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Sammanfattning 

 
Brottsligheten i samband med mc-gäng har under 90-talet blivit ett stort problem för det 

svenska samhället. Dels därför att det handlar ofta om grov kriminalitet som drabbar inte bara 

de direkt inblandade utan ofta också tredje man. Dels också för att den stigande grova 

kriminaliteten som i det närmaste kan liknas vid en maffiastruktur också hotar hela det 

svenska rättssamhället. Tyvärr är det inte alltför ovanligt med hot mot vittnen, målsägande, 

åklagare etc. 

I detta arbete kommer vi att ta upp hur mc-gängen är uppbyggda och hur problemet ser ut i 

Sverige. Vi kommer att ta upp dels historien kring mc-kriminaliteten, dels hur organisationen 

är uppbyggd, samt hur polisen i Sverige jobbar för att motarbeta denna kriminalitet. Vi skall i 

detta arbete försöka ge folk en uppfattning om hur stort problemet är och vilka kriminella 

element man har att göra med. Denna uppsats rekommenderas till polisstudenter för att dessa 

skall få en uppfattning av problemet och hur man skall handskas mot mc-organisationer. 
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1. Inledning 

 
1.1 Problemformulering 

 
Mc-gäng relaterad brottslighet är ett relativt nytt problem i Sverige. De etablerade sig i 

Sverige under början av 90-talet men influenserna fanns redan tidigare. Redan under 70-talet 

fanns det klubbar som hade  Hells Angels som förebilder. 

Detta har börjat bli ett problem för Sverige och de övriga nordiska länderna. Ett problem som 

måste få en lösning.  

Polisen har under flertalet år försökt att få bukt med detta problem, men man har sett att trots 

intensiv bevakning har ändå gängen lyckats att etablera sig bättre än vad som är önskvärt. 

Det finns också ett tryck från allmänheten när det gäller denna typ av brottslighet. Man har 

fått en bild, ofta från media, hur HA och Bandidosmedlemmar krigar om herraväldet över den 

undre världen. Idag har de uppnått sådan status att de flesta ur allmänheten skulle tänka efter 

flera gånger innan de motarbetar en medlem i ett mc-gäng.  

Eftersom vi i Sverige har varit relativt skonade från organiserad brottslighet är det ett mycket 

allvarligt problem som på något sätt måste lösas innan de får för stort fotfäste i vårt samhälle. 

Vi måste visa att vi inte kan tolerera att vissa grupper får sådan makt att de kan göra som de 

vill utan att vi kan komma åt dem. 

Under åren mellan 1994-1997 pågick det s.k. stora nordiska mc kriget. Under dessa år 

dödades 11personer och 74 mordförsök ägde rum. Många av dessa dåd genomfördes på 

allmänna platser, vägar, krogar o.dyl. Detta får naturligtvis stor uppmärksamhet i media vilket 

leder till att rädslan för dessa gäng ytterligare förstärks. 

Enligt polislagen 2§ är det polisens huvuduppgift att förebygga brott och andra störningar av 

den allmänna ordningen och säkerheten. 

I en gemensam nordisk hotbildsbedömning som skrevs 1999 stod att läsa: 

”Den kriminella aktiviteten i MC-klubbarna ser ut att öka. Medlemmarna i Bandidos mc och 

Hells Angels MC ses oftare i rollen som huvudmän och organisatorer. Om denna trend 

fortsätter kommer personer från Hells Angels MC och Bandidos MC i framtiden att uppträda 

som de egentliga huvudmännen. Risken blir således att kriminaliteten blir nedflyttad i 

organisationen. Detta medför ytterligare svårigheter för polisens och åklagarnas arbete att 

bekämpa denna form av kriminalitet.” (KUT 1%mc-information, Intrapolis) 

 

 

 



     2 
 

1:2 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är för att polisstuderande på polishögskolan i Umeå skall få 

förståelse för den brottslighet som vissa mc-gäng ägnar sig åt. De som går på skolan skall 

snart ut och jobba ”på fältet”, och det är därför viktigt att de får en sån verklig bild av 

problemet som möjligt. Många tror att mc-brottslighet enbart är en tillfällighet och att 

personer inom mc-brottslighet är skäggiga, oorganiserade gubbar som lever i samhällets lägre 

skikt. Våran tanke är att bevisa att det inte är på detta sättet och få studenten att vara vaksam 

när de möter dessa individer ute i arbetslivet. 

 

1:3 FRÅGESTÄLLNING 

 

 Hur är den mc-brottsliga verksamheten uppbyggd?  

