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 SAMMANFATTNING 
 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att sprida kunskap om hur MC-

kriminaliteten är organiserad i Sverige samt ge en bild av hur polisen, men även 

andra aktörer, arbetar brottsförebyggande för att stävja denna typ av brottslighet i 

Gävleborgs- och Norrbottens län. 

Vi har sammanställt resultatet i detta fördjupningsarbete genom att intervjua 

viktiga aktörer inom rättsväsendet, lagstiftaren och kommunen. Vi har även 

använt oss av RKP:s utbildningsmaterial, rapporter, propositioner samt 

tidningsartiklar. 

 

I resultatdelen redovisas vad som framkommit genom intervjuer med olika 

personer inom rättsväsendet och kommunen samt rapporter. Det som framkommer 

är att MC-brottsligheten är en systemhotande brottslighet som ständigt växer sig 

större i Sverige och utgör stora problem för rättsväsendet och det övriga 

samhället. I Gävleborgs- och Norrbottens län arbetar man brottsförebyggande 

genom att använda sig av tre ”hörnstenar”, samarbete, information och störning, 

vilket resulterat i att dessa län har en relativt liten representation av de kriminella 

MC-klubbarna. Det finns dock vissa problem i det brottsförebyggande arbetet mot 

MC-kriminaliteten p.g.a. att dessa klubbar förändrar sitt beteende, vilket gör att 

lagstiftaren måste vara uppdaterad och kunna förändra lagstiftningen. Detta kräver 

också att den enskilde polismannen och de övriga aktörerna inom rättsväsendet är 

kunniga och kan tillämpa lagstiftningen på rätt sätt. 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras och analyseras de resultat som framkommit i 

resultatdelen. Där lägger vi även in våra synpunkter på det brottsförebyggande 

arbetet mot MC-kriminaliteten och de problem som finns, samt ger förslag på hur 

dessa kan lösas. 

 

Trevlig läsning! 
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1 INLEDNING 
 

MC-kriminaliteten i Sverige är idag ett växande problem för samhället och 

rättsväsendet. För att polisen och övriga aktörer t.ex. kommun, 

skattemyndighet, näringsidkare och tull ska kunna arbeta brottsförebyggande 

mot MC-kriminaliteten krävs kunskap om denna typ av brottslighet, detta för att 

stävja utveckling och förhindra en nyrekrytering. Genom att skriva om denna 

typ av brottslighet ger vi andra en möjlighet att tillgodogöra sig viktig kunskap 

och betydelse av ett samarbete med övriga aktörer utanför och inom 

rättsväsendet, vilket är direkt avgörande för att nå framgång i det 

brottsförebyggande arbetet mot MC-kriminalitet. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Med klubbar och MC-gäng i denna rapport menas de som inte följer samhällets 

lagar utan bara följer gruppens regler och som tillhör en procent av det totala 

antalet MC-klubbar i världen. De tre största enprocentsklubbarna som finns 

representerade i Sverige är i dagsläget Hells Angels (HA), Bandidos och 

Outlaws. Att dessa MC-klubbar fått definitionen enprocentsklubbarna är för att 

de 99 andra procenten av MC-klubbarna i världen inte bedriver en omfattande 

kriminell verksamhet utan är skötsamma och endast vill köra motorcykel.  

Enprocentsklubbarna använder ”1%” som en symbol för vad de står för och 

används som märke på exempelvis deras västar.  

 
I Gävleborgs län har det till i början av april 2005 inte funnits någon 

representation av någon av de uppräknade MC- klubbarna, dock finns det idag 

en avdelning i Gävle som har etablerat sig. I Norrbottens län finns det bara en 

sådan klubb som är aktiv, vilket gör det mera intressant att fördjupa sig i 

anledningen till den minimala representationen i Gävleborgs och Norrbottens 

län. Detta eftersom Gävleborgs län har arbetat aktivt under många år för att 

förebygga en etablering av någon av dessa Mc-klubbar samt att det i de 

angränsande länen finns en stark representation av sådana MC-klubbar. När det  
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gäller Norrbotten har det tidigare funnits ett antal etableringar av dessa klubbar, 

men de har antingen  flyttat söderut eller slutat med sin kriminella verksamhet. 

