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Slutet
Varför imploderade No Surrender MC och vad händer nu?

En kartläggning av en kriminell
organisations fall och följdverkningar.
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Inledning
Den 7 juli 2019 exploderade en sprängladdning på Ådalagatan i centrala
Linköping. Enligt polisen är explosionen en av de kraftigaste som
någonsin har inträffat i Sverige.1 Den orsakade stora materiella skador
och tjugo personer skadades lindrigt. Sju personer fördes till sjukhus.2
Några veckor senare smällde det igen. Då jämnades en strippklubb med
marken i en explosion i Örebro.
Uppgifterna om att båda de sprängda fastigheterna kunde kopplas till
det nyetablerade kriminella mc-gänget No Surrender MC (hädanefter
NSMC), liksom mordet på en tongivande medlem i grupperingen senare
under vintern, gjorde att kriminella mc-gäng återigen kom upp på
agendan. ”Är det ett nytt mc-krig vi ser?”, undrade en ledarskribent på
Svenska Dagbladet.3 De kriminella mc-gängen har fått verka relativt
ostört i skuggan av den övriga gängbrottsligheten, menade en expert på
Polisen.4
Men en kartläggning av Acta Publica, publicerad sommaren 2020, visade
snarare att NSMC var på upphällningen. Slutsatsen var att gänget var
sargat och söndertrasat med en svag organisation.
Händelseutvecklingen skulle ge oss rätt. En kort tid efter rapporten
stängde NSMC i Sverige ner. I denna uppföljande rapport ska vi genom
analys förklara varför Acta Publicas förutsägelser slog in.
Trots “resurser” som ledare med långa kriminella cv:n, vapentillgång
och medlemmar med våldskapital rasade grupperingen samman efter
bara tre år. Hur kommer det sig? Fyra mord, tre sprängningsattacker,
flera skottlossningar och en rad mordplaner riktades mot NSMC under
ett års tid. Varför detta intensiva våld mot den nyetablerade klubben?
Fem områden har identifierats som särskilt framträdande i Acta Publicas
analys.
Att kriminalitet är belastande för samhället är de flesta överens om, och
att ett kriminellt gäng lägger ner sin verksamhet kan därför tolkas som
en triumf. Men samtidigt som en kriminell organisation försvinner
tillkommer ofta följdverkningar som är viktiga att bevaka och följa. Acta
Publica kan visa hur detta har varit särskilt markant i den
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/nya-uppgifter-om-sprangningen-paadalagatan/
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händelseutveckling som har fortgått i de områden där NSMC tidigare var
etablerat. Nya våldsspiraler har blivit en konsekvens av det tomrum som
uppstod när NSMC försvann och organisationens rivaler
frihetsberövades. Denna rapport innehåller därför också en redogörelse
av rådande läge. Acta Publica kan avslöja nya uppgifter om den kamp
som pågår i nuvarande maktvakuum bland kriminella i främst
Östergötland och Örebro.
Rapporten inleds med att definiera begreppen organiserad brottslighet
och självmarkerande gäng. Därefter följer en beskrivning av NSMC och
etableringen i Sverige samt en redogörelse över de våldsdåd och
konflikter som omfattas av analysen.
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Om Acta Publica
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Bolaget utför research,
kartläggningar, bakgrundsrapporter och analyser utifrån unik
information.
I Acta Publicas databaser med data från öppna källor finns mer än 20 års
data, insamlat från fler än 600 myndigheter. Här finns dokument som
visar allt från avslöjat fusk i skolan till riskbedömningar av grova
kriminella, uppgifter om kriminalitet sedan år 2001 och källhandlingar
som utvisar såväl misskötsel av skog som av husdjur, smuggling och
insideraffärer. En fullständig förteckning över öppna källor i Acta
Publica finns i rapporten Öppna källor i Acta Publica, som uppdateras
årligen.
Acta Publica bedriver också egen research på organiserad brottslighet
och aktörer inom religiös och politisk våldsbejakande extremism. Vi
kartlägger fortlöpande aktörer, personer, organisationer och bolag som
utgör risk eller hot mot det demokratiska samhället.
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Syfte
Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap om NSMC:s
kortvariga etablering i Sverige och analysera vilka faktorer som
påverkade att organisationen lades ner. Även en konsekvensanalys med
en framtidsutblick baserad på den färska information som Acta Publica
har tillgång till ingår i rapporten.

Metod
Genom öppna och slutna källor har Acta Publica sedan tidigare
identifierat drygt ett hundratal personer och ett stort antal händelser
med koppling till NSMC:s etablering i Sverige. Nästan 40 personer har
urskilts som centrala i organisationen i kraft av medlemskap eller
betydande engagemang inom NSMC-sfären. Dessa personer har
kartlagts extensivt. Tidigare kriminalitet har dokumenterats med hjälp
av Acta Publicas arkiv, innehållande bland annat belastningsuppgifter
sedan år 2001. Kriminalvårdens strafftidsberäkningar har använts för att
kartlägga avtjänade fängelsepåföljder.
Ett särskilt arkiv är under uppbyggnad, bestående av enbart
förundersökningar som relaterar till organiserad brottslighet. Samtliga
förundersökningar som rapporten bygger på finns i detta arkiv. Öppna
datakällor, som till exempel bolagsregister och skatteuppgifter, har
använts för att studera individernas ekonomiska aktiviteter. Med
tillgång till tio års betalningsanmärkningshistorik för egen research har
vi kunnat utföra långtgående studier av personernas betalningsförmåga
eller vilja därtill. Händelser har främst studerats via
förundersökningsprotokoll och andra rapporter, men också genom
information från slutna källor.

Vad är organiserad brottslighet?

Någon svensk definition av vad som utgör organiserad brottslighet finns
inte. I stället använder sig svensk polis av EU:s definition, som består av
följande elva kriterier:
1) Samarbete mellan fler än två personer,
2) Egna tilldelade uppgifter åt var och en,
3) Lång eller obegränsad utsträckning i tiden,
4) Någon form av disciplin och kontroll,
5) Misstanke om allvarliga kriminella handlingar,
6) Verksamhet på internationell nivå,
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7) Användande av våld eller andra metoder för hot,
8) Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer,
9) Deltagande i penningtvätt,
10) Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning,
rättsliga myndigheter eller ekonomin,
11) Strävan efter vinning och/eller makt.
Sex av kriterierna måste vara uppfyllda för att en gruppering ska anses
utöva organiserad brottslighet och punkterna 1, 3, 5, och 11 är
obligatoriska. Som exempel kan nämnas att svensk polis bedömer att
både Bandidos och Hells Angels uppfyller samtliga kriterier. 5

Självmarkerande gäng
Polisen bedömer att NSMC är ett så kallat självmarkerande gäng.
Kännetecknande för de självmarkerande gängen är, vilket begreppet
antyder, att de bland annat bär kläder, märken och andra attribut för att
identifiera sig och uttrycka grupptillhörighet. Dessa ”varumärken” kan
användas som skrämselkapital och för brottslighet. Bland de
självmarkerande gängen finns främst kriminella mc-organisationer,
också kallade enprocentsgäng. Enligt polisen sticker de kriminella mcgängen ut jämfört andra kriminella nätverk genom sin organisation,
hierarki och tydliga struktur. Ett mc-gäng kan också finna stöd hos
andra avdelningar, antingen inom landet eller internationellt.6
De självmarkerande gängen har ofta stor påverkan på brottsligheten i
lokalsamhället. Mc-klubbarna har många gånger under- eller
stödgrupperingar med medlemmar som tenderar att vara brottsaktiva
och ”måna om att visa klubbarna att de är värdiga att bli medlemmar i
moderorganisationen”, skriver polisen.7 Det kan också redan finnas
grupperingar på en ort där den ena stödjer exempelvis Bandidos och den
andra NSMC. Detta kan i sin tur leda till proxykrig mellan grupperna och
attacker i syfte att visa stöd för moderorganisationen.