 Hur ser hierarkin inom grupperingarna ut.  

 Hur kom problemet till Sverige. 

 Hur arbetar polisen mot dessa grupper, både nationellt och lokalt. 

 

1:4 METOD 

 

Till att börja med försökte vi att komma på någonting att skriva om. Eftersom båda två var 

intresserade av mc-brottslighet föll sig det naturligt att skriva om detta. Vi försökte sedan 

komma fram till en frågeställning som skulle besvaras i uppsatsen. Vi kom fram till att vi 

skulle undersöka om hur polisens arbete såg ut i detta fall. När materialet sedan samlades in 

insåg vi att det fanns mycket intressanta saker runt omkring mc-organisationerna och tog även 

in detta i uppsatsen. När materialet och intervjuerna var insamlade så började vi bygga upp en 

struktur för att få en liten bild om hur uppsatsen skulle se ut. Sedan fylldes stommen på med 

den fakta och information som hade hittats och detta bildade våran uppsats. 
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1:5 URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR 

 

Vi har valt att skriva till största del om Hells Angels och Bandidos. Det finns många andra 

grupper inom 1% MC, men för att uppsatsen inte skall bli för lång och för man lättare skall 

kunna följa med i uppsatsen valde vi att inte ta med alla grupper. 

 

När det gäller polisens arbete har vi valt att följa två läns arbete, Värmland och Halland. 

Anledningen till detta är att problemet är relativt nytt i Värmland men i Halland är detta ett 

problem som man haft under ett antal år.  (Anomym polisman vid KUT  Karlstad. Anonym polisman vid 

polisen i Halland.) 
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2. DEFINITIONER 

 

För att kunna skriva en uppsats om mc-kriminalitet så finns det vissa begrepp som måste 

förklaras för att man skall förstå vad man har att göra med. I uppsatsen kommer man bland 

annat att prata om organiserad brottslighet och 1% MC. Vad dessa definitioner betyder måste  

förklaras. 

 

2.1 ORGANISERAD BROTTSLIGHET 

 

Två amerikanska kriminologer har sammanställt tolv stycken dimensioner som hänvisar till 

vad organiserad brottslighet är. 

 

Brottsorganisationer 

 

1. är inte ideologiska. De har ingen politisk agenda, vilket gör det möjligt att skilja en 

brottsorganisation från en terrororganisation. 

 

2. har en organiserad hierarki. Brottsorganisationen har med andra ord en utvecklad order 

gång. 

 

3. har kontinuitet över tid. Vilket betyder att brottsorganisationen överlever sina individuella 

medlemmar. Förhållandet att brottsorganisationen uppvisar kontinuitet i förhållande till 

vissa brott (att den fortsätter med en viss kriminell verksamhet över lång tid, trots att vissa 

medlemmar av olika skäl försvinner), brukar kännetecknas som ett av de viktigaste 

kännetecknen. 

 

4. använder våld eller hot om våld. Detta för att nå de mål de önskar. Detta kan drabba andra 

kriminella, offer, vittnen och representanter för myndigheter. 

 

5. har ett medlemskap som ofta är grundat på etnisk tillhörighet, släktband, ras eller 

begången brottslighet. 
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6. gör profit på illegala aktiviteter. Organisationens syfte är att göra profit på detta och detta 

uppnås med de medel som anses nödvändiga. Om en terroristgrupps syfte återfinns i en 

politisk agenda, så återfinns den kriminella gruppens i kassakistan. Medlen för att nå 

dessa mål är illegala men kan också vara legala. Den legala verksamheten används ofta för 

att tvätta pengar som erhållits med illegala medel. 

 

7. tillhandahåller illegala varor eller tjänster som det finns behov av. Det kan handla om att 

snabbt göra sig av med giftigt avfall eller erbjuda sex, droger, billiga cigaretter, spel osv. 

 

8. försöker genom mutor neutralisera hot från myndigheter och politiker. Det kan handla om 

att muta polis, åklagare och domare för att undvika lagföring. Mutorna ger den 

organiserade brottsligheten en viss immunitet.  

 

9. söker en monopolställning. Detta för att maximera profiten. Det kan handla om total 

kontroll av specifika varor eller tjänster, men också av ett visst territorium. 

 

10. har en arbetsdelning. Denna är ofta grundad på funktion. En person får ansvar för 

pengatvätt, en annan för knarkdistribution och en tredje för korruption. 

 

11. har egna regler. Brott mot dessa straffas med uteslutning eller död. 

