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Medlemmarna stoppas på gatan, det genomförs husrannsakningar i klubblokalerna – och i Karlstad pågår en infekterad 
domstolsprocess mellan kommunen och Hells Angels.

Polisens kamp mot de kriminella mc-gängen är intensiv.
Här är polisens taktik för att förhindra dem att begå brott.
– Vi följer dem kontinuerligt, säger Sven Lindgren, polisens mc-expert.

Polisen i Västsverige jobbar ständigt för att hindra de kriminella mc-gängen att begå brott. Det gör man både genom 
inre och yttre spaning.

Senast i maj genomförde polisen ett tillslag mot Bandidos klubblokal i Göteborg i samband med att 
organisationen hade en stor fest i staden. Man gick in i klubben för att söka efter droger och vapen. Bland annat greps 
en man, misstänkt för grovt narkotikabrott.

Sven Lindgren är kriminalkommissarie och mc-gängexpert vid polisen i region Väst. Han har arbetat mot gängen i 
21 års tid.

– Vi följer kontinuerligt gängen. Vid misstanke om brott eller på annat sätt kontrollerar vi och lagför dem, säger 
han.
"Ständig aktivitet"
Hells Angels och Bandidos, samt deras undergrupperingar, är just nu de etablerade mc-gäng som verkar i Västsverige. 
Och de är i full gång.

– Det är en ständig aktivitet . Det är det raka svaret, säger Lindgren.
Enligt Sven Lindgren är förhållandet mellan de rivaliserande gängen just nu bra.
– I dag bedömer vi det som att det är ett lugnt förhållande mellan Hells Angels och Bandidos.
I Karlstad har kommunen fört en flera år lång kamp mot Solstadens motorsport, det vill säga Hells Angels, och 

deras klubblokal i Hertzöga. Kommunen har försökt vräka klubben från lokalen. Utan framgång. Mellan Karlstad och 
HA pågår flera olika rättsprocesser.

Den värmländska polisen punktmarkerar medlemmarna i de kriminella gängen.
– Vi vill uppmärksamma att vi vet vilka de, samt visa synlighet. Vi stoppar dem och försöker ha kontaktsökande 

verksamhet, säger Carina Hertzberg, ställföreträdande polisområdeschef i Värmland.
Den värmländska polisen utför också husrannsakan mot gängens klubbhus för att förhindra potentiella framtida 

brott.
– Vi nyttjar polislagens tjugonde paragraf för att söka vapen och andra tillhyggen för att därigenom förhindra 

vapen- och våldsbrott, säger Hertzberg.
Samarbetar med myndigheter
Polisen samarbetar med nationell och regional underrättelsetjänst. Man samarbetar också med andra 
brottsbekämpande myndigheter som Tullverket, Skatteverket och Kronofogden för att stävja den kriminella 
verksamheten. Samt kommunen, vilket är fallet kring klubbhuset i Hertzöga.

– Tillsammans med kommunen så kan vi titta på klubbhusens beskaffenhet. Vi tittar på försäkringar och bygglov. 
Kontakter med hyresvärdar är också en väg vi brukar använda, säger Carina Hertzberg.

Under 90-talet utspelade sig det så kallade mc-kriget mellan bland andra Bandidos och Hells Angels, ett blodigt krig 
där flera personer mördades i en spiraleffekt av vedergällningar. Många av dåden är fortfarande ouppklarade.

I dag existerar inte den typen av våldsamma konfrontationer på samma sätt, menar Sven Lindgren.
– Om man har meningsskiljaktigheter så försöker man det i dag lösa det på politiskt sätt genom att träffas på möten 

MC-GÄNGEN I VÄSTSVERIGE
GÖTEBORG
Hells Angels
HA har tre avdelningar i Göteborg 
varav två av dem har klubbhus - i 
Gunnilse och i Askim.
Medlemmarna jobbar främst med 
ekonomisk brottslighet genom att 
driva in pengar. De skrämmer vittnen 
och brottsoffer till tystnad.
Red & White Crew
En supportergrupp till Hells Angels. 
Grupperingen är inte internationell, 
utan har olika namn i olika länder.
Red Devils
En andra undergrupp till Hells 
Angels, precis som Red & White 
Crew.
Bandidos
Den andra stora mc-organisationen i 
Göteborg. Har klubbhus vid 
Marieholm. För närvarande huserar 
både Bandidos MC Hisingen och 
Bandidos MC Göteborg där sedan 
Bandidos Hisingen fick lämna sin 
gamla klubblokal.
De står för brottslighet som man kan 
tjäna pengar på.
X-Team
En undergruppering till Bandidos.
Där det finns en Bandidos-avdelning 
finns det alltsomoftast en X-team 
avdelning också. Medlemmarna är 
multikriminella.
VÄNERSBORG
Bandidos Probationary Chapter 
Trestads
Har sitt säte i Öxnered utanför 
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och lösa det där. Man vill inte ha något så kallat mc-krig. Det gynnar ingen av parterna.
"Money talks"
Gängkriminalitet är ett prioriterat område hos polisen. Hells Angels och Bandidos verksamhet räknas som 
organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier.

