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Abstract 

The thesis is an attempt to investigate the use of “informal justice as a political 

method” ( or “IRPM” in short) by the two Swedish right-wing organizations 

“info14/Fria Nationalister” and “Svenska motståndsrörelsen” using the 

organizations‟ own web-published material for the period of 2000-2009, and to 

put the organizations‟ use of “IRPM” into a Swedish empirical context.   

The thesis goes about this investigation in three steps: an initial attempt at 

definition of “IRPM” in a theoretical-empirical sense, a methodological 

discussion that defines the criteria for different forms of “IRPM”, and an content 

analysis of the organizations‟ material. Although translating the result of the 

content analysis – some 369 unique cases of IRPM reported by info14/Fria 

Nationalister and 76 cases of IRPM reported by Svenska motståndsrörelsen – into 

real world use of IRPM is difficult, the result does seem to indicate limited actual 

use of IRPM during the investigated decade, evenly divided into “violence as 

IRPM”, “investigative and preventive IRPM” and “punishment as IRPM”.    

 

Nyckelord: Svenska motståndsrörelsen, info14, Fria Nationalister, informell 

rättskipning, politiskt våld. 
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1       Inledning  

Vad är "informell rättskipning som politisk metod", varför skriva en uppsats 

på temat och är temat alls relevant för svenska förhållanden? 

 

I den europeiska statstraditionen är det antagligen få andra institutioner eller 

samhällsfunktioner som är så intimt förknippade med staten som lagstiftning och 

rättskipning. Rättskipning är idag för de flesta européer en så central del av det 

statliga, av vad staten är och gör, att det är svårt att föreställa sig en rättskipning 

som inte är statlig. Utifrån den historiska bakgrunden – i det svenska fallet med en 

åtminstone åttahundraårig statlig ambition av ”förstatligande” av rättskipning – är 

det kanske inte förvånande att det är svårt.
1
 I den europeiska periferin, utanför 

Europa – och för den delen också för segment av befolkningen i det europeiska 

kärnlandet – har staten inte på samma sätt lyckats monopolisera rättskipningen. I 

områden som Sicilien, det albanska höglandet eller den pakistanska 

nordvästgränsen har statens våldsmonopol sällan varit mer än nominellt, 

rättskipning har främst legat i andra aktörers händer. Angelägenheter som i 

Europa historiskt organiserats av staten, har här hanterats av organiserad 

brottslighet, religiösa samfund eller klangemenskaper. Under de senaste 

decennierna har denna typ av rättskipning på ett antal håll utvecklats från 

statsparallell till statshotande och i förlängningen statsomvälvande. Exempel 

sedan det kalla krigets slut kunde vara utvecklingen av narcostater i Sydamerika, 

gangstervälde på Balkan eller de för undersökningen mer intressanta ickestatliga 

aktörer som organiserats utifrån rättskipning: talibaner i Afghanistan och de 

islamistiska domstolarnas råd i Somalia.  Men ”informell rättskipning som 

politisk metod” – framledes förkortat till ”IRPM” – är som företeelse inte 

begränsad till orosområden i tredje världen, utan något som återkommer som 

politisk taktik för varierande politiska aktörer genom historien. Syftet varierar, 

från IRPM som ett sätt att utöva påverkan eller kontrollera samhällen, till ett sätt 

att legitimera våldsanvändning, till medvetna försök att beröva stater legitimitet 

genom att underminera det statliga rätts- och våldsmonopolet. 

 

Rimligtvis borde ett fenomen som IRPM vara av statsvetenskapligt intresse, 

men i den mån det under uppsatsarbetet har gått att hitta tidigare akademiska 

undersökningar har de främst utgått från sociologi, rättsvetenskap eller 

kriminologi. Den ursprungliga ambitionen med den här uppsatsen var därför 

begränsad till att försöka introducera begreppet statsvetenskapligt genom en 

teoretisk definition och att göra ett försök att inventera svenska mediearkiv för att 

                                                
1 Alnsö stadgar ca 1280, där Magnus Ladulås ger sig rättskipnings och –tolkningsprivilegium, 

begränsar den ickestatliga ambulerande våldsförmågan genom att begränsa ickestatliga 

gästaföljen.  
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hitta eventuella enskilda fall av IRPM under det föregående decenniet att 

analysera kvalitativt, men under arbetets gång hittade jag två webbsidor med 

tillräcklig IRPM-rapportering för att göra en kvantitativ undersökning av 

organisationsbunden svensk IRPM. Webbarkiven undersökningen använder sig av 

som källmaterial, info14.com med tillhörande bloggar för nätverket info14/FN 

(info14 och ”Fria Nationalister”) och patriot.nu för SMR (”Svenska 

Motståndsrörelsen”), är unika i det att de inte bara är de största sammanhängande 

arkiven för samtida svensk högerextrem IRPM, utan också antagligen är den 

största sammanhängande svenskspråkiga rapporteringen av IRPM.   

1.1 Relevans 

I vilken mån är det relevant att tala om IRPM i en svensk kontext? Hade 

undersökningen behandlat IRPM som fenomen, eller utbredningen av IRPM i 

havererade länder som Afghanistan, Somalia eller Albanien, eller om 

organisationerna som undersöktes var maoistiska gerillor, narco-terrorister eller 

IRA, hade det antagligen varit enklare att motivera undersökningen. Men en 

undersökning av två – storleksmässigt obetydliga – högerextrema organisationers 

IRPM i Sverige?  

Helt lätt att motivera är det inte. I omfattning motsvarar de två 

organisationernas samlade rapportering under ett decennium inte Skånepolisens 

incidentrapportering under en ickelönefredag i december.
2
 I våldsanvändning 

omfattar materialet visserligen några hundratal fall av – vad som för en lekman 

förefaller vara – misshandel, olaga hot, egenmäktigt förfarande och brott mot 

PUL, men inga formaliserade kroppsstraff, ”bötesförelägganden” eller 

avrättningar som kännetecknar utländska IRPM-aktörer.  I den mån källmaterialet 

beskriver straff, är det olika former av skamstraff (publicerande av misstänkta 

brottslingars personuppgifter, uthängningar genom affisch- och 

flygbladskampanjer), snarare än ”bötesförelägganden” stympningar och 

lynchningar. I komplexitet beskriver källmaterialet ett IRPM med utredande på 

journalistisk nivå och spontana aktioner, snarare än de mer formaliserade 

”utredningar”, ”rättegångar” och ”domar” som återfinns i mer komplexa IRPM-

system. Men även om omfattningen, våldsanvändningen och intensiteten är på en 

förhållandevis låg nivå, beskriver källmaterialet oomtvistligen yttringar av svensk 

IRPM. Med viss historisk grund gick det att argumentera för att det 

organisatoriska steget från att som organisation inte ha IRPM-ambitioner, till att 

alls utöva IRPM antagligen är större än steget från begränsat till mer omfattande 

våld. Ett försök till motivation kunde därför vara att det som undersöks här – 

IRPM i Sverige – i princip inte skiljer sig från samma fenomen i Somalia, 

skillnaden är bara den att det här hemmavid rör sig om IRPM i ett tidigt stadium 

                                                
2 Undersökningen beskriver 369 fall ar IRPM knutna till info14/FN och 76 fall knuta till SMR, att 

jämföra med Skånepolisens 633 incidentrapporter för fredagen den 2/12 2011, jfr: 

http://www.polisen.se/Skane/sv/Arkiv/Handelsearkiv/Skane/Vecka-481/2011-12-02-2359-

Sammanfattning-dygn-Skane/ (111211). 
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under begränsande förutsättningar, medan det där är ett mer moget fenomen under 

gynnsamma förutsättningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vad har undersökningen för syfte? Som tidigare berörts verkar det dåligt med 

tidigare statsvetenskapliga undersökningar som behandlar det uppsatsen här kallar 

”IRPM” på samma mesonivå som här. I den mån problematiken förekommer i 

statsvetenskaplig teori konkretiseras den sällan, i den mån IRPM-fenomenet 

förekommer akademiskt utanför statsvetenskapen, är de ofta väl konkret, helheten 

förlorar sig i detaljer. Ambitionen med den här uppsatsen är därför – i den mån det 

nu alls är meningsfullt att tala om det i anslutning till en kandidatuppsats – att 

försöka introducera IRPM som statvetenskapligt problem, eller i vart fall att i 

uppsatsen försöka teoriförankra IRPM och ge en översiktlig bild av dess 

historiska och samtida användning i svensk kontext. Konkret har uppsatsarbetets 

genomgång av det valda källmaterialet styrts av tre frågetällningar: 

 

 Förekommer IRPM i materialet (info14/FN och SMR:s 

egenrapportering på info14/nätverksbloggar och patriot.nu)? 

 Om så (1), vad är det för IRPM som beskrivs? 

 Om så, (1) finns det trender under den undersökta perioden i 

rapporteringen av IRPM? 

1.3 Avgränsningar 

 En undersökning som denna som på ett mycket begränsat utrymme hanterar 

ett ämne som inte tidigare utförligt behandlats inom disciplinen, blir med 

nödvändighet en räcka mer och mindre lyckade kompromisser. Undersökningen 

kommer att i senare metodavsnitt återkomma till avgränsningar i material och 

avgränsningar genom operationalisering.  

 

 Undersökningen är begränsad i tid till perioden 2000-2009.  

 Undersökningen är begränsad till de undersökta gruppernas 

egenrapportering. 

 Undersökningen kommer av utrymmesskäl redovisa IRPM på årsbasis 

och kommer därför inte att visa på cykliska säsongsbetonade mönster.   

 Undersökningen kommer inte att jämföra eller återkoppla de 

undersökta gruppernas IRPM med samtida svensk vänsterextrem-, 

etnisk-, kriminell- eller religiös IRPM. 
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 Undersökningen kommer inte att försöka återkoppla de undersökta 

gruppernas IRPM med deras organisatoriska, ideologiska och politiska 

utveckling under perioden.  

 Undersökningen kommer inte att söka geografiska mönster eller 

undersöka lokala undergruppers aktivitet inom ramen för den 

rapporterade IRPM:en.  

1.4 Disposition 

Undersökningen utgår från ett mer omfattande teori- och empiriavsnitt, som 

följs av ett kontextavsnitt för att ge en ingång i ”IRPM” både som teoretiskt och 

historiskt fenomen. Metoden, materialet, kategorisering och operationalisering av 

”IRPM” behandlas i ett efterföljande metodavsnitt, som följs av en kvantitativ 

redovisning av den egentliga textanalysen. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som 

sammanfattar undersökningen, försöker återkoppla resultatet till den svenska 

empirin och beskriver förutsättningarna för vidare forskning kring 

problemområdet.    
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2 ”Informell rättskipning som politisk 

metod” – teoretiska perspektiv 

2.1 IRPM – begreppsdefinition 

Att undersökningen utgår från det stilistiskt mindre snygga ”IRPM” i stället 

för ett etablerat uttryck beror inte främst på att det inte sedan tidigare finns 

begrepp som behandlar ”informell rättskipning som politisk metod.”  

Tvärtom finns det sedan tidigare en mångfald etablerade begrepp som 

beskriver samma fenomen: ickestatlig våldsanvändning och ordningshållande 

exempelvis genom ”kårverksamhet” och ”medborgargarde”, informell 

rättskipning genom ”vigilantism” eller ”lynchning”, politiskt våld som 

skrämseltaktik genom ”terrorism”, utmanande av statens våldsmonopol i det 

juridiska ”olovlig kårverksamhet” eller der polisiära ”åsiktskontroll”.
3
 Problemet 

med att använda något av dessa tidigare begrepp är att de ofta är emotionellt 

laddade, att de bara täcker en mindre del av fenomenet ”IRPM” och att etablerade 

definitioner generellt är svåra att ge en ny mening i en uppsats.  

 

Att försöka utgå från en juridisk definition för IRPM hade också varit svårt. 

Som lekman skulle det förefalla rimligt att svensk IRPM skulle prövas under 

”lagen om olovlig kårverksamhet”.
 4

 I praktiken har ingen – så vitt det gått att 

avgöra för uppsatsen – fällts för ”olovlig kårverksamhet” sedan lagen infördes. 

IRPM-aktiviteter prövas i stället under varierande åtal, som misshandel, olaga hot 

eller brott mot PUL.
5
 Vidare är det inte alla former av IRPM som per definition är 

olagliga, viss IRPM är laglig och annan är svårdefinierad som laglig/olaglig.  Ett 

bra exempel på den senare formen av legalt ambivalent IRPM kunde vara de 

                                                
3 ”Vigilantism” av det engelska ”vigilante”, ”olovlig kårverksamhet” från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm, BrB 18 Kap 4, (111205) eller ”åsiktskontroll” 

från Dos Santos, Josefine – Ranstorp, Magnus, Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild 

från Malmö, Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorism Studier (CATS) 2009, s.13-15, via 

http://www.fhs.se/sv/forskning/centrumbildningar-och-forskningsprogram/cats/nyheter-och-

artiklar/2009/ (111205), s.8-9, s.15.  
4 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700., BrB 18 Kap. 4 § ”Om någon bildar eller deltager i 
sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet 

och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär 

trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller 

ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition 

eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den 

med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet till böter eller fängelse i högst 

två år.” (111205). 
5 ”Personuppgiftslagen”, se vidare: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204 (111205). 
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”pedofillistor” med personuppgifter för misstänkta och dömda sexualbrottslingar 

som uppkommit genom bland annat SMR:s IRPM.
6
 Få polisanmälningar leder till 

åtal mot PUL, få åtal till fällande dom och svenska domar har en begränsad 

påverkan på hemsidor med server i USA. En neologism som IRPM kunde därför 

vara ett sätt att omfatta hela det fenomen av ”informell rättskipning som politisk 

metod” på ett sätt som hade varit svårt med ett etablerat begrepp, samtidigt som 

IRPM inte heller fastnar i dikotomin laglig/olaglig. En funktionell definition av 

IRPM kunde utgå från en omskrivning av Bruce Bakers definition av det engelska 

”policing” i ”Multi-choice policing in Africa”:  

 

[IRPM is] any organized activity by a non-state group, that seeks to ensure the 

maintenance of communal order, security and peace through elements of prevention, 

deterrence, investigation of breeches, and punishment.7  

2.2 Tidigare forskning och teoribehandling 

I vilken mån går det att återkoppla IRPM enligt definitionen i föregående 

avsnitt till tidigare forskning och teoribildning?  

Helt enkelt är det inte. Den tidigare akademiska behandlingen av IRPM – som den 

är känd i skrivande stund – är sociologisk, antropologisk eller kriminologisk och 

undersöker IRPM med fokus på individer och samhällen. Det faktiska utbytet av 

den tyngre statsvetenskapliga teoribildning som i någon mening tangerar IRPM 

för undersökningen, som Hobbes, Weber och Foucault (statligt våldsmonopol 

kontra anarki, statens våldsmonopol som konsekvens av historisk utveckling och 

maktens användande av våld och tvångsmedel för att kontrollera och påverka 

samhällets individer) är också begränsad. I någon mån har uppsatsen influerats av 

tre tidigare akademiska arbeten: den kriminologisk-sociologiska ”Informal 

Criminal Justice” (IRPM på Nordirland och i Sydafrika), ”Vigilant Citizens” 

(förhållandet mellan IRPM- aktörer och stat) och ”Violence and Crime” 

(förhållandet mellan allmänpolitisk- och brottsutveckling).
8
  

 

                                                
6 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-motstandsrorelsens-uthangning-av-pedofiler-utreds-

av-aklagare_3596609.svd, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ forundersokning-om-fortal-mot-

pedofiler-laggs-ner_3842353.svd och http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-pedofiler-hangs-

ut-pa-natet_6613746.svd, samtliga rörande http://www.stoppa-pedofilerna.se/ och 
http://stoppapedofilerna.wordpress.com/  (111205) 
7 I original [“policing”]”Any organized activity, whether by the state or non-state group, that seeks 

to ensure the maintenance of communal order, security and peace through elements of prevention, 

deterrence, investigation of breeches, and punishment.” Baker, Bruce, Multi-choice policing in 

Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 2008, s.5. 
8 Abrahams, Ray G., Vigilant citizens: vigilantism and the state, Polity Press in association with 

Blackwell, Cambridge, 1998,  Feenan, Dermot (red.), Informal criminal justice, Ashgate, 

Aldershot, 2002, Archer, Dane & Gartner, Rosemary, Violence and crime in cross-national 

perspective, Yale University Press, New Haven, 1984. 