 

12. planerar noggrant. De brottsliga aktiviteterna handlar inte om spänningssökande, 

hedonism eller impulsivitet utan om noggrant planerade och sofistikerade aktiviteter för 

att uppnå ett profitmål. (Brottsförebyggande rådet –99) 

 

 

 

2.2 1% MC 

 

Definitionen av 1% MC är: 

”Med 1% MC-gäng avses mc-klubbar, som själva hävdar att de tillhör den del av mc-miljön 

som har brutit mot det etablerad samhället och har sina egna lagar och regler som de lever 

efter.” (anonym polis, KUT, Karlstad) 
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3. Historik 

 

Det är den 4: e juli 1947. The American Motorcycle Association har arrangerat en stor 

motorcykelträff i den lilla staden Hollister, Kalifornien. 

Det blir en hel del festande och två av medlemmarna ur mc-gänget P.O.B.O.B, Pist Of 

Bastards Of Bloomington blir arresterade av den lokala polisen. 

Medlemmar från P.O.B.O.B och en del andra försöker förmå polisen att släppa dem fria. Det 

hela slutar med ett våldsamt upplopp där polisen blir tvungen att tillkalla förstärkning från 

närliggande orter för att det hela inte skall sluta i totalt kaos. 

Händelsen blev enormt uppmärksammad i media och The American Motorcycle Association 

blir tvungen att uttala sig om det inträffade. De försvarar sig med att 99 % av alla 

motorcyklister är hederliga medborgare medan 1% är sådana som struntar i gällande lagar och 

regler. Detta gav senare gensvar i att vissa grupper började kalla sig Outlaws eller 1%-ers. En 

procents symbolen kan man numera se både på västar, motorcykelns bensintank eller 

intatuerade på kroppen. 

P.O.B.O.B bestod till stor del av gamla krigsveteraner från 2:a världskriget som var 

ointresserade att leva i det konventionella samhället med auktoritet, regler och normer. I mc-

miljön kände de en samhörighet med likasinnade. Även den brödragemenskap de känt under 

kriget återfanns där. 

Redan samma år som upploppet i Hollister gick några av medlemmarna samman i en annan 

amerikansk stad, San Bernandino, Kalifornien. De övergav sitt gamla namn och började kalla 

sig Hells Angels.      (Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

3.1 Hells Angels 

 
Den 1:a april 1957 bildade Ralph ”Sonny” Barger och några av hans vänner den första riktiga 

Hells Angels avdelningen i USA. Hell Angels MC Oakland. 

Inspirationen till namnet kom från stridspiloternas värld där Hells Angels var en flygdivision. 

Deras logga, en dödskalle med vingar och flygarhjälm kom också därifrån. 

 

Under 60-talet och hippietiden var mc-gängen en symbol och förebild för ungdomar med 

rebelliska drömmar. Även Hollywood spädde på drömmarna med att producera filmer såsom 
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Easy Rider och The Wild Ones. Dessa var några filmer som drog storpublik och kanske 

bidrog till att populariteten och intresset ökade för dessa motorcykelburna ”rebeller”. 

Auktoritetstrotsen var gemensamt för hippies och mc-gäng. De influerades av hippiestilen 

med det långa håret och skäggen och det var också där kontakten med drogerna började. 

Outlawgängen kom mer och mer in på ett kriminellt leverne där en stor del av intäkterna kom 

från just hanteringen av droger. Samhörigheten med hippierörelsen kan man nog säga 

definitivt bröts i och med Vietnamkriget. Där hade man helt enkelt för olika åsikter. Mc-

gängen var i regel starkt patriotiska medan hippierörelsen var mer global, kosmopolitisk. 

(Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

 

3.2 Outlaw Mc 

 
1959 bildades i Joliet, Illinois American Outlaw Association. De som senare kom att kallas 

Outlaw Mc. 

Precis som Hells Angels och andra liknande klubbar fanns de till en början bara i USA, men 

har nu spridit sig över stora delar av världen. (Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

3.3 Bandidos 

 
1965 samlades en grupp Vietnamveteraner i den lilla fiskebyn San Leon i Galveston, Texas 

för att ha fest. Då började man planeringen för att starta en ny mc klubb. 

1966 startade en f.d. marinsoldat vid namn Donald Eugene Chambers en motorcykelklubb 

efter Hells Angels modell. De organiserade sig på ett liknande sätt och tog så småningom 

namnet Bandidos efter en populär tv-reklam. Deras symbol, The fat mexican, kommer från 

samma reklam. (Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

3.4 Verksamhet 

 
Från att under 50 och 60-talet vara en klubb för män med rebelldrömmar utvecklades 

outlawkulturen till den drogkultur som fanns i slutet av 60-talet och under 70-talet. Mc-

gängen lärde sig att det fanns stora pengar att tjäna så de började slå sig in på denna marknad. 

