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STOCKHOLM 24 NOVEMBER 2020 

Klanerna 
 
 

40 kriminella släktnätverk och 161 
individer förekommer i Nationella 
operativa avdelningens 
hemligstämplade rapport 
släktbaserade kriminella nätverk i 
Sverige.  
Acta Publica har tagit del av 
rapporten som skakade landet.  
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Sammanfattning   
Acta Publica har gjort en fördjupad granskning av de 161 individer som 
förekommer i Nationella operativa avdelningens hemligstämplade 
rapport släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, som upprättade i 
januari 2020.  
 
En stor andel bedriver eller har bedrivit näringsverksamhet. De 161 
individerna har under den senaste treårsperioden varit företrädare för 
100 bolag.  
 
Nästan 40 procent av bolagen saknar verksamhetsbeskrivning. I övrigt är 
de dominerande verksamheterna parti- och postorderhandel, 
restaurang, uthyrning av lokaler och bostäder, handel och reparationer 
av bilar samt livsmedel.  
 
Av de 100 företagen har 62 bolag inkommit med årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Nästan vart tredje bolag redovisar ingen 
omsättning och neutralt eller negativt resultat. Det sammanlagda 
underskottet för dessa 18 bolag ligger på cirka 44 miljoner kronor.  
 
Av de 44 bolag som redovisar positivt resultat är tre stora kommunala 
bolag med en framträdande förtroendevald som ledamot. De 41 
kvarvarande bolagen är till större delen mindre bolag. Lönsamheten är 
dock god. I genomsnitt redovisar dessa bolag en rörelsemarginal på cirka 
40 procent.  
 
Affärerna med det allmänna är små. Bortsett från ovan nämnda 
kommunala bolagsverksamhet så rör det sig om totala affärsvärden på 
under en miljon kronor per år under de senaste åren. Det är den privata 
sektorn som håller dessa kriminella släktnätverks företag under armarna 
– inte skattebetalarna.  
 

Acta Publicas kartläggningar av organiserad brottslighet   
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Bolaget 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 analysavdelningen 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 därför 
löpande företag, organisationer och individer med kopplingar till 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller 
religiöst motiverad. Affärer med bolag eller anställningar av individer 
med sådana kopplingar kan medföra oönskad risk för verksamheten.  
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En väl genomarbetad bakgrundskontroll av företag och individer 
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 bidra med ökad kunskap om individer i 
kriminella släktnätverk i Sverige med särskilt fokus på synlig 
näringsverksamhet.  
 

Om rapporten  
Acta Publicas rapport bygger på öppna och dolda källor. Basen i denna 
rapport är den hemligstämplade rapporten Släktbaserade kriminella 
nätverk i Sverige, som Nationella operativa avdelningen upprättade i 
januari 2020. I rapporten dokumenteras ett 40-tal kriminella 
släktnätverk och 161 individer. En fördjupad granskning av dessa 
individer har sedan gjorts utifrån Acta Publicas kunskap och data om 
kriminella nätverk. En särskild undersökning har gjorts av individernas 
företagsengagemang.  
 
Av två skäl har Acta Publica i denna offentliga rapport anonymiserat 
släktnätverken. Att använda släktnamn skulle kunna verka 
stigmatiserande för icke-kriminella släktingar med samma namn och 
medföra ett utpekande av hederliga personer som klandervärda. Acta 
Publica vill vidare undvika att medverka till att göra dessa, i stor 
utsträckning ej allmänt kända, släktnamn till starka kriminella 
varumärken, som kan användas för brottslighet som till exempel 
utpressning.  
 

Bakgrund  
I Ekots lördagsintervju den 5 september 2020 släppte Mats Löfving, vice 
rikspolischef, en medial bomb. Minst 40 kriminella släktnätverk har 
etablerat sig i Sverige med förgreningar in i näringsliv, förvaltning och 
politiska maktstrukturer.1 Syftet med uttalandet var att ”få en vidare 
diskussion” om kriminalitet kopplad till familj och släkt.2  
 
Underlaget till uttalandet var den hemligstämplade rapporten 
Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, som Nationella operativa 