Att dessa två län har varit förskonade mot dessa MC-klubbar gör detta arbete 

mera intressant, dels för oss som skall arbeta som poliser i dessa län, dels för 

andra blivande kollegor som skall arbeta i andra län där denna typ av MC-

kriminalitet har en större utbredning. Den kunskap om denna MC-kriminalitet 

som de nyblivna poliserna erhåller på polisutbildningen är obefintlig och är ej 

prioriterad i utbildningen. Detta gör att ämnet MC-kriminalitet känns viktigt 

och intressant, eftersom vi kommer att träffa på sådan typ MC-brottslighet 

under vår yrkesutövning som poliser. 

 

1.1.1 Historik 

 
HA bildades av några hemvändande krigsveteraner från USA, som efter andra 

världskriget hade svårt att anpassa sig till ett fungerande liv i sitt hemland. De 

hade ingenting till övers för myndigheter och auktoriteter utan fick genom 

klubben utlopp för sin frustration gentemot samhället. De kunde därmed ta 

avstånd från samhället samtidigt som de hade ett brödraskap som trygghet. 

Klubben bildades i ett enda syfte, det var ett sätt för krigsveteranerna att få 

grepp om sig själva. 

 
Mc-gängen förknippas ofta med de enprocentsklubbarna och detta har sin 

upprinnelse i en vild mc-fest i Hollister, Kalifornien 4 juli, 1947 som varade i 

tre dagar. Under festen greps två medlemmar ur mc-gänget ”Pissed off Bastards 

of Bloomington”, P.O.B.O.B. De andra medlemmarna ur mc-gänget försökte 

frita sina kompisar vilket föranledde ett våldsamt upplopp. The American 

Motorcycle Association sa efter denna incident att 99 procent av alla mc-

klubbar är laglydiga medborgare som gillar att åka motorcykel, medan 

resterande, d.v.s. enprocentsklubbarna, fullständigt struntar i allt vad lagar och 

regler är och sätter upp sina egna spelregler. Denna enda procent började efter 

detta att kalla sig själva Outlaws-klubbar. (RKP utbildningsmaterial) 
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Den 17 mars 1948 ändrade P.O.B.O.B. sitt gängnamn till HA och etablerade sin 

första avdelning i San Bernardino, Kalifornien. Den viktigaste händelsen i 

gängets historia var när Ralph ”Sonny” Barger och flertalet vänner den 1 april 

1957 bildade HA MC Oakland. Ralph Barger var med sin ledarstil en drivande 

kraft inom HA under flera decennier och är orsaken till att HA blivit den största 

outlaw-klubben och numera anses som ett internationellt mc-gäng. (RKP 

utbildningsmaterial) 

 

År 1966 bildade f.d. marinsoldaten Donald Eugene Chambers en motorcykel 

klubb. Klubben beundrade HA och ville organisera sig på samma sätt. De valde 

att döpa klubben till Banditos, numera Bandidos. Namnet Bandidos togs efter 

en populär TV-reklam ”Frito Bandito”. Deras logo var också hämtad ur en 

reklamfilm med ”The Fat Mexican” som beväpnades med pistol och en sabel. 

(RKP utbildningsmaterial) 

 
I Sverige blev MC Sweden-Malmoe fullvärdiga medlemmar i HA den 26 

februari 1993. MC-gänget fick ett nytt namn som blev HA MC Malmoe, och 

blev därmed den första HA-avdelningen i Sverige. Den 9 oktober 1994 blev 

Morbids MC i Helsingborg Sveriges första Bandidos-avdelning. Nytt namn 

blev Bandidos MC Sweden och klubben förstärktes med medlemmar från den 

danska sidan. Den 28 januari 1995 blev Bandidos Probationary MC Sweden en 

fullvärdig Bandidos-avdelning. (RKP utbildningsmaterial) 

