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Sammanfattning 

 

Vi kommer att göra vår aspiranttjänst i Västerås med start juni 2004. Med anledning av detta 

har vi valt att skriva vårt fördjupningsarbete om mc-relaterad kriminalitet i Västmanland. Vi 

vill få fördjupad kunskap om den mc-relaterade brottsligheten samt få kännedom om det 

område vi kommer att arbeta i.  

De frågeställningar vi har är: 

Vad är mc-relaterad kriminalitet? 

Hur arbetar polisen i Västerås med mc-relaterad kriminalitet? 

Kunskapen i arbetet är inhämtad främst från tryckta källor från Brotts Förebyggande rådet, 

Polismyndigheten i Västmanlands Län och SOU, Statens Offentliga Utredningar. 

 

Vi definierar MC-gäng som en grupp motorcykelentusiaster som frivilligt förbundit sig att 

sammansluta sig i och värna om sin organisations enda mål med våld och lagöverträdelser 

vari det ingår aktiviteter som skapar konflikt med samhället och dess lagar. Det är viktigt att 

skilja på mc-gäng och mc-klubbar. De senare går inte utanför samhällets lagar och regler. Mc-

gängen är så kallade out-laws, som i sina egna ögon står över samhällets lagar och regler. 

Dessa mc-kulturer blommade upp på 90-talet i Norden.  

 

I Sverige finns idag främst två mc-gäng. Bandidos och Hells Angels. I klubbarna finns det 

många regler som medlemmarna följer, bland annat att köra Harley Davidson motorcyklar 

och att bära skinnvästar. Hierarkin som finns i gängen är tydlig och påminner om 

maffiastrukturer. I dessa mc-gäng är kriminalitet utbredd och siffror visar att över 75% av 

medlemmarna är lagförda för något brott. Gängen tjänar stora pengar på den brottsliga 

verksamheten framför allt genom narkotikabrott. Att hota personer för att deras verksamhet 

ska få rulla ostört är något som gängen har satt i system.  

 

Vad gör då polisen i Västmanland åt detta? De övergripande målen är att förebygga spridning 

och nyrekrytering. Samverkan mellan länen, dokumentering och kartläggning av de aktuella 

personerna, nolltolerans och att utnyttja de regelverk som finns tillgängligt är något som 

polisen arbetar aktivt med.  
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MC-kriminalitet är en grupp som ställer sig utanför samhällets lagar och regler. Polisen 

arbetar med att inte acceptera någon brottslighet från mc-gängen. Samt att flitigt använda sig 

av de lagar som polisen kan använda sig av för att störa verksamheten, tex. Ordningslagen. 

Det är viktigt att dessa gäng inte ostört får etablera sig i ett område. Att tidigt störa mc-gängen 

är en viktigt uppgift. Att rättsväsendet är påläst på lagtext och rättigheter är viktigt eftersom 

mc-gängen inte ska ligga steget före polisen. De rättigheter som mc-gängen har är de duktiga 

att ta reda på och använda sig av.  

 

Något vi anser att man borde lägga ner resurser på är att hindra nyrekryteringen av de unga 

killarna i mc-gängen. Ett problem är att en del av nyrekryteringen har skett inne på 

fängelserna. Då är det inte frågan om ett motorintresse utan kriminella personer som ingår i 

mc-gäng för att få en tillhörighet och brödraskap; "en för alla, alla för en". Eftersom mc-

gängen samarbetar med varandra över länsgränserna måste polisen ligga steget före och 

genom samarbete med andra län kartlägga mc-gängen. Här är det viktigt med dokumentation 

så att eventuella nyrekryteringar upptäcks tidigt.
 
Ett annat sätt att förebygga brott är att 

lagstiftning angående telefonavlyssning borde ses över för att i större utsträckning möjliggöra 

avlyssning. Det är viktigt att polisen använder de verktyg de har för att förhindra rekrytering 

och spridning av dessa mc-gäng.  
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Förkortningar 

 

Vi kommer att använda oss av de förkortningar som följer nedan:  

MC står för Motor Cykel.  