 

7 

 

2.3 Maoism, islamism och 4GW 

I avsaknad av passande tidigare akademiskt uppkommen teori har uppsatsen i 

stället inspirerats av tre – förvånansvärt näraliggande – ickeakademiska 

teoribildningar som behandlar IRPM-praktikens problematik och IRPM som 

politisk taktik: den tidiga maoismen (som främst uttryckt i Maos skrifter innan 

1945), den samtida radikala islamismen (här formulerad av Mustafa Setmariam 

Nasar/”Abu Musab al-Suri” och Abd al-Aziz al-Muqrin, al-Quaidas huvudsaklige 

militärpolitiske strateg respektive chefen för al-Quaida i Saudiarabien) och den 

amerikanska militärteoretiska 4GW-skolan (här genom Wiliam S. Lind).  

 

Den tidiga maoismen behandlar IRPM direkt och indirekt i tre teman: (1) 

IRPM som ett sätt att ersätta tidigare kinesiska statsstrukturer med byråd, 

konsensussökande (kommunistkaderstyrda) massmöten och "folkdomstolar" som 

ett sätt att ersätta den tidigare rättskipningen och ge de kommuniststyrda 

områdena en legal autarki.
9
 (2) Omfördelning av landegendom som sker inom 

ramen för kommunistisk IRPM – omfördelningen blir därför ett sätt både att knyta 

bondebefolkningen till kommunisterna och alienera dem från den tidigare 

rättskipningen (en återgång till tidigare rättskipning riskerar innebära att den 

omfördelade jordbruksjorden återgår i tidigare händer).
10

 (3) IRPM ingår också 

som ett centralt tema i skapandet och disciplinerandet av de kommunistiska 

gerillorna i kriget mot först Kuomintang och senare Japan.
11

      

 

I den samtida radikala islamismen spelar IRPM en mer direkt roll. IRPM utgör 

i den samtida al-Quaidatolkningen inte bara ett medel för att alienera befolkning 

från den statliga rättskipningen, jihad i sig beskrivs som en konflikt mellan två 

rättsystem, statlig icke-islamsk icke-rätt och icke-statlig islamsk rätt.
12

 I 

förhållande till den föregående maoistiska rättsföreställningen och juridiken är det 

islamistiska IRPM-systemet långt mer formaliserat, kodifierat, komplext och 

moget. Där den maoistiska IRPM:en i huvudsak framställs som ett PR-medel, 

reglerar sharia i al-Queidaföreställningen inte bara krigets rättfärdigande, IRPM-

sharia framställs som den mekanism som styr konflikten genom att reglera 

acceptabla mål, tillåtna metoder i kampen och möjligheten till fred 

                                                
9 Jfr ”Rapport om en undersökning av bonderörelsen i Hunan”, Mao, Zedong, Skrifter i urval, 

Danelius, Göteborg, 1969, s.20-35. 
10 Att en återgång till tidigare rättskipning hotar leda till att den under IRPM omfördelade marken 
återgår till tidigare ägare. Se vidare Mao, “Preface and Postscript to Rural Surveys”, 1941, Mao, 

“Different tactics for carrying out the land law in different areas”, 1948 och Mao, “The work of 

land reform and of party consolidation in 1948, 1948”, samtliga via 

http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/. (111121). 
11 Jfr Mao, Zedong, On guerrilla warfare, Praeger, New York, 1961 s.71-92. 
12 Al-Muqrin, 'Abd Al-'Aziz, Al-Qa'ida's doctrine for insurgency: a practical course for guerrilla 

war, 1st ed., Potomac Books, Inc., Washington, D.C., 2009, s.14-15, s.177-188 och Lia, Brynjar, 

Architect of global jihad: the life of al-Qaida strategist Abu Musʻab al-Suri, Hurst & Company, 

London, 2007, s.371-484. 
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(förutsättningen för eventuella fredsförhandlingar är att motparten på förhand 

underkastar sig IRPM-prövning i Nürnbergliknande shariarättegångar).
13

 

 

Den tredje teoribildningen, 4GW, närmar sig IRPM ur ett annat perspektiv. 

”4th Generation War” utvecklas som teori ur amerikanska militära försök att 

anpassa den rådande militära doktrinen till krigets förändrade karaktär under slutet 

på det kalla kriget.
14

 IRPM som tema är inte centralt, snarare specifikt 

ordningshållande, militärt, polisiärt eller irreguljärt.
15

 Föreställningen här är att 

ordningshållande/IRPM är en av många statsfunktioner ickestatsaktörer kopierar 

för att undergräva statsauktoritet, statsfunktion och statens legitimitet, en 

utveckling som över tid riskerar leda till ”failed states” och uppkomsten av 

”vålds-” och ”rättspluralistiska” samhällen. 
16 

2.4  Motiv för IRPM 

Ett försök att både konkretisera IRPM och vidare teoriförankra det kunde utgå 

från en motivdiskussion med utgångspunkt i de tre teorierna och den historiska 

empirin. Vilka motiv har aktörer att använda sig av IRPM? 

2.4.1 IRPM som medel för samhällspåverkan 

Det mest påtagliga motivet för IRPM är möjligheten till samhällspåverkan. På 

samma sätt som statliga rättsystem ger IRPM utövaren ett medel att introducera 

och upprätthålla normer, att straffa normavvikare och över tid skapa tabun, 

stigmatisera ageranden med det möjliga resultatet att den kontrollerade 

befolkningen över tid kommer att internalisera främmande normer. På samma sätt 

som den statliga rättskipningen historiskt tjänat som ett medel för att forma 

                                                
13 Lacey, Jim, A terrorist’s call to Global Jihad, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2008, 

s.31-32, s.181-188 och Al-Muqrin, 2009, s.99. 
14 William S. Lind - Colonel Keith Nightengale (USA) - Captain John F. Schmitt (USMC) - 

Colonel Joseph W. Sutton (USA) - Lieutenant Colonel Gary I. Wilson (USMCR) „The Changing 

Face of War: Into the Fourth Generation‟ Marine Corps Gazette, oktober 1989, s.22-26, 1989, via 

http://globalguerrillas.typepad.com/lind/the-changing-face-of-war-into-the-fourth-generation.html 

(110805), se vidare: Lind, Willam, S, Understanding Fourth Generation War,  

http://antiwar.com/lind/index.php?articleid=1702 (111123). 
15 Jfr: Lind, William S., FMFM 1A-3 [Elektronisk resurs] A Fourth Generation Tactical Decision 

Games, Imperial and Royal Austro-Hungarian Marine Corps, Pola, 2008,  Lind, William S., 
FMFM 3-25 [Elektronisk resurs], How to Fight in a 4th Generation Insurgency, Imperial and 

Royal Austro-Hungarian Marine Corps, Pola, 2009 och Lind, William S., FMFM 1-3A 

[Elektronisk resurs], A Tactical Handbook for Counterinsurgency and Police Operations, Imperial 

and Royal Austro-Hungarian Marine Corps, Pola, 2008, samtliga via 

http://globalguerrillas.typepad.com (110805). 
16 Lind, "Hunting for Cops" via http://antiwar.com/lind/?articleid=6669, Lind, "More on Gangs 

and Guerrillas vs. the State" http://antiwar.com/lind/?articleid=5768 (111123) och Van Creveld, 

Martin, The rise and decline of the state, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, s.394-

414. 
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kontrollerade samhällen och binda dem till rättskiparen (ett näraliggande exempel 

kunde vara hur Finland assimilerades i det svenska medeltida väldet genom 

harmonisering av rättsystem till ”svensk standard”) kan IRPM också användas för 

att integrera eller separera befolkningar (KKK som IRPM-exempel på det senare), 

eller isolera den kontrollerade befolkningen från ett omgivande samhälle 

(exempelvis med den traditionalistiska albanska klanbaserade rättskipningen 

kanun, som under århundraden utgjorde ett hinder för integrerandet av det 

albanska höglandet i det ottomanska skattesystemet).
17

  

2.4.2 IRPM som medel för organisatorisk utveckling.  

Ett andra motiv för IRPM är möjligheten till militär-organisatorisk utveckling. 

Historiskt finns det ett stort antal aktörer vars våldsförmåga växt ur IRPM. SA och 

SS (med ursprung i statsparallellt ordningshållande i Weimartyskland) är 

antagligen mer bekanta än Viet minh/FNL, där IRPM utgjorde den plantskola och 

förmågemässiga minimum ur vilken högre väpnad organisation utvecklades. 

Talibanerna är ett annat exempel på hur väpnad organisation växer fram ur 

inledande försök till ordningshållning, i det talibanska exemplet genom religiösa 

skolors försök att skapa ordning i ett laglöst Kandahar. Men IRPM är inte bara ett 

medel för att växa organisatoriskt, utan kan också utgöra ett sätt att skapa eller 

upprätthålla militär våldsförmåga under vapenstillestånd eller lugna perioder, 

exempelvis PIRA, som använder IRPM för att aktivera sina terrorceller under den 

nordirländska fredsprocessen eller det finska vita gardet, där IRPM höll 

organisationen aktiv och sammantränad under perioden mellan generalstrejken 

1905 och inbördeskriget 1918.
18

  

2.4.3 IRPM som medel för att legitimera våld 

Ett tredje motiv för IRPM är möjligheten att legitimera våld. På liknande sätt 

som stater återkommande legitimerar politiskt våld genom att ”kriminalisera” 

motståndet, går det att se försök i ickestatliga aktörers IRPM att förklara politiska 

motståndare för ”kriminella” och motivera våldsanvändning som ”straffande”. 

Beroende på aktör finns det en stor spridning i vilken mån våldsanvändning 

förankras i sammanhängande rättssystem eller legalitetsdiskussioner, men 

principen, att rättfärdiga det egna politiska våldet som rättskipning är likartad. 

                                                
17 Jfr: [Finlands integration i det medeltida Sverige genom införandet av svensk lag] Padoa-

Schioppa, Antonio (red.), Legislation and justice, Clarendon, Oxford, 1997, s.227-228 och [kanun] 
Doll, Brandon. "The Relationship Between the Clan System and Other Institutions in Northern 

Albania", Southeast European and Black Sea Studies, vol. 3, nr 2, 2010, s.151-153. 
18 Se vidare: [FNL] Võ, Nguyên Giáp, People's war, people's army: the Viet Cong insurrection 

manual for underdeveloped countries, Praeger, New York, 1962, s.68, [talibaner]: Rashid, Ahmed, 

Talibanerna: islam, oljan och det nya maktspelet i Centralasien, Svenska Afghanistankomm., 

Stockholm, 2000, s.36-52, [IRA] Feenan, Dermot (red.), Informal criminal justice, Ashgate, 

Aldershot, 2002, s.52-53 och [vita garden] Gyllenstedt, Lars, På väg mot inbördeskriget: ett försök 

att följa den finska samhällsutvecklingen 1899-1919 utifrån straffrättsliga åtal, Kandidatuppsats i 

historia, Lunds universitet, 2011, s. 11-15. 
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Mord beskrivs inte sällan av paramilitära organisationer eller terrorister som 

”avrättningar”, kidnappningar som ”arresteringar”, gisslan sätts i ”folkets 

fängelse”, utpressning rationaliseras som ”böter, osv., osv.
19

   

Av de fyra motiven är denna tredje antagligen denna som återkommer 

tydligast i undersökningens material, där organisationer (info14/FN) "utropar 

nolltolerans" (mot ex. vänsterpolitisk verksamhet) och utifrån den utropade 

nolltoleransen legitimerar överfall på och misshandel av politiska 

meningsmotståndare.  

2.4.4 IRPM som ”asymmetrisk krigföring” för att underminera staten 

Det fjärde motivet utgår från 4GW-teorin och fokuserar på användningen av 

IRPM som ett medel för att angripa staten genom att underminera dess legitimitet 

och funktion, genom att alienera befolkningen och blöda staten ekonomiskt.  

 

IRPM för att introducera grus i statsmaskineriet  

Till skillnad från en direkt utmaning av staten genom aktioner mot dess hårda 

kärna erbjuder IRPM en möjlighet för aktörer att undvika direkt konflikt och i 

stället undergräva statens legitimitet genom att slå mot staten där den är vek. 

Utifrån antagandet att ”statens funktion i mycket är beroende av föreställningen 

om statens funktion” kunde IRPM menas utgöra ett medel för att angripa staten 

genom att punktera dess myt om funktion.
20

 Att alls utmanas utgör inte sällan i sig 

en allvarlig prövning för ett system som bygger på monopol. För ett system som 

det statliga rättsmonopolet, där funktionen i så hög utsträckning bygger på 

föreställningen om att systemet fungerar (utan föreställning om att systemet 

faktiskt fungerar – varför anmäla, vittna eller samarbeta med polisen?) riskerar 

även en mindre allvarlig utmaning av vålds- och rättsmonopolet leda in i en ond 

spiral, där lägre förväntningar och förhoppningar om att systemet fungerar leder 

till sämre funktion, vilket leder till lägre förväntningar, osv. Ett utmanat 

rättsystem riskerar därför både att prövas hårdare och ha sämre förutsättningar för 

att klara påfrestningar än ett rättsystem som inte utmanas av parallella aktörer.
21

 I 

den mån IRPM-utmaningen tvingar staten till anpassning, antingen genom 

militarisering, ”kolonialisering”, att mer resurser förbrukas på säkerhet och 

                                                
19 Särskilt tydligt är detta i 1970-talets vänsterterrorgrupper, där såväl legalitetsdiskussioner som 

konflikt mellan rättsystem (västtysk statlig rätt vs marxistisk "naturrätt") utgör ett återkommande 

tema i RAF:s tidiga kommunikéer."Faced With This Justice System, We Can‟t Be Bothered 

Defending Ourselves", oktober 1968, "Attack on Judge Buddenberg", maj 1972, ", "Serve the 

People: The Urban Guerilla and Class Struggle", april 1972, samtliga via 

http://www.germanguerilla.com/red-army-faction/index.html (111120). Liknande försök att 
legitimera det egna våldet genom en kriminalisering av motståndet återfinns hos röda brigaderna. 

Att den kidnappade premiärministern Moro satt (för övrigt på samma sätt som den tyske 

arbetsgivarföreningens Schleyer) i "folkets fängelse" är antagligen mer känt än att BR:s 

våldsanvändning inleddes med "folkdomstolar", där inpopulära förmän kidnappades, förhördes 

och dömdes. Se vidare Kumm, Björn, Terrorismens historia, Utök. och rev. version, Historiska 

media, Lund, 2002, s.146-160. 
20 Jfr: Leiden, Carl & Schmitt, Karl M., The politics of violence: revolution in the modern world, 

Englewood Cliffs, N.J., 1968, s.46-59. 
21 Jfr Leiden, 1968, s.48-49. 
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ordningshållande och en mindre del på faktiskt brottsförebyggande och 

brottsuppklarande, är det möjligt att ursprungligen lokala störningar i 

rättsväsendet fortplantas genom rättsystemet och att IRPM-orsakade förändringar 

i institutionskultur ”smittar” även de delar av organisationen som direkt berörs.
 22

  

Där IRPM tvingar staten frångå normal praxis – i användandet av 

Diplockdomstolar för prövandet av paramilitärer under nordirlandkonfliken, eller 

nittiotalets maffiarättegångar i Italien – riskerar staten att göra våld på principer – 

exempelvis mänskliga rättigheter – som är centrala för den samtida demokratiska 

statens anspråk på legitimitet. 

 

IRPM som ett medel för att slå in en kil mellan stat och befolkning 

I avsnittet om den maoistiska teorin beskrevs i korthet hur de kinesiska 

kommunisterna använde IRPM som ett medel för att alienera befolkningen från 

staten och göra den beroende av maoisterna för rättskipning, men hur fungerar 

processen konkret?  