 
1 Sveriges Radio, Ekots lördagsintervju. Klarar polisen gängkriminaliteten, 
Mats Löfving? https://sverigesradio.se/avsnitt/1562309.  
2 Sveriges Television, Agenda. Mats Löfving: Vi vill öppna dörren för 
diskussion. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mats-lofving-gastar-
agenda.  
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avdelningen upprättade i januari 2020. Det polisiära intresset för 
släktnätverken är dock inte nytt. 2012 upprättade polisen rapporten 
Mardellinätverket. En kriminell gruppering, och flera av släkterna i den 
senaste rapporten har granskats i särskilda rapporter under åren. 
Tyngden i den senaste rapporten ligger i sammanställningen av den 
stora mängden kriminella släktnätverk. Som källmaterial har tidigare 
rapporter använts kompletterat med intervjuer med medarbetare vid 
polisen, de regionala underrättelsecentra i Stockholm och väst samt med 
socialtjänsten i Göteborg.  
 
Rapporten består huvudsakligen av en fallstudie av fyra kriminella 
släktnätverk i Göteborg, Malmö, Jönköpingstrakten och Södertälje. Två 
familjer omnämns i Stockholm och en i Uppsala. Norr därom saknas 
förekomster i rapporten. Det saknas flera välkända släktnätverk i 
rapporten.   
 
Att polisen använder sökbara databaser med personuppgifter kopplade 
till familjeförhållanden är en känslig fråga. 2013 berättade Dagens 
Nyheter att Skånepolisen hade upprättat ett hemligt register över romer. 
Det så kallade ”Zigenarregistret” innehöll personuppgifter på 4 741 
individer varav 1 320 var barn. Det fanns uppgifter också om ostraffade 
individer. Skånepolisens egen utredning visade att det fanns goda skäl 
för registreringen i syfte att kartlägga allvarlig brottslighet och nätverk 
kring dessa. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden menade däremot 
att registret var olagligt och Polismyndigheten i Skåne fick allvarlig 
kritik av Justitieombudsmannen.  
 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har nu inlett en granskning 
också av registret över de kriminella släktnätverken och dess 
medlemmar.  En i rapporten utpekad riksdagsman har också gjort en 
anmälan till Justitieombudsmannen, 
 

Klansamhället  
Vad är ett klansamhälle?  
Klansamhället är kollektivistiskt och individen är underordnad familjen. 
Klanen ersätter en stark stats funktioner när det gäller flera 
samhällsperspektiv – ekonomisk, socialt och juridiskt. I klanen finns 
alternativ till alla de tjänster som stat och civilsamhället annars 
erbjuder, oavsett om det är banklån, handel eller upprätthållande av 
ordning. De länder, främst i Mellanöstern och i östra Afrika, som präglas 
av starka klanstrukturer har ofta en svag stat. Medlemmarna i en klan 
tenderar att ha en skeptisk inställning till myndigheter, då positiva 
sådana relationer saknas i hemlandet.  
 
Klanen är patriarkal. En, eller flera, äldre män har den yttersta 
beslutsrätten. Lojaliteten är absolut eftersom den är en förutsättning för 
klanens existens, och familjemedlemmarna fostras in i den andan. 



 

 5 

Rättssystem baseras på sedvanerätt. Till skillnad från brottsbalkens 
straff är målet med sedvanerätten försoning och i förekommande fall 
med kompensation som medel. Konflikter med andra klaner löses i 
första hand med förhandling mellan de äldre för att fastställa 
kompensationers storlek. I svårlösta fall kallas medlare in. Som sista 
utväg kvarstår fortsatt och ibland accelererande våld. Hedersbegreppet 
är viktigt.  
 
Ingiften  
Äktenskap kan ses som ett verktyg för klanen för att skapa fred eller 
allianser med andra klaner. De familjer som ingår i en klan gifter sig 
oftast med varandra. Ingiften har fört flera av klanerna närmare 
varandra. Grafen nedan visar hur olika kriminella släktnätverk i 
Göteborg (GB), Kungälv (KU) och Malmö (MA) är ingifta med varandra.  
  

 

Graf Nätverksbild av klaner och familjer

Ingiften mellan kriminella släktnätverk 
i södra och västra Sverige

Spaltbredd hela ytan.

Inbördes relation, turkisk-libanesisk miljö. 

Källa: Acta Publica
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Geografiskt ursprung 
Provinsen Mardin i sydöstra Turkiet är ursprunget för flera av de stora 
kriminella släktnätverken i Sverige. Huvudsakligen kan dessa delas upp i 
två undergrupper.  
 
