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Affärerna med
islamistiska
extremister

Under de senaste fem åren har
Sveriges kommuner, regioner och
myndigheter köpt varor och
tjänster i miljardklassen av bolag
kontrollerade av personer som
slagits för IS eller som har andra
kopplingar till extrem islamism.
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Sammanfattning
Acta Publica har granskat cirka 560 extrema islamister. Det handlar om
individer som har stridit för IS i kalifatet eller som på andra sätt har tagit
ställning för en extrem tolkning av islam, exempelvis för
sharialagstiftning, det berättigade i att utföra terrordåd eller ett
rättfärdigande av att dela med sig av information om hur sådana ska
utföras.
Extrema islamister är företagsammare både än andra grupper i samhället
och än andra extremister. Var tredje individ i urvalet är näringsidkare.
Vi har granskat den grupp bolag, ett femtiotal, som under den senaste
femårsperioden i varierande utsträckning har gjort affärer med det
allmänna, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och regioner.
För dessa bolag är det allmänna en oumbärlig affärspartner, som står för
cirka 80 procent av bolagens omsättning. Under de senaste fem åren har
det allmänna köpt varor och tjänster av bolag drivna av 47 extrema
islamister för nästan en miljard kronor.
I den ena änden av samhället finns alltså statliga myndigheter som
betraktar dessa individer som säkerhetsrisker, i den andra änden finns
andra myndigheter som gör betydande affärer med samma grupp.
Att detektera risk kopplad till affärer med religiös eller ideologisk
extremism är förenat med svårigheter. Extremisternas bolag är
erforderligt registrerade, betalar skatter och avgifter och uppvisar en
normal lönsamhet.
Registerslagningar och sökningar på det öppna internet ger som regel
ingen bakgrundsinformation av värde. Företrädarna är till 80 procent
ostraffade.
Markörer som skulle ha gett utslag vid traditionella bakgrundskontroller
eller due-diligenceförfarande saknas således oftast.
Acta Publicas kartläggningar av extremism
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi utför research,
kartläggningar, bakgrundsrapporter och analyser utifrån unik
information. I Acta Publicas databaser finns upp till 20 års data från fler
än 600 myndigheter. På vår analysavdelning arbetar några av landets
mest prisbelönta researchers.
Individer utan förekomst i registerutdrag kan användas för att företräda
bolag eller för att infiltrera verksamheter. Acta Publica
kartlägger löpande företag, organisationer och individer med kopplingar
till organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt
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eller religiöst motiverad. Affärer med, eller anställningar av, individer
med sådana kopplingar kan medföra oönskad risk för verksamheten.
En väl genomarbetad bakgrundskontroll minskar risk för konsekvenser i
form av framtida stölder, bedrägerier, välfärdsbrott, korruption eller
annan brottslighet som till exempel penningtvätt. För att inte nämna
den skada ett varumärke lider när det kopplas till grov, organiserad
brottslighet eller våldsbejakande ideologier.
Syfte
Syftet med denna rapport är att med hjälp av öppna och slutna källor
bidra med ökad kunskap om omfattningen av islamistiska extremisters
näringsverksamhet i Sverige med fokus på affärerna med det allmänna.
Individerna i Acta Publicas kartläggning
År 2010 gjorde Säkerhetspolisen, Säpo, i en rapport bedömningen att det
fanns omkring 200 individer i Sverige med kopplingar till extrem,
våldsbejakande islamism. I den senaste offentliga uppskattningen har
skaran vuxit till omkring 2000 individer. Enligt Säpo utgör gruppen det
största hotet när det gäller terrorattentat i Sverige. En tydlig skillnad,
jämfört med andra extremister, är att hela samhället betraktas som ett
legitimt mål för terrorverksamhet.
En definition på våldsbejakande islamistisk extremism som SÄPO
använt är ”sådan säkerhetshotande verksamhet som motiveras med
islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld
eller hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning.”
Metoderna för att nå detta syfte kan sammanfattas i fem punkter.
1. Sprida budskapet.
2. Rekrytera fler anhängare.
3. Stödja kampen.
4. Ansluta sig till kampen.
5. Planera eller utföra attentat.
Acta Publica har i denna rapport granskat cirka 560 individer med
kopplingar till extrem islamism. Samtliga har av relevanta myndigheter
kopplats till extrem islamism eller konstaterats tillhöra den extrema
islamistiska rörelsen. Acta Publica har anledning att ha uppfattningen
att relevanta myndigheters sammanställningar och Acta Publicas är
överlappande.
Individerna i materialet delar den extrema islamismens uppfattningar
om hur idealsamhället borde vara. Vissa har spridit budskapet och
uttryckt sitt stöd för extremtolkningar av sharia eller IS. Andra har
konstaterats ha deltagit i strider för upprättandet av kalifatet eller har
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åtalats för terrorbrott i utlandet. Här är några typexempel på
individerna:
4 Man, född på 80-talet
Utpekad som en viktig aktör i det somaliska klustret i Stockholm, vari
ingår ett 15-tal personer. Klustret anses vara viktiga bidragsgivare till
terrorism och det finns uppgifter om att det bland medlemmarna finns
individer som stridit utomlands för terrorklassade grupper.
Mannen stoppades på en flygplats utomlands med stora kontantbelopp
på sig. Han uppgav då att pengarna skulle gå till ett moskébygge i
Sverige.
Ett företag som han driver har varit föremål för en specialgranskning
som Skatteverket har gjort för att motverka våldsbejakande extremism
och bekämpa terrorism.
4 Man, född på 80-talet
Mannen är bekräftad Syrienresenär. Sin bostad har han upplåtit som
folkbokföringsadress till andra personer, som åkt till Syrien för att
strida.
4 Man, född på 70-talet
Tidigare aktiv i ett kriminellt nätverk. Mannen är dömd vid flera
tillfällen för bland annat utpressning och narkotikabrott. Han har
avtjänat straff i fängelse. Mannen har också ingått i Muslimska
Brödraskapet. Han är länkad till personer som har stridit i Syrien.
4 Man, född på 70-talet
Mannen är en av de imamer som greps 2019 av Säpo. Enligt
myndigheten var mannen verksam i islamistiska extremistiska miljöer
och utgjorde ett säkerhetshot mot landet.
Han ingår i det så kallade Umeåklustret, som bland annat försöker få
ungdomar att resa till Syrien för att göra ”Jihad”. Mannens egna barn
omhändertogs efter en orosanmälan från Säpo, då det fanns anledning
att anta att barnen annars skulle radikaliseras i hemmet.
4 Man, född på 70-talet
Mannen har samlat in pengar till IS-anhängare, som har suttit i fängelse
i Syrien. I en sluten grupp på sociala medier propagerar han för att IS är
den enda fria staten som existerat. Är misstänkt för tvångsgifte.
Misstankarna rör hans minderåriga son, som fadern ska ha försökt gifta
bort mot dennes vilja.
4 Man, född på 70-talet
Yngre broder till en IS-terrorist från Göteborg, som tidigt stupade i
Syrien. Åkte själv ner till Syren 2014, men överlevde och kom tillbaka till
Sverige. I en förort till Göteborg delade han under flera år adress med en
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IS-terrorist, som särskilt pekas ut av Säpo som ett hot mot Sverige utifall
att denne återvänder.
De extrema islamisterna som företagare
Av de 560 individerna har 182 varit näringsidkare under de senaste fem
åren. Det innebär att ungefär var tredje extrem islamist i urvalet också
driver bolag. Andelen företagare är väsentligt högre än genomsnittet i
riket. Andelen bolagsaktiva individer är också markant större i den
islamistiska miljön jämfört med andra extremistkretsar, som till
exempel vit makt-miljön eller den autonoma miljön, enligt en rapport
om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet från
Institutet för framtidsstudier 2018.
47 av dessa 182 företagare driver bolag som under de senaste fem åren
gjort affärer med det allmänna. Dessa har Acta Publica granskat särskilt.