I förhållande till en tungrodd byråkratisk statlig rättskipning har IRPM en klar 

fördel i en större flexibilitet. Där staten av hävd är bunden till resursförbrukande 

rättskipning som den sällan kan överge utan att riskera legitimitetsförlust, har en 

mindre IRPM-aktör friheten att prioritera resurser på enskilda former av brott för 

att maximera utfallet i form av goodwill eller publicitet. Även om få IRPM-

aktörer förmår att uppnå en maoistisk eller talibansk kontroll över rättskipningen, 

klarar även små IRPM-aktörer av att etablera nischer inom vilka de kan utmana 

staten eller utmana inkongruens mellan den allmänna rättsuppfattningen och det 

statliga rättsskipandet. I Nordirland kunde detta handla om den statliga oförmågan 

att straffa småkriminalitet under ”the Troubles”, där polisen varken hade resurser 

eller ambitioner att straffa buskörning med stulna bilar eller ungdomsbrottslighet, 

kunde såväl republikanska som lojalistiska paramilitärer vinna popularitet genom 

snabba ingripanden och drakoniska straff.
23

 I Sverige finns det en återkommande 

högerextrem IRPM-ambition att nischa sig mot sexualbrott, genom projekt som 

”Operation Nordisk Kvinnofrid” under 1990-talet, NSF:s (”Nationalsocialistisk 

Front”, senare SvP, ”Svenskarnas Parti”) ”stoppavåldtäkterna.nu” under 2000-tal 

och de i texten tidigare beskrivna pedofilsidorna med koppling till SMR.
24

 Som 

IRPM-projekt för att alienera befolkningen manövrerar de staten i en dålig sits, 

där alternativen för den statliga rättskipningen blir att anpassa rättskipningen till 

den högerextrema agendan, ingripa mot IRPM-aktören (och därigenom framstå 

som beskyddare av pedofiler) eller att helt ignorera utmaningen. I samtliga fallen 

riskerar den statliga rättskipningen att förlora legitimitet.  

 

 

 

 

                                                
22 Jfr: [Om “kolonialisering” av ordningshållandet] se Shelley, Louise I., Policing Soviet society, 

Routledge, London, 1996, s.3-4, s.11-15.  
23 Feenan, 2002, s.46-53. 
24 Jfr: Operation Nordisk kvinnofrid, 

http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=203   och 

http://stoppavaldtakterna.nu/ (111205). 
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IRPM som ekonomisk krigföring 

Tydligast blir asymmetrin mellan IRPM-aktören och den samtida staten i 

omkostnader för rättskipning.  Statlig rättskipning är dyr, med utvecklingen av en 

mer human fångvård från tidigare ekonomism i straffande har kostnaderna ökat. 

IRPM-aktörer som huvudsakligen använder sig av primitiva strafformer eller 

alternativa straff som hot, ”böter” exil, har däremot begränsade utgifter. Där den 

statliga rättskipningen har betydande omkostnader för domstols- och 

polisväsende, utredningar och personal, har IRPM-aktören inga eller ytterst 

begränsade personalomkostnader. Kostnaden för den typ av lemlästningar (”knee-

capping”) som förknippas med nordirländsk IRPM är begränsad till kostnad för 

ammunition och eventuella bensinpengar, Rosengårds ”åsiktskontrollanters” 

IRPM via pistolhot är – förutsatt tidigare pistoltillgång – gratis.
25

 För staten kan 

IRPM i form av ”knee-capping” eller pistolhot kosta åtskilligt, både för den 

statliga rättskipningen med utgifter för utredning och rättegångar och för staten 

som helhet i sjukvård, terapi, rehabilitering nedsättning i arbetsförmåga eller 

utebliven skatteintäkt. 

                                                
25 [Om nordirländska IRPM-straff] Feenan, 2002, s.42-44, [pistolhotande som IRPM i Rosengård] 

Ranstorp, 2009, s.15.  
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3 Svensk historisk kontext 

I vilken mån finns det en tidigare svensk tradition av IRPM och hur förhåller 

sig i så fall de undersökta organisationerna info14/FN och SMR till denna? 

3.1 Svensk historisk IRPM 1900-2010 

Sverige avviker från omkringliggande länder i det att det undgick att dras in i 

nittonhundratalets europeiska krig. Till skillnad från Finland utvecklades inte 

samhällsmotsättningar till väpnad konflikt, till skillnad från Norge och Danmark 

utvecklades inte statsparallella rättssystem under en främmande ockupation. I den 

mån det finns spår av storskalig svensk IRPM från det föregående seklet är det 

främst som förberedelse till IRPM än faktiskt utövande. Småskalig IRPM 

förekommer, men är också det underutforskat. Avsnittet blir därför inte mer än ett 

försök till översikt av svensk IRPM utifrån tre kategorier, höger-, vänster och 

”annan” IRPM.  

 

En beskrivning av höger-IRPM kunde inledas med de borgerliga skyddskårer 

som bildas inför storstrejken 1909 och utvecklas till svarta garden under 

potatiskravallerna 1917 och når sin störta omfattning med ”Stockholms 

luftvärnsförening”/”Munckska kåren” under mellankrigstiden.
26

 Under 

efterkrigstiden förekommer viss aktivitet, dels förberedelser för IRPM under krig 

genom organisationer som Sveaborg, men också som faktisk IRPM – 

ordningshållande vid möten och kartläggning av meningsmotståndare – inom 

ramen för organisationer som NRP:s RAG.
 27

 Med en ökande högerextremistisk 

aktivitet efter murens fall och den ekonomiska nedgången under det tidiga 

nittiotalet uppstår ett antal mindre organisationer med IRPM-ambitioner, främst 

det så kallade ”VAM” som kommer att prägla både de här undersöka 

organisationerna.
28

  

 

Vänster-IRPM:ens svenska historia i den tidiga beväpnade socialdemokratin 

och kommunismen är i det mesta outforskad och okänd, efterkrigstidens 

socialdemokratiska IRPM är däremot mer bekant, med en omfattande 

åsiktsregistrering och säkerhetstjänst inom ramen för ”Stay Behind”, IB och det 

                                                
26 Nilson, Bengt (red.), Historielärarnas förenings årsskrift. 2003, 2003, s.19-41, ffa. s.20-22, 

Zetterquist, Alvar, Kriminalchefen berättar, Medén, Stockholm, 1959, 1960 s.74-92. 
27 Nordiska Rikspartiets ”Riksaktionsgrupp”, Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg, 

Extremhögern, 2., rev. uppl., Tiden, Stockholm, 1994, s.83-86. 
28 ”Vitt Ariskt Motstånd”, Lodenius, 1994, s.319-332.  
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under 1970-talet avslöjade ”SAPO”.
29

 Parallellt med SAP:s åsiktsregistrering och 

säkerhetstjänst finns det under perioden också exempel på socialdemokratisk 

benägenhet att organisera sig i beväpnad kårverksamhet för att lösa polisiära 

uppgifter, främst genom uppdagandet av ”Ebbe Carlsson-affären” under 1980-

talet, men också genom medgivanden om SAP- och LO-kontrollerade svarta 

vapenlager i självförsvars- och ordningshållande syfte långt in på 2000-talet.
30

 På 

den yttre vänsterkanten finns det under den tidiga perioden konkret intern IRPM 

inom organisationer som de maoistiska ”Rebellerna”, med folkdomstolar, 

”folkfängelser” och kroppsstraff under 1960-talet.
31

 Under den senare delen av 

seklet uppstår också vänsterextrem IRPM med mer utåtriktat fokus, framför allt 

AFA-grupper inriktade på åsiktsregistrering och kartläggning av politiska 

meningsmotståndare.
32

 

 

”Annan” IRPM består av de aktörer utanför den svenska höger-vänsterskalan 

som använder sig av IRPM, bl.a. utländska politiska organisationer som PKK, 

etniska aktörer som den romska kris, kriminella aktörer som OG eller religiösa 

aktörer som Rosengårdrapporterns islamistiska ”åsiktskontrollanter”. Syftet med 

IRPM:en varierar här mellan straffande av avhoppare (PKK), reglerandet av 

interna dispyter utan att involvera svenska myndigheter (kris), vinna status och 

erkännande i den undre världen genom att ge intryck av att straffa 

sexualbrottslingar (OG) eller införa och upprätthålla islamistiska kläd- och 

uppförandenormer i förorten (”åsiktskontrollanter”).
33

  

 

 

 

    

                                                
29 Kanger, Thomas & Gummesson, Jonas, Kommunistjägarna: socialdemokraternas politiska 

spioneri mot svenska folket, 1. uppl., Ordfront, Stockholm, 1990 s.168-174 och Kanger, Thomas & 
Hedin, Oscar Erlanders hemliga gerilla Dagens Nyheter den 4 oktober 1998, återgiven av 

http://www.kanger.se/main.asp?page=artiklar.asp&id=13 (110807) 
30 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel=1807760 (110807) [ Ebbe 

Carlsson-affären] och ”Rösten från riksdagen, Lars Mejern Larsson (s) Aldrig mer vill vi vara 

tvungna att ha pistoler på Byggnads” 6/25/2007 http://www.vf.se (100420).  
31http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=7702&artikel=2818714 

[”Rebellerna”] (110807) och Säve, Torbjörn. Rebellerna i Sverige: Dokumentation, kritik, vision, 

1971, via: http://fib.se/fib_1/forlopp.html (110807).  
32 Research.nu, afajulia.wordpress.com, antifa.se ligger i skrivande stund (november 2011) 

antingen nere eller har  genomgått omfattande förändringar från den form de hade när skrivandet 

inleddes (våren 2010), IRPM-aktiviteter har tonats ner eller helt avlägsnats. En bättre ingång i 
ämnet kunde därför vara: Korsell, Lars E., Våldsam politisk extremism [Elektronisk resurs] : 

antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten, Säkerhetspolisen, 

Stockholm, 2009, via:  http://www.bra.se, s.129-135. 
33[PKK-avrättningar] Alakom, Rohat, Kurderna: fyrtio år i Sverige (1965-2005), Serkland, 

Skarpnäck, 2007, s.35-38, [romska sedvanerätten kris i Sverige] Freud, Jonathan, Romer 

[Elektronisk resurs], Leopard, Stockholm, 2006 s.138, s.152-159, [”Original Gangsters” och 

uthängning av sexualbrottslingar] ”Rapport24 - Ett samarbete mellan Dano Acar och Lars 

Bergquist” http://rapport24.info/?cat=31&paged=9 (100519) [islamistisk åsiktskontroll och IRPM 

i Malmö], Ranstorp, 2009, s.13-15. 
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3.2 Undersöka grupper 

De två undersökta organisationerna, info14/FN och SMR, anknyter båda till 

nittiotalets militanta nynazism och tidigare höger-IRPM genom organisatoriska 

band och personkontinuitet, delar ideologisk grund, info14/FN som ”oberoende 

patriotisk”, men med tydlig nynazistisk symbolik och tematik
34

, SMR med en 

tydligare positionering genom att organisationen ”bekänner sig till den 

nationalsocialistiska världsåskådningen”.
35

 Organisatoriskt finns det betydande 

skillnader. 

3.2.1 Info14/FN 

Info14/FN profilerar sig som ett löst organiserat nätverk enligt ”leaderless 

resistance”, där autonoma grupper oberoende av en central ledning samarbetar 

genom projekt och kampanjer, där info14 som nyhetstjänst producerar material 

som sprids genom lokala organisationer och nätverk.
36

 Ursprungligen utgiven som 

tidning av ”Stockholms Unga Nationalsocialister” 1995, utvecklas info14 under 

nittiotalet till en ”oberoende nationalsocialistisk tidning” för att utvecklas till en 

hemsida med ambitionen att koordinera högerextrem aktivism under 2000 .
37

 

Under senare delen av 00-talet formaliseras tidigare nätverk och 

paraplyorganisationen ”Fria Nationalister” skapas 2008.
38

 Under senare delen av 

decenniet avtar info14:s aktivitet och ligger i skrivande stund i träda sedan 

årsskiftet 2010/2011.
39

   

3.2.2 SMR 

I funktion påminner SMR om info14/FN i det att det även här är lokala 

grupper som aktiveras och kontinuerligt avrapporterar till en central hemsida som 

publicerar materialet i ”kamprapporter”, men i kontrast till info14/FN är SMR en 

centralstyrd, hierarkisk organisation enligt rumänsk förebild.
40

 Från dess 

                                                
34 Namnet ”info14” är hämtat från den amerikanske Order-medlemmen och terroristen David 

Lanes fängelseskrivande, se vidare: http://www.info14.com/2007-05-28-

vi_minns_david_lane.html (111121) 
35 http://patriot.nu/motstandsrorelsen.asp (111121) 
36 Korsell, Lars E., Våldsam politisk extremism [Elektronisk resurs]: antidemokratiska 

grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten, Säkerhetspolisen, Stockholm, 2009 s.46 via 
www.bra.se (111121).   
37 http://expo.se/2003/fakta-info-14-salemfonden_890.html (110421) och 

http://www.info14.com/2005-05-13-10_ars_motstand_-_info-14_kampar_vidare.html (110421) 
38 http://www.frianationalister.se/news/6.htm (111121) 
39 http://www.info14.com/2011-01-06-tillfallligt_avbrott.html (110421) 
40 SMR är modellerat efter det rumänska ”Järngardet”, i både terminologi, där den centralstyrda 

lokalorganisationen består av ”nästen” under ”nästeschefer”, centralfiguren är ”Ledare”, som i 

betonandet av centralstyret och ledarprincip. Se vidare: http://www.levandehistoria.se/node/1570 

(110417) och http://www.patriot.nu/punkter.asp (110417) 
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grundande 1995 hamnar SMR tämligen omgående under inflytande av tidigare 

centralfigurer i det tidigare VAM och utvecklas under det tidiga 2000-talet till en 

ökande militans och slutenhet.
41

 Till skillnad från info14/FN utgår också SMR 

från ett bredare mandat i ”Genom en kompromisslös politisk kamp skall en 

nationell regering etableras”
42

 och inkluderar IRPM som en del av organisationens 

målsättningar: 

 

”Vi skyddar också de fysiskt svagare medlemmarna av vårt folk, nu när laglösheten 

breder ut sig och särskilt åldringar och kvinnor blivit lovligt byte för främlingarnas 

övergrepp. […]Motståndsrörelsen skall skydda sitt folk från övergrepp av främmande 

ligor och hindra exploatering av folk och land”43 

 

Med båda organisationerna är det svårt att med säkerhet säga något om 

omfattning under den undersökta perioden, i SÄPO:s ”Våldsam politisk 

extremism” beskrivs den högerextrema miljön (inkluderande oorganiserade 

högerextremister och organisationer andra än info14/FN och SMR) till ”ett par 

tusen”, men [brotts-]aktiva till ”ett hundratal”, vid organisationsöverskridande 

sammanhang som Folkets marsch under nationaldagen eller Salemmanifestationen 

mobiliseras kring tusen deltagare.
44

 

                                                
41 Korsell, Lars E., 2009 s.44  
42 Punkt fyra, http://www.patriot.nu/punkter.asp (110417) 
43 Inledning http://www.patriot.nu/punkter.asp (110415) 
44Korsnell. 2009, s.132 och http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/ 

vitmaktmiljon.4.3b063add1101207dd46800055802.html (111121) 
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4 Metod, metodval och material 

Att mena att undersökningen bygger på källmaterialet är antagligen en truism, 

det gör alla undersökningar, snarare är det så att den här undersökningen i högre 

grad än mycket annan statsvetenskap styrs av källmaterialet. Underlaget för 

undersökningen – info14.com/FN-bloggar och SMR:s patriot.nu – är på många 

sätt ett unikt källmaterial, som de antagligen största sammanhängande 

svenskspråkiga förteckningarna av samtida svensk IRPM. I förhållande till 

jämförbar vänsterextrem eller kriminell IRPM är rapporteringen både mer 

homogen och omfattar en längre tidsperiod. Men hur undersöks materialet 

lämpligast?  