En grupp består av arabisktalande muslimer, mardelli, från folkgruppen 
mhallami. Från den gruppen kommer det största släktnätverket i 
Göteborg, flera i södra Sverige och i Jönköping.  
 
Under första halvan av 1900-talet flydde många mardelli till Libanon, 
där de fann en fristad från det krig mellan turkar och kurder som rasade i 
hemlandet. I samband med inbördeskriget i Libanon 1975–1991 flydde 
många till norra Europa; till Sverige, Tyskland, Danmark och 
Nederländerna.  
 

 
 
Mardellifamiljerna i Sverige är därför delvis samma som i Tyskland, 
Danmark och Nederländerna och har starka band, såväl avseende 
näringsverksamhet som kriminalitet.  
 
Den andra gruppen från Mardin består av kristna syrianer. De utgör 
majoriteten av familjerna i Södertäljenätverket och ett familjenätverk i 
Stockholm. Också denna grupp har familjeband till andra kristna 
syrianer i norra Europa.  
 
Andra ursprungsländer är Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia och 
Palestina. Flera av länderna i regionen har haft svårt att bygga starka 
stater i strid med starka klaner. För klanen är en stark stat en konkurrent 
som i längden hotar klanens fortlevnad.  

Källa: Acta Publica

Turkietkarta med provinsen Mardin
Spaltbredd hela ytan.

Provinsen Mardin 
Turkiet med angränsande länder.
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Kriminella släktnätverk i Sverige  
I Sverige bedömer Polisen att kriminella släktnätverk har varit brottsligt 
aktiva i 30–35 år. Rapporten Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige 
avhandlar fallstudier av kriminella släktnätverk i södra och västra 
Sverige, i Jönköpingstrakten och i Södertälje.  
 
Främst förekommer de kriminella släktnätverken i socioekonomiskt 
utsatta förorter. I Göteborg handlar det främst om Hammarkullen och 
Hjällbo, I Jönköping Råslätt, i Malmö Lindängen, Rosengård och Södra 
Sofielund (Seved), och i Södertälje i Ronna, Geneta, Lina, Fornhöjden 
och Hovsjö.  
 
Dessa områden karaktäriseras ofta som utsatta. Polisen finner det svårt 
att verka i dessa områden, präglade av samhällsmissnöje och hög 
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kriminalitet i förening med låg anmälningsbenägenhet och en ännu 
lägre vilja att medverka i rättsprocesser. I rapporten Kriminell påverkan i 
lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden 
konstateras att det är mycket svårt för polisen att verka i dessa områden.  
 

 
 
Göteborg  
För det största kriminella släktnätverket i Göteborg använder Acta 
Publica beteckningen GB01. Mardellifamiljens nu 56-årige patriark 
invandrade till Sverige från Libanon 1984. Den brottsaktiva innersta 
kretsen beräknas till 30–40 kriminella aktörer. Utöver det har polisen 

Källa: Acta Publica

Sverigekarta med ikoner 
Spaltbredd hela ytan.
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kopplat cirka 250 kriminella individer till familjen. Alla är inte släkt, 
gemensam uppväxt är också en möjlig väg in i familjernas kriminalitet. 
Maktbasen är de utsatta områdena Hjällbo och Hammarkullen.  
 
Våldsbrott är GB01s mest signifikanta drag. Våld utövas såväl internt 
som externt och polisen misstänker att medlemmar i familjen har utfört 
flera mord, som dock långtifrån alla har gått till lagföring.  
 
Annan brottslighet som polisen har kopplat till nätverket är utpressning, 
vapen- och narkotikahandel, utnyttjande av det svenska 
välfärdssystemet samt penningtvätt. Det finns också misstänkta 
kopplingar till narkotikahantering. Familjen är också aktiv 
näringsidkare, till exempel inom livsmedelsimport.  
 
Malmö  
I Malmö finns flera släktbaserade kriminella nätverk. Ursprunget är 
Mardin eller andra orter i Mellanöstern. Grupperna är mycket 
företagsamma och driver flera, ofta kontantintensiva, verksamheter. 
Företagen driver grönsaksaffärer, livsmedelsbutiker, jourbutiker, 
tobaksaffärer, frisörsalonger, bilverkstäder, växlingskontor och pant- 
och guldaffärer. Vissa av företagen ger verifierbart god avkastning 
medan andra har funktionen att möjliggöra brottslig verksamhet.  
 