Enligt Sven Lindgren sysslar gängen med all sorts kriminalitet som det går att tjäna pengar på.
– Det är allt man gör pengar på. Money talks, säger han och fortsätter:
– Behövs det använder man våld, men det är inte legio på det. Man försöker göra pengar på ett sätt som gynnar en. 

Alla säljer inte droger. En del försörjer sig på ekonomisk brottslighet, andra genom att byta stöldgods.

Vänersborg.
Har nyligen gått från att vara en 
prospectavdelning till att nu vara en 
Probationary-avdelning. Är knappt ett 
år ifrån att bli en fullvärdig avdelning.
KUNGSBACKA
Red Devils Kungsbacka
Håller till i en fastighet i Frillesås som 
köptes för 350 000 kronor för knappt 
20 år sedan.
KARLSTAD
Hells Angels
Håller till på gården Härtsöga utanför 
Karlstad. Här pågår det en rättslig 
kamp mellan kommunen, som äger 
fastigheten och HA. Kommunen vill 
få hyresgästerna vräkta.
Sysslar bland annat med ekonomisk 
brottslighet.
Red & White Crew
Undergrupperingen till Hells Angels 
finns också den i Karlstad.
De begår brott som narkotikabrott 
och utpressning.
Bandidos
Ska ha flyttat till en ny lokal i Skoghall 
efter att tidigare ha funnits i Karlstad.
X-Team
Undergrupperingen till Bandidos.
Källa: Polisen

FRÅGA SVAR MED FÖRE DETTA ÖVERÅKLAGAREN OCH RÄTTSEXPERTEN SVEN-ERIK ALHEM
Vilken fara utgör de kriminella 
mc-gängen?
"Det grövsta som inträffat är ju när 
det blir krig mellan kriminella mc-
gäng då de har strider om den 
kriminella marknaden, vilket brukar 
kunna urarta.
Också fenomenet som sådant är 
bekymmersamt eftersom det finns ett 
latent hot liggande. Till exempel vid 
rättegångar är det ju allvarligt om man 
har västkläda figurer med sina 
emblem utanför rättssalen eller 
domstolsbyggnaden. Något som ska 
kunna vara ägnat att utgöra ett latent 
hot mot eventuella vittnen
Fenomenet medför att det finns en 
mycket stor risk att de själva kan 
bestämma sina egna regelsystem 
eftersom de har en inverkan på 
människors obenägenhet att ställa 
upp på vad de sett och hört om deras 
verksamhet."
För privatpersoner?
"Dels sker det ju uppgörelser där 
skottlossning och liknande kan 
drabba tredje part som kan komma 
till skada. Men den stora skadan ligger 
i att privatpersoner blir påverkad och 
inte vill medfölja sin medborgerliga 
skyldighet att ställa upp som vittne. 
Vi har ett jätteproblem i dag gällande 
vittnen.
Jag ska också understryka att de flesta 
som finns i kriminella gängbildningar 
är kloka och inser att nimbusen av 
farlighet är eftersträvansvärd. Att göra 
verklighet av hoten gör att man kan 
hamna inom lås och bom. Sedan kan 
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det exemplifieras genom att ett dåd 
utförs - då blir det en stor 
spridningsrisk."
Hur ska polisen - och samhället - 
hantera de här gängen?
"Man måste ha en fullständig 
kartläggning om gängen och man får 
inte släppa greppet. Givetvis med de 
demokratiska och lagliga medel som 
polis och åklagare har. Man måste 
också ha en kontinuerlig uppföljning 
och visa att staten bestämmer och 
inte tillåter någon att etablera ett 
kriminellt gäng.
Naturligtvis är det också så att man 
måste stävja rekryteringen av unga till 
kriminella gäng. Det är oerhört viktigt 
att komma till rätta med. Det handlar 
om mycket mer än polisiära insatser 
som arbetsmarknad, skola och så 
vidare. Om unga märker att det är 
genom kriminalitet man har chans att 
köpa dyra bilar och leva ett rikt 
krogliv, då kan det bli oerhört 
lockande. Det är en farlig utveckling."
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