I slutet av 60-talet började Hells Angels att sälja LSD men gick senare också över till andra 

droger. De lärde sig att tillverka metamfetamin under 70-talet och tjänade stora pengar på 

detta eftersom de kontrollerade hela kedjan från tillverkning till gatuförsäljningen. 
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Under 80-talet fick myndigheterna ta till krafttag för att försöka stoppa detta problem. Detta 

ledde till att mc-gängen fick bli mera försiktiga i sin droghantering. De började istället agera 

mellanhänder men med ett övergripande ansvar över handeln. De kunde på så sätt minska 

risken att åka fast samtidigt som de fortfarande gjorde stora vinster. De började också 

investera i legala företag för att på så sätt kunna tvätta sina pengar plus att de även därigenom 

försökte skaffa sig ett anseende som ”vanliga” affärsmän. De började också engagera sig i 

olika samhälls och välgörenhetsprojekt för att på så sätt hamna i bättre dager. Umgänge med 

kändisar har också använts för att få god PR. 

Eftersom det finns stora pengar att tjäna så har olika outlawklubbarna stridit med varandra om 

herraväldet över olika territorium. Detta har också lett till att flera gäng har gått samman med 

mera betydande gäng. Ofta har dessa sammanslagningar varit mer eller mindre påtvingade för 

att medlemmar av de mindre gängen skall kunna fortsätta med sin verksamhet. Många gånger 

har mindre gäng helt enkelt tvingats att upplösas på ett eller annat sätt. Därför finns det många 

mc-klubbar som är organiserade under en moderklubb, s.k. chapters. (Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

3.5 Skandinavien 

 
Outlawkulturen spred sig, som mycket annat från USA, vidare över världen. Sitt inträde i 

Skandinavien gjorde den via Danmark. Under 70-talet fanns det, enligt dansk polis flera 

klubbar som tydligt hade influerats av Hells Angels. 1977 bildade fyra av dessa klubbar den 

s.k. unionen och ansökte till HA´s moderorganisation i Kalifornien om medlemskap. Det tog 

tre år sedan var klubben en fullvärdig medlem av HA.  

Några år senare började den stora och våldsamma skandinaviska mc-konflikten att inledas. 

Under loppet av fyra år miste 12 människor livet i de våldsamma konflikter som HA och 

Bullshit MC, sedermera Bandidos, riktade mot varandra. När konflikten upphörde 1987 fanns 

bara en klubb kvar, Hells Angels. 

Under första delen av 90-talet växer HA dramatiskt. På sju år bildas 19 nya underavdelningar 

i de nordiska länderna. Malmöklubben Dirty Dräggels blir först i Sverige. (Intrapolis, KUT 

Värmland.) 

 

 

3.6 Konflikten mellan Hells Angels och Bandidos 

 
Det är i juni 1993 som den danska klubben Undertakers blir den första Bandidosklubben i 

norden. Därefter sprids de snabbt i norden. Under nästkommande år får både Norge och 
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Sverige sina första fullvärdiga bandidosklubbar. Klubben Morbids som hade sitt säte utanför 

Helsingborg blir den första svenska Bandidosklubben. Då inleds det som kom att kallas det 

stora nordiska mc-kriget. 

Den första våldsamma händelsen inträffar utanför Bandidos, då fortfarande Morbids, 

klubblokal utanför Helsingborg. Skottlossning sker och en medlem ur Morbids skadas 

lindrigt. Tre veckor senare dyker några medlemmar ur HA upp på morbidsklubbens tillhåll 

Roof Top Club och skottlossning utbryter. En HA medlem dödas och ytterligare tre personer 

skadats. Efter denna händelse sprider sig konflikten över hela norden och massmedia kan 

rapportera om skottlossning, bombdåd och attacker med pansarvärnsgranater. 

När slutligen de två klubbarna kom överens om en vapenvila 1997 hade 11 människor 

mördats, 74 mordförsök ägt rum och 96 personer skadats mer eller mindre allvarligt. 

(Intrapolis, KUT Värmland.) 

 

3.7 “The Great Nordic Biker War” 

 
The great nordic biker war kallas den konflikt som pågick mellan -94 fram till vapenvilan -97. 

Då det hände ganska mycket har vi valt att skriva en summering av de viktigaste händelserna 

här nedan.  