KUT står för Kriminal Underlättelse Tjänst.  

H A står för Hells Angels
1
. 

SOU står för  Statens Offentliga Utredningar 

BRÅ står för Brottsförebyggande Rådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Att klubben tog namnet Hells Angels har två olika förklaringar. Den ena är att namnet är hämtat från en film 

om första världskriget. Filmen handlar om en bombskvadron med namnet Hells Angels. Den andra förklaringen 

skulle vara att många motorcykel intresserade män tidigare hade varit stridspiloter i första världskriget. Namnet 

Hells Angels användes flitigt bland denna yrkesgrupp under kriget och deras motorcykel klubb fick sedan detta 

namn.
 
 Från BRÅ-rapport 1999:6 s. 14 
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Inledning 

 

Bakgrund 

Vi kommer att göra vår aspiranttjänst i Västerås med start juni 2004. Vi vill få 

lokalkännedom, eftersom ingen av oss kommer från Västmanland. Vi har därför valt att titta 

på Västmanland. Vi bestämde oss för att ta ett problem som vi är intresserade av, och tydligt 

avgränsa oss till detta ämne. 

 

Vi valde att titta närmare på mc-relaterad brottslighet som är en mytomspunnen och hotfull 

problematik. Historier om hur mc-gäng terroriserar poliser och samhället har vi fått höra från 

många olika håll under vår utbildning, både från lärare och vid de tillfällen vi har praktiserat 

på myndigheterna. Vi har liten kunskap om detta, men förstår ändå att det är ett problem vi 

kommer att få höra om och träffa på vid många tillfällen. Vi är intresserad av att ta reda på 

hur utbrett detta problem är och hur polisen arbetar kring detta.  

 

Syfte 

 

Ämnet vi valt kommer förhoppningsvis ge oss fördjupad kunskap om den mc-relaterade 

brottsligheten och på så sätt ge oss verktyg för att kunna arbeta förebyggande mot denna 

brottslighet. 

Vi kommer även att få kunskap om hur det ser ut i den myndighet vi kommer att arbeta i, och 

på så sätt få ökad kunskap om en del av Västmanlands organiserade brottslighet.  

 

Frågeställningar 

 

Vi har valt att ställa oss två frågor inom ett tydligt begränsat ämne. Vi har även en klar 

geografiskt begränsning. 

Vad är mc-relaterad kriminalitet? 

Hur arbetar polisen i Västmanland mot mc-relaterad kriminalitet?  
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Metod 

 

Vi har använt oss av uppgifter hämtade ur olika texter och även sökt på Internet efter fakta om 

mc-relaterad brottslighet. Texterna är rapporter från BRÅ, Motion till Riksdagen angående 

hårdare lagar gällande mc-gäng, och nyhetsartiklar ur Aftonbladet.se. Vi har via mail 

intervjuat två poliser från kriminala underrättelsetjänsten  i Västerås. Dessa två poliser har 

även tillhandahållit oss material i form av rapporter. Vi har sedan sammanställt det material vi 

har samlat in. Vi har begränsat oss tydligt och därför varit tvungna att prioritera noga och 

rensa bort en hel del. På detta sätt har vi försökt finna tydliga svar på de frågeställningar som 

vi ställt oss. 
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Introduktion  

 

Här kommer vi att definiera begreppet mc-gäng och ge en kort bakgrundsbeskrivning till mc-

relaterad brottslighet. Vi vill ta reda på fakta och bakgrund kring mc-kriminalitet. Vad är 

karakteristiskt för mc-relaterad brottslighet och hur ser organisationerna ut? Vi kommer också 

kort beskriva vad Out-law kulturen innebär, hur det ser ut i Sverige med mc-gäng och vilka 

aktörer som finns på den mc-relaterade brottslighetens arena.  