Polisens användning av denna definition framgår av flera offentliga rapporter över
organiserad brottslighet. Se exempel i bilaga i bifogad länk:
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/oktober/ny-kartlaggning-av-kriminella-natverk-istockholm/
6
Ibid.
7
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen. Rapport Bandidos MC. 2018.
5
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No Surrender MC
NSMC grundades i Nederländerna 2013 av Satudarah MC-avhopparen
Klaas Otto. Sedan han lämnade 2016 ska den tidigare Satudarah MCtoppen Henk Kuipers ha tagit över ledarskapet. Han uppges dock inte
längre leda organisationen och hans tidigare roll är numera föremål för
en omfattande rättsprocess i Nederländerna. 8 NSMC uppger att
organisationen består av ett tjugotal avdelningar i Nederländerna, samt
är verksam internationellt i Spanien, Australien, Frankrike, Surinam,
Ryssland, Italien, Marocko, Belgien, Tyskland, Norge och Sverige.9

NSMC är en internationell organisation. Här får ”Ghost City”-avdelningen
besök av utländska NSMC-medlemmar.
NSMC är uppbyggd i en hierarkisk modell och följer samma
organisatoriska struktur som de andra kriminella mc-gängen.10 NSMC
påminner om de andra mc-gängen även på andra sätt. Medlemmarnas
mc-västar är utsmyckade enligt samma form som de övriga gängen i
miljön, en antagningsritual hos NSMC är i det närmaste identisk med en
rit som Satudarah MC använder sig av och flera av gängets varumärken
är kopior på Hells Angels MC:s motsvarigheter för att nämna några
exempel. Noterbart är dock att varumärkena i NSMC:s fall är få, och till
skillnad från övriga nämnda mc-gäng saknas en officiell
undergruppering att använda som rekryteringsbas och för brottslighet.
https://nos.nl/artikel/2356431-10-jaar-cel-voor-captain-henk-kuipers-van-motorclub-nosurrender
9
https://nosurrendermc.com/en/home-en.html
10
Gävle TR B 3907-19.
8
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Den svenska etablering av NSMC som är föremål för denna rapport
inleddes 2017. Polisen fick uppgifter om att något var på gång under
våren och i april startade gänget en svensk Facebooksida. Tre före detta
Black Cobra-medlemmar – en örebroare, som har pekats ut som tidigare
ledare för det nedlagda gänget, och hans två närmaste män – drev fram
den nya etableringen. Trion kände varandra väl sedan tidigare, hade
långa kriminella karriärer i bagaget och stora kriminella kontaktnät,
både nationellt och internationellt.11 12 De utgjorde senare en del av
organisationens ledarskikt med örebroaren i rollen som ”president” för
NSMC:s verksamhet i Skandinavien.
Mc-gänget expanderade snabbt därefter. Flera tidigare Black Cobramedlemmar anslöt till den nya organisationen, men även medlemmar i
andra kriminella konstellationer – som Soldiers from hell,
supportgrupper till Hells Angels, Outlaws och Rock Machine – lockades
till NSMC. Bland ”värvningarna” fanns också flera före detta medlemmar
i det uppmärksammade gänget Original gangsters. Däribland
grupperingens tidigare ”president”, som fick rollen som så kallad
Sverigekapten – det vill säga ledare för NSMC:s svenska filial och tvåa i
hierarkin efter den skandinaviske ”presidenten”.13

I juni 2019 sprängdes en strippklubb, med koppling till NSMC, i luften.
”Presidenten” var skriven som hyrestagare på lokalen.
Reporto förlag. Lasse Wierup, Matti Larsson. Svensk maffia – fortsättningen. 2010.
Information från Acta Publicas slutna källor.
13
https://www.expressen.se/nyheter/29-aringens-kopplingar-till-ganget-nu-svarar-ledaren/
11
12
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Åren 2017-2018 öppnade NSMC två
avdelningar. Den ena kallades ”Midtown” och
var placerad i Örebro. Medlemmarna i
avdelningen vistades främst i Örebro, men
även på olika platser i Östergötland som
Norrköping, Linköping och Motala. Någon
officiell klubblokal fanns inte, men
grupperingen knöts till en fastighet som
NSMC:s skandinaviske
fungerade som strippklubb. NSMC:s
”president”.
skandinaviske ”president” var skriven som
hyrestagare för lokalen.14 Efter att den
sprängdes i luften rörde sig flera av medlemmarna kring en krog i staden
i stället.15 Den andra avdelningen kallades ”Ghost City”, med klubblokal
i Borlänge. Medlemmarna kom främst från Dalarna, Gävleborg och
Örebro.

Vid invigningen av ”Ghost City”-avdelningens klubblokal i Borlänge inbjöds
medlemmar från flera utländska NSMC-klubbar.
14
15

Örebro TR B 3530-19.
Örebro TR B 5057-20.
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En medlem från Spanien söker kontakt inför festen i samband med
öppnandet av ”Ghost City”-avdelningens klubblokal i Borlänge.
Expansionsfasen blev dock kort. I samband med att NSMC utsattes för
flera våldsamma attacker under andra halvan av 2019 började
organisationen att krackelera. På bara några få veckor i december
försvann stora delar av NSMC:s toppskikt av olika skäl: ledaren för
avdelningen i Borlänge hoppade av och hans medlemmar följde efter.
Sverigekaptenen uteslöts tillsammans med en nära allierad till honom.
Samtidigt sköts en av de män som hade lett etableringen av NSMC i
Sverige ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping. Året därpå mördades
ytterligare inflytelserika medlemmar medan allt fler personer uppgav för
frivården att de hade lämnat gänget. Sommaren 2020 uteslöts den
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skandinaviske ”presidenten” och han blev av med sin väst. Samtidigt
stängdes organisationens verksamhet i Sverige ner.
Trots en kort period som aktiva uttalade Polismyndigheten våren 2020
att NSMC specifikt betraktades ha ”starkt negativ påverkan i de
samhällen där de etableras”.16 Organisationens främsta affärsidé tros ha
varit narkotikahandel och utpressning. Även om domar rörande
organiserad narkotikahandel saknas avseende medlemmar i NSMC gör
uppgifter till Acta Publica gällande att flera NSMC-medlemmar har
observerats när de har genomfört utlandsresor, både inom och utom
Europa, tillsammans. Misstanken är att de har förhandlat fram
narkotikauppgörelser.
Klart är dock att flera medlemmar har dömts och varit misstänkta för
grov narkotikabrottslighet sedan tidigare. Acta Publicas förra rapport
om organisationen visade att olika typer av narkotikabrott var bland de
vanligast förekommande hos NSMC-medlemmarna. Mordförsök,
misshandel, olaga hot och olika vapenbrott förekom också i flera fall.
Avseende organisationens vapentillgång kan nämnas att en
vapengömma i Örebro, bestående av bland annat en automatkarbin och
en kulsprutepistol, kopplades till NSMC utan att någon medlem dömdes
för brottet.

Denna hembyggda kulsprutepistol, även kallad rattlare, hittades hos en
örebroare med kopplingar till NSMC. Vapnet bedömdes av Polisens tekniker
vara i brukbart skick.

16

Kriminalvården. Yttrande. 2020-04-16. Linköpings TR B 1296-20.
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Våld och konflikter
NSMC var under åren 2018-2020 involverade i flera olika våldsamma
konflikter, främst i Östergötland och Örebro. Dessa omfattar en rad
våldsdåd – bland annat fyra mord på NSMC-medlemmar, tre
sprängningar och flera mordförsök – men bara ett urval av attackerna är
av relevans för denna analys och kommer att utvecklas senare i
rapporten. En kortare redogörelse över bakgrunden till konflikterna och
efterspelet är dock av vikt för att förstå sammanhanget.
Våldet mot NSMC utgörs av två parallella spår som
emellanåt går in i varandra. Enligt polis och
åklagare bottnar händelserna i Örebro i en konflikt
mellan NSMC:s skandinaviske ”president” och en
man som har uppgetts leda ett löst sammansatt
nätverk av personer som sysslar med lokal och
regional distribution av narkotika, i media kallat
Kartelledaren.
”Örebrokartellen”.17 Mannen, vi kan kalla honom
Kartelledaren, har en lång kriminell bakgrund. Även
om han har dömts för flera narkotikarelaterade brott under 2010-talet
har han oftast verkat utanför namngivna kriminella nätverk och lyckats
undgå större uppmärksamhet. Denna strategi tycks ha förändrats i
samband med att hans tidigare vänrelation med NSMC-”presidenten”
övergått till fiendskap. Efter uppgifter om ett offentligt bråk mellan de
två männen kopplar polisen ihop följande våldsincidenter till konflikten:
Juni 2018: Skjutning mot balkongen bredvid NSMC-”presidentens”
bostad.
December 2018: Knivbråk på restaurang mellan personer från
konfliktens båda sidor.
Juni 2019: Sprängning av NSMC:s strippklubb.
Juni 2019: En man kopplad till Kartelledaren blir knivskuren på en
restaurang.
Juli 2019: Kartelledarens bil blir beskjuten.
Oktober 2019: NSMC-”presidenten” och Sverigekaptenen blir
beskjutna. Skotten träffar andra bostäder i området. En medlem i det
kriminella Stockholmsgänget Shottaz har varit misstänkt och häktad för
att ha utfört skjutningen.
Mars 2020: En mordpatrull med NSMC-”presidentens” närmaste man
som måltavla stoppas av polisen.
Juli 2020: NSMC-”presidentens” närmaste man mördas.18
När fransk polis knäckte den krypterade kommunikationstjänsten
Encrochat greps Kartelledaren i Spanien. Enligt polis och åklagare visade
17
18

Örebro TR B 5057-20.
Ibid.
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chattrafiken att han hade beställt mord på NSMC:s ledargestalter i
Örebro och att han hade varit involverad i den ovan nämnda
mordpatrullens grusade planer. Men hovrätten friade Kartelledaren i de
delarna. I stället fälldes han för att ha lånat ut ett automatvapen till
mordpatrullen och för grova narkotikabrott. Personerna i patrullen –
däribland en tidigare medlem i NSMC – dömdes dock till fleråriga
fängelsestraff.19
En av de dömda männen i patrullen tillhörde ett kompisgäng i
Norrköping kallat ”Nätverket” (hädanefter Nätverket), som
Kartelledaren hade haft kontakt med. Männen i gänget har kopplingar
till lokala grupperingar som Skäggetorpsnätverket och mc-gänget
United Tribuns, men också nedlagda Black Cobra. Detta nätverk kom att
åtalas för att ha planerat, organiserat och utfört ett dubbelmord på
NSMC-medlemmar i december 2019 samt ytterligare ett mord på en
NSMC-medlem i april 2020. Sex av männen i Nätverket dömdes till olika
långa straff, däribland livstids fängelse, för sina roller i det senare
dådet.20
Fyra händelser i Östergötland kan kopplas till NSMC:
Juni 2019: Explosion på Ådalagatan i Linköping. Ett tjugotal personer
skadades. Sprängningen tros ha varit riktad mot en NSMC-medlem som
var skriven på en intilliggande fastighet.
December 2019: En ledande NSMC-medlem och ytterligare en medlem
skjuts ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping.
Januari 2020: Sprängdåd mot ett flerfamiljshus i Norrköping. Flera
personer lindrigt skadade. En NSMC-medlem var skriven på adressen.
April 2020: Två NSMC-medlemmar blir beskjutna utanför en restaurang
i Ingelsta i Norrköping. En av dem avlider.