 

Under 1994 krävs två människoliv, ett i Sverige och ett i Finland. Under samma år inträffar 

fyra mordförsök, alla i Sverige. 

 

I juli 1995 skjuts Bandidos president till döds på E4: an söder om Markaryd. Sju fall av 

mordförsök. 

 

1996 mister tre personer i Danmark livet. En person i Norge och en person i Finland mördas 

också. 41 mordförsök begås. 

 

Under 1997 dör ytterligare tre människor, två i Danmark och en i Norge. (KUT. 1%MC, 

Intrapolis) 
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4. ORGANISATIONEN 

 

Mc-gängens struktur bygger på en stark hierarkisk pelare. Både Bandidos och Hells Angels 

har presidenter som bestämmandeorgan. I Bandidos återfinns den internationella presidenten 

som den ledande. Under denne finns tre nationella presidenter. Dessa bestämmer över Europa, 

Australien och Nordamerika. Slutligen så har man klubbpresidenter som styr lokalt. Varje 

lokal president lyder alltså direkt under den nationella presidenten, men har direkt kontroll 

över den lokala avdelningens medlemmar. 

 

I Hells Angels har man inte denna hierarkiska president struktur. Här har varje president i 

respektive klubb lika mycket att säga till om. Vid omröstningar av olika slag, har alltså en 

president en röst. (brottsförebyggande rådet –99, RPS –03, KUT 1% MC, Intrapolis, Anonym polis, Kut 

Karlstad.) 

 

Förutom presidenterna återfinns ett träd av olika personer med olika arbetsuppgifter. Hells 

Angels och Bandidos struktur ser här relativt lika ut. Under presidenten finns vice 

presidenten. Denna fungerar som en extra president ifall något skulle hända med den sittande 

presidenten. Under vice presidenten sitter Seargeants of Arms, Secretary/Treasure och Road 

Captain. Den som är Seargant of Arms är säkerhetsansvarig. Hans uppgift är att se till att det 

finns den utrustning som behövs för diverse uppdrag, att klubbhusets säkerhet är som det skall 

mm. Secratary är sekreteraren och Treasure är kassör. Road Captain är den person som ser till 

att allt flyter vid resor och transport till fester. Denne ser till att biljetter finns, att 

hotellbokningarna är i ordning mm. Det finns även ett så kallat elitförband inom klubbarna, 

kallade Nomads. Enligt uppgifter är deras uppgift att få ”problem” lösta och se till att 

nystartade avdelningar lär sig klubbens regler och ser till att de kommer igång. 

 

Under den styrande ordningen finns fotfolket. Dessa består av medlemmar, prospects, 

hangarounds, supporters, vänner och partygirls. I Bandidos finns även probitionarys som finns 

mellan medlemmar och prospects. I Hells Angels är man hangaround i ett år och prospect i ett 

år innan man blir fullvärdig medlem. I Bandidos är man hangaround i 6 mån., prospect i 1 år, 

probitionary i 6 mån. och sedan fullvärdig medlem.  

Tanken med alla dessa nivåer är att personer skall kunna visa sig värdiga ett medlemskap, 

men även för att försvåra eventuella infiltratörer att komma in i gemenskapen. 

(brottsförebyggande rådet –99, RPS –03, KUT 1% MC, Intrapolis, anonym polis, Kut Karlstad.) 
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4.1 SYMBOLER 

 

Ett av de viktigaste attributen i en mc-knuttes liv är kläderna och övriga symboler. På deras 

västar, emblem, tatueringar mm. Kan man uttyda vilken klubb de tillhör och ibland vad de har 

gjort för klubben. (brottsförebyggande rådet –99, RPS –03, KUT 1% MC, Intrapolis, anonym polis,  Kut 

Karlstad.) 

 

 

4.2 HELLS ANGELS VÄSTAR 

 

Västarna ändrar sig beroende på hur länge man varit i klubben. När man är hangaround har 

man inga märken på ryggen. På bröstet har man ett litet märke som visar vilken avdelning 

man tillhör. Som prospect har man texten MC SWEDEN på ryggen, hemorten och texten 

prospect på bröstet. Först när man är fullvärdig medlem får man bära texten Hells Angels på 

ryggen. Där finns även den bevingade dödsskallen och texten MC SWEDEN. På bröstet 

återfinns hemort och eventuellt gradbeteckning om man är officerare. Det finns även andra 

sorters västar och kläder för de som är supporters. Men det är endast en fullvärdig medlem 

som får bära dödskallen. Den tog Hells Angels världspatent på 4 januari 1972. 

