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Möjlig-
görarna 
En kvantitativ studie av 750 individer som 
är en förutsättning för organiserad 
ekonomisk brottslighet  

Skatteverket bedömer deras 
affärsverksamhet som 
samhällshotande. Men bara en av 
fyra är dömd för brott.  
Tillsammans gjorde de affärer för 
cirka 6 miljarder kronor förra året, 
varav 240 miljoner med svenska 
myndigheter.  
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Sammanfattning 
Skattefusk, svartarbete och ekonomiskt relaterad brottslighet är viktiga 
komponenter i grovt kriminella miljöer. Det är självfallet ingen slump – 
huvudsyftet bakom den organiserade brottsligheten är, enkelt uttryckt, 
att tjäna pengar. Det handlar om en samhällsskadlig verksamhet som 
snedvrider konkurrensen och smörjer den ännu tyngre kriminaliteten. 
 
Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna finns som regel en brokig 
grupp individer som i stor utsträckning agerar i det tysta, inte sällan 
genom att bedriva företag. Många av dem saknar belastningshistorik och 
går under radarn vid leverantörskontroller.  
 
Skatteverkets beskattningsutredningar utgör inte bara en av de 
viktigaste pusselbitarna i myndigheternas arbete mot organiserad 
kriminalitet, utan fungerar också som ett av de mest träffsäkra 
verktygen för att fånga upp dessa aktörer. 
 
Acta Publica har kartlagt de personer som fastnat i myndighetens 
beskattningsbeslut mot organiserad brottslighet 2015–2019. 
Revisionsutredningarna berör omkring 750 individer, som i sin tur har 
haft uppdrag i drygt 1 750 bolag. Över 1 250 av bolagen är fortsatt 
aktiva. 
 
Några av de företagarna kan knytas till etablerade brottsnätverk och 
extremistkretsar, men i stor utsträckning handlar det om personer i de 
kriminella miljöernas periferi. Bara en fjärdedel har under de senaste 
åren fällts för brott i domstol.  
 
Under år 2019 omsatte de 750 individernas aktiva bolag nära sex 
miljarder kronor. De handlade samtidigt med statliga myndigheter för 
nästan en kvarts miljard, med vård- och omsorgssektorn som särskilt 
framträdande i affärstoppen. Ett avtal mellan Region Stockholm och ett 
etablerat vårdföretag genererade det högsta enskilda affärsvärdet i fjol, 
cirka 25 miljoner kronor. Umeå kommun handlade med ett 
omsorgsföretag till ett värde av 12 miljoner kronor och gjorde även 
affärer för drygt sju miljoner kronor med en aktör på HVB-marknaden. 
En taxifirma i Gävleborg och ett tandläkarbolag i huvudstadsregionen 
hör också till de företag som gjorde kommers med myndigheter för 
mångmiljonbelopp under 2019. 
 
Kartläggningen visar sammantaget att hundratals personer som har 
fastnat i Skatteverkets granskningar och fått reviderad skatt efter aktivt 
deltagande i grov, organiserad brottslighet fortsätter att driva företag, 
och därmed göder brottsnätverkens tillväxt. 
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Om Acta Publica 
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 företaget arbetar några av landets mest 
prisbelönta researchers.  
 
Vårt vanligaste uppdrag avser bakgrundskontroller av företag och 
individer. Våra databaser, uppkopplingar till publika tjänster och 
omfattande researchkompetens säkerställer hög kvalitet. Vi är därutöver 
specialiserade på kartläggningar av företag och individer kopplade till 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, ideologiskt eller 
religiöst motiverad.  
 
En professionell bakgrundskontroll av företag och individer minskar risk 
för konsekvenser i form av framtida stölder, bedrägerier, korruption eller 
annan brottslighet som till exempel penningtvätt. För att inte nämna 
den skada som ett varumärke kan lida när det kopplas till brottslighet 
eller våldsbejakande ideologier.  
 

Inledning 
Den myndighetsgemensamma strategin för att begränsa och slå ut den 
organiserade brottsligheten har pågått i drygt tio år. På Skatteverket 
verkar idag ett 60-tal årsarbetskrafter inom det riksgemensamma 
Programmet för särskild myndighetssamverkan, som tog formen i fjol. 
Arbetet har tidigare bedrivits inom andra strukturer på myndigheten.  
 
