	  som	  drabbats	  och	  i	  den	  mån	  det	  var	  möjligt	  se	  hur	  det	  såg	  ut	  på	  plats.	  	  	  
	  
VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?	  
Skriftligt	  material	  som	  företagets	  egna	  rapporter	  och	  meddelanden,	  offentliga	  dokument,	  från	  FN	  
där	  det	  har	  varit	  möjligt,	  annars	  från	  olika	  regeringar,	  ideella	  organisationer	  eller	  andra	  säkra	  källor	  
som	  jag	  hittat	  på	  Internet	  först	  och	  främst.	  	  Carl	  Bildts	  nyhetsbrev	  och	  blogg	  har	  också	  varit	  viktiga,	  
men	  allra	  viktigast	  var	  muntliga	  källor.	  	  
	  
STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?	  
Själva	  grävandet	  var	  ganska	  lätt	  tycker	  jag,	  om	  än	  dyrt	  och	  tidskrävande.	  Svårigheten	  var	  att	  få	  andra	  
medier	  intresserade,	  förutom	  den	  lilla	  branschtidningen	  Process	  Nordic.	  Det	  är	  orsaken	  till	  att	  det	  
blev	  en	  bok.	  
Sedan	  hade	  jag	  problem	  med	  finansieringen,	  jag	  fick	  inga	  av	  de	  stipendier	  jag	  sökte.	  	  
Ett	  mindre	  problem	  var	  att	  få	  tag	  på	  förstahandsvittnen	  som	  kunde	  berätta	  om	  övergrepp	  i	  
krigszoner,	  alltså	  områden	  som	  är	  farliga	  att	  åka	  till.	  Sedan	  måste	  jag	  förstås	  förhålla	  mig	  till	  deras	  
trovärdighet,	  så	  att	  jag	  inte	  blev	  lurad	  på	  något	  sätt.	  
HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?	  
Fyra	  år	  på	  deltid.	  
VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?	  
Positiva	  reaktioner	  från	  kollegor,	  i	  Sverige	  och	  utomlands,	  tycker	  jag,	  nu	  när	  boken	  väl	  blivit	  färdig.	  
Riksdag	  och	  åklagare	  har	  ju	  också	  använt	  den	  som	  underlag	  för	  sitt	  arbete.	  	  	  
	  
HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  	  
Ingen	  anmälan	  	  
ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  	  
www.ordfront.se/.../Affarer_i_blod_och%20_olja.aspx	  
	  
	  

	  

	  

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.	  
	  
	  
	  

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

Pelle	  Andersson,	  Ordfront	  förlag	  AB	   pelle.andersson@ordfront.se	  

TELEFON/E-‐POST	  TILL	  NOMINERADE	  JOURNALISTER:	  

kerstin@nostra.se	  

	  

	  