 

Definition av mc-gäng 

 

Efter ett nordiskt samarbete att definiera mc-gäng enades man om detta: "En grupp 

motorcykelentusiaster som frivilligt förbundit sig att sammansluta sig i och värna sin 

organisations enda mål med våld och lagöverträdelser vari det ingår aktiviteter som skapar 

konflikt med samhället och dess lagar." Det är viktigt att påpeka att mc-gängen utgör en liten 

del av antalet mc-klubbar. Med mc-gäng avser vi INTE i denna rapport mc-klubbar eller 

andra motorcykel entusiaster, utan menar bara om den grupp motorcyklister som i första hand 

följer gruppens regler istället för samhällets lagar.
2
   

1%:are är en benämning på kriminella mc-gäng. Denna benämning syftar på att det endast är 

1% som är kriminella mc-gäng, som har brutit med samhällets etablerade lagar och nu lever 

efter egna lagar och regler. Resten, 99%, är vanliga mc-klubbar med människor som är 

motorcykelintresserade.
3
   

 

Out-law  

 

Out-law kulturen innebär att man står utanför samhället och de lagar som samhället står för. 

För de som ingår i denna kultur innebär det inte att man ser sig själva som kriminella utan 

som fredlösa. Många upplever att de är förföljda och trakasserade av myndigheter och polis, 

eftersom de inte upplever sig som kriminella. De lever efter egna lagar och regler. 

                                                             
2 BRÅ Apropå 3/1999 
3
 Polismyndigheten i Västmanlandslän, Underrättelseavdelningen, 04-05-04, Rapport. 
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Exempel på detta är mc-kriminella gäng som är en utpräglad manlig värld, med manliga ideal, 

som ofta kallar varandra bröder. Inom klubben förväntas man vara lojal och förväntar sig  

detsamma tillbaka. En slogan som ofta används är en för alla, alla för en. 
4
  

 

I slutet av åttiotalet började out-law kulturen komma till Sverige. Detta genom  

mc-gänget "Dirty Dräggels" från Malmö. De upptogs av Hells Angels som fullvärdig medlem 

år 1993. 
5
 Se bilaga 1.

6
 

 

På 1990 talet blomstrade out-law kulturen som mest i Sverige och våra grannländer. Hells 

Angels blev 19 olika klubbar runt om i Norden och 1993 bröt sig en grupp ur och kallade sig 

Bandidos, vilket skedde i Danmark. 1994 blev MC-gänget "Morbids" från Helsingborg 

upptagen i Bandidos. Bandidos hade nu tagit sig till Sverige.
7
 

 

Sverige 

 

De två gängen, Hells Angels och Bandidos, är de gäng som finns i Sverige. Sverige har idag 

fem Hells Angels klubbar, som finns i Malmö, Stockholm, Stockholm Eastside, Helsingborg 

och Göteborg. Bandidos har två avdelningar, en i Helsingborg och en i Halmstad.
8
  

 

Regler inom klubben 

 

Det står inskrivet i många klubbars stadgar att en medlem måste äga en motorcykel, ofta av 

märket Harley Davidson. Dessa motorcyklar är ofta ombyggda såsom medlemmarna vill ha 

dem, detta kallas "choppat". Medlemmarna åker också gärna utan hjälm. Detta ses som en 

symbol för att gängen står över lagen och att de vill ha en känsla av frihet. Identitet är viktig 

inom mc-gäng, och förutom motorcykeln så är den viktigaste symbolen för dessa gäng 

ryggmärket som sys fast på västen. På märket ges information om klubbens namn, färger, 

logotype, territorium och position inom klubbens hierarki. Detta är ett teckensystem som är 