Bakgrunden till ett beskattningsärende på området kan variera. 
Grundregeln är att vissa kriterier ska vara uppfyllda. För det första ska 
det röra sig om personer och nätverk som anses utgöra någon form av 
samhällshot. De granskade aktörerna ska vidare ha ett våldskapital 
bakom sig och kombinera detta med företag i brottslig verksamhet. 
Slutligen ska det finnas en bedömd risk för otillåten påverkan på olika 
delar av samhället.1  
 
Spännvidden i utredningarna är dock stor och i många fall handlar det 
om andra utgångspunkter, exempelvis utifrån ett särskilt 
regeringsuppdrag eller en aktuell samhällsproblematik. Bedömningen är 
att en aktör som inte själv har ett våldskapital i ryggen ändå kan bidra 
till att möjliggöra organiserad brottslighet, eller vara intressant av 
någon annan orsak. Utredningarna berör därmed personer så långt ut 
man kan komma i brottsnätverken med dess ofta spretiga förgreningar. 
 

 
1 Enligt uppgifter från Patrik Andersson, enhetschef på Skatteverket i Malmö, med ett 
övergripande ansvar på området.  
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Tidigare låg Skatteverkets fokus framför allt på den traditionella 
gängbrottsligheten, inte minst den kriminella mc-miljön. Idag ligger 
tonvikten till stor del på fenomen som särskilt utsatta områden, 
våldsbejakande extremism och att bekämpa penningtvätt. 
Utredningarna tar som regel avstamp i polisiära underrättelseuppgifter 
och bedrivs ofta koordinerat med åtgärder från samverkande 
myndigheter. 
 
Till skillnad från ett mer ordinärt skatteärende handlar det primära 
syftet inte om det rent skattemässiga utfallet, utan om den totala 
samhällsnyttan. Om ett ärende som bara ger mindre skatteeffekter ändå 
kan bidra till att klämma åt organiserad brottslighet så ska Skatteverkets 
roll i sammanhanget vara given, är utgångspunkten.2 
 
Under 2019 resulterade insatserna i beslut om höjda skatter uppgående 
till totalt 177 miljoner kronor, det högsta enskilda beloppet under 
redovisningsperioden 2014–2019. Upptaxeringarna innebar återkrav på 
totalt 23 miljoner kronor.  
 

Bolagen i kartläggningen 
En genomgång av Acta Publicas arkivmaterial visar att de 756 granskade 
personerna har haft inflytande i totalt 1756 bolag, ekonomiska 
föreningar och bostadsrättsföreningar under den aktuella perioden. 
Många av näringsidkarna har haft uppdrag i ett flertal bolag på listan, 
oftast som styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter. Drygt 1250 av 
företagen var enligt Bolagsverkets register fortsatta aktiva i november 
2020. Över 350 har gått i konkurs – eller begärts i konkurs. 
 
De aktiva bolagen omsatte 5,9 miljarder kronor enligt deras senast 
registrerade årsredovisningar.  Störst omsättning under 2019, 637 
miljoner, hade ett bolag inom bränsle- och energisektorn. Ungefär en 
tredjedel av företagen redovisade ett vinstresultat. 
 

 
2 Ibid.  
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Handeln med det offentliga 
Bolagens kommers med det offentliga samhället har resulterat i 
betydande intäkter. Under 2019 sålde 102 bolag varor och tjänster till 
stat och kommuner till ett totalt affärsvärde på nära 240 miljoner 
kronor.  
 
Branschmässigt är variationen stor. Under fjolåret verkade flest – 28 
stycken – inom bygg- och bostadsbranschen. Ett dussintal fanns inom 
parti- och detaljhandel, vård och omsorg samt restaurangbranschen, 
samtliga näringar där den grova kriminalitetens närvaro har varit 
särskilt påtaglig.  
 