4.1 Metodval 

Ett material som det aktuella ligger antagligen på gränsen till vad som kan 

hanteras manuellt. En ickeakademisk genomgång av motsvarande textmassa hade 

rimligen därför använt sig av en renodlat kvantitativ automatiserad textanalys, 

undersökningen här har – på grund av bristande datorkunskap och tillgång till 

mjukvara – inte den möjligheten, utan tvingas till en mer arbetskrävande manuell 

metod för att omsätta materialet i kvantitativt hanterbar data. Konkret innebär det 

att undersökningen består i en kvalitativ textanalys med förebild i Klaus 

Krippendorffs ”Content analysis” och Peter Esaiassons ”Metodpraktikan”, 

närmare beskriven i följande avsnitt.
45

 

4.2 Källmaterial, materialavgränsningar och metod-

/materialproblem 

Källmaterialet för undersökningen består i webbsidorna för nätverket kring 

info14, info14.com, bloggar anknutna till info14-projektet Fria Nationalister och 

Svenska Motståndsrörelsens patriot.nu. Info14.com och patriot.nu undersöks 

                                                
45 Krippendorff, Klaus, Content analysis: an introduction to its methodology, Sage, Beverly Hills, 

Calif., 1980, passim, ff.a. s.169-180 och Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 2., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2003, ff.a. s.220-

230. 
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under hela den undersökta perioden 2000-2009, FN-bloggarna från etablerandet 

av Fria Nationalister 2008.
46

  

 

De två huvudsidorna, info14.com och patriot.nu, har ett likartat upplägg och är 

båda etablerade under perioden 1999-2000. Formatmässigt följer huvudsidorna 

etablerat webbnyhetstjänstformat, med förhållandevis avancerade banner- och 

bildtunga förstasidor med sammanfattningar och länkar till aktuella artiklar, 

youtubefilmer och länkar till likasinnade hemsidor. Organisatoriskt förefaller 

hemsidorna ha liknande funktion, med en uppdelning mellan mer omfattande 

reportage, ideologisk diskussion och aktivitetsrapportering och lokala gruppers 

verksamhetsrapportering separat, för info14 under kategorin ”notiser” och senare 

både under ”notiser” och i FN-bloggar medan SMR:s lokala grupper avrapporterar 

i kategorin ”kamprapporter”. Hemsidorna har liknande system med tematiskt 

organiserade artikelarkiv, så vitt som gått att avgöra utan dubbelrapportering med 

samma artikel i fler arkiv. Totalt består info14.com i december 2011 av 4497 

artiklar och notiser (659 artiklar och 3838 notiser), patriot.nu vid samma tillfälle 

av 2904 artiklar och kamprapporter (1678 artiklar och 1226 kamprapporter).
47

 FN-

bloggarna under den undersökta perioden omfattar 398 blogginlägg. Efter 

inledande sondering och genomläsning begränsades undersökningen till de 

kategorier med störst sannolikhet för relevant IRPM-rapportering, för info14.com 

till artikelarkiven ”notiser”, ”i-fokus” och ”löpsedel” (4077 av 4497 ”artiklar”), 

för patriot.nu till ”kamprapport”, ”nationell kamp”, ”samhälle” och 

”motståndsrörelsen” (728 av 1678 ”artiklar”). 

4.2.1 Material- och metodproblem 

Även om hemsidorna utgör ett tacksamt utgångspunkt för undersökning, har 

de ett antal tillkortakommanden som källmaterial. Utifrån en generell källkritik 

finns det oklarheter vad gäller äkthet och samtidighet. Undersökningen har inte 

försökt pröva olika generationer arkiv mot varandra för att se i vilken mån det 

sker en löpande revision av tidigare rapportering, det förefaller heller inte som om 

arkiven omarbetats under uppsatsens gång, men det är fullt möjligt att arkiven 

under den föregående tioårsperioden genomgått upprepade utrensningar. På 

samma sätt finns det oklarheter i rapporteringen, där det ofta inte går att avgöra i 

vilken mån det är förstahands-, andrahandsuppgifter som rapporteras, hur 

avlägsna de rapporterade händelserna är i tid från det som rapporteras eller vilken 

redaktionell process som uppgifter genomgår innan de publiceras.
48

 Materialet är 

                                                
46Info14: http://www.info14.com, FN-bloggar: http://www.frianationalister.se/ , 
http://www.frianationalister.se/dalarna/ , http://www.frianationalister.se/sthlm/, 

http://www.frianationalister.se/sthlm/, http://www.frianationalister.se/gbg/ (tillgängliga vid 

kontroll 111106), http://www.friagotland.se/, http://www.nypansfria.se/, http://www.fn-skane.se 

(inte tillgängliga 111106) och Svenska Motståndsrörelsen: patriot.nu. 
47 http://www.info14.com/arkivet/alla/1.html, http://www.patriot.nu/bibliotek.asp och 

http://www.patriot.nu/nu/kamp/kamprapporter.asp (111207) 
48 En möjlig anledning till oklarheten kunde vara rädsla för juridiska konsekvenser av alltför 

ingående beskrivningar av illegal verksamhet, att texter därför är ”diffusa av taktiska skäl”. Se 

vidare: Korsell, Lars E., Våldsam politisk extremism [Elektronisk resurs] : antidemokratiska 
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genomgående starkt ideologiserat, där den egna sidan genomgående framställs 

positivt medan politiska meningsmotståndare och fiender genomgående beskrivs 

negativt. Egna tillkortakommanden i IRPM rapporteras i mycket begränsad 

utsträckning, medan politiska meningsmotståndares misslyckanden ägnas stort 

intresse.  

 

Till detta tillkommer materialspecifika källproblem, framför allt förändringen i 

språkbruk. Den tidiga delen av den undersökta perioden kännetecknas av ett 

militant språk och flitigt användande av polisiära termer men tonas ned och 

normaliseras under den senare delen av perioden. På liknande sätt finns det 

återkommande ”flugor” i materialet, perioder med avvikande språkbruk och 

rapportering. Särskilt tydligt är detta i framställningen av våld, som i perioder 

framställs som (omväxlande) kroppsstraff för kriminalitet, en konsekvens av att 

meningsmotståndare ”brutit mot en utropad nolltolerans”, värn av 

demonstrationsrätten, ”nödvärn” eller självförsvar. Ytterligare ett problem för 

undersökningen är den återkommande rapporteringen kring enskilda IRPM-fall, 

där enstaka incidenter s.a.s. ”går i repris” i rapporteringen, ibland under längre 

perioder.  

Det stora problemet med den textanalytiska metoden är risken för subjektiv 

tolkning, godtycke i kategoriserandet av artiklar, mer eller mindre medvetna 

förändringar i tillämpandet av definitioner under arbetets gång, att den färdiga 

undersökningen blir omöjlig att pröva eller repetera.  

4.2.2 Metodanpassning till materialets problem 

Hur hanterar undersökningen materialets tillkortakommanden och metodens 

risker? De problem som den gängse källkritiken visar på är i hög grad 

överkomliga, tendensen i rapporteringen är konstant genom materialet, eftersom 

undersökningen inte rör den vänsterextrema IRPM som behandlas, påverkar 

rapporteringens bias i det inte undersökningen. Den antagna oviljan att rapportera 

egna misstag i IRPM är mer av ett problem i det att det utifrån materialet inte 

finns möjlighet till att beräkna icke-rapportering av utförd IRPM. I den mån det 

hade varit möjligt att skapa en bild av ickerapporterad IRPM och kontrollera 

rapporterad IRPM mot alternativa källor, hade det varit önskvärt. För 

undersökningen kommer det dock inte vara möjligt – inledande försök att stämma 

av de undersökta organisationernas påståenden mot alternativa källor, genom 

mediearkiv, politiska meningsmotståndares rapportering, polisanmälningar eller 

rättegångsprotokoll har överlag misslyckats. Överlag är det antagligen så, att 

större delen av de incidenter som rapporteras av info14/FN och SMR inte lämnat 

avtryck i annan dokumentation, materialet som undersöks är antagligen inte bara 

den enda sammanhängande förteckningen, utan i många fall också det enda spår 

av händelsen som finns i skrift. Rapporteringens varierande antagna äkthet och 

                                                                                                                                                   
grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten, Säkerhetspolisen, Stockholm, 2009, via  

http://www.securityservice.se/download/18.5bf42a901201f330faf80002541/valdsampolitiskextre

mism.pdf (110415), s.35-36. 
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tilltagande otydlighet beroende på om det som rapporteras är legalt eller inte är 

också den svår att kompensera för i en undersökning som denna. Rimligen är 

källmaterialets trovärdighet större där det som behandlas är lagligt eller sker i den 

legala gråzonen (exempelvis pedofiluthängningar), än dess trovärdighet vad gäller 

straffbar kriminalitet. Källmaterialets generella tillkortakommanden är svåra att 

undkomma. 

 

Variationer i språkbruk gör det svårt att tillämpa snäva definitioner av IRPM 

konsekvent över hela perioden, metodanpassningen blir därför att använda 

tillräckligt breda definitioner som går att använda över hela den undersökta 

perioden. Konkret innebär det att möjliga kategorier IRPM, exempelvis den 

möjliga kategorin ”kroppsstraff” (som förekommer under 2003-2004), inordnas i 

en bredare kategori ”offensivt våld” som går att använda konsekvent över hela 

perioden. Risken för överrapportering genom återkommande rapporter av samma 

fall i materialet kan hanteras genom att inte dubbelrapportera förekommande 

IRPM i sammanställningen. Risken för subjektiv tolkning och resulterande 

bristande subjektivitet kan hanteras genom ett begripligt och transparent 

kodschema (se vidare i följande avsnitt och bifogat kodschema i appendix), 

genom ökad möjlighet till utomstående kontroll genom bifogat länkregister med 

samtliga i analysen ingående artiklar i appendix (se bifogat länkregister i 

appendix). 

 

Resultatet blir en undersökning som genom att balansera material och metod 

försöker uppnå en acceptabel transparens och intersubjektivitet trots den 

textanalytiska metoden. Omständigheterna för uppsatsen – att ett par terminer 

förflutit mellan den första genomgången av materialet och den sista – har gjort det 

möjligt att pröva upplägget med ett längre uppehåll med ett likartat resultat. 

Undersökningen gör därför anspråk på en hög reliabilitet, även om det är svårt att 

i en större undersökning som denna helt undvika misstag, felkodning och missade 

fall i materialet. Undersökningens validitet – dess anspråk på att återkoppla till 

verkligheten utanför det undersökta materialet – är däremot lägre. Oklarheterna i 

källmaterialet gör det svårt att bedöma validiteten, svårigheterna att pröva 

källmaterialet mot oberoende källor gör det svårt att bedöma materialet och 

skillnaden i trovärdighet för olika former av rapporterad IRPM gör att 

undersökningen får en ”ojämn” validitet.  

4.3 Tillvägagångssätt för textanalys 

Hur har den faktiska textanalysens arbetsgång sett ut? 

Analysen har skett i fem steg, (1) en inledande sondering av källmaterialet och 

utarbetande av initiala IRPM-kategorier och en begränsning av källmaterialet (se 

föregående avsnitt 4.2) , (2) ett utarbetande av IRPM-kategorier (se följande 

avsnitt 4.4) kodschema och kriterier för kodning (se kodschema i appendix), (4) 

kodning av materialet enligt kodschema [kategorisering av artiklar enligt 



 

21 

 

förekomst/inte förekomst av IRPM och kategorisering av artiklar med förekomst 

av IRPM i relevant underkategori enligt kodscema] och (5) omkodning.
49

  

4.4 IRPM-kategorier och kodning 

Vilka former av IRPM finns i materialet och hur har undersökningen 

kategoriserat dem? Som tidigare omnämnts strävar kategoriseringen efter 

definitioner som går att använda konsekvent över hela den undersökta perioden, 

vilket lett till att vissa IRPM-former som det tidigare nämnda ”kroppsstraff” 

kommit att inkluderas i bredare kategorier. Andra kategorier, som ett flertal av 

underkategorierna i ”Utredande” och ”Straff” är resultatet av en uppdelning av en 

tidigare bredare kategori. I kodandet har jag försökt vara stringent och hellre ”fälla 

än fria”, ett antal tveksamma fall av möjlig IRPM under kriterierna i kodschemat 

och kategorierna under har därför inte inkluderats i sammanställningen. Precisa 

kriterier för kodning och definitioner för underkategorierna återfinns i kodschemat 

i appendix. 

4.4.1 IRPM-kategori ”Våld” 

Den första kategorin, ”våld” är den som varit svårast att skapa fungerade 

definitioner för och är den spretigaste av kategorierna, med våldsbeskrivningar 

som varierar från kroppsstraff till nödvärn till mer svårtolkade knytnävsepos över 

huligansammandrabbningar med våldsvänstern.  

Allt det inkluderade våldet är därför inte främst IRPM-motiverat våld. Att 

undersökningen ändå inkluderar det samlade våldet beror på att våldet legitimeras 

och utövas utifrån organisationernas ideologiska position, eller att våldet utövas 

av organisationstillhöriga (eller ideologiskt närastående) i rollen som 

organisationstillhöriga och att det samlade våldet skapar det vålds- och 

skrämselkapital som ligger till grunden för annan IRPM.
50

 Kategorin utgörs av tre 

underkategorier:  

 

(1) ”Offensivt våld”, artiklar som beskriver våld som initieras av info14/FN, 

SMR eller ideologiskt närastående, exempelvis: 

 

Under en lördagskväll blev tre nationalister erbjudna att köpa narkotika av en 

haschrökande langare i Valbo, strax utanför Gävle. Patrioterna låtsades vara potentiella 

köpare och fick med sig knarklangaren bakom en byggnad där han slogs till marken. - Det 

                                                
49 Genom omständigheterna för uppsatsskrivningen omkodades artiklarna både i omedelbart 

samband till den första kodningen hösten 2010 och vid ett andra tillfälle under hösten 2011. 
50 Jfr: RKP rapport 2009:1. Problembild 2011: Sekretessprövad, Rikskriminalpolisen, 

kriminalpolisenheten, Underrättelsesektionen, februari 2009, s.25, via: http://www.polisen.se. 

(111205). 
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finns ingen plats för knarkare och dess likar på gatorna i Valbo, säger Valbos 

nationalister till info-14.51 

 

På eftermiddagen igår lördag var några patrioter ute och skulle se på fotboll när helt 

plötsligt [efternamn] kommer gåendes. Direkt när denna trasiga individ skådades gick de 

tre nationalisterna till angrepp i enlighet med den nolltolerans som praktiseras på 

Göteborg gator, och som innebär att ingen av dessa [vänster-] sekter ska gå säkra, tar man 

till våld ska man bemötas med våld. Direkt försöker [efternamn] fly in på ett närliggande 

ICA men på vägen konfronteras han.52 

 

(2) ”Defensivt våld”, artiklar där våldet initieras av motståndare, exempelvis:  

 

Däremot tog en dresserad ”god samhällsmedborgare" modet till sig att spotta mot en 

av Motståndsrörelsens aktivister. Efter att ha fått mottaga ett knytnävsslag i gengäld 

förstod han dock att patrioter inte accepterar ett sådant beteende och tog därför till flykten 

in på en närliggande galleria.53 

 

(3) ”Oklart våld”, där det inte går att klart uttyda vilken sida som inleder 

våldet: 

Med alla tillgängliga medel skulle man försvara vår rätt att sprida det nationella 

budskapet vart vi vill, när vi vill. Vår ära och heder stod på spel. Ett regn av flaskor kom 

flygandes från bägge sidor.54 

4.4.2 IRPM-kategori ”Utredande” 

Den andra kategorin, ”utredande”, är mer tacksam att definiera och omfattar 

de artiklar som beskriver utredande, ingripanden, beslag och liknande IRPM. 

Kategorin utgörs av fyra underkategorier:  

 

(1)” Signalement”, med detaljerade signalement av föregivet kriminella och 

misstänkta: 

 

 Mannen beskrivs vara i 20-årsåldern, har utländsk utseende och talar svenska med 

brytning, har kort svart hår och ett barnsligt ansikte.55 

 

(2) ”Efterforskningar”, artiklar som för info14/FN eller SMR:s räkning 

efterfrågar information om politiska meningsmotståndare, föregivet kriminella 

och misstänkta:  

 

                                                
51 http://www.info14.com/2004-04-04-patrioter_satte_langare_ur_spel.html (100514). 
52 http://www.info14.com/2006-09-10-rf-ledare_konfronterad_och_fornedrad.html (100513). 
53 http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=372 (110811). 
54 http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=277 (111121). 
55 http://www.info14.com/2009-11-08-framling_skapar_skrack.html (100514). 
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Information om [förnamn], och hans vänners, politiska verksamhet, arbetsliv och 

privatliv tas tacksamt emot av redaktionen utav journalistiskt intresse.56 

 

(3) ”Patrullerande, ingripanden”, artiklar som beskriver patrullering, 

övervakning, piketaktioner eller ingripande i pågående brott: 

 

Det var i fredagsnatt som tre unga medlemmar i Nationell Ungdom Malmö var ute 

och patrullerade gatorna i Malmö. […] De tre drog raskt upp varsin teleskopbatong som 

de hade införskaffat för att skydda sig från främlingsgängen.57  

  

Efter att åtminstone två misstänkta pedofiler rört sig kring Hagaskolan i Sundsvall 

under flera veckors tid i försök att locka med sig barn samt ha blottat sig, har en handfull 

aktivister från Svenska motståndsrörelsen vaktat utanför skolan i jakt på pedofilerna.58 

 

(4) ”Annan”, artiklar som beskriver annat IRPM-agerande, beslag, avhysande, 

sedlighetsupprätthållande eller liknande åtgärd: 

 

De två ville göra reklam för Ung Vänsters aktiviteter. Detta är däremot något ingen 

ansvarstagande svensk kan acceptera så patrioten beslagtog kort och gott materialet.59 

 

Olämpliga pins konfiskerades men i övrigt fick den stammande ynglingen gå sin väg 

i skam och vanära, även om det fanns starka viljor för att ignorera hans påstådda avhopp 

och göra processen kort.60 

4.4.3 IRPM-kategori ”Straff” 

Genom att materialets få kroppsstraff ingår i ”våld” omfattar kategorin ”straff” 

olika former av skamstraff, åsiktstregistrering/kartläggning som går utanför 

konventionell journalistik och vars syfte rimligen främst är att orsaka obehag, 

sociala svårigheter och uppmana till våld. Formerna påminner till del om de 

anglosaxiska rättssystemens offentliga pedofil- och värstingregister, s.k.”name 

and shame”:
61

 Kategorin utgörs av fem underkategorier:  

 

 (1-2) ”Kartläggning” (komplett – inkomplett), publicering av politiska 

meningsmotståndares personuppgifter: 

 

                                                
56 http://www.info14.com/2007-04-21-rf-aktivist_motte_vedergallning.html (100513). 
57 http://patriot.nu/nu/kamp/visa_kamprapport.asp?krapportID=30 (100514). 
58 http://www.info14.com/2009-09-19-vaktar_skolan_mot_pedofiler.html (100514). 
59 http://www.info14.com/2005-04-27-ingen_kommunistsmuts_pa_gatorna.html (100514). 
60 http://www.info14.com/2006-08-20-flygbladsutdelning_i_goteborg.html (100514). 
61 Jfr den amerikanska, https://www.meganslaw.com/ (110805), 

http://www.meganslaw.ca.gov/disclaimer.aspx?lang= ENGLISH (110805) eller den brittiska, 

http://www.devon-cornwall.police.uk/CourtConvicted/Pages/default.aspx (110805). 
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Senast ut i raden är [förnamn, efternamn] från [bostadsadress] i Borås. [Efternamn] 

var närvarande i bakhållet mot en mindre grupp patrioter i Göteborg den 20 februari […]. 