internationellt.
9
  

                                                             
4
 SOU 2000:88 

5
 BRÅ-rapport 1999:6, s. 16 

6
 BRÅ-rapport 1999:6, s. 49 

7
 BRÅ-rapport 1999:6, s. 12 

8
 BRÅ-rapport 1999:6, s. 12 

9
 SOU 2000:88 
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I gängen är hierarkin viktig och tydlig. Det finns ett system som delas upp i president, vice 

president , sekreterare, kassör, "sergant-at-arms" och ett antal fullvärdiga medlemmar. Innan 

man är fullvärdig medlem är man först är så kallad "hangarounds", innan man blir "prospect" 

en provmedlem.
10

  Supportergrupperingar är en benämning för de mindre mc-gäng som stöttar 

antingen Hells Angels eller Bandidos och finns runt om i Sverige på de flesta orter. I 

Västmanland återfinns mc-klubben Silverstadens MC, vilka har sitt tillhåll i Sala. 
11

 

 

MC - relaterad brottslighet 

 

Idag finns ca 300 mc-klubbar i Sverige. Förutom de två dominerande gängen Hells Angels 

och Bandidos är det ca 20 klubbar (så kallade supportergrupper) som bedriver brottslig 

verksamhet. I en genomgång av brottsregistret för de ca 100 medlemmarna i Hells Angels och 

Bandidos, visas det att merparten av medlemmarna, fler än 75 stycken, finns lagförda för 

brott.  De vanligaste brott som gängmedlemmarna är lagförda för, och som även visar på 

deras motstånd mot samhällets lagar, är rattfylleri, olovlig körning, tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, fortkörning, stölder, misshandel och olaga hot. 
12

 De grövre brotten hör 

till undantagen. Det är framför allt trafikbrott och stölder som dominerar.  

 

Det finns en liknelse med mc-gängets sätt att begå brott och maffiaverksamhet. Likheten 

ligger i uppbyggnad, hierarkistrukturen och belönings och bestraffningssystem. 
13

 Se bilaga.
14

 

Mc-gäng har samma hierarki som maffian med presidenter och bossar. Allt detta för att de på 

ett effektivt sätt skall kunna genomföra och skydda sin organiserad brottslighet. 
15

 

 

Vi hittar mc-gäng inom alla olika brottsliga områden, såsom prostitution, spel, 

beskyddarverksamhet samt narkotikahantering.
16

 Narkotikahantering är den mest lukrativa 

verksamheten, inom denna nisch och tillsammans med smuggling är det den verksamhet som 

verkar ge mest pengar. Här möter enskilda medlemmar ur mc-gängen kriminella personer 

utanför mc-miljön för att smuggla in narkotika i Norden. Smuggling av andra varor som sprit 

                                                             
10 SOU 2000:88 
11

 Polismyndigheten i Västmanlandslän, Underrättelseavdelningen, 04-05-04, Rapport 
12

 BRÅ 1999-06-23/13 
13

 BRÅ-rapport 1999:6, s.28 
14

 BRÅ-rapport 1999:6, s.28 
15

 SOU 2000:88 
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och cigaretter ger också mycket pengar och är därför vanligt. Pengar är en viktig statussymbol 

inom denna kultur.
17

 

"Det brukar bland annat heta att mc-gängets medlemmar i dag föredrar att åka limousine 

framför motorcykel". 
18

 

 

Ett sätt att skydda denna narkotikaverksamhet, som ger hög profit, är att hota poliser och 

vittnen. Övergrepp i rättsak är vanligt, vilket i praktiken går ut på att hota vittnen och 

målsägande så att de inte vågar vittna eller tar tillbaka vittnesmål och anmälningar. Detta sker 

hela tiden och gör att det är svårt att lösa brott. Hoten är inte alltid direkt uttalade, utan 

underförstådda, det vill säga subtila.
19

 Detta gör att bevisvärdet är lågt och vid en rättegång 

blir det svårt att bevisa hotbilden. 
20

 Det upplevda hotet är nog och detta gör att hotet sällan 

behöver verkställas.
21

  

 

Mc-gänget har blivit systemhotande. Med det innebär att gängen hotar alla som står i deras 

väg för att de ska kunna fortsätta sin kriminella bana.
22

 Hoten är satt i system och indikationer 

på att mc-gängen har systemhotat restaurangägare, byggnadsförvaltningen, personal och 

handläggare inom kriminalvården och journalister är tydliga. 