19
20

Örebro TR B 5057-20. Göta HR B 2345-21.
Norrköpings TR B 1198-20, B 308-20. Göta HR B 2423-21.
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Analys
Orsakerna till NSMC:s fall är naturligtvis flera, komplexa och
samverkande. Acta Publica har identifierat de fem mest utmärkande
orsakerna för händelseutvecklingen.

1. Organisatorisk oförmåga
NSMC:s etablering i Sverige inleds egentligen med upplösandet av ett
annat kriminellt gäng: Black Cobra. Nätverket bildades i Danmark och
dök upp i Sverige i mitten av 00-talet. Gänget expanderade aggressivt
från södra Sverige till bland annat Stockholm, Mälardalen, Östergötland
och Göteborg innan verksamheten tynade bort bara ett fåtal år senare.
Orsakerna till detta är många och omtvistade – men klart är att interna
konflikter var en av ingredienserna till att Black Cobra snabbt försvann
som maktfaktor på den kriminella marknaden. Till exempel splittrades
gänget i södra Stockholm efter bara två år sedan medlemmarna hade
bråkat med varandra. Gängets ”Sverigepresident” – samma man som
senare blev NSMC:s skandinaviske ”president” – kallades in för att
medla i konflikten utan att lyckas.21
Även om Black Cobra var ett självmarkerande gäng genom sina kläder
med den anfallande kobran som motiv påminde organisationen inte om
de mer kända gängen inom samma kategori, som Hells Angels och
Bandidos. Strukturen var betydligt mer kaotisk och mindre hierarkisk än
de kriminella mc-gängens. Ett flertal vittnesmål visar också att nya
medlemmar anslöt under expansionsfasen utan att behöva genomgå
någon sorts inträdesprov eller medlemskap i undergrupperingar. 22 Den
sammantagna bilden är att Black Cobra var en svårstyrd organisation.
Att ledarfigurerna för Black Cobra därefter skulle kunna skapa och
bibehålla en mer hierarkisk mc-gängsstruktur ter sig därför som dömt
att misslyckas. Men i samband med att de tar NSMC till Sverige ges de
ledande roller: en av dem får ”officersuppdraget” som sergeant at arms
för NSMC:s Midtown-avdelning, en annan tilldelas en internationell
befordran av NSMC i form av en nomad-titel medan den tidigare
”presidenten” återigen tar rollen som ”president” och högsta ansvarig
för alla avdelningar i Skandinavien.23 Dessutom utses en tidigare
”president” för avsomnade Original gangsters till ledare för den svenska
etableringen. Ingen av dessa män har tidigare varit ”framgångsrik” i så
måtto att de har lett en kriminell gruppering som har varit beständig
över tid, eller som har präglats av den uthållighet och disciplin som
Södertörns TR B 12630-17.
Reporto förlag. Lasse Wierup, Matti Larsson. Svensk maffia – fortsättningen. 2010.
23
Norrköpings TR B 2137-18. Örebro TR B 5057-20.
21
22
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omgärdar de kriminella mc-gängen. Även om de har kunnat skryta med
breda kriminella kontaktnätverk saknade de erfarenhet av att styra över
ett mc-gäng med de regelverk som ingår i miljön.
När en ny aktör etableras på den kriminella marknaden följer ofta
våldsamma konflikter. För att inte bli sårbart behöver ett kriminellt gäng
många medlemmar. I NSMC:s fall finns exempel på hur oerfarna
medlemmar fick stort inflytande, men också på hur organisationen har
haft kontakter med omyndiga tonåringar. Detta är ett svaghetstecken
om man jämför med andra kriminella mc-gäng. Det vittnar också om att
NSMC har varit i desperat behov av manskap och har tvingats att ta in
medlemmar som har ”ratats” av andra gäng eller som har drivits av egna
agendor, snarare än att rätta in sig i de bestämmelser som omgärdar mc-

Nomaden utanför en restaurang som han ofta rörde sig kring.
miljön. Detta har inte bidragit till organisationens stabilitet.
En missnöjesyttring, som utgör ett litet men tydligt exempel på
problemen, kommer hösten 2019 när en medlem i Gävleborg vill lämna
för att han inte har fått en större roll i klubben. Han är besviken på
utebliven uppbackning i en konflikt och anser att det inte enbart kan
vara ”presidentens” privilegium att få skydd. I sms till en ledare för
avdelningen i Borlänge skriver han att det bara är en massa möten och
att det ”inte händer ett skit”. Ledarens svar: ”Nej bror jag behöver dig i
klubben!!!”. Men i nya meddelanden uppger den besvikna medlemmen
att en bekant kommer att lämna klubben då den är ”Kalle Anka jämfört
med 81” och att han själv avser att börja samarbeta med ”gamla vänner”
igen.24 En liknande dialog, där en person i högre i ställning närmast ber
24

Gävle TR B 3375-19.
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en annan medlem att stanna kvar, är svår att se framför sig i något av de
mer etablerade kriminella mc-gängen.25
Senare samma år krackelerar organisationens ledargrupp i allt större
omfattning på bara några få veckor. Ledaren för Borlänge-avdelningen
blir utesluten sedan han har meddelat att han och hans ”killar” hoppar
av.26 Sedan utesluts Sverigekaptenen och en nära allierad till honom.
Den man som har varit sergeant at arms för Midtown-avdelningen
mördas utanför en nattklubb i Norrköping. Redan här – i december 2019
– har det relativt nystartade mc-gänget drabbats av svåra
organisatoriska smällar som är svåra att hämta sig från. Ledarskiktet och
medlemsantalet har vid det här laget tunnats ut i sådan grad att en
framgångsrik offensiv för nyrekrytering är svår att se framför sig.

Två NSMC-medlemmar sköts ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping i
december 2019.
Händelseutvecklingen, med upprepade våldsattacker mot
organisationen, talar emot att mer ”erfarna” gängmedlemmar skulle
kunna lockas till NSMC vid denna tidpunkt, oavsett vilka ledarroller de
skulle kunna bli aktuella för. Inte heller finns någon rekryteringsbas att
fylla ut leden med eller hämta nya ledare från. Ytterligare en faktor som
kan ha bidragit till att grupperingen inte lyckades stadga upp den
skakiga grunden är att den verkar ha saknat stöttning från
81 är ett smeknamn för Hells Angels MC. Siffrorna refererar till alfabetets åttonde och första
bokstav, vilket bildar akronymen “HA”.
26
Norrköpings TR B 1198-20, B 308-20.
25
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moderorganisationen och de utländska filialerna. Bara ett halvår efter de
dramatiska veckorna i december är NSMC nedstängt i Sverige.
Sammanfattningsvis har etableringen varit rörig och ”den löpande
driften” närmast tumultartad – långt ifrån den hierarkiska och tillslutna
miljö som andra kriminella mc-gäng har byggt upp och verkat i under
lång tid. Slutsatsen är att även om ledarna och medlemmarna har haft
omfattande karriärer inom organiserad brottslighet har de saknat den
organisatoriska förmåga och erfarenhet som krävs för att driva ett
självmarkerande gäng i mc-miljön. När bygget började rasa var
organisationen redan under sådan press att den inte gick att rädda.