 
Både Bandidos och HA upprustade med flera nya etableringar av både 

fullvärdiga mc-avdelningar och andra klubbar som under tiden byggdes upp till 

fullvärdiga avdelningar i främst Malmö, Göteborg och Stockholm. Under hela 

90-talet var konflikten mellan Bandidos och HA stor. Flera beskjutningar av 

medlemmar inträffade mellan mc-gängen, där dödsskjutningar inträffade och 

kriget mellan mc-gängen var ett faktum. Den 25 september 1997 framträdde 

Bent Svanen Nielsen ”Blondie” från HA i Danmark och Jim Tinndahn i 

Bandidos Danmark i dansk och svensk television och proklamerade att mc-

kriget var avslutat. (RKP utbildningsmaterial) 
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Outlaws startade 1935, där klubben hette ”The McCook Outlaws Club” Illinois, 

Chicago, USA. I januari 1965 fick klubben sin nuvarande struktur och började 

att använda ryggmärket ”Charlie” som klubben använder idag. Klubben kallar 

sig även ”American Outlaw Association”. Under år 2001 inträder Outlaws på 

svenska mark. Den 17 november samma år blir Outlaws MC Sweden en 

fullvärdig avdelning. (RKP utbildningsmaterial)  

 
Under hela 2001 startas avdelningar av Bandidos X-team och Red and White 

Crew i Sverige. X-team finns då i Helsingborg, Varberg, Halmstad, Göteborg, 

Finspång och Sundsvall. Red and White Crew finns i Helsingborg, Göteborg 

och Stockholm (RKP utbildningsmaterial). 

 

1.1.2 MC-klubbarnas organisation och uppbyggnad 

 

De tre största enprocentsklubbarna som finns i Sverige idag är HA, Bandidos 

MC och Outlaws som i sin tur har underklubbar och supporterklubbar knutna 

till sig. HA underklubbar heter Red & White Crew och Red Devils MC. 

Bandidos MC har Diablos MC och X-team som sina underklubbar. Under dessa 

underklubbar finns det olika supporterklubbar beroende på MC-klubb. Dessa 

underklubbar och supporterklubbar fungerar beroende på MC-klubb, som en 

rekryteringsbas till de stora, och i vissa klubbar hjälper de dem stora klubbarna 

till en expansion. (RKP utbildningsmaterial) 

 
Deras utbredning sträcker sig från Dalarna och söder ut i Sverige men det finns 

en klubb i Luleå vid namn Red Devils som är kopplad till HA. 

Rikspolisstyrelsen uppskattar antalet medlemmar i 1 %-klubbarna till ca 350 

stycken (Intervju med Wallberg på Rikskriminalpolisen/KUT). 

 
Tilläggas bör att det utöver de angivna klubbarna ovan, finns andra MC-gäng 

som utger sig för att tillhöra enprocentsklubbarna eller andra klubbar som 

”umgås” med enprocentsklubbarna. (RKP utbildningsmaterial) 
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MC-klubbarnas organisation kan liknas med maffians organisation, med 

officerare med olika titlar och olika ansvarområden. (BRÅ:s rapport Apropå 

3/1999) 

 

Högst upp i organisationen är presidenten, sedan följer vicepresidenten och där 

efter på samma nivå så finns det en ”treasurer” (kassör), en Sgt. at arms 

(säkerhetsansvarig/vapenansvarig) och Road Capitan (ansvarig för att 

avdelningens motorcyklar är körklara och arrangerar åkturer och hotell mm.). 

(RKP utbildningsmaterial)  

 
Det finns några begrepp som bör redas ut och förklaras i detta arbete: medlem, 

prospect, probationary och hangaround. För att kunna bli en fullvärdig medlem 

av de tre stora enprocentsklubbarna måste man ”jobba” sig uppåt i hierarkin. 