 

Taktiken är också att inte prata med poliser. Det är svårt att binda enskilda medlemmar till ett 

brott när ingen talar. Detta gör att de på ett effektivt sätt skyddar den illegala verksamhet som 

bedrivs. Det finns också ett värde inom gruppen att inte prata med poliser och att hota poliser 

och vittnen. Genom att följa detta kan man stiga i hierarkin och få högre status i det egna mc-

gänget.
23

  

 

Som skydd och fasad för sina illegala verksamheter har medlemmar i mc-gängen startat 

importföretag, motorcykelverkstäder, inkassobyråer, tatueringsstudior, mm. Syftet med dessa  

affärer är att tillgodose det egna behovet av dessa tjänster, men även för att "tvätta" pengar 

från illegal verksamhet.
24

 

                                                                                                                                                                                              
16

 BRÅ, Apropå 5-6/1996 
17

 BRÅ-rapport 1999:6, s.34 
18

 BRÅ 1999-06-23/13 
19

 BRÅ-rapport 1999:6, s.40 
20

 SOU 2000:88 
21

 BRÅ-rapport 1999:6, s.37 
22

 BRÅ-rapport 1999:6, s.34 
23

 BRÅ, Apropå 5-6/1996 
24

 BRÅ-rapport 1999:6, s.27 



 

 8

 

Åtgärder mot mc-relaterad kriminalitet i Västmanland  

 

 

Polisens övergripande mål i Västmanland är att förhindra spridning och nyrekrytering, samt 

begränsa/fördröja den fasta etableringen av kriminella mc gäng i länet. Man skall även lägga 

stor vikt på att försvåra nyrekryteringen. Polismyndigheterna bedriver även en samverkan i 

den så kallade 6-läns regionen, Västmanland - Gävleborg - Örebro - Uppsala - Dalarna samt 

Värmland.  Samverkan sker även med polismyndigheten i Stockholm, framför allt för att få 

information och kunskap. Dessa samverkansgrupper, som finns mellan de olika länen, 

garanterar att genomförandet görs i den egna myndigheten.
25

 

 

Den operativa insatsen består i att: 

 

• Identifiera och dokumentera de personer som rör sig i de så kallade 1% mc gängen som vi 

tidigare nämnt i rapporten. Med andra ord att störa och kontrollera dessa mc gäng. 

• Avslöja gängstruktur och kartlägga den kriminella miljön. Genom att utreda brott som 

redan begåtts, samt bedriva spaning efter vad som händer/kommer att hända. 

• Bekämpa all kriminalitet - nolltolerans - det vill säga rapportera alla brott som begås av 

dessa personer. 

• Störa och avbryta offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen.
26

 

 

 

Arbetsmetod 

 

Ett bra sätt att kunna identifiera och dokumentera dessa personer är vid möten och fester. Då 

har man möjligheten att kontrollera de förare och fordon som är på väg dit. Det som då 

genomförs är sedvanlig förare- och fordonskontroll, körkort- och nykterhetskontroll, men 

även att samtliga som färdas i fordonet skall bli identifierade. Fotografering skall ske i så hög 

grad som möjligt av förare och fordon, med hjälp av video- och stillbildskamera.
27

 

 

                                                             
25

 Polismyndigheten i Västmanlandslän, Underrättelseavdelningen, 04-05-04, Rapport. 
26

 Polismyndigheten i Västmanlandslän, Underrättelseavdelningen, 2004-05-04, Order. 
27

 Polismyndigheten i Västmanlandslän, Underrättelseavdelningen, 2004-05-04, Order. 
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Alla brott som begås skall beivras, brott mot ordningslagen och alkohollagen skall särskilt 

beaktas. Finns möjligheten att beslagta alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen? Har de 

sökt tillstånd för försäljning under festen?  Kan festen avbrytas enligt Ordningslagen?  