2. Utebliven rekryteringsbas – utebliven expansion

I januari 2020 hittade Polisen en automatkarbin med magasin och skarp
ammunition i lägenhetsförrådet hos en örebroare med NSMC-kopplingar.
I januari 2020 hittade polisen två automatvapen, ammunition och
skyddsvästar i samband med en husrannsakan hos en man i Örebro.
Fyndet kopplades till NSMC. Några månader senare kallades en 15-årig
pojke till förhör om vapengömman. Hans fingeravtryck hade hittats på
en sopsäck som ett av vapnen låg i och veckorna därefter sågs han
tillsammans med en av det kriminella mc-gängets ledarfigurer. När
förhörsledaren bad pojken att kommentera sin relation till flera
namngivna NSMC-medlemmar ville han inte svara. Samtidigt sade han
att han inte tror att de är med i något gäng och att han bara ”softar” när
han umgås med dem. Pojken sade också att han hade rört många
sopsäckar och att han vid ett tillfälle hade hjälpt bostadsinnehavaren att
flytta. Misstankarna om att han hade transporterat vapen åt gänget
skrevs av. 27 Samma vår dömdes en femtonåring i Motala till
27
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ungdomsvård för olaga hot och två fall av misshandel på två olika
högstadieskolor i kommunen. I den vårdplan som socialtjänsten
upprättade för pojken står att han ”måste få hjälp att bryta med
kontakter inom No Surrender MC där han har kontakter”. 28
Som nämndes i analyspunkten ovan kräver ett kriminellt gäng
medlemmar. Den främsta anledningen till detta är att organisationen
inte ska bli sårbar. Medlemmar i lägre ställning kan dessutom utföra
brott som har beställts på högre ort, vilket innebär ett lågt risktagande
för ledarna. Fler medlemmar innebär också mer makt och utgör en
styrkefördel när ett gäng till exempel breddar sina revirgränser. Att
NSMC har startat närmare 60 avdelningar runtom i världen sedan 2013
understryker också att expansionen har varit aggressiv och av vikt för
organisationen.
I Sverige skedde visserligen en expansion i etableringens början –
tidigare gängmedlemmar i andra misslyckade konstellationer runt om i
Sverige, vänner och fängelsekompisar tillkom – men därefter lyckades
inte NSMC locka till sig något större antal nya medlemmar, trots en tunn
organisation där möjligheterna att stiga i graderna var stora. Någon
stödgruppering, likt Hells Angels-lierade Red and White Crew eller
Bandidos motsvarighet X-team, har inte heller funnits. Att kriminella
mc-gäng har kontakter med så unga personer som i exemplen ovan
måste ses som ytterst sällsynt. Tillvägagångssättet känns snarare igen
från lokala kriminella nätverk, där svenska myndigheter har varnat för
att ungdomar används som springpojkar och vakter.29 30 Exemplen med
tonåringarna i fallet NSMC kan betraktas som ett närmast desperat
svaghetstecken och som en konsekvens av de svårigheter som klubben
har haft att rekrytera nya medlemmar.
Utöver avdelningarna i Örebro och Borlänge finns uppgifter om att
gänget planerade att bredda sig geografiskt och öppna avdelningar i
Gävle och i Umeå, men planerna verkar ha lagts på is i samband med att
Borlänge-avdelningen försvann och trycket från våldsattackerna mot
klubben blev allt hårdare. Återigen kan nämnas att de många våldsdåden
som riktades mot klubben sannolikt också hade en avskräckande effekt
på medlemsrekryteringen.

Linköpings TR B 3633-19.
Polismyndigheten. Underrättelseenheten, polisregion Stockholm. Kriminella nätverk inom
den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm. 2019.
30
Polismyndigheten. Underrättelseenheten, polisregion Stockholm. Kriminella nätverk inom
den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm. 2021.
28
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3. Interna konflikter
”Ett gäng pajaser som gör sina pengar på att bötfälla bröder”. Så beskrev
NSMC:s skandinaviska ”president” ledaren för Ghost City-avdelningen i
Borlänge och hans ”killar” efter beskedet om att de hade hoppat av. De
hårda orden var dock ingenting mot vad som komma skulle. Kort tid
därefter meddelade NSMC via Facebook att klubbens Sverigekapten –
det vill säga den högsta nationella ledaren för organisationen –
tillsammans med en 37-årig medlem som varit nära allierad till honom
var uteslutna och inte fick kontaktas. ”Dom här pissluffarna tillhör ej vår
klubb längre”, deklarerade NSMC intill en bild på duon.

NSMC:s uppdatering på Facebook när Sverigekaptenen och hans 37årige kamrat uteslöts.

Nomaden.

Vad som låg bakom uteslutningarna har inte
framkommit offentligt. Sverigekaptenen
verkar dock ha delat klubben och ha hamnat i
konflikt med NSMC-”presidentens” närmaste
man, en medlem med titeln ”nomad”.31
Bland annat kallades Sverigekaptenen för
den ”äckliga lilla råttan” av Nomaden i ett
sms efter uteslutningen.32 Av ytterligare sms
framgår att NSMC-”presidenten” hade tagit
Nomadens parti mot Sverigekaptenen och en
annan ledargestalt i klubben.33 Nomaden
uppgav senare i ett polisförhör att

En nomad är en medlem som inte tillhör någon specifik avdelning. I andra kriminella mcgäng, som Bandidos, har en nomad både hög ställning och som uppgift att kontrollera att
centrala beslut verkställs hos avdelningarna. Nomaden kan också fungera som medlare i
interna konflikter.
32
Örebro TR B 5057-20.
33
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Sverigekaptenens mentalitet inte gick ihop med hans.34 Sverigekaptenen
har dock i egna förhör uppgett att han aldrig blev utesluten – i stället
ska han självmant ha lämnat klubben och han påtalar att han och
NSMC-”presidenten” är gamla barndomsvänner från Uppsala.35 Ett
chikanerande Youtube-klipp om NSMC-”presidenten” som
Sverigekaptenen skickade till en bekant några månader efter
uteslutningen antyder dock att relationen varit allt annat än
vänskaplig.36 Sverigekaptenens 37-årige kamrat, som uteslöts
samtidigt, svarade på beslutet med att göra filmer där han urinerade på

Avhoppen – ingen större förlust menade en kvarvarande medlem i en
sms-dialog.
en NSMC-väst, och genom att publicera aggressiva utfall mot klubben på
sociala medier.37
Sommaren 2021 kom nästa vändning. Då dömdes Sverigekaptenens 37årige kamrat för förberedelse till mord på Nomaden. Han ingick i den
tidigare nämnda mordpatrull som hade organiserats av en medlem i
Nätverket och som stoppades på väg till Örebro i mars 2020. 37-åringen
kopplades bland annat ihop med en bil i vilken polisen hittade vapen,
ammunition och regnställ. Övervakningsbilder visade när 37-åringen
köpte regnkläderna – tillsammans med den förre Sverigekaptenen.
Enligt tingsrättens dom framgick 37-åringens motiv för att mörda den
tidigare klubbkamraten av de aggressiva utfall han hade publicerat mot
NSMC efter uteslutningen.38

Ibid.
Ibid.
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37-åringen fångas på övervakningskamera när han, NSMC:s tidigare
Sverigekapten och en släkting handlar bland annat regnkläder. Kläderna
hittades senare i en misstänkt ”mordbil”, tänkt att användas vid ett
attentat mot NSMC-medlemmar i Örebro.
Fallet med 37-åringen är ett ytterst konkret exempel på en intern
konflikt som var nära att få ödesdigra konsekvenser för NSMC. Mord
som resultat av interna konflikter inom svenska mc-gäng har skett förut,
men att en utesluten medlem har varit nära att att mörda en ledare för
sin tidigare gruppering tillsammans med representanter för en rival
torde vara närmast unikt i svensk rättshistoria.
Fallet med 37-åringen visar också att ledarskapet i NSMC saknade intern
kontroll, och att det inte lyckades kväsa de meningsskiljaktigheter som
uppstod. Osäkerheten på den egna gruppen spred sig därtill i NSMC:s
ledarskikt. I sms ber Nomaden NSMC-”presidenten” att han ska fråga en
kontakt om vilka som är ”spioner hos oss”, vilket tyder på att ledarna
hade tankar om att organisationen var infiltrerad.39 Utöver
uteslutningarna i december 2019 flyttade flera medlemmar, bland annat
sådana som uppges ha stöttat Sverigekaptenens sida och som hade
kommit till Örebro från andra orter för att ingå i etableringen, tillbaka
till sina tidigare hemorter igen. Att ledarskapet inte kunde hålla ihop
den lilla medlemsgrupp som fanns kvar och att det fanns misstankar om
”spioner” bland medlemmarna är bevis på att sammanhållningen var
skör.

39
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Som tidigare nämnts verkar NSMC i Sverige inte heller ha fått något
internationellt stöd från moderorganisationen. År 2017, när den svenska
etableringen var i sin linda, ska medlemmarna ha fått hjälp med
uppstarten av en dansk avdelning. Senare på våren uppmärksammade
den dåvarande ledaren för NSMC i Nederländerna, Henk Kuipers, den
svenska etableringen med en gratulation på Facebook. Det finns även
bildmaterial från när svenska NSMC-medlemmar träffar utländska
klubbkamrater i Sverige.40 Men ingenting tyder på att utländska, mer
etablerade, avdelningar har bistått den svenska filialen med hjälp att
antingen hantera sina interna konflikter eller styra upp organiseringen.
Ett skäl till detta kan vara att den nederländska moderorganisationen
själv har haft problem att hålla ihop i samband med att den har varit satt
under lupp av nederländska myndigheter. Ytterligare omständigheter
som kan förklara varför NSMC centralt inte har varit intresserat av att
hjälpa de svenska medlemmarna redovisas i nästa analyspunkt.