Att från en supporterklubb och underklubb bli en hangaround för att sedan få 

kalla sig en prospect tar olika tid beroende på vilken klubb som är aktuell. Att 

till sist bli en fullvärdig medlem av någon av de tre stora klubbarna tar olika tid 

beroende på vilken MC-klubb man tillhör. Man kan på klubbmedlemmarnas 

västar få information om deras position och status. Generellt kan sägas att ju 

fler märken på västen desto högre status har personen. Det man kan utläsa av 

västen är om de är en prospect, vilken avdelning/hemort de tillhör, 

gradbeteckning mm. Utöver dessa märken finns det fler, som för övrigt skiljer 

sig från de olika klubbarna, som anger vad olika personer har för särskilda 

intressen. Dock har inte Outlaws dessa märken med gradbeteckningar på sina 

västar. Ett generellt märke som dessa klubbar bär på är 1 %-märket. Man måste 

till detta stycke tillägga att det finns icke medlemmar av enprocentsklubbarna 

som kan bära supportermaterial såsom t.ex. T-shirt och dekaler.  

(RKP utbildningsmaterial) 

 
Tatueringar är vanligt förekommande bland dessa klubbmedlemmar. Detta 

anses vara en del av ”uniformeringen”. Man kan av dessa utläsa t.ex. om 

personen är en fullvärdig medlem av en av enprocentsklubbarna då de bär en 
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klubbtatuering på kroppen vilket man skall utgå från om man träffar på en 

sådan person. (RKP utbildningsmaterial) 

 
MC-klubbarnas klubbhus kan liknas mycket vid ett franchisekoncept typ  

Mc Donalds restauranger. De ser i mångt och mycket ut på samma sätt och har 

liknande funktioner så som staket som avgränsar området och förhindrar insyn 

och intrång m.m. Vissa klubbhus har även videokameror i och utanför 

klubblokalerna som övervakas från ett vaktrum, för att säkerhetsställa klubbens 

säkerhet. I övrigt  kan det i lokalen finnas en bar, festlokal med scen, kontor, 

verkstad samt andra utrymmen. (RKP utbildningsmaterial) 

 
Till sist kan det vara av vikt att veta att när dessa MC-klubbar kör i kortege är 

det oftast efter en viss formation, där presidenten med ”road capitan” kör först 

och sedan bakom dem finns officerare och fullvärdiga medlemmar etc.  

(RKP utbildningsmaterial)   

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att sprida kunskap om hur MC-kriminaliteten är 

organiserad i Sverige samt ge en bild av hur polisen, men även andra aktörer 

t.ex. kommun, skattemyndighet, näringsidkare och tull, arbetar 

brottsförebyggande för att stävja MC-brottsligheten i Gävleborgs och 

Norrbottens län. Denna kunskap skall sedan kunna ligga till grund även för 

övriga län där MC-kriminaliteten är ett problem. 

1.3  Frågeställningar 

 
De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är:  

• Vad är MC-relaterad kriminalitet? 

• Hur ser MC-brottsligheten ut i Gävleborgs och Norrbottens län? 

• Hur arbetar man brottsförebyggande mot denna typ av brottslighet i dessa 

län? 
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• Hur arbetar regeringen mot denna typ av brottslighet? 

• Finns det några juridiska hinder att ta hänsyn till i det brottsförebyggande 

arbetet mot MC-kriminaliteten? 

1.4 Avgränsningar 

 
Vi har valt att ge en kortfattad beskrivning av MC-brottsligheten i Sverige för 

att sedan fördjupa oss i Gävleborgs och Norrbottens läns brottsförebyggande 

arbete mot MC-kriminaliteten, eftersom vi efter utbildningen kommer att verka 

som poliser i nämnda län.  