 

Väljer polisen att ingripa mot en fest, ett möte eller dylikt, är det viktigt att man har tillräckligt 

med resurser, främst för polisens säkerhet. Dessutom bör man vid dessa tillfällen beakta 

polislagens § 8, behovs- och proportionalitetsprincipen. 

 

Viktigt är även att tänka på att den lokala polisen så långt det är möjligt inte konfronteras med 

det lokala mc-gängets kärna. Det gör man genom att utnyttja poliser som inte har lokal 

förankring och då främst för att inte utsätta polis för identifiering och hot.
28

 

 

Krävs spaning innan, under eller efter sammankomsterna är det viktigt att göra en tillräckligt 

bra risk-och hotbedömning för att kunna tillsätta rätt resurser. Spaningen skall även inrikta sig 

mot den kriminalitet/allvarliga brottslighet som ger stor utdelning i pengar.  

 

En annan brottsförebyggande åtgärd som bör nyttjas i större utsträckning vid just sådana 

tillställningar och som är ett verktyg för poliser i sökandet efter vapen eller andra farliga 

föremål hos en person, är polislagens 19 §.   

 

"En polis som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i 

anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller 

2. för att hans identitet skall kunna fast ställas 

En polis får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller 

andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med 

hänsyn till omständighetarena kan antas att sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 

kap. 3§ brottsbalken."29
 

 

Ett måste för att allt detta skall kunna genomföras är en effektiv samordning i de polisiära 

insatserna, samt att man fortlöpande uppdaterar kartläggningen under händelsernas gång. Det 

måste också påpekas att ett gott samarbete med andra myndigheter, till exempel kommunen 

                                                             
28

 BRÅ-rapport 1999:6, s.31 
29

 Sveriges Rikes Lag, 2001, Polislag 1984:387, 19§ 
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på den egna orten och räddningstjänsten, är av stor vikt vid insatser mot dessa mc-gäng. De 

kan hjälpa till vid bedömning av lokalens lämplighet för festen, och på så sätt stoppa 

sammankomsten innan den startar.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30
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Diskussion 

 

Vi har fått en tydlig bild av vad mc-kriminalitet är och försökt ta ut de viktigaste bitarna i det 

här arbetet. En tydlig bit av mc-gäng är kulturen, tillhörigheten och de tydliga symbolerna är 

viktiga. Att tillhöra en grupp genom att ställa sig utanför samhällets lagar och regler ger en 

känsla av frihet. Hur polisen arbetar för att motverka och få kontroll på mc-gängen domineras 

av att identifiera och dokumentera de personer som rör sig i de så kallade 1% mc-gängen. 

Avslöja gängstruktur och kartlägga den kriminella miljön, bekämpa all kriminalitet - 

nolltolerans - det vill säga rapportera alla brott som begås av dessa personer och störa och 

avbryta offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen. 

 

Bevakning 

 

Vi anser att insatserna måste göras mot de individerna i mc-gängen som utgör de faktiska 

brottsorganisationerna. Detta med tanke på rättssäkerheten och att resurserna ska kunna 

användas effektivt. Polisen skall följa den nolltolerans mot de brott som begås av medlemmar 

i mc-gäng detta för att visa att gängen är under bevakning och att polisen kar koll på dem. 

Dessa kriminella gäng genererar, vad vi förstår, mycket tung brottslighet. När dessa mc-gäng 

sedan etablerar sig i trakten är det lika med att problem kan förväntas. Det är viktigt ur ett 

demokratiskt synsätt att inte en liten grupp får makten genom våld och hot om våld. För att 

medborgarna ska vara och känna sig trygga får därför dessa systemhotande grupper inte 

etablera sig.  