4. Externa konflikter

I rättegången mot Nätverket i Norrköping vittnade en polis vid
Nationella operativa avdelningen om att de olika morden på NSMCmedlemmar i december 2019 och april 2020 var att se som rena
beställningsjobb och att motivet var pengar. Enligt polismannen hade
dåden sin grund i konflikten mellan NSMC-”presidenten” och
Kartelledaren i Örebro. 41 Polis och åklagare knöt ett alias på Encrochat
kallat ”sicarioback” till Kartelledaren, som främst hade uppehållit sig i
Spanien de senaste åren där han enligt egen uppgift ägde en
kebabrestaurang.42 43 Enligt polis och åklagare framgick en rad uppgifter
av de tidigare krypterade chattarna: bland annat att ”sicarioback” hade
utfäst en belöning på 300 000 kronor till den som mördar någon av
NSMC:s ledarfigurer i staden, att han hade bistått med vapen, att
Nätverket i Norrköping hade tagit på sig uppdraget men också att
”sicarioback” hade haft ytterligare torpeder till sitt förfogande. 44

I ett encromeddelande skriver Kartelledaren ”låt oss bara utrota do
här jävla kackerlackorna”. Polisen misstänker att det är NSMCmedlemmar han åsyftar.
Både tingsrätt och hovrätt slog fast att Kartelledaren låg bakom aliaset
”sicarioback”. Men hovrätten friade Kartelledaren helt från
mordplanerna. Rätten ansåg att de chattmeddelanden som hade lagts
Gävle TR B 3140-18.
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fram som bevisning visade att användaren ”sicarioback” hade ”ett
påtagligt starkt intresse” av att döda NSMC-ledarna, men att någon
slutsats kring hans del i olika morduppdrag inte var möjlig att dra. Att
han hade lånat ut ett automatvapen för ett mordattentat ansågs inte
heller utgöra mordförberedelse eftersom han aldrig hade haft vapnet i
sin egen besittning – i stället fälldes han för grovt vapenbrott.45
Trots polismannens vittnesmål om kopplingen mellan konflikten i
Örebro och morden i Norrköping har Kartelledaren aldrig varit misstänkt
för inblandning i de senare dåden eller för några mordbeställningar i
Östergötland. Och även om ett ekonomiskt motiv har spelat en roll för
Nätverkets misstänkta engagemang i Norrköpingsattackerna så har det
funnits mer personligt motiverade drivkrafter bakom dåden. En av
männen i Nätverket, en 27-årig man, har nämligen tidigare varit nära
vän med två NSMC-medlemmar som fallit offer för de två attacker som
Nätverket åtalades för: Dels den tongivande ledare som mördades
utanför en nattklubb i Norrköping vintern 2019 och dels den
Linköpingsbo som tros ha varit måltavla för sprängningen på Ådalagatan
sommaren 2019 samt för skjutningen i Ingelsta våren 2020, där en
annan NSMC-medlem avled.
Trion hade tidigare varit medlemmar i Black
Cobra. 27-åringen och Linköpingsbon hade
ingått i den tredje mannens närmaste krets
under tiden han ledde gänget i Linköping.
Men till skillnad från de andra två följde 27åringen aldrig med till NSMC. I stället
noterade polisen att något verkade ha skurit
sig mellan honom och de andra två då han
inte fick något mottagande i samband med
att han släpptes från ett fängelsestraff och
Mordoffret i Ingelsta.
började röra sig i andra kretsar. Ändå uppgav
en närstående till en av männen att hon blev ”så chockad” när hon fick
höra att 27-åringen misstänktes för inblandning i ett av dåden. 46
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Bilen som Nätverkets mordpatrull använde vid dödsskjutningen i Ingelsta
hittades utbränd utanför Norrköping efter skjutningen.
Hovrätten dömde 27-åringen till livstids fängelse för sin roll i
dödsskjutningen i Ingelsta. Av avkrypterade encrochattar framgår att
hans motiv snarare var personligt agg gentemot Linköpingsbon än
pengar. I en chatt efter skjutningen uppgav han att Linköpingsbon var
den egentliga måltavlan för attentatet och inte den NSMC-medlem som
mördades i skjutningen. Under veckorna därefter verkar 27-åringen ha
varit fast besluten att genomföra ett nytt försök att mörda
Linköpingsbon. I ett chattmeddelande skrev han att han ”måste” mörda
honom. Senare meddelade han en annan medlem
i Nätverket att han ville vara skytt vid en ny
skjutning mot Linköpingsbon. Han uppgav också
att han hade tagit reda på var Linköpingsbon
arbetade, och fick i uppdrag av sin
nätverkskamrat att påbörja planeringen av ett
nytt attentat. Av chattarna att döma pågick 27åringens kartläggning av Linköpingsbon fram till
juni 2020, då Encrochat varnade sina användare
för att tjänsten var infiltrerad. Livstidsdomen mot
27-åringen omfattar även dessa planer på ett nytt
27-åringen.
mordattentat mot Linköpingsbon.47
Att kriminella gäng och grupperingar hamnar i blodiga konflikter av
strategiska skäl är inget ovanligt. När en ny konkurrent vill ta andelar på
den kriminella marknaden ses det sällan med blida ögon av de andra
47
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aktörerna. Men de två konflikter som lyfts fram här – Kartelledarens
bråk med NSMC-”presidenten” i Örebro samt 27-åringens jakt på
Linköpingsbon i Östergötland – har inslag av att utgöra personligt
motiverade vendettor, snarare än en reaktion mot organisationen NSMC
eller ett sätt att rå om sitt eget hus gentemot rivaliserande motståndare.
Osämjan mellan de ovan beskrivna aktörerna är sprungna ur en tidigare
vänskap och i deras encrochattar ter sig våldsplanerna som känslostyrda.
Ett talande exempel är när 27-åringen diskuterar attentatet i Ingelsta
med en annan användare. Den andra användaren anser att
dödsskjutningen har präglats av ”många missar som kommer kosta oss
dyrt” och skriver att ”vi måste ligga lågt göra para bara attackera när de
är nödvändigt”, vilket framstår som ett strategiskt angreppssätt för att
inte dra åt sig onödig polisiär uppmärksamhet. 27-åringen håller med
om kritiken och inflikar att de har haft bråttom. Men samtidigt, i en
annan chatt, delar han paradoxalt nog sina fynd i den egna
kartläggningen av Linköpingsbon som han vill mörda och berättar att
han vid ett tillfälle stod parkerad i närheten av mannens bostad i en
halvtimme. 48
Om man ska förstå varför NSMC misslyckades i Sverige är uppgifterna
om medlemmarnas personliga konflikter med aktörer utanför klubben
avgörande. Faktum är att den slutgiltiga nedstängningen av klubbens
etablering i Sverige berodde på denna omständighet. Sommaren 2020
uteslöts nämligen NSMC-”presidenten”, som hade fungerat som chef för
de skandinaviska klubbarna, i Örebro. En källa berättade för Nerikes
allehanda att attackerna mot NSMC egentligen inte handlat om klubben
i sig. ”Det handlar snarare om en konflikt som rör 44-åringen (NSMC”presidenten”, reds. anm) och hans affärer. Ledningen i Europa
tröttnade på våldet som riktades mot No Surrender på grund av honom”,
sade källan till tidningens reporter. I samma veva slog klubben igen
verksamheten i Sverige.49 Återigen kan det vara värt att nämna att
ingenting tyder på att moderorganisationen har bistått den svenska
filialen med stöd för att hantera konflikterna.
I Sverige finns ett flertal exempel på hur gängkrig som har startats av
personliga skäl – emellanåt av för utomstående triviala anledningar –
kan få extremt allvarliga och långtgående följder. Den flera år långa
konflikt som har pågått mellan olika kriminella grupperingar i
Biskopsgården inleddes med ett svartsjukedrama och har sedan dess
förgrenat sig i en rad olika motivbilder. Av en intervjustudie från BRÅ
om skjutningar i kriminella miljöer framgår att orsaken till en konflikt
verkar vara underordnad konfliktens konsekvens – det viktiga är hur
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konflikten påverkar en aktörs ställning och position.50 Det våldsamma
kriminella ryktet är viktigt att behålla som sköld och för att inte tappa
ansiktet är alla medel tillåtna. Att känna sig kränkt och förorättad kan
därför bli farliga drivkrafter. De många attackerna mot NSMC har
naturligtvis sin grund i en komplex och mångtydig bakgrund – men att
enbart se till exempel dåden i Norrköping som beställningsjobb och att
inte ta hänsyn till de personliga konflikter som legat som grogrund för
händelserna vore att missa hela bilden.