1.5 Tillvägagångssätt 

 
Vi har använt oss av muntliga källor med representanter från Riks-

kriminalpolisens underrättelsetjänst (RKP/KUT), Länskriminalpolisen i 

Gävleborgs län, Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) i Gävleborg samt 

Justitieminister Thomas Bodström från regeringen. Alla intervjuer har 

förberetts med frågeställningar som vi vinklat beroende på personens 

ansvarsområde och befattning. Intervjuerna är baserade på telefonintervjuer 

som bandats på bandspelare som sedan sammanställts i bilagor. Vi har även 

använt oss av skriftliga källor såsom rapporter från Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ), Rikskriminalpolisens utbildningsmaterial om MC-kriminalitet samt 

kurslitteratur för att få fram tillförlitliga fakta och information. För att sedan få 

en bredare vinkling på det brottsförebyggande arbetet mot MC-kriminalitet har 

vi intervjuat viktiga aktörer i samhället t.ex. företrädare för Sandvikens 

kommun och kammaråklagaren i Helsingborg. Vi har även använt oss av 

Internet där vi har tagit fram propositioner och tidningsartiklar samt studerat 

MC-klubbarnas hemsidor.  
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2 TEORI 
 

När det gäller MC-klubbar som utger sig tillhöra de enprocent,  kan man säga 

att dessa klubbar med sina medlemmar och sin struktur, kan förklaras med 

subkulturteorin (BRÅ:s rapport Apropå 3/1999). Teoretiker som Albert K. 

Cohen, Richard Cloward, Lloyd Ohlin och Walter B. Miller är några som har 

forskat i början av 1900-talet kring denna teori. (Sarnecki 2003) 

  

Sarnecki (2003) hänvisar till Cohen som bland annat anser att ungdoms-

brottsligheten är ett gruppfenomen där individer söker sig till ett gäng för att 

söka efter identitet och skydd. Sarnecki (2003) hänvisar vidare till Cloward och 

Ohlin som utgår från att individerna söker den illegala vägen när de lagliga är 

stängda. Att delta i ett gäng ger en vi-känsla som fungerar som en 

kompensation för misslyckande som grundar sig på föräldrar och människor 

runt omkring individen, som ej kunnat ge ungdomar en trygg social grund att 

stå på i samhället. Att ungdomar söker sig till dessa klubbar kan också förklaras 

med denna teori med att dessa söker efter spänning, status och känsla av 

tillhörighet. 

Det finns sex intressanta element som kan kopplas till dessa gäng: 

 
• Gäng är en grupp individer 

• Gäng har någon form av symboler för gängmedlemskap (speciella 

klädesplagg, tatueringar mm)  

• Någon form av specifik kommunikation (kan vara symboler) 

• Beständighet (ett år eller längre) 

• Territorium som gänget försvarar 

• Brottslighet 

(Sarnecki, 2003) 
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Ett klart samband med denna teori kan konstateras. Medlemmarna i dessa MC-

klubbar kommer oftast från socialt splittrade familjer och när samhällets 

skyddsnät urholkas med exempelvis arbetslöshet och höga krav är att tillhöra ett 

gäng ett starkt alternativ. (Sarnecki 2003) 

 

Lokala brottslingar och ungdomar som hamnat snett fångas lätt upp av den 

gemensamma klubbandan eller så agerar de springpojkar åt supporterklubbarna. 

Av samma orsak rekryterar gärna MC-gängen i miljöer med mycket problem. 

Dock är det inte så att alla medlemmar i dessa klubbar kommer från splittrade 

familjer men dessa utgör en stor del.  

(RKP/KUT–rapport, 2004) 
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3  RESULTAT 
 

3.1 Vad är MC-relaterad brottslighet? 

 
RKP/KUT betecknar MC-brottsligheten som en systemhotande brottslighet och 

andledningen till det är att många av medlemmarna i klubbarna inte drar sig för 

att hota samhällets aktörer vilka ses som ett hinder i deras kriminella bana. Hot 

riktas mot restaurangägare, byggnadsförvaltning, kriminalvårdspersonal och 

myndigheter m.m.  