Ålder Kön Brottstatistik

De 47 företagarna skiljer sig markant från Sveriges genomsnittliga
Smågrafiker utanför spalten och spaltbredd
företagare på två punkter. De är för det första betydligt yngre.
Medelåldern på alla företagare i Sverige ligger strax över 50 år medan
individerna i urvalet har en genomsnittsålder på strax under 40 år.
Markant är också skillnaden i kön. I genomsnitt i riket drivs cirka 30
procent av fåmansbolagen av kvinnor. I urvalet är det endast 7 procent.

Ålder

Kön

Antal år

Antal

58

44
39,5
24
3

Äldst Medel Yngst

Män

Kvinnor

Källa: Acta Publica

Källa: Acta Publica

Registerslagningar på urvalet visar att över 80 procent är ostraffade.
Ytterligare 10 procent är straffade för mindre allvarlig brottslighet

Brottstatistik
Antal dömda för brott.
Ostraffade

5

38

24
3
Äldst Medel Yngst

Män

Källa: Acta Publica

Källa: Acta Publica

Kvinnor

såsom trafikbrott. Färre än 10 procent är dömda för allvarligare
kriminalitet eller ekobrott.

Brottstatistik
Antal dömda för brott.
Ostraffade

38
Ekobrott/
bedrägeri

2

Trafikbrott
Annan
brottslighet

5
2

Källa: Acta Publica

Företagen
De 47 extrema islamisterna drev under den senaste femårsperioden ett
femtiotal bolag.
Flera av dem har haft flera funktioner i samma bolag och också haft
funktioner i olika bolag. Den vanligaste funktionen är styrelseledamot. I
Spaltbredd
ett fall har individen haft funktion som revisor.