5. Fienden sluter sig samman
I Sverige finns flera exempel på när kriminella mc-gäng har inlett
våldsamma konflikter i försök att radera ut konkurrensen. Ett närtida
exempel är Outlaws försök till återetablering i Sverige. Från mitten av
00-talet och cirka tio år framåt utsattes klubben för en rad olika
våldsdåd med kopplingar till främst Hells Angels och Bandidos. Outlaws
och den Bandidosallierade grupperingen Solidos kom i konflikt i
Gävleborg, där Outlaws fick sin klubblokal uppeldad och
”avdelningspresidentens” arbetsplats blev beskjuten. År 2012 dömdes
tio män knutna till Hells Angels och supportergrupperingen Red and
White Crew för en planerad attack på en krog i Stockholm, där tre
personer i Outlaws misshandlades svårt.51 Samma år mördades en
Outlaws-ledare i Blekinge av en medlem i Red and White Crew.52 Detta
är bara ett axplock av de händelser som ledde fram till att Outlaws så
småningom försvann från rampljuset. Även om Outlaws stod för några
motattacker och något officiellt “samarbete” mellan Bandidos och Hells
Angels aldrig existerade så gjorde de gemensamma krafterna att Outlaws
fick svårt att freda sig.
När svensk polis fick tillgång till material från den tidigare krypterade
kommunikationstjänsten Encrochat våren 2020 kunde de följa hur
kriminella planerade mord, narkotikabrott och andra grova brott. Men
via chattarna var det också möjligt att följa hur kriminella från olika
grupperingar samtalade med varandra och hur de samverkade när
intressena var gemensamma.
För att förstå det trängda läge som NSMC hamnade i måste man titta
bakåt. Flera av ledarna i NSMC hade en bakgrund i Black Cobra, som i sin
tur hade haft en konflikt med Bandidos i slutfasen av sin existens.
Bandidos agg mot den dåvarande Black Cobra-”presidenten” i Örebro –
som senare fick rollen som ”president” för NSMC – upphörde inte bara
för att Black Cobra-medlemmarna tog av sig sina tröjor. Vid ungefär
samma tid tappade en lokal Black Cobra-ledare i Östergötland
Brottsförebyggande rådet. Skjutningar i kriminella miljöer. En intervjustudie. 2019.
Stockholms TR B 9693-10. Svea HR B 2762-12.
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kontrollen över Linköping i samband med att han var frihetsberövad och
Bandidos med sin supportergrupp X-team bredde ut sig i området. Han
inledde då etableringen av NSMC och flyttade till Norrköping, där han
startade svartklubb. Denna flytt kan ha irriterat och stört kriminella
aktörer i Norrköping, vars undre värld befann sig i en sorts maktvakuum
vid tillfället, bland annat till följd av att Hells Angels hade stängt ner sin
avdelning i kommunen. Enligt Acta Publicas källor rådde flera allianser
vid NSMC:s etablering i länet: en lokal gruppering i Linköping,
Berganätverket, stod närmare NSMC medan en
annan gruppering, Skäggetorpsnätverket,
uppgavs vara kopplad till X-team och Bandidossfären. 53
Redan i detta skede – i NSMC:s linda – kan man
se flera skäl för andra aktörer att vilja få bort den
nya klubben från Östergötland. Klart är också att
två centrala medlemmar i Nätverket, den
konstellation som har dömts för mord på en
NSMC-ledare och varit misstänkt för att ha begått
30-åringen.
ytterligare två, har haft löpande kontakt med en
bred samling personer kopplade till olika kriminella nätverk under tiden
attentaten skedde. Den ena Nätverksmedlemmen är den 27-åring som
beskrevs i föregående analyspunkt. Den andra är en 30-åring som anses
ha lett gruppen och organiserat mordet i Ingelsta. Av duons chattar
framgår att de har löpande kommunikation med personer i andra
kriminella nätverk och med medlemmar i kriminella mc-gäng. 30åringen vidarebefordrar bland annat den chattkonversation han hade
med mordskytten vid tiden för dådet i Ingelsta till en ledargestalt i
Bandidos.54 Konversationen innehåller skyttens redogörelse över vad
som hände vid attentatet. I 30-åringens lista över Encrochat-kontakter
finns också ledare för kriminella nätverk i Göteborg, Södertälje och
Örebro. I ett annat meddelande uppger han att ”barn från Hageby”, där
det också finns en kriminell gruppering, har legat bakom den fälla som
lurade mordoffret till platsen för skjutningen.55
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Tre av de medlemmar i Nätverket som har dömts för mordet på en NSMCmedlem i Ingelsta våren 2020: skytten, fixaren och ledaren. Denna bild
skickade fixaren till en medlem i Hells Angels.
Även 27-åringen, som dömdes för att ha agerat fixare inför mordet,
kommunicerar med andra kriminella efter Ingelsta-skjutningen. När 30åringen påtalar för honom att det kommer att bli svårt att ta betalt från
”allierade” för mordet eftersom offrets klubbkamrat klarade sig oskadd
svarar 27-åringen att de inte kan ta någonting från ”hattarna”. Enligt
polisen är ”hattarna” ett smeknamn för Bandidos. Huruvida det är
Bandidos som avses i meddelandet har aldrig slagits fast, men klart är
att även 27-åringen har haft tät kontakt med representanter från mcgänget.
När 30-åringen greps och senare släpptes i en annan brottsutredning
informerade 27-åringen en tongivande medlem i Bandidos om detta. När
27-åringen inledde en egen kartläggning av den NSMC-medlem som
överlevde skjutningen i Ingelsta delade han sina fynd med Bandidosmedlemmen, som i sin tur svarade att måltavlan är en ”smutsig
horunge”.56
Norrköpings TR B 1198-20, B 308-20. Acta Publica har identifierat ett av de Encrochat-alias
som 30-åringen haft kontakt med som en medlem i Bandidos MC Stockholm.
56

28

När 30-åringen greps på nytt – den här
gången som misstänkt för inblandning i
mordet i Ingelsta – fick 27-åringen ett
stöttande bildmeddelande från en
medlem i Hells Angels.57 30-åringen och
27-åringen observerades också av
polisspanare när de träffade två män
som tidigare har kopplats ihop med
Hells Angels-grupperingen Red and
White Crew.58 59 De fyra männen hade
också en gemensam chattgrupp.60
I Örebro har flera kriminella aktörer
också haft målet att stoppa NSMC:s
En Hells Angels-medlem
framfart. Även om Kartelledaren friades
skickade ett stöttande
från anklagelser om att ha stämplat till
meddelande till 27-åringen.
samt förberett mord så lånade han ut
ett automatvapen till ett mordkommando för ett planerat attentat. Han har också haft ett brett
kontaktnät i den kriminella världen. Acta Publica har kunnat spåra
kontakter med medlemmar i andra lokala kriminella nätverk i bland
annat Örebro, Flemingsberg, Göteborg och Norrköping, samt med Hells
Angels.61
I oktober 2019 inträffade en skottlossning i bostadsområdet Tybble.
Kulorna träffade fasaden och flera balkonger på ett hyreshus. 62
Måltavlorna för skjutningen troddes vara NSMC-”presidenten” och hans
underordnade, klubbens dåvarande Sverigekapten.63 Senare häktades en
19-åring som misstänkt för brottet.64 19-åringen flyttades senare till
häktet i Luleå där han misstänktes för ett rån tillsammans med andra
medlemmar i grupperingen, men frikändes slutligen och släpptes på fri
fot. 19-åringen är kopplad till en undergrupp till Shottaz, ett kriminellt
gäng med bas i Järvaområdet i nordvästra Stockholm, som i media kallas
för FLG eller Filterlösa grabbar.65 De kriminella nätverken i Järva, som
Dödspatrullen, Husbys hyenor och Shottaz, har i flera år legat i olika
blodiga konflikter med varandra och omgärdats av uppgifter om att de
tar sig an kontraktsmord. Året efter skjutningen i Tybble aktualiserades
Norrköpings TR B 1198-20, B 308-20.
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Shottaz för Örebropolisen på nytt. Då observerade polisspanare hur två
personer i Kartelledarens närmaste krets träffade en Shottaz-medlem.
Veckorna därefter dokumenterade polisen när Kartelledaren själv
träffade flera Shottaz-kopplade personer – däribland den ovan nämnda
19-åringen – på olika platser i Örebro.66