Noterbart är samtidigt frånvaron av bolag verksamma inom 
utbildningsväsendet. I en tidigare kartläggning av Acta Publica, om 
extrema islamisters bolagskopplingar, stod skolsektorn i särklass. 
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Mest pengar har, som nämnts, myndigheternas handel med företag 
inom vård- och omsorgsbranschen genererat.  Region Stockholm 
svarade exempelvis för det högsta enskilda affärsvärdet i fjol, 25,4 
miljoner kronor, genom ett kontrakt med ett etablerat vårdföretag på 
listan, medan ett omsorgsföretag handlade med Umeå kommun till ett 
värde av 12 miljoner kronor. Samma kommun köpte tjänster av en HVB-
aktör till ett värde av drygt sju miljoner. Även en taxifirma i Gävleborg 
och ett tandläkarbolag i huvudstadsregionen hör till de företag som 
gjorde affärer med myndigheter för mångmiljonbelopp under 2019. 
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Kommunerna stod allt som allt för 30 av de 50 största transaktionerna 
med de berörda bolagen, sett till det samlade affärsvärdet. I mer än 
hälften av dessa fall gällde det en kommun i Stockholms län. 
 
Men totalt sett har nästan var tredje kommun i landet, och 18 av 21 
regioner, handlat med bolag knutna till de granskade individerna bara 
under 2019.  
 
Transportstyrelsen, Sveriges domstolar, Försvarsmakten och flera 
länsstyrelser var några av de statliga myndigheter som hade ett 
affärsutbyte i miljonklassen med de granskade företagen. 
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Företagarna och brotten – så många har dömts 
Ambitionen att ringa in såväl strategiskt viktiga nyckelspelare som mer 
perifera individer i de kriminella nätverkens utkanter borgar för att 
företagarna i genomgången är en heterogen, löst sammansatt grupp. Det 
går dock att urskilja några breda konturer i materialet. Uppemot 90 
procent är män, och mer än hälften är bosatta i Stockholms län. 
Nära hälften av personerna har antingen åtalats för brott eller fått ett 
strafföreläggande utfärdat mot sig sedan 2012. Runt en fjärdedel har 
dömts i brottmål i tingsrätten under samma period, medan 15 procent 
har fått ett fängelsestraff.  
 

 
 
Det handlar i många fall om ekonomiskt inriktad kriminalitet och i 
synnerhet då om bokföringsbrott. 41 personer har fällts för det brottet, 
eller för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Avsevärt färre, 17 stycken, 
är under samma tid dömda för skattebrott. Många av de granskade har 
dock krävts på skattetillägg i skatteutredningarna och har därmed inte 
kunnat åtalas på den punkten, i enlighet med förbudet mot 
dubbelbestraffning. 
 
Skatteverkets tumregel är att inte anmäla misstänkta skattebrott 
kopplade till förbudet när undandragandet understiger två 
prisbasbelopp, vilket idag innebär cirka 90 000 kronor i skatt. Beloppet 
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motsvarar en oredovisad lön på runt 300 000 kronor om skatten 
beräknas till 30 procent.3  
 
Trafikbrott utgör dock den vanligaste brottskategorin, och andra 
mängdbrott som narkotika- och dopningsbrott är på samma sätt 
frekvent förekommande. 
 

 
 

Extremister och tungt kriminella 
Ett tiotal identifierade personer på listan har enligt Acta Publicas 
kartläggningar täta band till den kriminella mc-miljön, i flera fall genom 
aktivt medlemskap i Hells Angels och Bandidos. Nästan lika många har 
belagda kopplingar till radikal islamism, varav två varit IS-resenärer. 
Något färre knytas kan till etablerade kriminella nätverk eller till 
högerextrema kretsar. Det senare gäller bland annat en man som nu är i 
70-årsåldern och som har agerat som formell företrädare för ett flertal 
utredda bolag i bland annat bygg- och entreprenadbranschen. Han har 
dömts för ekobrottsrelaterade brott vid en rad tillfällen, senast i fjol. 
En man i Stockholmstrakten länkad både till den yttersta högern och till 
ett mc-gäng åtalades så sent som i somras för grov ekonomisk 
brottslighet, efter att tidigare ha krävts på ett miljonbelopp i en 
skattehärva med svarta löner. 

 
3 Ibid.   
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Totalt består denna grupp av åtminstone 24 personer, som har haft 
inflytande i ett 30-tal nu aktiva bolag. Nio av individerna har dömts för 
brott i domstol. Bara några få har haft uppdrag i bolag som handlat med 
det offentliga. 
  