Extremismkopplingar

Extrema islamister i styrelser
Antal uppdrag fördelade efter funktion

Ledamot

30

Ordförande

13

Suppleant

11

VD, inkl.
extern VD

10

Bolagsman

2

Revisor

1

Källa: Acta Publica
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Företagen är, förskole och utbildningssektorn i viss mån undantagna, i
branscher som inte erfordrar avsevärd akademisk kompetens och där
anställningsförhållanden kan tendera att vara osäkra.
15 av bolagen har varit kopplade till förskole- och utbildningssektorn.
Kommunernas skolpeng och Skolverkets statsbidrag står för en
överväldigande del av transaktionerna totalt. 20 personer kan kopplas
till ledningen för skolorna genom styrelseuppdrag eller i egenskap av
egentlig huvudman.
Bolagen är i genomsnitt varken extremt lönsamma eller olönsamma. De
har i genomsnitt redovisat en rörelsemarginal i häradet tio procent,
vilket ligger i linje med den genomsnittliga rörelsemarginalen för rikets
samtliga aktiebolag.
Några av företagen har utretts av rättsvårdande myndigheter. Det har
handlat om skenutbetalningar, i något fall till centralt placerade
personer i kriminella nätverk, bedrägeri och bidragsfusk.
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De granskade bolagens affärsinriktning
Spaltbredd hela ytan.

I dessa branscher verkar bolagen
Antal bolag i olika branscher.
Flytt-tjänster

Partihandel glas och porslin

Öppna sociala tjänster för barn och unga
Butikshandel

Restaurang

Livsmedelshandel

Boende med vård för barn och unga

Partihandel frukt och grönt

Förskolor

Studieförberedande gymnasial utbildning

Grundskola och förskoleklass

Övriga t ex lokalvård, redovisn, resebyrå,
familjedaghem, installationer

Källa: Acta Publica
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Affärer med det allmänna
Totalt under femårsperioden sålde företagen varor och tjänster för
omkring 931 miljoner kronor till det allmänna. 194 svenska
myndigheter, kommuner och regioner har under perioden gjort affärer
med
bolagen. Bland myndigheterna finns Åklagarmyndigheten, Sveriges
Spaltbredd
Domstolar, Statens Institutionsstyrelse, Riksgäldskontoret,
Kriminalvården, och flera universitet.

Huvudman

Huvudman
Det allmännas affärer med bolag ledda av personer
med kopplingar till extrem islamism.
Fördelat efter antal huvudmän

Kommuner

145
Statliga
enheter

39

Landsting

10

Källa: Acta Publica

Vid rapportens upprättande hade inte samtliga årsredovisningar för
räkenskapsåret 2019 inkommit till Bolagsverket. I brist därpå har Acta
Publica gjort en särskild granskning av årsredovisningarna för 2018.
Under 2018 fakturerade 27 bolag med kopplingar till extrem islamism
svenska myndigheter. Sammanlagt fakturerade dessa bolag det allmänna
cirka 225 miljoner kronor. Bolagens sammanlagda omsättning under
räkenskapsåret uppgick till cirka 280 miljoner kronor. Affärerna med det
allmänna stod alltså för cirka 80 procent av bolagens sammanlagda
intäkter. Affärerna med det allmänna är den helt dominerande
intäktskällan för bolagen i gruppen.
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Affärsvärde
Spaltbredd

Affärsvärde
Det allmännas affärer med bolag ledda av personer
med kopplingar till extrem islamism.
Affärsvärde i miljoner kronor