Den så kallade Kartelledaren (mitten) fångades på bild av polisspanare
när han träffade Shottaz-medlemmar i Örebro.
Kartelledaren har aldrig delgivits misstanke om att ha legat bakom
skjutningen i Tybble. Att Nätverket-duon och Kartelledaren har haft
omfattande kontakter med andra kriminella aktörer betyder naturligtvis
inte heller att dessa aktörer i sin tur har varit inblandade i mord. Men
klart står att grupper som framför allt Bandidos, men även i någon mån
Hells Angels – som är rivaler till vardags – har känt till vad som har
pågått avseende attackerna mot NSMC och inte har haft något emot det.
Snarare har till exempel männen i Nätverket mötts av support. Precis
som när Outlaws plockades bort från den kriminella marknaden har
Bandidos och Hells Angels haft delade intressen i området, i form av
stödgrupperingarna Red Devils i Norrköping och X-team i Linköping.
66
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Bland kriminella tycks dock NSMC:s passiva konflikthantering ha väckt
uppmärksamhet. I encrochattar samtalade Nätverket i Norrköping om
att ”dom kommer gömma sig ännu mer” efter att mordpatrullen i Örebro
greps.67 En person i den så kallade Kartelledarens närhet tros vara den
som skrev ”Ska du inte hämnas dina medlemmar??” till NSMC”presidenten” via ett falskt konto på klubbens Facebook-sida. I ett
Youtube-klipp som den senare Sverigekaptenen skickade till en bekant
anklagades NSMC-”presidenten” för att ha orsakat flera mord på
personer i sin närhet genom åren – och besvarat våldet genom att själv
gå under jorden. 68
Det är dock lätt att förstå att NSMC:s kvarvarande ledare i Örebro kände
sig pressade. Inte heller i de mest turbulenta faserna kom någon hjälp
från moderorganisationen och de isolerade avdelningarna. Faktum är att
inte en enda bild på de svenska medlemmar som har avlidit i attentaten
har publicerats på NSMC:s hemsida, vilket vanligtvis är tradition. Att ett
nyetablerat och isolerat mc-gäng, utan hjälp från sina egna, skulle
kunna stå emot de förenade krafterna är ett otänkbart scenario. I ett läge
där kontraktsmord dessutom enkelt kan läggas ut på vem som helst i
krypterade kanaler är det problematiskt att förutse vem fienden är och
varifrån hotet kommer. När Nomaden fick information om att det fanns
ett pris på hans och NSMC-”presidentens” huvuden frågade han glatt i
ett sms hur mycket de var värda.69 Samtidigt hade han sms-diskussioner
med NSMC-”presidenten” som pekade på att andra känslor bubblade
bakom fasaden. Nomaden skrev bland annat till ”presidenten” att han
undviker honom ”för jag vill inte att dom ska komma peppra bilen med
dig i”.70 I förhör sade ”presidenten” i sin tur att han var paranoid och att
han bara kunde känna sig trygg tillsammans med sin flickvän och
Nomaden. Nomaden var inne på samma tongångar. ”Vi kan inte ens lita
på våra egna”, skrev han i ett sms till ”presidenten” och fortsatte: ”Jag
vet att någon kommer sälja för eller senare”. Några dagar därefter sköts
han ihjäl på en parkeringsplats.71
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Polisen bedrev spaning på flera medlemmar i Nätverket under våren
2020.
I en kartläggning från 2021 noterade Polisen i Stockholm att tendensen
med kriminella nätverk som samverkar med andra nätverk utanför sitt
lokalområde har blivit allt tydligare. En lärdom Polisen tog med sig från
arbetet med Encrochat var att individer med koppling i den kriminella
mc-miljön hade nästan dubbelt så stora kontaktnät jämfört med
genomsnittet av användarna.72 I fallet NSMC var trenden påtaglig. Även
om polisen har misstänkt att NSMC har genomfört motattacker och
slagit fast att organisationen har haft tillgång till både vapen och
våldsbenägna medlemmar är frågan om ”resurserna” skulle ha räckt för
att slå tillbaka våldet. Utöver de som har dömts för dåden visar de
avkrypterade chattarna att ytterligare ett flertal mäktiga kriminella
aktörer på olika sätt har samverkat i bakgrunden i kampen mot NSMC, så
till den grad att det är svårt att se att NSMC hade möjlighet att skapa
några allianser över huvud taget.

Polismyndigheten. Nationella operativa avdelningen, underrättelseenheten. Lärdomar av
Encrochat - analysprojekt Robinson. 2021.
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Framtid/prognos
Ett nytt kriminellt gängs etablering på en ort är förenad med stora
påfrestningar och utmaningar för samhället. Rättsväsendet tvingas
binda upp stora resurser för att utreda och förebygga brott medan
socialtjänsten måste sätta in insatser för att förebygga exempelvis
rekrytering av ungdomar. Sprängningen mot NSMC på Ådalagatan i
Linköping 2019 är ett exempel på en händelse som har orsakat stora
ekonomiska skador och framför allt drabbat människor utanför den
kriminella miljön. Sjukvården tog om hand sju personer som hade
befunnit sig på ”fel plats vid fel tillfälle”.
Att ett kriminellt gäng försvinner kan därför tolkas som en framgång. Så
enkel är dock inte verkligheten. Även om Acta Publica bedömer att
NSMC-konflikten i dag är över så är den kriminella världen föränderlig
och individerna i den försvinner inte bara för att märket på västen är
borta. Att bryta en kriminell livsstil är svårt och flera av NSMC:s
medlemmar har bakgrund i andra gäng och har inte kunnat ta sig ur
miljön. Det är redan möjligt att se hur tidigare medlemmar i NSMC – likt
hur före detta Black Cobra-medlemmar gick över till NSMC – har rört sig
mot andra kriminella gäng och nätverk och begått grova brott. Bland
exemplen finns en man som vid tiden för NSMC-medlemskapet bodde i
Gävleborg, men som därefter försökte ta sig in i Bandidos innan han till
sist hamnade i Brödraskapet Wolfpack i Västsverige. Under sin tid i
NSMC dömdes mannen för olaga hot mot sin flickvän, och sedan han
lämnade gänget har han hunnit att återigen dömas för hot och
misshandel mot sin nya flickvän samt för ett knivöverfall tillsammans
med andra Wolfpack-medlemmar.73 74 75 Ytterligare ett exempel är den
tidigare Sverigekaptenen, som efter att han uteslöts ur NSMC dömdes i
en falskpenninghärva och enligt Acta Publicas uppgifter har försökt
starta upp Original Gangsters igen.76
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Bildserien nedan: Den ständige gängmedlemmen, maskerad genomgående
med rött. I bild 1 poserar han med bland andra NSMC:s dåvarande
Sverigekapten. Bild 2 visar honom när han försöker ta sig in i Bandidos. Bild
3 visar honom som medlem i Brödraskapet Wolfpack.
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När ett kriminellt gäng försvinner finns heller ingen garanti för att det
inte kan återuppstå med förnyad kraft. Exemplen ovan visar att
uträknade kriminella organisationer kan komma tillbaka och då vara i
stort behov av att rekrytera medlemmar. Utöver Original Gangsters har
även Brödraskapet Wolfpack fört en tynande tillvaro i många år, men
tillsammans med den nystartade supportergruppen Wolftribe har
organisationen vuxit främst i västra Sverige den senaste tiden.
Det kriminella mc-gänget Outlaws, som har genomfört flera
etableringsförsök de senaste 20 åren, dök upp på nytt i Dalarna under
2020. Inte nog med det: nyligen startade Black Cobra upp igen och har
hittills lockat till sig ett sextiotal medlemmar.
I polisförhör efter morden i Norrköping uttalade sig NSMC”presidenten” som att han hade lämnat gänglivet. Han uppgav att han
hade ”gått i pension” och att han inte var ”störst, bäst och vackrast
längre”.77 Men numera verkar han ha ändrat sig – enligt Acta Publicas
uppgifter ingår han i högsta grad i nystarten av sitt gamla gäng.
Dessutom kan Acta Publica avslöja uppgifter från källor med insyn om
att NSMC också har påbörjat en återetablering i Sverige. Klubben ska
denna gång ha värvat personer från främst ovan nämnda Brödraskapet
och Satudarah i Stockholm, vars medlemmar har västat om. Den här
gången uppges organisationen satsa på andra orter: Stockholm, Malmö
och Sundsvall. Det återstår att se huruvida etableringen lyckas, men
uppgifterna understryker återigen miljöns rörlighet och att en nedlagd
etablering inte nödvändigtvis behöver betyda framsteg för rättsväsendet
och det övriga samhället.
Faktum är att situationen snarare kan bli den omvända. Sedan Encrochat
och andra krypterade kommunikationstjänster som Sky ECC och Anom
knäcktes har en stor mängd kriminella ledarfigurer frihetsberövats och
dömts till fängelse. Detta har lett till ett maktvakuum i den undre
världen. Marknaden är öppen för nya aktörer och allianser som vill kapa
åt sig andelar. Avkrypterade encrochattar visar också vilka minimala
insatser som krävs för att få mord och andra brott till stånd för att tjäna
egna syften. I Örebro och i Östergötland – där huvudaktörerna i NSMCkonflikten har mördats eller flytt och rivalerna har fängslats, till stor del
som en följd av de knäckta chattarna – har konsekvenserna varit särskilt
tydliga.
Källor uppger för Acta Publica att de kriminella allianserna i
Östergötland är upplösta efter NSMC:s fall. De tidigare kopplingar som
77
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har gällt mellan olika grupperingar existerar inte längre. Sedan våren
2021 har 15 skjutningar – varav fem mord – plågat Linköping.
Skottlossningarna är en del i den maktkamp som har uppstått mellan
främst tre kriminella huvudaktörer: Bandidos, Skäggetorpsnätverket och
Berganätverket. Bandidos, som genom sin undergruppering X-team har
haft ett grepp om narkotikamarknaden, har slagits för att behålla sin
position till den grad att undergruppen inte längre finns kvar i området.
Det tidigare stödet från det lokala Skäggetorpsnätverket, som ansågs ha
ett partnerskap med mc-klubben, är också borta – numera agerar
nätverket som en autonom aktör.
Frågorna om varför utbrytningen har skett kan ha fått sitt svar i augusti i
år. Då sköts en Bandidos-medlem ihjäl på en restaurang i Skäggetorp.
Polisen har tidigare uppgett att en konflikt har förelegat mellan
Bandidos och Berganätverket och i medierapporteringen har
restaurangmordet kopplats ihop med detta gängkrig.78 Men de uppgifter
Acta Publica har tagit del av pekar snarare mot att de skyldiga finns hos
den tidigare bundsförvanten Skäggetorpsnätverket, och att
Bandidosmannen ska ha mördats då nätverket ansåg att en för stor andel
av de gemensamma brottsvinsterna gick till mc-klubben. Enligt samma
uppgifter har hämnd diskuteras inom Bandidos och att samtliga
inblandade borde mördas.
I oktober kom den misstänkta hämnden när en man sköts ihjäl i
Lambohov. Kort tid därefter greps en fullvärdig Bandidosmedlem – med
starka band till ledarna för Bandidos avdelning i Stockholm samt en
medlem i Bredängsnätverket – som misstänkt för mordet, men han
släpptes innan en eventuell häktning hann bli aktuell.79 Mordet ska ha
väckt förvåning hos polisen. Till Dagens Nyheter uppgav poliskällor att
offret var en person som hade tagit sig ”i kragen” och att man inte kunde
se något ”naturligt” samband med de övriga gängskjutningarna.80 Acta
Publica kan dock berätta att en annan person var den egentliga
måltavlan för skottlossningen: en man i 35-årsåldern, som tidigare har
rört sig i Bandidos-miljön och som har varit medlem i X-team, men som
nu kopplas ihop med Skäggetorpsnätverket.81 Mordoffret ska ha stått
nära mannen och ha varit hans chaufför. 82 Dens troliga måltavlan kom
sedan att mördas den 29 december.
Acta Publica bedömer att risken för fortsatta våldsdåd i området är hög.
Den maktbalans som rådde i den undre världen rubbades när NSMCmedlemmar visade sig och situationen har nått en närmast kaotisk nivå
Se bland annat: https://corren.se/nyheter/artikel/jogd8e8r
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efter bland annat fängelsedomarna mot männen i Nätverket. Många
individer i de nätverkskriminella miljöerna är aktiva och läget är
instabilt. Som ett exempel kan nämnas att Acta Publica har indikationer
på att medlemmar i de forna fienderna Berganätverket och
Skäggetorpsnätverket har gått ihop mot Bandidos. Scenariot är inte
otänkbart – även om Bandidos är en resursstark fiende visar inte minst
denna rapport hur rivaliserande kriminella nätverk kan ta strategiska
beslut om att stötta varandra för värna gemensamma intressen.
Situationen i Örebro har också förändrats efter NSMC-konflikten.
Kartelledaren har drabbats av två mord i sin närmaste krets. I ett av
fallen har två unga män dömts för inblandning. Polisen bedömer att
vänduon ingår i organiserad brottslighet med förgreningar till Uppsala
och Gävle, och de är sedan tidigare kända för misstänkt delaktighet i