 

Övriga märken som en Hells Angels medlem har på västen kan vara: 

 

VIKING : Bäres av medlemmar som deltagit i bildandet av första avdelningen i respektive 

land i Norden, sk. Motherchapter.  

AFFA :  Angels forever, forever Angels 

FILTHY FEW : Bäres av medlemmar som som begått, eller varit  inblandade I mord för 

klubbens räkning.  

DEQUIALLO : Medlem som uppträtt våldsamt mot polisen. (KUT 1% MC, Intrapolis, anonym 

polis,  Kut Karlstad.) 
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4.3 BANDIDOS VÄSTAR 

 

Bandidos västar påminner en hel del om Hells Angels, med några undantag. Som hangaround 

är ryggen fri från märken. På bröstet finns avdelningsmärket i blått/vitt. Som prospect har 

man prospect på ryggen och på bröstet hemorten i rött/gult. När man blir probitionary får man 

texten Bandidos på ryggen. Där finns även texten probitionary, 1% MC och en bild på ”the fat 

mexican”. På framsidan finns 1% MC, Bandidos, hemort och vilken avdelning man tillhör. 

Det som skiljer sig när man blir fullvärdig medlem är att man får hemlandet eller hemorten 

istället för probitionary på ryggen.  

 

Övriga märken som Bandidos andvänder sig av är: 

 

NORMAN : Bäres av medlemmar som deltagit i bildandet av första avdelningen i respektive i 

respektive land i norden, sk motherchapter. 

BFFB : Bandidos forever, forever Bandidos. 

TCB : “taking care of business”. Medlem som tar “hand” om klubbens angelägenheter. 

COUP DE GRACE : “nådastöten”. Betyder samma som Hells Angels Filthy Few. 

EXEPT NO MERCY : Emblemet indikerar på att bäraren har varit I en situation där han har 

blivit sårad eller sårat andra I klubbens namn. 

 

Någonting som man bör vara uppmärksam med är att man inte behöver tillhöra en klubb för 

att man har t.ex. en tröja som hänvisar till en viss klubb. Dessa tröjor kan man köpa på vilken 

hemsida som helst med mc anknytning. Detta är supporter kläder och  inga medlemskläder. 

(brottsförebyggande rådet –99, RPS –03, KUT 1% MC, Intrapolis, anonym polis,  Kut Karlstad.) 

 

 

4.4 TATUERINGAR 

 

Tatueringar är en annan märkning som är vanlig inom MC kretsar. Något som är att tänka på 

är att det är enbart fullvärdiga medlemmar som får bära tatueringar med klubbsymboler på. 

För att ha en vanlig enkel tatuering måste man ha varit medlem i ett år. För att få ha en hel 

ryggtavla gäller fem år som medlem. (KUT 1% MC, Intrapolis) 
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4.5 ÖVRIGT INOM ORGANISATIONEN 

 

Rekrytering av medlemmar är inte så komplicerad som man kan tro. Bandidos rekryterar 

många av sina medlemmar från fängelser. I övrigt så är det ofta gamla sammanslutna grupper 

som bestämmer sig för att bli mer organiserade, t ex nazister. 

 

Varje avdelning har sitt eget klubbhus. Här skiljer det sig mellan Bandidos och Hells Angels. 

Hells Angels har väldigt höga krav när det gäller säkerhet runt klubbhusen. Det måste finna 

stängsel, grindar, övervakningskameror och ledningscentral. Klubbhuset är bevakat dygnet 

runt bevakat av hangarounds och prospects. I övrigt skall det finnas festlokal, bar, kontor, 

verkstad och övernattningsmöjligheter. Bandidos har inte lika höga krav. Det skall bara finna 

festlokal, bar etc. 

 

Varje medlem som skulle råka hamna i fängelse av någon anledning, har rätt att få pengar 

från en speciell fond. Varje medlem betalar varje månad en viss summa pengar, som sedan 

går till de inne på anstalterna. När de sedan släpps får de även ett muckar bidrag, beroende på 

hur länge de har suttit inne. Summorna brukar ligga på mellan 5000-100000 kr. 

(brottsförebyggande rådet –99, RPS –03, KUT 1% MC, Intrapolis, anonym polis,  Kut Karlstad.) 
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5. SITUATIONEN I VÄRMLAND 

 

I Värmland är problemen med kriminella mc gäng relativt nytt. Men det börjar hända 

oroväckande saker. Både Hells Angels och Bandidos har på senare år etablerat sig här. Båda 

sidorna lovade varandra när vapenvilan slöts att man inte skulle öppna några nya 

underavdelningar, men det är nu historia.  