Det har förekommit flera våldsdåd kopplade till nätverken i form av 
skjutningar och sprängningar. Motor i våldsdåden är 
marknadskonkurrens men det finns också konflikter av intern art som 
inte har kunnat lösas med fredliga medel.  
 
Jönköping  
Tre Mardellifamiljer dominerar den kriminella miljön i området Råslätt i 
Jönköping. Två av familjerna leds av ett brödrapar. Bara en av familjerna 
bor i Råslätt, de andra bor i centrala Jönköping respektive en mindre ort 
några kilometer utanför Jönköping, som i övrigt präglas av flera aktiva 
kyrkor, scouter, körsång och sällskapsspel.  
 
Råslätts släktnätverks kriminalitet omfattar hot, våld, utpressning, 
narkotikahandel, bedrägerier, häleri och penningtvätt. De ingår i 
kriminella konstellationer utanför släktnätverken. De har, med något 
eller några undantag, inte varit inblandade i skjutningar.  
 
Den affärsverksamhet som släktnätverken bedriver anser Polisen inte 
vara särdeles avancerad och fungerar ofta som ett led i annan kriminell 
verksamhet.  
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Södertälje  
Södertäljenätverkets cirka 130 kriminella aktörer förenas vanligen av 
släktband eller gemensam uppväxt. De flesta familjerna härstammar 
från Mardinprovisen i Turkiet.  
 
Nätverket har etablerat ett parallellsamhälle i Södertälje med lösningar 
för tjänster som vanligtvis tillhandahålls av banker, försäkringsbolag 
och bostadsförmedlingar. Tillhandahållandet av tjänster som 
tillfredsställer medborgarnas behov, till exempel uthyrning av lokaler 
och utlåning, stärker familjernas ställning i lokalsamhället.  
 
Brottsverksamheten omfattar hot, våld, utpressning, indrivningar, 
vapen- och narkotikahandel, tillgreppsbrott, kvalificerad 
välfärdsbrottslighet, ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Det finns 
också i nätverket en förmåga till avancerad brottslighet som inkluderar 
företag, föreningar och målvaktsupplägg.  
 

Kriminella släktnätverk i lokalsamhället  
Kriminella släktnätverk i framför allt Södertälje, Göteborg och Jönköping 
utövar stort inflytande i ”sina” territorium. De kräver uppslutning och 
lojalitet till sin alternativa ordning med till exempel penninglån utanför 
organ underställda Finansinspektionens tillsyn, eller ”försäkringar” i 
form av upptagande av premier för att tillförsäkra näringsidkare skydd. 
De har också implementerat, eller i vart fall förstärkt, en tystnadskultur 
som kraftigt försvårar upptagande av vittnesmål. Barn med släktnamn 
använder detta varumärke för att skrämma andra barn och skolans 
personal.  
 
I varierande utsträckning är flera av släktnätverkens medlemmar lokala 
näringsidkare och därmed viktiga som arbetsgivare. Det finns också flera 
exempel på hur polisen har kopplat folkvalda politiker till de olika 
släktnätverken.  
 
Södertäljemodellen  
Dubbelmordet på restaurangen Oasen i Södertälje 2010 ledde till 
polisens Tore-insatser mot kriminella nätverk i Södertälje. Insatserna i 
Tore 1, 2 och 3 strukturerades efter en analysmodell av en kriminell 
miljös beståndsdelar. Analysmodellen utarbetades av 
kriminalunderrättelsetjänsten vid Länskriminalpolisen i Stockholm och 
uppkallades efter staden där den först kom att tillämpas till 
Södertäljemodellen, ibland Södertäljepyramiden. Modellen har fått stort 
genomslag i polisens arbete och har sedan 2010 legat som mall till flera 
stora utredningar.3 

 
3 Till exempel operation Selma, 2012, riktad mot organiserad 
brottslighet och den svarta ekonomin i Malmö.  
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Södertäljepyramiden innehåller tre nivåer. Den smala toppen i 
pyramiden kallas för imperiebyggarna. Deras inflytande är stort, både i 
den legala sfären – näringsliv, föreningsliv och politik – och i den 
kriminella miljön. Det är ofta de som plockar russinen ur kakan, som tar 
de största vinsterna och den lägsta risken och som därför är svåra att 
lagföra. 
 