Kartelledaren (t. vänster) i möte med bland annat den
narkotikadistributör som i dag bedöms försöka ta fler andelar på
marknaden. Distributörens bror kom senare att dömas för mord på
Kartelledarens bror.
grova våldsbrott i bland annat stadsdelen Vivalla. I avlyssnade samtal
sade en av männen att de ska ”bygga en krets”, men symptomatiskt nog
– och ännu ett prov på den ombytlighet som präglar dessa miljöer när
det finns möjligheter att ta sig uppåt i hierarkin – blev de ovänner strax
innan de greps. Den ena mannen hävdade att han hade blivit ”såld” av
den andra, medan den andra har uppgett att han har ett pris på sitt
huvud och kontaktade polisen efter att ha upptäckt personer utanför sin
port.83
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I det andra fallet, som ännu inte har nått åtal, är tre tonåringar
misstänkta för delaktighet i mordet och en man i 20-årsåldern för grovt
vapenbrott.84 Två av tonåringarna har brottmålsdomar i bagaget – varav
en gäller dubbla mordförsök i samband med en skjutning vid en
förskola.85 I ett av mordfallen finns kopplingar till en
narkotikadistributör och kriminell aktör i kommunen som vill expandera
sin verksamhet, enligt uppgifter till Acta Publica. Mannen verkar
tidigare ha rört sig obehindrat i Örebros kriminella miljöer. Polisen har
observerat honom ihop med NSMC-medlemmar, trots att en av hans
misstänkta springpojkar utreddes och åtalades för sprängningen av
gängets strippklubb.86 87 Likaså har han setts ihop med Kartelledaren,
trots att en bror till honom senare kom att dömas för mordet på en bror
till Kartelledaren.88 89 Klart står att det finns unga individer i hans
omgivning som är beredda att gå långt för att klättra på den kriminella
stegen. Även i Örebro bedömer Acta Publica att risken för nya våldsdåd
är fortsatt hög. Maktkampen i kommunens kriminella miljöer är
visserligen inte lika oordnad och tumultartad som i Linköping, om än
mer bred och komplex än vad som har redovisats här. De ovan nämnda
fallen visar dock på det läge som har uppstått till följd av bland annat
NSMC:s tidigare närvaro, och hur tomrummet efter ett kriminellt mcgängs försvinnande kan ge efterföljder att vara vaksam och förberedd på.

Om Acta Publicas rapporter
Denna rapport är gjord pro bono av Acta Publica, Sveriges ledande
företag inom research och myndighetsdokument. På Acta Publica
arbetar några av landets främsta och mest prisbelönta researchers.
Utöver informationsinhämtning från öppna källor utför vi ett
omfattande underrättelsearbete för att kartlägga risk kopplad till
organiserad brottslighet och våldsbejakande religiös och politisk
extremism.
Med professionella researchers och unikt källmaterial kan vi erbjuda
högkvalitativa tjänster inom bakgrundskontroller och kartläggningar. Vi
levererar skräddarsydda rapporter efter kundens behov. I realtid
uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk med anpassade
varningssystem. För att bidra till ett mer upplyst samhälle producerar vi
också publika rapporter om olika samhällsfenomen. Dessa kan laddas
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ner kostnadsfritt på vår hemsida www.actapublica.se. Där kan du också
sätta upp dig på sändlistan för kommande rapporter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet
finns på www.actapublica.se.
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Tidigare rapporter
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida
under Nyheter och insikter.

Patientfarorna
Acta Publica samtliga läkare som anmälts som
patientfarliga under de senaste fem åren.
Rapporten visar att läkare med utländsk
utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är
tydligt överrepresenterade i statistiken.
Utredningen visar också att myndigheternas
handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det
ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare
blir av med legitimationen.

Förebilderna
Acta Publica har granskat 15 420 biträdande
övervakare som under den senaste
tioårsperioden haft över 43 000 klienter.
Mer än var femte biträdande övervakare är själv
straffad, flera har begått brott tillsammans med
sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt
knutna till organiserad brottslighet och det finns
exempel på hur såväl övervakare som klient varit
knutna till samma våldsbejakande
extremiströrelser.

Expos arkiv nu i Acta Publica
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en
unik och omfattande kunskapsbank över grupper
och individer knutna till svensk högerextremism.
I Expos omfattande dom- och
förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar
och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt
och löpande med de senaste
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förundersökningarna kopplade till den rasideologiska miljön.

Offentlighetsprincipen 2020
Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2020. Hur har
myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya
rättsavgöranden finns från högsta instans? Vad
har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya
sekretessregler har tillkommit och vilka är på
gång?
Vi har också granskat hur offentlighetsprincipen
fungerade när den ställdes på prov under
coronapandemins första år.

Möjliggörarna
Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna
finns ofta en brokig grupp individer vars
näringsverksamhet är en förutsättning för den
grova organiserade brottsligheten. De flesta
saknar belastningshistorik och går under radarn
vid traditionella leverantörskontroller.
Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året
gjorde de affärer för sex miljarder kronor. 250
miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via
myndigheter.

Klanerna

I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving
att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner
med tentakler in i politikens beslutande
församlingar. Bakgrunden var en
hemligstämplad rapport – Släktbaserade
kriminella nätverk – som Nationella operativa
avdelningen upprättat i januari.
Acta Publica har granskat den hemligstämplade
rapporten och gjort en fördjupad granskning av
de 161 individer som förekommer.
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Så går det efter högskoleprovet
Högpresterande på högskoleprovet får en
genomsnittsinkomst som är hundratusentals
kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt så
företagsamma och hälften så kriminella.
Fler än en miljon svenskar har skrivit
högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta
Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner
provskrivares resultat relaterat till andra
livsparametrar i bolagets unika databaser.

Politikerna
Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella
färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på
högskoleprovet.
Det finns stora skillnader mellan de politiska
partiernas företrädare.

Affärerna med islamistiska extremister

Under de senaste fem åren har Sveriges
kommuner, regioner och myndigheter köpt varor
och tjänster i miljardklassen av bolag
kontrollerade av personer som slagits för IS eller
som har andra kopplingar till extrem islamism.
Acta Publica har kartlagt och granskat cirka 560
extrema islamister och deras affärer.

42

Öppna källor i Acta Publica
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning
på öppna och slutna källor. Basen i de öppna
källorna är de dokument som Acta Publica
systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än
600 olika myndigheter, inklusive samtliga
kommuner, regioner och domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de
läggs in i arkivet, där kunden på några få
sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner
dokument.

Skattetillägg
Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv
med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för
skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta
den enda påföljden för brott mot
skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av
företag och individer kan besluten därför ge ett
viktigt bidrag till helhetsbilden.
Acta Publica har sedan decennier en omfattande
inhämtning av handlingar från Skatteverket.

No Surrender
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till
våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat
det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s
etablering i Sverige.
Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna
och slutna källor bidra med ökad kunskap om No
Surrender MC och sätta händelseförloppet i en
kontext.
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