[Ansiktsbild med bildtext ”förnamn, smeknamn, efternamn”].62 

 

(3-4) ”Uthängning” (komplett - inkomplett) av misstänkta och föregivna 

kriminellas personuppgifter:  

 

[Förnamn, förnamn, efternamn], boende på [bostadsadress] i Motala, född [årtal], var 

bekant med en 13-årig flicka. Detta skulle visa sig vara ödesdigert för henne. 

[…][Förnamn, förnamn, efternamn], dömdes först för grov våldtäkt, sedan för sexuellt 

utnyttjande. [bildtext till porträttbild av efternamn]63 

 

(5) ”Outande”, med fysisk uthängning av misstänkta och föregivet kriminella, 

där internetpublikation av personuppgifter kombineras med telefonkampanjer, 

flygbladsutdelning och banderollmanifestationer: 

 

Under den gångna helgen hade våldtäktsmannen [förnamn, förnamn, efternamn] 

permission från sitt fängelsetraff […]. Söndagen den 1 mars begav sig en grupp aktivister 

till Pålsjö Östra där [förnamn] är skriven vilket är samma lägenhet som i där han begick 

den grymma våldtäkten för två år sedan. I mitten av gården vecklades en banderoll ut 

med texten ”STOPPA VÅLDTÄKTERNA” samtidigt som hela kvarteret fick ta del av 

flygblad om [förnamn], våldtäkten och information om hans permissoner. Responsen från 

omgivningen var i sedvanlig ordning väldigt god och denna gång var det i synnerhet de 

äldre som uttryckte sin glädje över att bli informerade om vilka faror det finns i deras 

närhet.64 

 
 
 

                                                
62 http://www.info14.com/2004-03-03-ny_vanstersekt_i_graven.html (110805) . 
63 http://www.info14.com/2005-01-28-framlingarna_bakom_gangvaldtakten_i_motala.html 

(100514). 
64 http://www.fn-skane.se/fns/valdtaktsmannen-ako-halsades-valkommen-ut/ (100514, inte 

tillgänglig 111205). 
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5 Undersökningsresultat  

I det inledande avsnittet ”frågeställningar” formulerades tre frågor rörande 

IRPM-förekomst i materialet: ”(1) Förekommer IRPM i materialet (info14/FN 

och SMR:s egenrapportering på info14/nätverksbloggar och patriot.nu)?”, ”(2) 

Om så (1), vad är det för IRPM som beskrivs?” och ”(3) Om så, (1) finns det 

trender under den undersökta perioden i rapporteringen av IRPM?”. I det 

föregående metodavsnittet och i kodboken beskrevs förutsättningarna för 

undersökningen, IRPM-kategorisering och tillvägagångssätt. Vad är då resultatet 

av undersökningen? 

5.1 (1) Förekomst av IRPM i materialet 

Svaret på den första frågan, ”Förekommer IRPM i materialet (info14/FN och 

SMR:s egenrapportering på info14/nätverksbloggar och patriot.nu)?”, är 

antagligen mindre förvånande jakande. IRPM enligt föregående avsnitts 

definitioner och kodschemats kriterier förekommer i båda de undersökta 

gruppernas rapportering.  

 

Diagram 1: Info14/FN – utgivning, andel IRPM 

 
Källa: Tabell 3 
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Diagram 2: SMR– utgivning, andel IRPM 

 
Källa: Tabell 4 

Diagram 3: Andel IRPM av publicerade artiklar 

 
Källa: Tabell 3, tabell 4 

Diagram 4: Antal IRPM-artiklar per år 

 
Källa: Tabell 3, tabell 4 

 

Förekomsten av IRPM i de två materialen visar på stora likheter. Av de två 

organisationerna är det info14/FN som rapporterar den större mängden IRPM 

under den undersökta perioden, mindre förvånande med tanke på info14/FN har 

en långt större artikelproduktion, däremot är det förvånande att andelen IRPM är 

större för info14/FN än det mer militanta SMR.  

Utgivningstakten i de undersökta artikelkategorierna (diagram 1 och 2) inleds 

i båda fallen med en begränsad utgivning under den tidiga delen av decenniet som 

sedan ökar, för info14/FN från 6 artiklar 2000, till över 400 från 2003 och 847 

artiklar fördelade mellan info14.com och FN under periodens sista år 2009. SMR 

utgår från 26 artiklar 2000, når en topp med 451 artiklar 2006 och avslutar 
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diagrammet över andelen IRPM av publicerade artiklar (diagram 3). Olika former 

av IRPM utgör inledningsvis en större del av publiceringen, med en topp på 18 % 

av rapporteringen för info14/FN 2002 och 11 % av rapporteringen för SMR 

samma år, men med en ökande publiceringstakt minskar IRPM som andel av 

rapportering. Antalet rapporterade IRPM-incidenter (diagram 4) följer en likande 

utveckling som den totala rapporteringen, med en snabb ökning under de 

inledande åren, en topp under mitten av den undersökta perioden och en 

minskning/stabilisering under den senare hälften av perioden.
65

 

5.2 (2) Rapporterad IRPM 

Den andra frågan. ”Om så [att IRPM förekommer i materialet], vad är det för 

IRPM som beskrivs?”, behandlas mer utförligt på årsbasis i efterföljande avsnitt. 

För perioden som helhet finns det skillnader mellan de två organisationernas 

IRPM. Det mer omfattande materialet för info14/FN beskriver 108 fall av ”våld”, 

116 fall av ”utredande” och 145 fall av ”straffande” (diagram 5). SMR:s patriot.nu 

beskriver 44 fall av ”våld”, 11fall av ”utredande” och 21 fall av ”straffande” 

(diagram 6).
66

 

 

Diagram 5: Info14/FN - IRPM 2000-2009  Diagram 6: SMR IRPM 2000-2009   

 
Källa: Tabell 1, 2 

 

5.3 (3) Trender i IRPM-rapportering 

Tidigare avsnitt behandlade i viss mån redan den tredje frågan, ”Om så [att 

IRPM förekommer i materialet], finns det trender under den undersökta perioden i 

rapporteringen av IRPM?”. Den sammantagna rapporteringen av IRPM följer 

tidigare påvisade mönster. Materialet för info14/FN (diagram 7) visar på en topp 

för alla tre kategorier under mitten på den undersökta perioden, med en minskning 

                                                
65 Jfr: Tabell 1 och tabell 2 i appendix. 
66 Jfr: Tabell 1 och tabell 2 i appendix. 
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av ”våld” och ökning av ”straffande” under periodens senare del, kurvan för 

”utredande” avslutar perioden mellan de två tidigare.  Materialet för SMR 

(diagram 8) beskriver en mer begränsad IRPM, med en handfull fall av ”våld” och 

enstaka fall av ”utredande” och ”straffande” per år.  

 

 

 

Diagram 7: Info14/FN – all IRPM 

 
Källa: Tabell 1 

Diagram 8: SMR – all IRPM 

 
     Källa: Tabell 2 

 

5.3.1 IRPM-våld  

 

Materialet för info14/FN (diagram 9) visar på en topp av egenrapporterad 

våldsanvändning 2004 som minskar till en handfull fall per år under den senare 

delen av perioden. Kurvan beskriver det offensiva våldet, staplarna det defensiva 

och oklara våldet. Att de följer en liknande utveckling… Till skillnad från SMR är 

det här fråga om en tydligare nedgång, en trend av minskande våld, från toppåret 

2004 med 37 rapporterade fall, till 2 rapporterade fall av våld det avslutande 2009. 

I SMR:s fall (diagram 10), där rapporteringen omfattar färre fall av 

våldsanvändning, är det svårare att se ett tydligt mönster. ”Toppar” under enskilda 

år beror här i större utsträckning på enskilda fall av våld kopplade till pågående 

kampanjer eller återkommande demonstrationer. Info14/FN ett årssnitt på 10,8 fall 

av våldsanvändning per år, SMR är under hälften så många, med 4,4 fall per år.  
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Diagram 9: Info14/FN - våld  

 
   Källa: Tabell 1 

Diagram 10: SMR – våld  

 
     Källa: Tabell 2 

 

5.3.2 Utredande IRPM  

Materialet för info14/FN (diagram 11) visar på en utredande IRPM med 10 till 

25 förekomster per år från 2004 och framåt, främst bestående i efterforskningar 

rörande politiska meningsmotståndare (5,9 fall per år för hela perioden, 8,4 fall 

per år för perioden efter 2003), spridning av signalement för misstänkta 

brottslingar (3 fall per år för hela perioden, 4,1 fall för perioden efter 2003). 

”Patrullering, ingripande” (1,7 för hela perioden, 2,2 per år för perioden efter 

2003) och ”annan åtgärd” (1 per år för hela perioden, 1,3 för perioden efter 2003) 

utgör en mindre del, med enstaka rapporterade fall per år. SMR:s utredande arbete 

(diagram 12) består av enstaka fall under enstaka år.   
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Diagram 11: Info14/FN – utredande  

 
     Källa: Tabell 1 

Diagram 12: SMR – utredande 

 
    Källa: Tabell 2 

5.3.3 Straffande IRPM  

Info14/FN:s straffande IRPM (diagram 13) består övervägande (till 94 %) av 

publicering av persondata på internet, komplett och inkomplett kartläggning av 

politiska meningsmotståndare (28 %), uthängning av föregivet kriminella (66 %).  

”Outande” av föregivet kriminella i den fysiska verkligheten utgör mindre än 

en 1/10-del (8 %) av straffandet. Kartläggningen av politiska meningsmotståndare 

ligger under större delen av perioden (från och med 2002) på omkring 4 fall av 

kompetta/inkompletta kartläggningar per år. Uthängningarna av föregivet 

kriminella i komplett eller inkomplett form ökar däremot från periodens inledande 

4 fall per år (2002), till en topp på 22 fall per år 2005 och en långsam nedgång till 

9 fall för 2009. Straffandet riktar sig alltså främst inte mot de politiska 

meningsmotståndarna, utan består övervägande av olika former av uthängningar 

av kriminella, huvudsakligen sexualbrottslingar, främst pedofiler (för tydlighetens 

skull redovisas info14/FN:s ”ickepolitiska” straff separat i diagram 14). Möjligen 

kunde detta tolkas som ett försök till att utnyttja en antagen inkongruens mellan 

den allmänna rättsuppfattningen och den statliga rättskipningen, enligt 

teoriavsnittets ”IRPM som ett medel för att slå in en kil mellan stat och 

befolkning”?  SMR:s straffande IRPM (diagram 15) består – som tidigare 

kategorier SMR-IRPM – av ett alltför begränsat antal fall för en meningsfull 

analys. 
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Diagram 13: Info14/FN - straff  

 
Källa: Tabell 1 

 

Diagram 14: Info14/FN – ”ickepolitiska” straff  

 
Källa: Tabell 1 

 

Diagram 15: Info14/FN – straff 

 
    Källa: Tabell 2 
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5.4 Textanalysens resultat 

Resultatet av textanalysen kunde alltså sammanfattas i en handfull punkter: 

Att IRPM – som definierat för undersökningen – förekommer i 

organisationernas rapportering.  

 

 Att båda organisationerna visar på ett liknande mönster i rapportering, 

med ett fåtal fall under den tidiga delen av den undersökta perioden, 

toppar under mitten på 00-talet och en nedgång – stabilisering mot 

slutet av perioden.  

 

 Att det finns en stor skillnad i omfattning mellan info14/FN och SMR, 

med en mer än dubbelt så stor rapportering för de flesta kategorier 

IRPM för info14/FN. 

 

 Att det är en förhållandevis jämn fördelning mellan de tre 

övergripande kategorierna IRPM i rapporteringen, med ungefär en 

tredjedel av fallen per kategori.  

 

 Att omfattningen i de flesta kategorier inte är tillräckligt stor för att det 

meningsfullt ska gå att tala om trender, frånsett en generell ökning 

under den inledande hälften av den undersöka perioden och en generell 

nedgång under den andra hälften.  

 

 Att den straffande IRPM:en överlag riktar sig mot föregivet kriminella 

och inte mot politiska meningsmotståndare, eller att IRPM:en med 

andra ord inte bara är en metod för att legitimera våld och utdela 

svinhugg mot politiska meningsmotståndare, utan faktiskt används för 

bredare politiska syften. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

Hade uppsatsen varit en rent textanalytisk övning utan ambitioner på att 

förklara verkligheten bortom det undersökta materialet, hade det varit möjligt att 

förklara undersökningen framgångsrik och avsluta texten.  

IRPM – enligt undersökningens definitioner – förekommer som del i de två 

organisationernas rapportering. Men hur förhåller sig resultatet av textanalysen till 

organisationernas verkliga användning av IRPM? Är resultatet egentligen relevant 

utanför textanalysen? På vilket sätt kunde undersökningen utgöra grunden för 

vidare forskning? 

 

6.1 Förhållandet mellan rapporterad IRPM i 

materialet och faktisk IRPM 

Undersökningens problem med extern validitet behandlades i korthet i 

föregående metodavsnitt. Validitetsproblemen kvarstår, en undersökning som 

denna har begränsade anspråk och möjligheter att beskriva verkligheten utanför 

den undersökta texten. Samtidigt har ambitionen med undersökningen 

genomgående varit att få en bild av den faktiska användningen av IRPM, 

medvetet om att försök att överföra textanalysens resultat på verkligheten med 

nödvändighet kommer vara osäkra och spekulerande: Vad kan resultatet från 

undersökningen säga om verklighetens IRPM? 

 

Hur resultatet ska tolkas utgår från förhållandet till materialet, om materialet 

bedöms som trovärdigt eller inte. Utifrån en skeptisk utgångspunkt kunde en 

rimlig invändning vara att materialet snarare borde ses som en litterär produktion 

med propagandaambitioner, att allt som inte går att belägga är lögn och av noll 

och intet värde. Om så var fallet kunde allt det som inte är logiskt självbevisande 

eller går att pröva mot alternativa källor uteslutas från resultatet. En stor del av 

våldet, alla kroppsstraff, patrulleranden, beslag och flygbladsaktioner kunde 

förklaras som resultatet av en livlig fantasi hos textproducenterna. Däremot skulle 

det vara svårare att förklara bort det som kvarstod. Den våldsanvändning, 

efterforskningar, kartläggning av politiska meningsmotståndare och uthängningar 

av föregivet kriminella som hade överlevt ett sådant källkritiskt stålbad hade i sig 

varit tillräcklig för att visa på den faktiska förekomsten av IRPM. En mindre 

kritisk position hade varit att godta materialet som en kvarleva av IRPM-

användning. Rapporteringen kunde här ses som en mindre del av en mer 

omfattande IRPM, där en del av organisationernas IRPM inte återfinns i 
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materialet, exempelvis genom bristande rutiner för avrapportering eller taktiska, 

juridiska och redaktionella skäl för ickerapportering.  