 

Polisens verktyg 

 

Personerna i mc-gäng är ofta väldigt kunniga på lagtexter. Det finns bland annat på MC-

klubben Silverstadens MC:s hemsida en lagbok i pocketformat där man kan läsa om enskilda 

personers rättigheter, klubbhus, utdrag ur polislagen, tele och kameraövervakning. Allt är 

skrivet så att det är lätt att förstå och med kommentarer till varje lag som är aktuell. På deras 

hemsida www.silverstaden-mc.com uppmanas man också att köpa denna handbok.
31

 Därför 

tycker vi att det är viktigt att även polisen är påläst i lagtexten vad gäller ingripande, 

upplösning och andra paragrafer som kan vara aktuella mot dessa personer. De lagar som 
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polisen kan använda sig av bör vi använda oss av flitigt. Med det vill vi säga att de verktyg 

som finns att använda mot den organiserade brottsligheten måste vi använda oss av. 

 

Glorifiering 

 

När vi läst igenom allt material som vi använt oss av och granskat det noga så börjar vi 

fundera över om inte H A och Bandidos framstår att vara mer än vad de egentligen är. Media 

och andra aktörer (rättsväsendet, allmänheten, m fl) har gett dem den status och respekt som i 

dag finns. Vi anser att risken att den status som de idag uppnått ökar finns främst att finna 

bland de mindre mc-gängen. De vill vara som de "stora", deras "idoler", det vill säga H A och 

Bandidos. Det kanske till och med finns en risk att fler liknande mc-gäng med samma status 

som de ovan nämnda kommer att bildas.  

 

 

Nyrekrytering 
 

Något vi tycker att man borde lägga mer resurser på är att hindra nyrekryteringen av de unga 

killarna i mc-gängen. Dom vill vara med för att det är tufft. De söker en identitet och vill 

känna samhörighet. De är dessa unga killar som vi tycker man skall lägga ner mest tid på att 

komma åt och hjälpa, även fast det är viktigt med insatser på alla områden.
32

 Vi anser att 

största vikten bör läggas på att förhindra nyrekrytering, vilket inte bara är polisens jobb. 

Andra aktörer har en viktig funktion att i ett tidigt skede försöka förhindra rekrytering. 

Kriminalvården och mc-klubbar kan får en bra bild av vad som sker inom nyrekrytering, om 

de får kunskapen kring problematiken. När polisen får upp ögonen för mc-gängen har ofta 

rekryteringen redan skett.  

 

Ett problem är att en del av nyrekryteringen har skett inne på fängelserna. Då är det inte 

frågan om ett motorintresse utan kriminella personer som ingår i mc-gäng för att få en 

tillhörighet och brödraskap, "en för alla, alla för en".  Mc-gängets lojalitet och status är 

inspirationskällor för gängen inne på fängelset, mc-intresset är låg prioriterat om ens 

befintligt, det är inte motorcyklar som lockar.
 33

  Det händer även att mc-gäng knyter 
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kontakter med andra kriminella inne på fängelset för att få tillgång till den kunskap och 

kontakter de kriminella besitter.
 34

  

 

Samarbete 

 

Samarbete med andra myndigheter låter som en klyscha men är viktigt i detta sammanhang. 

Eftersom mc-gängen samarbetar med varandra över länsgränserna måste polisen ligga steget 

före. Genom att utbyta information och kunskap om mc-gängen så har polisen en rimlig chans 

att få information om vad som är på gång i form av fester och möten. Även här är det viktigt 

med dokumentation så att eventuella nyrekryteringar upptäcks tidigt.
35

  

 

Svensk lagstiftning 

 