Pyramidens mellanskikt innehåller möjliggörare, specialister eller 
experter som är en förutsättning för imperiebyggarnas russinplockande. 
Individerna i mellanskiktet kan ha flera olika kompetenser, till exempel 
personer som kan ge ekonomisk eller juridisk rådgivning, eller som kan 
ge specialiststöd till de kriminella aktiviteterna som utförs av basen i 
pyramiden. Här har samverkan mellan polis och andra myndigheter, till 
exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden, varit 
fruktsamt.  
 
Pyramidens bas består av ett stort antal utförare; muskler, fotfolk, 
underhuggare, soldater. De utför brotten, skapar nätverkets 
våldskapital, och är en förutsättning för de monetära flödena uppåt i 
pyramiden.  
 
Pyramiden åskådliggör också hur vissa kriminella släktnätverk existerar 
och samverkar på flera nivåer i samhället, från den väl synliga 
gatukriminaliteten till de församlingar där samhällspåverkande beslut 
fattas.  
 
Möjliggörare och infiltratörer  
Att infiltrera lokalsamhället är en stor vinst för ett kriminellt 
släktnätverk. Via en kommun eller ´myndigheter som Arbetsförmedling 
och Försäkringskassa kan välfärdssystem ”överutnyttjas”, 
släktmedlemmar till gagn. Polisen i Södertälje har stor erfarenhet av att 
utreda misstänkt infiltration av myndigheter. Detta skiljer de kriminella 
släktnätverken i Södertälje från andra kriminella släktnätverk, som med 
en ofta låg utbildningsnivå också har nedsatt potential att infiltrera 
myndigheter även om exempel därpå inte saknas. En vanligare form av 
otillåten påverkan på myndighetsutövning är hot.  
 
Påverkan på det religiösa livet  
Flera kriminella släktnätverk interfererar med det lokala religiösa livet. 
Det finns flera syften. Församlingslokalen utgör en rekryteringsbas och 
en möjlighet att träffa potentiella kunder. Förtroendeposter inom 
religionen befäster släktens status och stadfäster dess makt. Det finns 
också exempel på hur religiösa sammanslutningar har använts för brott.  
 
Ett av de stora kriminella släktnätverken i Göteborg, GB01, har grundat 
en egen moské, som släktnätverkets överhuvud också är religiös ledare 
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för. Till honom betalar moskéns medlemmar zakat4, en intäkt som 
imamen förfogar över efter eget skön. I moskén knyts kontakter såväl 
med det etablerade samhället som med den undre världen. 
Släktnätverkets överhuvud är till exempel imam för den så kallade 
Albanligans ledare, som offentligt har visat honom sin respekt.  
 
Södertäljenätverket kontrollerar en egen kyrka och kontrollerar med 
roterande poster styrelsens arbete. Kyrkans ställning i det syriska 
samhället är stark och konsekvensen är att nätverket får ett betydande 
inflytande i civilsamhället. Kyrkan har enligt polisen använts för 
omfattande kriminell verksamhet.  
 
Bland de släkter som finns i rapporten finns inga kopplingar till religiös 
extremism. Det finns dock somaliska släktnätverk, som inte är 
representerade i rapporten, som stödjer al-Shabaab.  
 
Påverkan på det politiska livet   
I flera av släkterna är det överhuvudet som bestämmer vad 
familjemedlemmarna ska rösta på i de allmänna valen. Det gör att de 
lokalt kan få en resultatpåverkande makt.  
 
Det finns också, enligt polisen, flera exempel där medlemmar i 
släktnätverken har erhållit politiska förtroendeuppdrag i lokala såväl 
som nationella församlingar. Enligt polisen har Södertäljenätverket varit 
representerade av tre personer i riksdagen med nära kopplingar till 
nätverket. De utpekade personerna har i media förnekat annan koppling 
än släktskap och Polisen har inte i rapporten preciserat vad som styrker 
kopplingen mellan de kriminella i släktnätverket och 
riksdagspolitikerna.  
 
Det finns också personer med anknytning till släktnätverket i Södertälje 
kommunfullmäktige. Också i Malmö finns exempel på hur 
släktnätverksmedlemmar har engagerat sig i partipolitik på lokal nivå.  
 

Individerna i rapporten  
I ett släktbaserat kriminellt nätverk är förstås familjen det mest centrala. 
Men också individer som inte ingår i familjen, som till exempel vuxit 
upp med familjemedlemmar, kan komma att ingå i släktnätverket. Olika 
familjer i släkten kan också ha olika familjenamn.  