 

Hells Angels har etablerat sig i Karlstad. Från en början kringgick man löftet med att inte 

starta några underavdelningar genom att enbart skapa ett supportergäng. När Bandidos tog 

första steget att starta en ny avdelning var man dock inte sena med att göra supportergänget 

till en klubb med hangaround status. Hells Angels har även skaffat sig ett stort klubbhus 

utanför Karlstad, i Hertzöga.  

 

Bandidos var inte sena med att utveckla sin organisation när Hells Angels startade ett 

supportergäng. Bandidos tog då steget att starta upp supporterklubben X-TEAM i Säffle. 

Denna avdelningen har nu uppnått prospect status. Denna avdelning håller på för fullt att 

utvecklas och det kretsar högt uppsatta Bandidos medlemmar från hela Sverige i den lilla 

staden. Även här har man etablerat en klubblokal, dock inte lika stor som Hells Angels. 

 

Att polisen i Värmland börjar få problem med denna typ av brottslighet är inte att ta miste på. 

När detta problem först uppstod i Värmland var tanken , från högre instans, att 

ordningspolisen skulle engagera sig kraftigt och arbeta mot brottsligheten. Med god hjälp från 

KUT, som har goda kunskaper om mc gängen, skulle man få bort dessa snabbt. Men som det 

verkar har kunskapen funnits, men inte viljan. Mc gängen har nu etablerat sig kraftigt och 

polisen står nu inför ett problem, att få bort en väletablerad, organiserad brottsorganisation. 

Polisen har nu kommit fram till att man inte kan lösa problemet på detta sätt. Nu kliver istället 

folk  från länskrim in för att hjälpa till. Man är relativt säker på att om mc kriget bryter ut 

igen, så kommer Värmland vara startskottet. 

 

Polisen har redan gjort en hel del tillslag mot mc gängen. Bara i Säffle har det gjorts två stora 

tillslag det senaste halvåret. Vid det andra tillslaget i Bandidos klubblokal fann polisen vapen 

som gjorde att man kunde anhålla fem personer misstänkta för grovt vapenbrott. (anonym polis,  

Kut Karlstad) 
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6. SITUATIONEN I HALLAND 

 

I mitten i nittiotalet började problemen med 1% MC i Halland. Sedan en tid tillbaka hade 

Bandidos varit etablerade i Skåne, och de tyckte nu att de ville utöka sitt territorium högre 

upp i landet. 1997 bildades landets andra fullvärdiga Bandidosklubb i Halmstad. Polisen hade 

då stora problem med att få bukt med den nya brottslighet som kommit. KUT fick till uppgift 

att försöka tackla det nya problemet. Under –98 fick en Kriminalinspektör i Halmstad till 

uppgift att planera insatser mot den ökade mc etableringen.  

 
 
1998 började polisen märka att ledarna ur Bandidos, Halmstad började försvinna av olika 

anledningar. Detta gjorde att klubben, under något år, blev vilande (frozen). Under 2001 

började polisen märka att aktiviteten ökade i klubben igen. Nya ledargestalter hade börjat ta 

tag i klubben igen och den här gången verkade det som om de skulle försöka stanna för gott.  

 

 

Som läget är i dag har klubben i Halmstad nått probitionary status. Det finns även en 

supporterklubb vid namn X-Team som vill komma upp i status. De finns för närvarande i 

Halmstad och Varberg. Bandidos i Halland har även nära samarbete med OG (original 

gangsters), som är mycket aktiva i Göteborg. Det finns idag cirka 20-30 personer som är 

aktiva i någon form inom Bandidos. Deras största inkomstkällor kommer från narkotika 

distribution och indrivnings verksamhet.  

Det finns även misstankar om att Hells Angels börjar rekrytera folk i Halland. I Kungsbacka 

har HA öppnat en avdelning som nu har hangaround status. Dessa har nära samarbete med 

HA Göteborg.  

Polisens arbete bygger på att man försöker störa klubben genom att ordningspolisen stoppar 

och kontrollerar personer som de misstänker har anknytning till klubben. Man har även stort 

samarbete med de närliggande länen, Skåne och Västra Götaland angående klubbarnas 

verksamhet och utspridning.  I somras gjordes en inriktad satsning mot klubben. Man 

handplockade elva poliser som fick till uppgift att arbeta enbart mot 1% mc klubbar. Detta 

gav gott resultat och man fick en mycket bra insyn i klubben, men även bra information som 

kunde leda till att man kunde kartlägga de individer som var i och nära klubben.  