Case 1 – Målvakten 
2017 handlade det privata hemtjänstföretaget med Nyköpings kommun 
till ett totalt affärsvärde av 24,9 miljoner kronor. Året efter landade 
summan på 12,7 miljoner – innan affärsutbytet avslutades under 
sommaren. En nu 65-årig man tog i samma veva över som ensam 
styrelseledamot i bolaget, som visade sig dras med miljonskulder till 
staten. Bolaget bytte samtidigt namn men bedrev inte längre någon 
faktisk verksamhet och försattes snart i konkurs, en process som 
avslutades våren 2020. Bolagskraschen är i själva verket bara en i 
mängden på 65-åringens meritlista, som kantats av skatteutredningar, 
obefintlig bokföring och konkursbrottsmisstankar inom vitt skilda 
branscher. Mannen – som i fjol dömdes för grova ekobrott – sitter idag 
som ledamot i sju bolag, av vilka fem har begärts i konkurs. En av många 
konkursförvaltare som har utrett hans förehavanden har kallat honom 
för en ”ren målvaktsfigur”. 
  
Case 2 – Städföretaget 
Ett 20-tal myndigheter, i första hand kommuner i södra Sverige, gjorde 
under 2019 affärer med ett etablerat lokalvårdsföretag som enligt egna 
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uppgifter har närmare 200 anställda.  Men det Stockholmsbaserade 
bolaget har också dragit till sig intresse från Skatteverkets insatser mot 
organiserad brottslighet. De bägge företagsledarna har nämligen åkt på 
rejäla skattesmällar för ett skenupplägg med oriktiga fakturor med en 
utländsk fastighetsuthyrare i Östeuropa, som Skatteverket upptäckte i 
samband med en revision. 
  
Case 3 - Gängkopplingen 
”Oförklarade insättningar” på över 650 000 kronor – mestadels från 
privatpersoner – stod i centrum för en upptaxering mot en delägare i ett 
växlingsföretag i centrala Stockholm under granskningen. Bolaget 
omsatte under 2019 över en kvarts miljard kronor, den högsta 
omsättningsnivån hittills sedan verksamhetsstarten för ett tiotal år 
sedan. Men frågetecken finns kring verksamhetens legitimitet. 
Delägaren kan enligt Acta Publicas uppgifter knytas till ett tungt 
kriminellt nätverk i Stockholmstrakten, och under sommaren 2020 
rapporterade tidningen Dagens Industri att bolaget misstänks ha 
fungerat som en ”penningtvättsmaskin” för samhällsfarlig organiserad 
brottslighet.4  
  
Case 4 – Idrott och skattefusk 
En kedja av slussbolag möjliggjorde under flera år ett upplägg med 
osanna fakturor och svarta löner runt ett bevakningsföretag, som i sin 
tur har nära band till ett allsvenskt fotbollslag. Bolaget – ägt av två 
välbekanta ansikten i klubbmiljön – hyrde ut vakter och entrévärdar till 
allsvenska matcher och krogar, och sålde även sina tjänster till en 
kommun i närområdet. Den uppnystade härvan ledde till ett totalt 
skattekrav gentemot bolaget och ägarna på över en miljon kronor. 
Männen har nekat till alla anklagelser om oegentligheter, men fick bara 
smällen för bolaget mildrad något i våras efter att ha överklagat till 
förvaltningsrätten. 
  
Case 5 – Börsföretagaren 
Den mellansvenske företagaren har idag ett flertal styrelseuppdrag i en 
börsbolagsnoterad koncern i energibranschen. Flera av bolagen omsatte 
i fjol hundratals miljoner kronor. Vägen till storfinansernas finrum har 
dock inte varit spikrak. 2009 dömdes mannen till villkorlig dom och 
samhällstjänst för delaktighet i en omfattande ekobrottshärva, ett utslag 
som hovrätten slog fast året efter. I december 2015 visar det sig att han 
hade fastnat i en Skatteverksutredning kring osanna fakturor med 
förgreningar till en mängd bygg- och entreprenadföretag. Ett av bolagen 
i centrum för härvan hade tidigare handlat med ett 70-tal myndigheter i 
landet. 
 

 
4 https://www.di.se/nyheter/vaxlingsforetag-misstanks-for-penningtvatt-vad-gor-fi-for-
kontroller/ 
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Om Acta Publicas rapporter  
Denna rapport är gjord pro bono av Acta Publica, Sveriges ledande 
företag inom research och myndighetsdokument. 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 också publika 
rapporter om olika samhällsfenomen. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt 
på vår hemsida www.actapublica.se. Där kan du också sätta upp dig på 
sändlistan för kommande rapporter.  
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Kontakta oss  
Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07 
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet 
finns på www.actapublica.se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