 

Utifrån en mellanposition som försökte balansera mellan de två extremerna, 

vad hade varit en rimlig tolkning av förhållandet mellan rapportering och 

verklighet? Av de tre kategorierna är det antagligen våldet som är nyckeln till att 

bedöma resultatets och materialets trovärdighet. Våldsframställningen i materialet 

ger en realistisk bild av ett våld på en förhållandevis låg nivå. Med några få 

undantag är det våld som beskrivs inte dödande, lemlästande eller invalidiserande, 

utan framställs i stället som enstaka knytnävsslag och sparkar, utväxlande av 

kastade flaskor eller slagsmål med tillhyggen. Även om materialet har en 

konsekvent tendens i framställningen, där ”de egna” genomgående framställs i 

bättre dager än motståndare, är våldsframställningen realistisk. Där 

organisationerna hade kunnat maximera utbytet av våldet för att skapa vålds- och 

skrämselkapital i förhållande till politiska meningsmotståndare och den bredare 

allmänheten, väljer man i stället att tona ned skildringarna. Visserligen kunde det 

finnas juridiska och taktiska anledningar till att inte vara grafisk i framställningen 

av våldet – men i så fall, varför alls beskriva det? För undersökningen förefaller 

framställningen av våldet därför representativt och trovärdigt, samtidigt som det 

förefaller rimligt att juridiska överväganden antagligen reducerar publicerandet 

något. Rapporteringen för ”utredande” är på samma sätt rimlig. Efterforskning, 

signalement motsvaras här av rapporteringen, medan det finns rimliga skäl att anta 

till att inledande överdrivet militant rapportering rörande patrullering, 

ingripanden, beslag antagligen tonats ned av SMR för att minska risken för åtal 

mot olovlig kårverksamhet. Straffande är också en kategori där skillnaden mellan 

faktisk och rapporterad IRPM rimligtvis också är begränsad. Vad gäller de 

politiska kartläggningarna är de antagligen mer av ”arbetsprover” av 

organisationernas förmåga till kartläggning och kunskap om politiska 

meningsmotståndares personalia, än uthängande och ”outande” av föregivet 

kriminella., där rapporteringen rimligen är representativ för den faktiska IRPM-

verksamheten.  

 

Beroende på förhållande till källmaterialets trovärdighet finns det alltså ett 

visst utrymme för tolkning i synen på förhållandet mellan rapporterad IRPM och 

faktisk IRPM, däremot är det svårare att mena att det alls inte finns ett samband. 

Undersökningen kunde därför menas visa på en faktisk förekomst av svensk 

IRPM, en IRPM som i förhållande till teoriavsnittets historiska exempel är en 

IRPM på låg nivå med en begränsad våldsanvändning, utbredning och intensitet, 

men IRPM likväl.  
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6.2 Vilka möjligheter finns det att undersöka 

fenomenet vidare? 

Resultatet av undersökningen – även med hänsyn taget till svårigheten att 

överföra textanalysens resultat på verkligheten – är alltså att info14/FN och SMR 

använder IRPM, men hur är det med andra svenska aktörer? Undersökningen kom 

ju ursprungligen att fokusera på info14/FN och SMR på grund av tillgängligheten 

av material, snarare än en föreställning om att organisationerna skulle tillhöra de 

mer aktiva samtida utövarna av IRPM. Hur ser förutsättningarna ut för att 

undersöka andra svenska IRPM-aktörer?  

 

För vänsterextrem IRPM finns det ett likande material med ”after action 

reports”, efterforskning och kartläggning av politiska meningsmotståndare som 

hade gjort det möjligt att genomföra en liknande undersökning. Kriminell, etnisk 

och religiös IRPM är svårare att undersöka, eftersom den inte på samma sätt 

genererar ett tillgängligt källmaterial. En undersökning av ”ickepolitisk” IRPM 

skulle därför antagligen mer påminna om den ursprungligen tänkta metoden för 

den här uppsatsen, en kvalitativ undersökning av enskilda identifierade fall på 

individ- eller gruppnivå.   
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8 Appendix 

8.1 Kodbok: 

(1) Kodschemats minimikriterier: 

 Att den inkluderade artikeln omfattar IRPM enligt någon av underkategorierna i 

”våld”, ”utredande” eller ”straff. 

 Att den inkluderade artikeln beskriver inhemsk IRPM. 

 Att den inkluderade artikeln – så vitt det är möjligt att avgöra – beskriver ett unikt fall 

av IRPM och inte är dubbelrapportering av ett sedan tidigare inkluderat fall. 

 Att artikeln beskriver IRPM utövad av den egna organisationen (info14/FN, SMR), 

den egna organisationen närastående organisation eller individ (omfattande men inte 

begränsat till ”nationalist”, ”patriot”, ”nationellt sinnad”, ”hederlig svensk”, ”vanlig 

svensk”, ”svensk”…).  

 

(2) Principer för kodning 

 Första omnämnande av IRPM kategoriserar artikeln, med undantag för artiklar som 

både beskriver IRPM-våld och annan IRPM, där det är den senare formen av IRPM 

som inkluderas i det statistiska underlaget.  

 I den mån det är görligt, ingen dubbelrapportering. Statistikunderlaget beskriver – i 

den mån det varit möjligt att avgöra – unika fall av IRPM. Senare rapportering och 

artikelserier rörande samma IRPM inkluderas inte. 

  

(3) Kategorier för kodning 

Kategori ”våld” 

 Kategorin inkluderar de artiklar som beskriver våld, omfattande men inte begränsat till 

slag, sparkar, misshandel med tillhygge, kastande av föremål mot person, skjutande av 

fyrverkeripjäs mot person, spottande eller liknande.  

 Kategorin omfattar inte vandalisering, mordbrand eller hot om våld. 

Underkategorier 

 ”Offensivt våld” omfattar artiklar där info14/FN, SMR eller närastående (som 

definierad i minimikriterier) inleder våld. 

 ”Defensivt våld” omfattar artiklar där annan inleder våld mot info14/SMR eller 

närastående (som definierad i minimikriterier). 

 ”Oklart våld” omfattar artiklar där det inte klart framgår om det är info14/FN, SMR, 

närstående (som definierad i minimikriterier) eller annan som inleder våld.  
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Kategori ”utredande” 

 ”Signalement” omfattar signalement av misstänkta och föregivet kriminella på fri fot 

som innehåller uppgift om minst tre av följande karakteristika: 

 Utseende 

 Ålder 

 Längd 

 Kroppsbyggnad 

 Etnicitet 

  

 ”Efterforskning” omfattar artiklar i vilka info14/FN eller SMR efterfrågar information 

för internt bruk. Kategorin omfattar alltså inte artiklar där den läsande uppmanas 

vända sig till polisen med eventuella observationer/information/vittnesmål, utan bara 

de artiklar där info14/FN eller SMR framställs som slutkonsument för informationen. 

 

 ”Patrullering, ingripanden” omfattar artiklar som beskriver patrullering, piketaktioner 

eller ingripande i pågående brott.  

 ”Annan åtgärd” omfattar artiklar som beskriver avhysande, beslag, 

sedeupprätthållande åtgärd, liknande eller annan IRPM-åtgärd.  

Kategori ”utredande” 

 ”Kartläggning” (komplett) omfattar artiklar som beskriver åtminstone fem av följande 

identifierande personuppgifter för politiska meningsmotståndare: 

 Namn 

 Ålder 

 Födelseår 

 Bostadsort 

 Sysselsättning 

 Etnicitet/ursprungsland 

 Politisk hemvist (parti-, ideologi-, eller organisationstillhörighet) 

 Fotografi på den kartlagde 

 

… eller att artikeln innehåller uppgift om: 

 Personnummer 

 Bostadsadress 

 Fotografi av bostad i kombination med platsangivelse (ex. ”X bosatt i en 

lägenhet i detta hus [fotografi] på Y-gatan i Z-stad") 

 

Om artikeln kartlägger fler personer krävs som ovan att det för åtminstone en av de 

beskrivna förekommer fem personuppgifter alternativt uppgift om personnummer, 

bostadsadress eller bostadsidentifierande fotografi.  

 

 ”Kartläggning” (inkomplett) omfattar artiklar med fler än två och färre än fem 

personuppgifter enligt ”kartläggning” (komplett), i övrigt som ovan.  
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 ”Uthängning” (komplett) omfattar artiklar som innehåller personuppgifter för 

misstänkta eller föregivna kriminella, i övrigt som ”kartläggning” (komplett). 

 ”Uthängning” (inkomplett) omfattar artiklar som innehåller personuppgifter för 

misstänkta eller föregivet kriminella, i övrigt som ”kartläggning” (inkomplett). 

 ”Outande” omfattar artiklar som beskriver ”outande” av misstänkta eller föregivet 

kriminella genom manifestationer i de ”outades” bostadsområde eller annan offentlig 

plats, affischering, flybladsspridning, telefon- eller mailkampanjer som syftar till att 

publicera personalia och brottsinformation.  

 

8.2 Förkortningar i tabeller och länkregister 

 

Våld 

OV Offensivt våld 

DV Defensivt våld 

OKLV Oklart våld 

 

Utredande 

SIG Signalement 

EF Efterforskning 

PAI Patrullering, ingripande 

ANN Annan åtgärd 

 

Straffande 

KART-K Kartläggning (komplett) 

KART-I Kartläggning (inkomplett) 

UTH-K Uthängning (komplett) 

UTH-I Uthängning (inkomplett) 

OUT "Outande" 
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8.3 Tabeller 

Tabell 1: IRPM info14/FN 
Info14

/FN Våld Utredande Straffande   

År OV DV OKLV EF ANN PAI SIG KART-K KART-I UTH-K UTH-I OUT Totalt 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

2002 2 0 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 14 

2003 6 2 13 6 0 1 5 3 1 0 5 0 42 

2004 16 6 15 8 4 3 11 3 3 6 2 4 81 

2005 7 9 4 10 3 4 6 1 2 13 9 0 68 

2006 2 4 3 10 0 5 3 2 1 7 12 1 50 

2007 2 3 6 4 0 2 1 1 1 4 10 1 35 

2008 2 1 2 14 1 1 0 0 4 6 9 1 41 

2009 0 1 1 7 1 0 3 5 8 1 8 1 36 

Källa: info14.com, http://www.frianationalister.se/, http://www.frianationalister.se/dalarna/, 

http://www.frianationalister.se/sthlm/, http://www.frianationalister.se/gbg/, http://www.fn-skane.se/, 

http://www.friagotland.se , http://www.nypansfria.se/.  

  

Tabell 2: IRPM SMR 

SMR Våld Utredande Straffande   

  OV DV OKLV EF ANN PAI SIG KART-K KART-I UTH-K UTH-I OUT Totalt 

2000 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2001 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 
 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 

2003 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 

2004 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 

2005 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 13 

2006 0 3 2 1 0 1 1 0 4 1 3 0 16 

2007 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 

2008 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

2009 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 

Källa: patriot.nu 
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Tabell 3: Publicering info14/FN 

Info14/FN Notiser i-Fokus Löpsedel FN 

Alla 

artiklar IRPM IRPM % 

2000 0 0 6   6       -     0% 

2001 0 0 16   16      2     13% 

2002 49 0 29   78    14     18% 

2003 398 17 34   449    42     9% 

2004 518 21 25   564    81     14% 

2005 625 29 48   702    68     10% 

2006 616 23 39   678    50     7% 

2007 407 16 43   466    35     8% 

2008 344 43 81 201 669    41     6% 

2009 551 18 81 197 847    36     4% 

Källa: info14.com, http://www.frianationalister.se/, http://www.frianationalister.se/dalarna/, 

http://www.frianationalister.se/sthlm/, http://www.frianationalister.se/gbg/, http://www.fn-skane.se/, 

http://www.friagotland.se , http://www.nypansfria.se/. 

 

Tabell 4: Publicering SMR 

SMR Kamprapport 

Nationell 

kamp Samhälle Motståndsrörelsen 

Alla 

artiklar IRPM IRPM % 

2000 0 4 21 1 26      2     8% 

2001 0 1 10 5 16       -     0% 

2002 30 2 3 2 37      4     11% 

2003 55 4 2 4 65      5     8% 

2004 59 7 12 11 89      7     8% 

2005 135 17 24 19 195    13     7% 

2006 214 28 166 43 451    16     4% 

2007 221 23 86 26 356    13     4% 

2008 171 24 44 45 284      8     3% 

2009 341 15 32 47 435      8     2% 

Källa: patriot.nu. 
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8.4 Länkregister 

8.4.1 info14/FN 

Arkivdel 

 

IRPM 

 

http 

 

År 

 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2001-12-30-banditvanstern_kartlagd.html 2001 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2001-12-30-banditvanstern_omaskerad.html 2001 

Notiser ANNAN 
http://www.info14.com/2002-07-24-
aktion_mot_perversa_affischer.html 2002 

Löpsedeln EF 

http://www.info14.com/2002-03-26-

nationell_hotas_efter_avslojande_artiklar.html 2002 

Löpsedeln KART-K 

http://www.info14.com/2002-08-31-ondskans_naste_-

_harifran_sprids_lognen.html 2002 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2002-04-14-polistillslag_mot_konsert.html 2002 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2002-03-25-info-14_outar_vansterbanditer.html 2002 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2002-03-06-

banditvanstern_bjuder_upp_till_dans.html 2002 

Löpsedeln PAI 

http://www.info14.com/2002-03-26-

militart_spionage_mot_svenska_patrioter.html 2002 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2002-03-14-

bandit_valdtog_och_salde_unga_flickor.html 2002 

Löpsedeln UTH-I http://www.info14.com/2002-06-08-korrumperad_polis_atalad.html 2002 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2002-08-10-fadimes_bror_haktad.html 2002 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2002-08-18-valdtakt_i_linkoping.html 2002 

Löpsedeln OV http://www.info14.com/2002-06-21-afa_jagades_pa_flykt_-_igen.html 2002 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2002-08-21-info-

14_rensar_upp_i_stockholm.html 2002 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2002-07-20-daniel_poohl_avancerar.html 2002 

i-Fokus ANNAN 

http://www.info14.com/2003-08-12-

radikalt_motstand_ger_positivt_resultat.html 2003 

Löpsedeln ANNAN 

http://www.info14.com/2003-08-14-

patrioter_stoppade_hemligt_sabotagemote.html 2003 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2003-09-04-

nationell_aktion_mot_pedofilutstallning.html 2003 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2003-08-12-rapport_fran_helsingborg.html 2003 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2003-05-29-

sydsvenska_patrioter_mot_kommunism.html 2003 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2003-11-27-

michael_alonzo_anmaler_salemfonden.html 2003 

Notiser KART-K http://www.info14.com/2003-09-09-afa-veteran_demaskerad.html 2003 

Notiser KART-K 
http://www.info14.com/2003-08-09-
militant_anarkist_ringde_till_mamma.html 2003 

i-Fokus KART-I 

http://www.info14.com/2003-11-17-

mytomanvanstern_byter_skravlare.html 2003 

Notiser PAI http://www.info14.com/2003-05-05-nytt_overfall_pa_aldring.html 2003 

Notiser SIG http://www.info14.com/2003-09-23-transvestit_bakom_overfall.html 2003 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2003-10-16-

polisen_ringar_in_framlingsgang.html 2003 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2003-10-20-

kvinnooverfallen_fortsatter_i_finspang.html 2003 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2003-10-29-

misstankt_valdtaktsman_gripen.html 2003 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2003-09-29-

valdtaktsman_gar_los_i_finspang.html 2003 

Notiser SIG http://www.info14.com/2003-07-30- 2003 
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valdtogs_av_pedofil_med_tuppkam.html 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2003-05-17-info-

14_avslojar_pedofilen_som_etablissemanget_skyddar.html 2003 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2003-07-04-info-

14_avslojar_brvansterextremistiska_kopplingar_till_vardetransportran

_i_blekinge.html 2003 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2003-10-25-kand_rfsl-

profil_domd_for_sexuellt_utnyttjande_av_barn.html 2003 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2003-12-21-

afghan_slapp_utvisning__valdtog_igen.html 2003 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2003-10-01-atal_inlett_mot_ivarsson.html 2003 