Tyvärr har man inga nya planer på att göra några liknande insatser, utan man väljer istället att 

gå tillbaka till den vanliga störningstekniken. (anonym polis insp. Hallands län) 
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7. Slutord/Diskussion 

 
 
I detta arbete har vi försökt visa hur mc- organisationerna etablerat sig i Sverige. Vi har även 

visat hur deras organisation är uppbyggd. Att dessa kriminella element är något man bör ha 

stor respekt för är väl ingenting som behövs diskuteras. De mc-gäng som vistas i Sverige idag 

utgör ett välorganiserad nätverk som inriktar sig på kriminalitet. Genom hot och våld får de 

sin vilja igenom och kan utveckla sitt nätverk över hela Världen. Genom sin väletablerade 

struktur är dessa grupper enormt svåra att slå ut. Tar man bort en gren av trädet så finns det 

hundratals andra grenar som täcker upp för den förlorade. I detta trädet finns ingen stam som 

går att hugga av vid roten, eftersom varje gren har sin egen stam. 

 

Att dessa mc- gäng krigar mot varandra om herraväldet gör inte saken bättre. Man kan tänka 

att de skulle slå ut varandra, men det som händer istället är att många oskyldiga kommer i 

kläm och dessa får ibland till och med  betala med sina liv. 

 

Hur skall då polisen handskas med dessa kriminella mc-gäng? Som vi har läst i arbetet har vi 

jämfört två län där denna form av brottslighet är aktuell. I Värmland har polisen fått problem 

genom att de väntat för länge med att få bukt med grupperna. De har kunskap, men 

ordningspolisen som var satta att arbeta aktivt mot dem uteblev. Nu har man fått stora 

problem i länet och andra instanser har fått ta tag i problemet. 

 

I Halland gjorde polisen samma sak, men här tog ordningspolisen detta på större allvar och 

störde grupperna hårdare. Man tillsatte även en specialgrupp, som bestod av ordningspoliser, 

som enbart skulle arbeta mot mc kriminella. Nu har problemet ännu en gång blossat upp i 

Halland och det finns inga direkta planer på fortsatt verksamhet mot problemet. 

 

Vad är då lösningen? 

Som vi har visat kom problemet tillbaka i Halland när man plockade bort specialgruppen och 

ordningspolisen slutade prioriterade mc-gängen. Kanske borde man ha fortsatt sin verksamhet 

med störningen och den grupp som blev tillsatt skulle kanske få varit kvar. Nu har man börjat 

arbeta aktivt i Värmland och det börjar se ut som man börjar få bukt med problemet.  

Kontentan av detta bör bli att varje län borde ha en grupp som aktivt arbetar mot mc-

kriminalitet. För detta är ett problem som bör tas på största allvar.... 
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Källkritik 

 

Eftersom vi använt oss av information från bl.a. poliser som jobbar med mc-kriminalitet så 

har detta medfört en del problem. De poliser vi pratat med har undrat om det de säger och den 

information de lämnar ut kommer att kunna läsas av allmänheten. Eftersom arbetet inte kunde 

sekretessbeläggas så har det medfört att vi tyvärr inte kunna få ut all den information vi ville. 

Detta har lett till att informationen om hur polisen arbetar mot mc-kriminalitet har varit 

mycket begränsad. Likaså har det varit viss återhållsamhet med att berätta vilka grupper och 

individer som polisen har koll på. Eftersom vi enbart har talat med poliser har det även varit 

svårt att få en objektiv bedömning av hur polisen lyckats med sitt arbete.  

Likaså har en del av den information vi använt oss av, främst då från Intrapolis, innehållit 

vissa uppgifter som kanske inte skall komma ut, så det har hela tiden varit en svår avvägning 

över vad vi kunde skriva och inte.  
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8. Källförteckning 

 
 
Brottsförebyggande rådet – Rapport 1999:6,   MC-brott. Brottsförebyggande rådet 1999 
 
 
Johansson Frank,    Bilaga till allmän polislära   2003 
 
 
1% Mc-Gäng patrullhandbok, Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen, KUT 2003 
 
 
1% Mc-Info,  KUT Värmland, Intrapolis 2003 
 
 
1% Mc-Gäng Handbok, Rikskriminalpolisen 2003 
 
 
1% Mc-Historik, KUT Värmland Intrapolis 2003 
 
Intervjuer: 

 
Anonym polis vid KUT Värmland. 
 
Anonym polis vid Polismyndigheten i Hallands län. 
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