(RKP/KUT-rapport, 2004)  

 
De vanligaste brotten MC-klubbarnas medlemmar begår är våldsbrott som 

misshandel, mord och dråp. Andra vanliga brott är vapenbrott, hot eller våld 

mot tjänsteman, övergrepp i rättssak, olaga hot, narkotikabrott, trafficking och 

utpressning. Medlemmarna i HA och Bandidos hade 1998 en genomsnittlig 

kriminell karriär på åtta år. (RKP/KUT-rapport, 2004 samt BRÅ:s press-

meddelande nr. 1999-06-23/13) 

 
Tilläggas skall att det finns ett mörkertal, hur stort det är vet man ej, men 

Rikspolisstyrelsen uppskattar att bland poliser i Stockholm så är mörkertalet 

upp till 90 procent, speciellt när det gäller brottet hot eller våld mot tjänsteman. 

(RKP/KUT-rapport, 2004)  

 
Enligt BRÅ:s rapport, apropå 3, 1999 har man räknat antalet strafförelägganden 

och åtalspunkter för HA och Bandidos, som uppgår till sammanlagt 100 

individer i 756 ärenden som resulterat att man utdelat fängelsestraff på totalt 

151 år, fem månader och tio dagar.  

 
Det finns också indikationer på att MC-klubbarna startar importföretag, 

motorcykelverkstäder, inkassobyråer, tatueringsstudior m.m. Detta för att 

finansiera och skapa ett skydd för deras illegala verksamhet. De tillgodoser 
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också sina egna behov och gör det möjligt att ”tvätta” pengar från illegal 

verksamhet. (BRÅ:s pressmeddelande 1999-06-23/13) 

 
Det finns en skillnad på typ av kriminalitet och inriktning på de olika MC-

klubbarna i Sverige. Vad beträffande HA begår dessa medlemmar  ekonomisk 

brottslighet som t.ex. utpressning m.m. De rekryterar medlemmar från ”bikers” 

(99 % av de övriga MC-klubbarna) och denna brottslighet är inte lika synlig 

som hos de andra MC-klubbarna Bandidos däremot, begår mera våldsbrott och 

vapenbrott. Bandidos rekryterar tungt kriminellt belastade personer som de 

sedan lär upp och utövar en mera synlig brottslighet med hot och med att bära 

vapen etc. Av denna anledning finns det flera som är dömda av Bandidos- 

medlemmarna (Intervju med Håkan Wallberg, RKP/KUT). 

 
Den mest lönsamma illegala verksamheten för dessa MC-klubbar, utöver 

prostitution, spel och dobbel är narkotikahandel, vilket också ligger som grund 

för gängkrig mellan dessa klubbar och som gäller narkotikamarkanden.  

(BRÅ:s rapport Apropå 3/1999)  

 

3.2 Hur ser MC-brottsligheten ut i Gävleborgs län? 

 
Fram till i april 2005 har ingen MC-klubb etablerat sig i länet. Dock finns det 

idag, efter bekräftade uppgifter från KUT och länstidningen Gefle Dagblad 

(www.gd.se), en avdelning från MC-klubben Outlaws representerad i Hille som 

ligger strax utanför Gävle. På Outlaws egen hemsida finns även att läsa i 

”guestbook” (www.omc-swe.com), att de har startat en avdelning i Gävle. 

  
Försök har gjorts från Outlaws att köpa en hangar på en ort som heter 

Lemstanäs som ligger utanför Storvik, men efter uppmärksamhet från polisen, 

kontaktades Sandvikens kommun som senare köpte hangaren (Intervju med 

Anders Persson på Länskriminalpolisen i Gävleborgs län samt Klas-Göran 

Bergkvist på Sandvikens kommun). Till detta har några betydande medlemmar 

i X-teams blivit dömda till fängelse för bl.a. narkotikabrott, vilket de avtjänar 

idag. Gävleborgs Län är av stort intresse för X-teams och Bandidos för en 



  

 

 12 

etablering. En anledning till detta är att dessa två klubbar är starkt 

representerade i Falun, som ligger geografiskt nära Gävleborgs län. Även när 

det gäller HA finns det ett visst intresse från deras sida att kunna verka i länet. 