138

198

215

224

157

2015

2016

2017

2018

2019

Källa: Acta Publica

Några exempel på myndigheternas affärspartners.
4 Åklagarmyndigheten har gjort affärer med ett bolag som drivs av en
salafist kopplad till Ibn Abbas Center och Järvasalafisterna. Salafisten
har bland annat pratat positivt om terrorattacken på Drottninggatan.
4 Konstfack har gjort affärer med en person som har utretts för
tvångsgifte och som är av uppfattningen att IS är den enda fria staten
som funnits. Han finns med i salafistiska sammanhang där det samlas in
pengar till IS-medlemmar som sitter fängslade i Syrien.
4 En kommun i Mellansverige gör affärer med en person som har varit i
Syrien och slagits för kalifatet.
4 En annan kommun har gjort affärer med en person som misstänks ha
genomfört penningtransaktioner till IS.
4 Flera kommuner i Mellansverige har anlitat ett företag i vars styrelse
sitter en person som har åtalats, men friats, för terrorbrott utomlands.
Bevismaterialet innehöll stora mängder terroristmanualer med titlar
som Mujahideen Terrorist Handbook och the Mujahideen Explosives
Handbook. Det fanns propaganda och instruktioner i hur man tillverkar
självmordsbombarvästar och splitterbomber med hjälp av kullager.
Enligt åklagaren fanns det två hårddiskar fulla av material som antyder
stöd för Al Qaida i Irak och Afghanistan, legitimerar
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martyrskapsoperationer och uppmuntrar till heligt krig runtom i
världen.
Att detektera extremister
Som i de flesta valsituationer bättrar kunskap på förutsättningar för
välgrundade beslut. När det gäller att detektera risk kopplad till affärer
med extremister är sådan kunskap dessvärre svår att få.
En traditionell bakgrundskontroll utförs huvudsakligen i öppna,
lättåtkomliga källor med tämligen basala researchmetoder. De omfattar
en kontroll av myndighetsförekomst i domstolarna och slagningar i
register hos Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
Kreditupplysning och slagningar på det öppna internet och i media samt
en cv-kontroll kan ingå.
Sådana metoder är otillräckliga. Som rapporten visar är så gott som
samtliga extremister i granskningen inte straffade för allvarlig
brottslighet. Hela 80 procent har inte varit i klammeri med rättvisan.
Sökningar på namnen på det öppna internet ger bara i något enstaka fall
träff.
Inte heller bolagen uppvisar varningstecken. Omsättning och resultat
ligger i paritet med genomsnittet för andra bolag. De är korrekt
registrerade och betalar skatter och avgifter.
Ett fåtal kvalificerade researchbolag, varav Acta Publica är det ledande,
har expertis som kontinuerligt följer och kartlägger individer kopplade
till risker i form av ideologisk eller religiös extremism.
Affärer med extremister
Några av Sveriges finaste demokratiska värden är åsiktsfrihet och
yttrandefrihet. Det förstnämnda är obegränsat, medborgaren får tycka
precis vad hen vill. Yttrandefriheten har lagstiftarna valt att begränsa.
Det är alltså inget lagbrott att tycka att vissa folkgrupper passar bäst i en
krematorieugn, däremot skulle det kunna vara ett brott att uttrycka det.
Lagstiftningen som reglerar det allmännas upphandlingar fokuserar
primärt på att nå attraktiva priser, skattebetalarna till gagn. Privata
företag står friare att göra egna val, sammanvägda av affärsmässiga
överväganden och andra värden som tillmäts betydelse som till exempel
etik eller miljöhänsyn.
Många upphandlare har etiska riktlinjer, code of conduct, för sina
leverantörer. De handlar till exempel om att leverantören ska stödja och
respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och
likabehandling av alla människor oavsett kön, etnisk bakgrund, religion,
nationalitet, sexuell läggning och fysiska eller psykiska handikapp. Ofta
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hänvisas till FNs konvention om barnens rättigheter och ILO:s
konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Det kan låta
som rimliga krav, som dock inte med enkelhet låter sig förenas med till
exempel en strikt tolkning av sharialagstiftning.
Det finns flera aspekter att beakta vid affärsrelationer med extremister.
Potentiell varumärkesskada är en. Säkerhetsaspekten en annan. När
Telenor, efter en bristfällig bakgrundskontroll, anställde en terrordömd
islamist blev företaget omskrivet i inte särdeles positiva ordalag. Enligt
uppgifter fick terroristen i sitt arbete också tillgång till tusentals
kunduppgifter, såväl persondata som bank- och kontouppgifter.
För många av Acta Publicas kunder är god person- och
företagskännedom en fråga om etik och moraliska ställningstaganden.
Frågan som man behöver besvara är om man vill medverka till att göra
affärer med företag, där pengarna i slutänden kan komma att stödja
våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska aktiviteter.
Om rapporten
Denna rapport är gjord pro bono av Acta Publica, Sveriges ledande företag
inom research och myndighetsdokument. I våra arkiv finns i maj 2020 fler
än 60 miljoner dokument från fler än 600 olika myndigheter, kommuner
och regioner. Med en insamling av cirka 40 000 nya dokument i veckan
kan Acta Publica erbjuda access till Sveriges största privatägda arkiv med
sökbara myndighetshandlingar.
På Acta Publica arbetar några av landets främsta och mest prisbelönta
researchers. Utöver informationsinhämtning från öppna källor utför vi ett
omfattande underrättelsearbete för att kartlägga risk kopplad till
organiserad brottslighet och våldsbejakande religiös och politisk
extremism.
Med professionella researchers och unikt källmaterial kan vi erbjuda
högkvalitativa tjänster inom bakgrundskontroller och kartläggningar. Vi
levererar skräddarsydda rapporter efter kundens behov. I realtid
uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk med anpassade
varningssystem.
För att bidra till ett mer upplyst samhälle producerar vi rapporter om olika
samhällsfenomen. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt på vår hemsida
www.actapublica.se
Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss på telefon 08 – 557 695
07 eller e-post info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet finns på
www.actapublica.se.
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