 
4 Zakat – allmosan – är en form av obligatorisk förmögenhetsskatt som 
utdebiteras utöver ett gränsbelopp, ”nisab”,  som motsvarar 20 
gulddinarer eller 200 silverdirhams, motsvarande cirka 45 000 kronor. 
Zakat regleras i den tredje av islams fem pelare och innebär att den 
troende skall ge 2,5 % av sitt årliga överskott till goda ändamål. 
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Ålder och kön  
Den yngsta medlemmen i rapporten är 17 år. Den äldsta 73. Medelålder 
och medianålder är 40 år respektive 38 år. Det är inte en uteslutande 
manlig värld. En kvinna finns med i urvalet vilket ger en 
kvinnorepresentation på 6 promille.  
 

Näringsverksamhet  
Enligt polisens rapport använder kriminella släktnätverk egna och 
andras företag för kriminella verksamheter, som till exempel ekonomisk 
brottslighet, pengatvätt, smuggling, svart försäljning av smuggelgods, 
momsbedrägerier och svart arbetskraft.  
 
En sammanställning från december 2019 visar att de fyra största 
släktnätverken i region Väst innehar positioner i 130 aktiva företag och 
en historik i ytterligare 140 bolag, som sedan bytt ägare eller gått i 
konkurs. Tittar vi närmare på enkom ett av dessa släktnätverk, GB04, ser 
vi en omfattande struktur av bolag och individer som kopplas till 
släktnätverket.  
 

 
 
De 161 individerna i Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige har under 
de senaste tre åren haft styrelsefunktioner i 100 företag. 89 drivs i 

Nätverksbild av kopplingar mellan personer och 
företag i en klan
Spaltbredd hela ytan.Stående

Del av företagsengagemang kopplade till GB04
Källa: Acta Publica

Företag Individ
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aktiebolagsform, 7 i kommanditbolagsform, 3 som handelsbolag och ett 
som ekonomisk förening.  
 
Nästan en tredjedel har Södertälje som registrerat säte, 18 finns i Malmö 
och 14 i Göteborg. Det bör återigen understrykas att polisens rapport 
baseras på fyra lokala fallstudier och att sammanställningen därför inte 
är representativ för riket.  
 
De dominerande verksamheterna är parti- och postorderhandel, 
restaurang, uthyrning av lokaler och bostäder, handel och reparationer 
av bilar samt livsmedel. 39 bolag saknar registrerad 
verksamhetsbeskrivning. 
 
Vid tidpunkten för denna rapport hade 62 av 100 bolag inkommit med 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2019. Nästan vart tredje bolag 
redovisade ingen omsättning, och neutralt5 eller negativt resultat.  
 
13 bolag redovisade noll i omsättning och minusresultat. Den 
sammanlagda redovisade förlusten för dessa bolag låg på cirka 44 
miljoner kronor för 2019.  
 
44 av de 62 bolagen redovisade ett positivt resultat. I detta urval låter sig 
följande observationer göras.  
 
• Den sammanlagda omsättningen i dessa bolag ligger på över 1,5 
miljarder kronor. För lejonparten svarar tre stora kommunala bolag, vari 
en folkvald representant med, av Polisen, inte redovisad koppling till 
kriminaliteten i sin familj, sitter i styrelsen. Dessa tre bolag borträknade 
ligger den sammanlagda omsättningen på cirka 216 miljoner kronor. Det 
ger ett genomsnitt på cirka 5,2 miljoner kronor i omsättning per bolag.  
 
• Resultatet för dessa 41 bolag ligger på cirka 85 miljoner kronor, vilket 
ger ett genomsnittligt resultat på cirka 2,1 miljoner kronor.  
 
• De 41 bolag, borträknat de kommunala, som alltså både redovisar 
omsättning och vinst har således en mer än anständig marginal om 
närmare 40 procent.  
 
Borträknat de stora kommunala bolagen, gjorde 11 av bolagen affärer 
med det allmänna under år 2019. Det totala affärsvärdet understeg en 
miljon kronor.  
 

 
5 5 av de 16 företagen redovisade ingen omsättning och ej heller något 
resultat.   



 

 15 

Bland de myndigheter som har gjort affärer med de kriminella 
släktnätverkens bolag kan nämnas Migrationsverket och 
Jordbruksverket.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att bolagens handel med det 
allmänna är så liten att den inte kan sägas ha någon betydelse för dessa 
bolags fortlevnad.  
 

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.  