Den stora förklaringen till att inte några av de tre stora enprocentsklubbarna är 

eller har varit representerade i länet är en bra samverkan mellan samhällets 

aktörer och polisen. Polisen har tagit initiativ till samverkan, samt stört 

klubbarnas försök till en etablering (Intervju med Håkan Wallberg på RKP samt 

Anders Persson, Länskriminalpolisen i Gävle). När det gäller samverkan och 

polisens störning m.m., så kommer vi att belysa detta senare i arbetet.  

 Hur ser MC-brottsligheten ut i Norrbottens län? 

 
I Norrbottens län finns HA representerade med sin supporterklubb Red Devils 

som har sitt säte i Luleå. Norrbottens län framstår som intressant i framtiden när 

det gäller nyetablering av någon av de tre stora enprocentsklubbarna (Intervju 

med  Håkan Wallberg på RKP/KUT). 

 

3.3 Hur arbetar polisen brottsförebyggande i länen? 

 
I Gävleborgs län är störning, samarbete och information till övriga aktörer i 

lokalsamhället i länet tre viktiga verktyg som Länskriminalpolisen använder. 

Med störning avser man exempelvis att man med stöd av Ordningslagen (Lag 

1993:1617) utför kontroller av de sammankomster som dessa MC-klubbar 

arrangerar. Polisen kontrollerar att serveringstillstånd finns och att 

bestämmelserna om alkohol enligt denna lag och även Alkohollagen (Lag 

1994:1738) följs enligt lagstiftningen. Ett annat exempel på störning kan vara 

att med stöd av Skydd mot olyckor (Lag 2003:778) utföra tillsyn tillsammans 

med tillsynsmyndigheten på de lokaler som disponeras av MC-klubbarna.  

Polisen har sedan 90-talets början arbetat mot MC-kriminaliteten, med det 

resultatet att någon av de enprocentsklubbarna inte funnits representerad i länet. 

Man har från polisens sida arbetat och arbetar fortfarande med ett samarbete 

mellan fastighetsägare, kommun, skattemyndigheten m.m., när man från 
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polisens sida fått indikationer på att någon klubb visat intresse att etablera sig 

på någon specifik plats i länet. Information till de inblandade aktörerna i 

samhället, men även till ordningspolis ges för att dessa skall få kunskap som de 

kan ha nytta av i sitt dagliga arbete. Viktigt i detta arbete är att samarbeta med  

nittionioprocentsklubbarna, när det gäller det förebyggande arbetet mot en-

procentsklubbarna. Man kan säga att polisen är som spindeln i nätet som tar 

emot information och ger information.  

(Intervju med Anders Persson på Länskriminalpolisen i Gävle). 

 
KUT:en i länet har tillsatt en person som har huvudansvaret i frågor gällande 

MC-klubbarna i länet. Uppgiften är att samla information om klubbarna för att 

sedan analysera och bedöma hur läget ser ut idag och i framtiden, för att kunna 

planera polisens arbete. Det finns även ett regionalt samarbete i Region Mitt, 

där 6-län ingår som samarbetspartner (Intervju med Erik Jäderberg på 

KUT/Gävleborgs polismyndighet). Detta samarbete är viktigt i regionen 

eftersom man har utarbetat en plan som är ett effektivt verktyg för polisen. 

Denna gemensamma plan är belagd med sekretess och kan därför ej återges i 

detta arbete. (Intervju med Anders Persson på Länskriminalpolisen i Gävle). 

 

I Norrbotten är det Länskriminalpolisen och KUT som har det yttersta ansvaret 

för brottsbekämpningen av grövre organiserade brottslighet såsom 

narkotikabrott och ekonomiskbrottslighet. KUT:en skall bearbeta och analysera 

information som sedan skall ligga till underlag för en hot- och riskbedömning. 

(Verksamhetsinriktning, Norrbotten 2005-2007) Länskrim/KUT har även 

ansvaret för att kontinuerligt följa upp länets tio mest brottsaktiva personer samt 

vidarebefordra informationen om dessa personer till länets närpolisområden. 