Löpsedeln DV 

http://www.info14.com/2003-03-25-

gula_korset_rattegang_inledd_mot_patriot.html 2003 

Löpsedeln DV 

http://www.info14.com/2003-10-26-

konfrontationer_och_kalabalik_vid_moskprotest.html 2003 

Löpsedeln OV 

http://www.info14.com/2003-07-20-

patrioter_konfronterade_kommunister_i_stockholm.html 2003 

Löpsedeln OV 

http://www.info14.com/2003-09-07-

vanstern_forsokte_stora_motesfriheten.html 2003 

Löpsedeln OKLV 

http://www.info14.com/2003-08-02-

tumult_vid_pridefestival_br_homosexrorelsen_slogs_tillbaka.html 2003 

Notiser OV http://www.info14.com/2003-12-31-fyrverkerier_i_goteborg.html 2003 

Notiser OV http://www.info14.com/2003-11-06-motstandshelg_i_helsingborg.html 2003 

Notiser OV http://www.info14.com/2003-05-30-fiasko_for_suf-norrtalje.html 2003 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2003-03-09-

kommunister_misshandlade_i_malmo.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-12-07-ont_ska_med_ont_forgoras.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-12-05-elfte_timmen_slagen.html 2003 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2003-12-16-

roda_rattor_for_tyska_katten_springer.html 2003 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2003-12-21-

malmos_syndikalister_halsas_god_jul.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-11-08-tumult_efter_politiskt_mote.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-11-24-lyckad_flygbladsutdelning.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-10-25-konfrontationer_i_vaxjo.html 2003 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2003-09-02-

sjoman_trakasserar_lokalbefolkning.html 2003 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2003-07-26-

vettskramda_medvetslosa_och_flyende.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-04-06-afa_slangdes_av_taget.html 2003 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2003-03-23-

patriotiskt_motstand_i_helsingborg.html 2003 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2003-02-14-uv_tagna_pa_bar_garning.html  2003 

Notiser OUT http://www.info14.com/2004-11-03-domd_pedofil_ror_sig_fritt.html 2004 

Notiser OUT http://www.info14.com/2004-06-20-info-14_upplyser_allmanheten.html 2004 

Notiser OUT 

http://www.info14.com/2004-03-18-

nsf_protesterade_mot_gruppvaldtakt.html 2004 

Notiser OUT 

http://www.info14.com/2004-02-20-

nationalister_exponerade_pedofil.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-08-18-byggfirma_bistar_ockupanter.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-08-24-okand_rasframling_avrattad.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-02-03-vaga_vagra_veckorevyn.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-01-11-ett_slag_mot_dekadens.html 2004 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2004-12-01-

kommunistpropaganda_konfiskerat.html 2004 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2004-06-08-

statliga_afa_till_helsingborg_12_juni.html 2004 
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Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-04-03-aktion_mot_valdtaktsman.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-08-18-forhor_om_nationaldagen.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-06-14-gula_korset_informerar.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-06-07-14_anholls__gk_i_tjanst.html 2004 

Notiser EF http://www.info14.com/2004-11-25-antifaresor_med_info-14.html 2004 

Notiser EF http://www.info14.com/2004-04-29-favorit_i_repris.html 2004 

Notiser EF http://www.info14.com/2004-11-03-svenskar_overfallna_i_malmo.html 2004 

Notiser EF http://www.info14.com/2004-09-13-chilensk_mordare.html 2004 

Notiser EF http://www.info14.com/2004-03-18-anders_carlqvists_klagosang.html 2004 

Notiser KART-K http://www.info14.com/2004-03-03-ny_vanstersekt_i_graven.html 2004 

Notiser KART-K http://www.info14.com/2004-03-30-le_-_du_ar_med_pa_info-14.html 2004 

Notiser KART-K 
http://www.info14.com/2004-02-02-
diskutabel_forskare_jagar_pensionarer.html 2004 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2004-03-21-

vansterpartistisk_politiker_haktad_for_dubbelmord.html 2004 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2004-03-02-

fran_gatstensockupant_till_bjornes_magasin__viktor_brobacke.html 2004 

Notiser KART-I http://www.info14.com/2004-01-27-magplask_for_expo.html 2004 

Löpsedeln PAI 

http://www.info14.com/2004-05-30-

nationellt_mote_i_centrala_stockholm.html 2004 

Löpsedeln PAI 

http://www.info14.com/2004-12-06-

stora_flygbladsutdelningar_i_goteborg.html 2004 

Notiser PAI http://www.info14.com/2004-05-01-turbulent_1_maj.html 2004 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2004-06-08-

svenskar_stoppade_aldringsran.html 2004 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2004-11-16-

invandrare_bakom_svar_misshandel.html 2004 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2004-11-26-

rottweiler_raddade_kvinna_fran_albaner.html 2004 

Notiser SIG http://www.info14.com/2004-09-05-valdtagen_och_skandad.html 2004 

Notiser SIG http://www.info14.com/2004-08-04-rasbrak_i_malmo.html 2004 

Notiser SIG 
http://www.info14.com/2004-08-18-
sexterror_under_malmofestivalen.html 2004 

Notiser SIG http://www.info14.com/2004-07-21-valdtaktsman_harjar_i_malmo.html 2004 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2004-04-03-

pojkar_misshandlade_av_framlingar.html 2004 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2004-01-02-

framling_efterspanas_for_valdtakt.html 2004 

Löpsedeln UTH-K 
http://www.info14.com/2004-05-31-info-
14_avslojar_brnojesprofil_domd_for_overgrepp_mot_barn.html 2004 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2004-11-23-

mangkulturforesprakare_haktad_for_pedofilibrott.html 2004 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2004-12-15-

sosseframling_attackerade_svenskar.html 2004 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2004-12-10-

james_waites_mordare_domd_till_vard.html 2004 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2004-11-18-

svenskfientliga_framlingens_identitet.html 2004 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2004-09-10-

politiker_i_fyllecell_efter_slagsmal.html 2004 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2004-12-18-

james_mordades_bakifran_med_ett_knivhugg_i_hjartat.html 2004 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2004-07-22-invandrare_utvisas_efter_ran.html 2004 

i-Fokus OKLV http://www.info14.com/2004-05-30-antifascistisk_gycklarskara.html 2004 

Löpsedeln DV http://www.info14.com/2004-12-04-fegt_overfall_slogs_tillbaka.html 2004 

Löpsedeln OV 
http://www.info14.com/2004-02-21-
tumult_nar_anarkister_jagades_ivag.html 2004 
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Löpsedeln OV http://www.info14.com/2004-05-02-gatufest_kom_av_sig.html 2004 

Löpsedeln OV 

http://www.info14.com/2004-06-08-

enad_svensk_front_fick_afa_att_be_om_polisskydd.html 2004 

Löpsedeln OV 
http://www.info14.com/2004-12-05-
medialogner_gatukamp_och_vedergallning.html 2004 

Löpsedeln OV 

http://www.info14.com/2004-12-27-

gk_solidaritetshandling_for_tysk_nationalist.html 2004 

Notiser DV http://www.info14.com/2004-12-06-rf_fick_stryk_-_igen.html 2004 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2004-11-01-

ssu_bakom_rasbrak_i_helsingborg.html 2004 

Notiser DV http://www.info14.com/2004-05-22-attack_mot_nationella.html 2004 

Notiser DV http://www.info14.com/2004-04-03-rattsovergrepp_mot_patriot.html 2004 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2004-01-26-

nationell_kamphelg_i_helsingborg.html 2004 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2004-01-28-

uppdatering_om_kamphelgen_i_syd.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-06-06-vedergallning_i_stockholm.html 2004 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2004-04-04-

patrioter_satte_langare_ur_spel.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-01-08-nya_smallar_i_sydsverige.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-06-03-anarkister_bortjagade.html 2004 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2004-05-10-

helsingborg__kommunistfri_zon.html 2004 

Notiser OV 
http://www.info14.com/2004-04-30-
kommunistisk_sverigedemokrat_fick_stryk.html 2004 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2004-01-02-

kommunister_fick_nyarshalsning.html 2004 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2004-01-18-grillfest_pa_hillgarden.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-01-29-

gk_undsatter_haktad_nationalist.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-12-14-

50_afa_mot_9_patrioter_afa_till_akuten.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-12-09-nationell_aktivitet_i_goteborg.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-12-03-soder_tillhor_nationella.html 2004 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2004-08-19-

anarkister_bortjagade_fran_festival.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-07-25-gatubrak_i_helsingborg.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-07-23-kristianstads_patrioter_agerar.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-06-07-

sammandrabbningar_i_stockholm.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-06-05-konfrontation_i_stockholm.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-05-11-anarkister_demonstrerade_-

_och_flydde.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-04-06-

misslyckat_overfall_pa_patrioter.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-04-29-lund_visar_vagen.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-04-21-afa-helsingborg_fornedrade_-

_igen.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-03-05-patriot_domd_till_fangelse.html 2004 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2004-03-07-

uddevallakommunist_tillrattavisad.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-03-10-anarkister_tillrattavisade.html 2004 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2004-02-11-nationalist_atalad.html 2004 

Notiser OV http://www.info14.com/2004-01-01-nyarssmallar_i_vastsverige.html 2004 

Löpsedeln ANNAN 
http://www.info14.com/2005-04-13-info-
14_granskar_sponsorer_flyr_david_landgrens_pedofilprojekt.html 2005 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2005-12-12-

gula_korset_assisterar_salemdeltagare.html 2005 
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Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2005-04-27-

ingen_kommunistsmuts_pa_gatorna.html 2005 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2005-06-27-

foraldrar_och_patrioter_varnar_gavle.html 2005 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2005-01-29-

insamling_for_valdtagen_flicka_avslutad.html 2005 

Löpsedeln EF 

http://www.info14.com/2005-07-10-

attacker_och_motdemonstrationer_pa_gotland.html 2005 

Notiser EF http://www.info14.com/2005-09-23-buspojke_ryckt_i_orat.html 2005 

Notiser EF http://www.info14.com/2005-01-10-framlingsterror_i_helsingborg.html 2005 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2005-06-18-

kriminell_asienforskare_i_blasvader.html 2005 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2005-07-18-tre_afa-aktivister_haktade.html 2005 

Notiser KART-I http://www.info14.com/2005-11-27-stora_utdelningar_i_helgen.html 2005 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2005-05-03-anti-

kommunistiskt_forsta_maj_i_skane.html 2005 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2005-03-17-

kommunister_bortjagade_fran_goteborg.html 2005 

Notiser PAI http://www.info14.com/2005-09-18-gfn_rycker_ut_till_forsvar.html 2005 

Notiser PAI http://www.info14.com/2005-08-06-framlingar_jagades_pa_flykt.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-11-28-

framlingar_anfoll_svensk_barnfamilj.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-10-25-invandrare_valdtog_15-

arig_flicka.html 2005 

Notiser SIG http://www.info14.com/2005-09-19-annu_en_valdtakt_i_karlstad.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-09-03-

invandrare_knivskar_blonda_kvinnor.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-07-12-

morkhyad_mordare_jagas_i_malmo.html 2005 

Notiser SIG 
http://www.info14.com/2005-06-01-
homosexvaldtakt_i_eriksdalsbadet.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-02-10-

kvinna_valdtagen_av_framlingar.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-02-11-

utokat_signalement_efter_valdtakt.html 2005 

Notiser SIG http://www.info14.com/2005-01-10-kvinna_misshandlad.html 2005 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2005-01-29-

framling_ranar_gamla_svenskar.html 2005 

i-Fokus UTH-K 

http://www.info14.com/2005-07-31-

valdtagen_flicka_fornedrad_i_hovratten__polis_skyddar_domare.html 2005 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2005-07-19-

fixed_price_cab__med_pedofiler_i_forarsatet_och_barn_i_baksatet.ht

ml 2005 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2005-12-02-

valdtaktsoffer_utsatt_for_utpressning_och_hot_av_massmedia.html 2005 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2005-01-28-

framlingarna_bakom_gangvaldtakten_i_motala.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-10-03-

fangelse_for_faschionabel_valdtaktsman.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-09-17-sosse-

fyllo_urinerade_pa_dansgolv.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-09-18-

ramazan_domd_for_trakasserier.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-04-01-

framling_valdtog_handikappad_man.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-03-31-

afrikan_domd_for_valdtakt_pa_flicka.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-02-20-brima_koroma_valdtog_13-

arig_flicka.html 2005 
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Notiser UTH-K http://www.info14.com/2005-02-03-info-14_rojer_pedofil.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-02-07-

framling_domd_till_skyddstillsyn.html 2005 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2005-02-10-info-

14_avslojar_valdtaktsman.html 2005 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2005-12-12-politiker_smiter_fran_skatten.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-10-12-

invandrad_sosse_atalad_for_trakasserier.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-10-25-

mustafa_alghoul_atalas_for_atta_knivdad.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-10-27-

firade_uppehallstillstand_med_valdtakt.html 2005 

Notiser UTH-I 
http://www.info14.com/2005-09-26-
somalier_slappta_efter_gruppvaldtakt.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-09-20-

svenskfientlig_kvinnoskarare_gripen.html 2005 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2005-09-17-galjonsfigur_mordmisstankt.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-03-10-

framling_atalas_for_homosexvaldtakt.html 2005 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2005-03-23-rattegang_startad_mot_hiv-

etioper.html 2005 

i-Fokus OKLV 

http://www.info14.com/2005-01-30-

kommunister_skadade_efter_nationell_vedergallning.html 2005 

Löpsedeln DV 

http://www.info14.com/2005-11-22-

blodande_antagonister_da_salemfondens_aktivister_forsvarade_sig.ht

ml 2005 

Löpsedeln DV 

http://www.info14.com/2005-04-16-

kamp_och_aktivitet_i_goteborg_och_stockholm.html 2005 

Löpsedeln OV 

http://www.info14.com/2005-03-21-

vedergallningstider_men_inte_en_blick_av_rf.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-11-21-

vansterns_skryt_och_anonyma_tips.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-09-28-

vaktmastare_attackerade_aktivister.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-09-24-

kommunistiskt_overgrepp_beivrades.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-05-12-

revolutionar_sprangmarsch_pa_film.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-01-07-

nationalister_haktade_efter_nyarsbrak.html 2005 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2005-02-18-

sami_abdulah_ramazan_misshandlad.html 2005 

Notiser OV http://www.info14.com/2005-01-30-nationell_vedergallning.html 2005 

Notiser OV 
http://www.info14.com/2005-08-04-
jaktsasong_pa_valdtaktsman_i_malmo.html 2005 

Notiser OV http://www.info14.com/2005-12-01-cmr_utskrattade_och_aggade.html 2005 

Notiser OKLV 
http://www.info14.com/2005-02-18-
antastade_flickor__hittades_medvetslos.html 2005 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2005-12-04-

stor_aktivitet_infor_salem_sista_lordagen.html 2005 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2005-09-16-sankta_domar_i_goteborg.html 2005 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2005-08-06-senaste_nytt_fran_pride-

aktion.html 2005 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2005-06-05-aktivitet_infor_nationaldagen.html 2005 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2005-04-03-

gfn_pa_stan__kommunister_pa_sjukhus.html 2005 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2005-04-05-anti-

kommunister_agerade_i_malmo.html 2005 

Notiser DV http://www.info14.com/2005-03-22- 2005 
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konfrontation_vid_tidningsforsaljning.html 

  DV http://www.info14.com/2005-11-20-overfall_vid_jagersro.html 2005 

i-Fokus OUT 

http://www.info14.com/2006-01-08-

goteborgare_exponerar_de_somaliska_valdtaktsmannen.html 2006 

i-Fokus ANNAN 

http://www.info14.com/2006-11-03-

demonstrationer_och_trubadurkvall.html 2006 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2006-08-20-flygbladsutdelning_i_goteborg.html 2006 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2006-01-16-

pappor_vill_starta_medborgargarde.html 2006 

Notiser EF 

http://www.info14.com/2006-05-30-

oskyldig_knivskars_i_huddinge.html 2006 

Notiser EF 

http://www.info14.com/2006-05-26-

vanstermilitanta_holl_sig_gomda.html 2006 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2006-08-25-

vansterpartist_gripen_for_tredje_gangen.html 2006 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2006-03-10-

aftonbladets_tvivelaktiga_experter.html 2006 

i-Fokus KART-I 

http://www.info14.com/2006-04-28-andreas_harne_-

_pedofilen_bakom_rubrikerna.html 2006 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2006-09-10-rf-

ledare_konfronterad_och_fornedrad.html 2006 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2006-07-23-

tumult_utan_konfrontation_i_stockholm.html 2006 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2006-05-20-

flaggbrannande_rf_lider_harda_kval.html 2006 

Notiser PAI 
http://www.info14.com/2006-05-02-
kvinnoforsvar_ledde_till_kravaller.html 2006 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2006-04-13-

medborgare_misshandlade_langare.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-10-01-

kulturberikande_cyklist_skapar_skrack.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-10-17-

sexuellt_overgrepp_pa_pizzeria.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-10-08-

cykelmannen_i_fullbordad_valdtakt.html 2006 

Notiser SIG http://www.info14.com/2006-10-02-framlingar_valdtog_17-aring.html 2006 