Som vi har förstått genom arbetets gång så verkar lagstiftningen vara ett problem när det 

gäller att komma åt denna kriminalitet. Som det ser ut i dag så får telefonavlyssning bara 

användas när det finns misstanke om grövre brottslighet så som narkotikabrott, grovt rån och 

mord.
36

 Vi tycker det skulle vara bra om man kunde få använda sig av telefonavlysning mot 

dessa personer. Tanken är inte att man ständigt skall avlyssna varenda medlem utan att när 

man får in ett tips om att till exempel ett möte skall hållas, så går man in och får ett tillstånd 

om avlyssning för det speciella tillfället. Vi har även kunnat läsa i rapporterna att på grund av 

Sveriges lagstiftning, som underlättar för mc-gängens verksamhet, så har andra länders mc-

gäng börjat förlägga sina möten här. Detta på grund av att de får jobba/planera ostört.
37

 Varför 

kan man inte gå in och se över lagstiftningen eftersom det är ett sånt stort problem som det 

verkar? Kan en av orsakerna vara den hotbild som man känner från dessa mc gäng? Med det 

tänker vi oss främst att man låter bli att "peta" i det hela för att det är lugnast så. 

 

Reflektion 
 

En sak som vi tycker är intressant är om man jämför vad mc-gängen säger sig stå för och vad 

de egentligen gör. Den brottslighet som man kan förstå, om man ser till out-law kulturen, är 

till exempel vårdslöshet i trafiken, förargelseväckande beteende, hot mot vittnen mm. Den 
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typen av brottslighet uttrycker vad själva mc-gänget står för, nämligen att bryta mot 

samhällets lagar och regler. Det som däremot inte stämmer överens med mc-gängens policy är 

deras grövre brottslighet som ger profit, som narkotikabrott, beskyddarverksamhet, smuggling 

med mer.
38

 Den förklaring vi kan tänka oss till detta är att det endast är ett fåtal individer i 

gängen som omfattas av denna verksamhet och då i samarbete med aktörer utanför mc-

gängen, tex. tidigare fängelsedömda. Det stämmer även överens med det som vi tidigare 

skrivit: "Det brukar bland annat heta att mc gängets medlemmar i dag föredrar att åka 

limousine framför motorcykel".
39
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Bilaga 1 
 

Dirty Dräggles Morbids  Rebels  Choppers 

 

 

 

Hells Angels  Bandidos  Hells Angels  Hells Angels 

    Malmö  Helsinborg  Helsingborg  Stockholm 

      1993     1995     1996     1997 

 

Fullv medl:12 Fullv medl:6  Fullv medl:12 Fullv medl:14 

Prospects:2  Prospects:4  Prospects:1   

Hangaround:2 Hangaround:1 Hangaround:2 Hangaround:4 

 

Totalt: 16  Totalt: 11  Totalt: 15  Totalt: 18 

 

 

 

 

 

 

 

BMC  HA  Gamelstans 

Helsingborg  Sthlm  Göteborg 

 

 

Bandidos  Hells Angels  Hells Angels 

Halmstad  East. Stockholm Göteborg 

   1998       1998    ????? 

 

Fullv medl:1  Fullv medl:11 Fullv medl:12 

Probationary:1 

Prospects:1  Prospects:1  Prospects:4 

Hangaround:4 Hangaround:1 Hangaround:3 

 

Totalt: 7  Totalt: 12  Totalt: 19 

 

 

 

Detta är en skiss över de olika avdelningarna inom Hells Angels och Bandidos i Sverige. Samt 

lite siffror över hur antalet medlemmar är uppdelade i de olika klubbarna.  



Bilaga 2 

 

 

MC-gäng 

 
Nationell president 

 

Avdelningspresident 

 

Vice president 

 
Sekreterare                    Kassör            Sergeant of arms 

 

Medlemmar 

 

Prospects 

 
Hangarounds 

 

 

 

 

 

 

Maffian 

 
Familyboss 

 

Under boss         Acting boss        Consiglieri 

 

                                                          Soliders 
 

 

 

 

 

Figuren är en jämförelse mellan mc-gängens struktur och maffians struktur. 
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