Notiser SIG http://www.info14.com/2006-09-10-framling_valdtar_i_taxi.html 2006 

Notiser SIG http://www.info14.com/2006-09-28-efterlyst_valdtaktsman.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-06-15-bar_en_svensk_troja_-

_blev_overkord.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-05-22-

ytterliggare_en_valdtakt_av_framlingar.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-04-18-

afrikansk_man_forsokte_valdta_kvinna.html 2006 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2006-03-01-

valdtakt_pa_valbesokt_varuhus.html 2006 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2006-10-17-

somalisk_desperado_ranade_misshandlade_och_knivskar_aldringar_oc

h_handikappade.html 2006 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2006-02-26-

vilken_svensk_flicka_har_inte_blivit_kallad_svennehora_br-_info-

14_moter_marie_valdtagen_av_det_nya_sverige.html 2006 

Notiser UTH-K http://www.info14.com/2006-12-01-haktade_for_gruppvaldtakt.html 2006 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2006-05-24-

politiker_anhallen_efter_anarkistupplopp.html 2006 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2006-03-09-

tre_ars_fangelse_for_fotbollsspelare.html 2006 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2006-03-22-

framling_slappt_efter_akallavaldtakt.html 2006 
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Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2006-02-16-

framling_haktad_for_vallingbyvaldtakt.html 2006 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2006-10-27-20-

aring_haktad_efter_ystadattack.html 2006 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2006-04-27-

aftonbladetpedofil_erkande_barnpornografibrott_i_ratten.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-12-30-

framlingar_domda_for_grov_valdtakt.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-10-21-

shakib_abdalla_misstanks_for_mord.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-09-05-hotfull_fp-

politiker_greps_pa_porrklubb.html 2006 

Notiser UTH-I 
http://www.info14.com/2006-08-16-
sosse_kor_olovligt_och_begar_ersattning.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-07-09-fore_detta_expo-

redaktor_atalad.html 2006 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2006-05-04-enlund_slappt_ur_haktet.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-04-12-

klena_hovrattsdomar_mot_somalier.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-04-07-

fyra_manaders_fangelse_for_tawfik.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-03-08-

tawfik_haktad_for_valdtakt_pa_husbybad.html 2006 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2006-02-25-klent_straff_for_moberg-

lindsay.html 2006 

i-Fokus OKLV 

http://www.info14.com/2006-05-29-

trevlig_valgorenhetsafton_i_gula_korsets_regi.html 2006 

Löpsedeln OKLV http://www.info14.com/2006-12-03-kalabalik_pa_goteborgs_gator.html 2006 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2006-11-04-afa-

malmo_fick_springa_gatlopp.html 2006 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2006-04-14-

medialogner_om_minnesceremoni.html 2006 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2006-03-26-

det_later_hogt_nar_katten_skiter.html 2006 

Notiser OV 
http://www.info14.com/2006-05-02-
valborg__kommunister__huvudvark.html 2006 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2006-09-17-rfare_till_sjukhus.html 2006 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2006-02-02-

fegt_overfall_skadade_tvabarnsmor.html 2006 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2006-01-28-

rapportering_fran_demonstrationen.html 2006 

i-Fokus OUT 
http://www.info14.com/2007-07-06-
pedofil_exponerades_i_stockholms_tunnelbana.html 2007 

Notiser KART-K http://www.info14.com/2007-09-07-johan_olsson_brande_sig.html 2007 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2007-09-10-metros_amnestymedlem.html 2007 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2007-06-14-

tongivande_rfare_akte_i_backen.html 2007 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2007-01-11-rf-

ledare_neutraliserad_vid_angrepp.html 2007 

Notiser SIG http://www.info14.com/2007-09-24-framlingsoverfall_pa_20-aring.html 2007 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2007-04-17-

jakt_pa_framling_efter_barnvaldtakt.html 2007 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2007-03-18-

invandrare_tejpade_fast_mor_och_dotter.html 2007 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2007-01-10-

framlingsmottagande_satter_sina_spar.html 2007 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2007-10-23-

verkligheten_kontra_massmedia__torgmote_i_nykoping.html 2007 

Notiser UTH-K http://www.info14.com/2007-10-06-ssu- 2007 
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medlem_forsokte_kopa_sex_av_barn.html 

Notiser UTH-K http://www.info14.com/2007-07-05-framlingar_valdtog_flicka.html 2007 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2007-01-29-

fernqvist_domd_till_mera_vard.html 2007 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2007-06-06-info-

14_granskar_goteborgspedofiler.html 2007 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2007-11-16-

framlingar_atalade_for_avrattningsmord.html 2007 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2007-10-27-kvinnomisshandlare_ledde_afa-

marsch.html 2007 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2007-07-06-framlingsflickor_domdes.html 2007 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2007-06-16-zambier_atalade_for_valdtakt.html 2007 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2007-06-13-

sex_ars_fangelse_for_invandrad_pedofil.html 2007 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2007-05-30-

kriminell_talesman_hos_syndikalisterna.html 2007 

Notiser UTH-I 
http://www.info14.com/2007-05-06-
zambiska_fotbollsspelare_valdtog_kvinna.html 2007 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2007-04-11-gruppvaldtakt_i_skelleftea.html 2007 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2007-02-28-utokade_misstankar_mot_tv-

kock.html 2007 

i-Fokus OKLV 

http://www.info14.com/2007-05-17-

full_aktivitet_med_informationsspridning_i_nykoping.html 2007 

Löpsedeln OKLV http://www.info14.com/2007-09-05-handelserik_helg_runt_landet.html 2007 

Notiser DV 

http://www.info14.com/2007-06-07-

polisen_ljuger_om_deltagarantal.html 2007 

Notiser DV http://www.info14.com/2007-03-11-blind_rattvisa_i_nykoping.html 2007 

Notiser DV http://www.info14.com/2007-01-16-tumult_i_nordstan.html 2007 

Notiser OV 

http://www.info14.com/2007-04-21-rf-

aktivist_motte_vedergallning.html 2007 

Notiser OV http://www.info14.com/2007-11-24-salemutdelning_i_goteborg.html 2007 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2007-11-28-salemaktiviteter_i_nykoping.html 2007 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2007-10-10-

fortsatt_hogt_tempo_i_nykoping.html 2007 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2007-08-20-aktivitet_i_stockholm.html 2007 

Notiser ANNAN 

http://www.info14.com/2007-02-26-

nationalistisk_aktivitet_i_boras.html 2007 

Notiser OKLV 

http://www.info14.com/2007-01-26-

brada_dagar_for_latsasrevolutionarer.html 2007 

Löpsedeln OUT 

http://www.info14.com/2008-03-25-

norrtalje_informeras_om_landgren.html 2008 

Notiser EF http://www.info14.com/2008-07-01-vi_ser_dig_joel.html 2008 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2008-07-28-

vansterextremist_haktades_for_tre_ar_gammalt_valdsdad.html 2008 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2008-10-05-

massatal_mot_26_syndikalister.html 2008 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2008-06-13-

revolutionara_fronten_infor_ratta.html 2008 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2008-06-27-

de_misstanks_for_mordforsoket.html 2008 

Notiser PAI 

http://www.info14.com/2008-09-11-

svensk_kvinna_offer_for_ratt_overfall.html 2008 

Löpsedeln SIG http://www.info14.com/2008-08-17-varning_for_forradaren.html 2008 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2008-06-27-

flicka_drev_valdtaktsman_pa_flykt.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-11-08-grov_valdtakt_i_alvesta.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-10-08-frack_stold_mot_pensionar.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-09-07- 2008 
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kvinna_overfolls_utav_framlingar.html 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-05-07-fega_aldringsran.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-04-22-scout_ranades.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-04-30-kvinna_overkord_efter_gral.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-03-18-brutalt_overfall_i_vivalla.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-02-01-framlingsran_i_lulea.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-02-01-framlingsran_i_lulea.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-02-01-umeapolisen_vadjar_om_tips.html 2008 

Notiser SIG http://www.info14.com/2008-01-02-fega_smallar_efter_raketer.html 2008 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2008-01-09-

polisen_soker_efter_en_tafsande_cyklist.html 2008 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2008-09-11-

afait_doms_for_sexuellt_ofredande.html 2008 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2008-03-02-

david_landgren_haktad__misstankt_for_nya_sexbrott.html 2008 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2008-03-26-

unga_framlingar_haktade_for_gruppvaldtakt.html 2008 

Löpsedeln UTH-K 

http://www.info14.com/2008-05-24-

ungdomsledare_haktad__misstankt_for_valdtakt_mot_barn.html 2008 

Notiser UTH-K 

http://www.info14.com/2008-11-14-

domd_pedofil_haktad_for_valdtakt.html 2008 

Notiser UTH-K 
http://www.info14.com/2008-03-26-
framlingspedofil_domd_till_skyddstillsyn.html 2008 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2008-08-08-

dick_hedberg_domd_till_fangelse_idag.html 2008 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2008-10-16-bilskrot-

vd_fran_balkan_hotade_doda_lakare.html 2008 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2008-02-12-

tito_beltran_domdes_for_valdtakt.html 2008 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2008-02-15-

allsvensk_afrikan_i_blasvader_igen.html 2008 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2008-11-14-

domd_pedofil_haktad_for_valdtakt.html 2008 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2008-09-11-

tito_beltran__hovrattens_dramaqueen.html 2008 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2008-07-15-okand_familj_mordade_21-

aring.html 2008 

Notiser UTH-I 
http://www.info14.com/2008-06-23-
sosse_gripen_i_mordforsoksharva.html 2008 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2008-02-19-

stjarnjournalister_i__mutskandal.html 2008 

FN 

Nyköping OV 

http://www.nypansfria.se/2008/10/28/aktion-for-nationalisters-

personliga-sakerhet/ 2008 

FN Sthlm OV 
http://www.frianationalister.se/sthlm/2008/11/29/salemutdelning-i-city-
samt-konfrontation-med-vanstersekterister/ 2008 

Löpsedeln DV http://www.info14.com/2008-11-29-konfrontation_i_stockholm.html 2008 

Löpsedeln OKLV http://www.info14.com/2008-06-14-afa_konfronterade_i_vasteras.html 2008 

Notiser OKLV http://www.info14.com/2008-01-14-afa_fornedrade_i_malmo.html 2008 

FN Skåne OUT 

http://www.fn-skane.se/fns/valdtaktsmannen-ako-halsades-valkommen-

ut/ 2009 

Notiser ANNAN 
http://www.info14.com/2009-05-11-
vannas_tog_strid_mot_mangkulturen.html 2009 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2009-09-19-vaktar_skolan_mot_pedofiler.html 2009 

Notiser ANNAN http://www.info14.com/2009-08-28-boende_varnas_for_pedofil.html 2009 

Löpsedeln EF 

http://www.info14.com/2009-03-30-

framgangsrik_aktion_pa_medborgarplatsen.html 2009 

Löpsedeln KART-K http://www.info14.com/2009-11-02-afa-aktivister_haktade.html 2009 

Löpsedeln KART-K http://www.info14.com/2009-05-06- 2009 
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antifascistisk_sexualforbrytare_i_hovratten.html 

Löpsedeln KART-K 

http://www.info14.com/2009-01-25-info-14_avslojar_rf-_afa-

_och_syndikalistaktivisterna_bakom_attacken.html 2009 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2009-04-10-tobias_hubinette_aterigen_i_tv-

rutan.html 2009 

Notiser KART-K 

http://www.info14.com/2009-03-07-

uppdatering_om_dennis_miraballes.html 2009 

Löpsedeln KART-I http://www.info14.com/2009-12-01-svahn_och_bodin_atalade.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-08-18-batong-

_och_brandbombsjournalisten_martin_fredriksson__fran_afa_till_strix.

html 2009 

Löpsedeln KART-I 
http://www.info14.com/2009-08-12-dom_mot_rf-
kvinnor_overklagad.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-07-22-rf-

kvinnor_domda_till_fangelse.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-07-20-

polistillslag_mot_rf__rebecka_roos_gripen_igen.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-06-09-rebecka_roos_i_nytt_overfall_-

_haktas.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-05-25-

vansterextremister_hjalper_framlingar_att_rymma.html 2009 

Löpsedeln KART-I 

http://www.info14.com/2009-01-31-

rattegang_efter_kommunistoverfall_i_nykoping.html 2009 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2009-12-02-

framling_ger_sig_pa_gravida_kvinnor.html 2009 

Notiser SIG http://www.info14.com/2009-11-08-framling_skapar_skrack.html 2009 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2009-10-26-

brutal_gruppvaldtakt_i_kortedala.html 2009 

Notiser SIG http://www.info14.com/2009-04-05-annu_en_kvinna_overfallen.html 2009 

Notiser SIG http://www.info14.com/2009-03-26-skapbilspedofilen_i_farten.html 2009 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2009-03-19-

varning_for_formodad_pedofil.html 2009 

Notiser SIG 

http://www.info14.com/2009-01-23-

flicka_drabbad_av_mangkulturen.html 2009 

Notiser UTH-K http://www.info14.com/2009-03-29-socialdemokrat_haktad.html 2009 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2009-04-18-

sofie_skordades_i_smaltdegeln_sverige.html 2009 

Löpsedeln UTH-I 

http://www.info14.com/2009-05-15-

salemmordare_uppmarksammas_av_musikvarlden.html 2009 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2009-10-04-

socialdemokrat_falld_for_barnvaldtakt.html 2009 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2009-10-11-

kriminell_afait_eller_journalist.html 2009 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2009-07-31-

thelning_omhaktad_for_drapforsok.html 2009 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2009-04-16-framling_fullbordade_valdtakt.html 2009 

Notiser UTH-I 

http://www.info14.com/2009-03-23-

israeler_domda_for_knarksmuggling.html 2009 

Notiser UTH-I http://www.info14.com/2009-02-03-centralentaffsare_atalad.html 2009 

FN Skåne DV http://www.fn-skane.se/fns/annu-en-utdelning-annu-ett-tumult/ 2009 

FN Skåne OKLV http://www.fn-skane.se/fns/tumult-vid-flygbladsutdelning/ 2009 
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8.4.2 SMR 

IRPM http År 

 

OUT http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=114 2000 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=109 2000 

OUT http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=22 2002 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=162 2002 

PAI http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=30 2002 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=86 2003 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=53 2003 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=69 2003 

ANNAN http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=37 2003 

ANNAN http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=66 2003 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=221 2004 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=211 2004 

OUT http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=126 2004 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=114 2004 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=227 2004 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=231 2004 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=201 2004 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=333 2005 

SIG http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=280 2005 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=269 2005 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=310 2005 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=699 2005 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=281 2005 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=190 2005 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=277 2005 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=184 2005 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=257 2005 

ANNAN http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=238 2005 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=266 2005 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=296 2005 

ANNAN http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=345 2006 

KART-I http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=501 2006 

KART-I http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=491 2006 

KART-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=455 2006 

KART-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=452 2006 

PAI http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=323 2006 

SIG http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=341 2006 

UTH-K http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=505 2006 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=777 2006 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=468 2006 

UTH-I http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=427 2006 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=372 2006 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=354 2006 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=419 2006 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=457 2006 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=417 2006 

UTH-I http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=878 2007 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=629 2007 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=648 2007 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=545 2007 
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OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=548 2007 

DV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=614 2007 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=692 2007 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=924 2007 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1012 2007 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1013 2007 

DV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=993 2007 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1010 2007 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=571 2007 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=856 2008 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=793 2008 

OV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=836 2008 

ANNAN http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=786 2008 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1097 2008 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1110 2008 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1187 2008 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1195 2008 

OUT http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1320 2009 

PAI http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1311 2009 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=948 2009 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1350 2009 

OKLV http://patriot.nu/nu/kamp/visa_Kamprapport.asp?krapportID=1229 2009 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1234 2009 

OV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1242 2009 

OKLV http://patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1261 2009 

    

 

 

 

 
 

 

 

 