Målsättningen är att de brottsbenägna personerna skall följas kontinuerligt för 

att kunna lagföras i så stor utsträckning som möjligt. (Brottsförebyggande 

strategier, Norrbotten) 
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3.4 Hur arbetar regeringen mot denna typ av brottslighet? 

 
Regeringen med ledning av Justitiedepartementet, har de senaste åren arbetat 

mot denna typ av kriminalitet och högprioriterar MC-kriminaliteten, eftersom 

den hotar välfärdssystemet och demokratin i Sverige. Regeringen har som 

uppgift att hjälpa rättsväsendet i det brottsförebyggande arbetet mot MC-

kriminaliteten genom att ge verktyg som är användbara och effektiva i detta 

arbete. Det största och viktigaste arbetet regeringen utför är att ändra 

lagstiftningen så att den är tillämpningsbar och effektiv för rättsväsendet i det 

brottsförebyggande arbetet mot MC-kriminaliteten. När det gäller brottet 

”Övergrepp i Rättssak” enligt Brottsbalkens 17 kapitel 10 §, skärptes straffet 

för detta brott år 2002 och dessutom utvecklades och förbättrades 

vittnesskyddet i hela landet. När det sedan gäller att ge vittnen möjlighet att 

vittna anonymt befarade man att det skulle leda till att alla skulle vilja detta 

samt att rättsäkerheten och trovärdigheten skulle ifrågasättas. (Intervju med 

Thomas Bodström, Justitiedepartementet samt BRÅ-rapport, Apropå 5-6/1996) 

Regeringen har skrivit några viktiga propositioner gällande polisens 

straffprocessuella tvångsmedel, för att underlätta polisens arbete mot bl.a. MC-

kriminalitet. När det gäller exempelvis hemlig telefonavlyssning, ”buggning”, 

så har regeringen genomfört en lagändring som bl.a. gäller att  kravet på 

minimistraffet för att få använda sig av telefonavlyssning i en misstänkt 

brottslig gärning har sänkts och infört att det skall finnas ett antagande för att 

ett konkret straffvärde överstiger två år för det konkreta brottet. Med straffvärde 

menas att domstolen ska ta hänsyn till, med utgångspunkt från straffskalan, 

försvårande- och förmildrande omständigheter och praxis för att få fram ett 

konkret straffvärde (Prop. 2002/03:74 samt regeringens skrivelse 2004/05:36). 

Användning av överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel är, enligt 

gällande lagstiftning, inte reglerat så att den information som framkommer 

under en förundersökning, skall kunna användas. Överskottsinformation om ett 

annat brott som legat till grund för ett beslut om hemligt tvångsmedel skall 

enligt det nya lagförslaget kunna användas för att utreda det nya brottet. En 
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förundersökning om ett sådant mindre brott ska få inledas endast om fängelse i 

minst ett år ingår och det kan antas att brottet inte föranleder böter eller om det 

finns särskilda skäl. Denna reglering är viktig framför allt i det brotts-

förebyggande arbetet som polisen bedriver där bl.a. MC-kriminalitet ingår. 

(Prop. 2004/05:143) 

En annan viktig lagändring som regeringen arbetar med är att förbättra och 

utveckla samarbetet med EU-länderna för att utreda och lagföra brott när det 

gäller t.ex. gränsöverskridande brottslighet. Detta samarbete gäller möjligheten 

att avlyssna och övervaka en person som finns i ett annat EU-land. (Prop. 

2004/05:144) 

I övrigt arbetar regeringen med två projekt inom EU-unionen som går ut på att 

det skall införas en reglering av lagring av trafikdata hos telefonoperatörer. 

Detta för att det skall gå lättare att samarbeta med de övriga länderna inom 

unionen. I dag är detta samarbete byråkratiskt och tar tid vilket försvårar 

polisens arbete. (Intervju med Thomas Bodström, Justitiedepartementet) 

3.5 Finns det några juridiska hinder i det brottsförebyggande arbetet 
mot MC-kriminalitet ?  

 
Det finns olika hinder sett ur juridisk synvinkel som begränsar arbetet mot MC-

kriminaliteten i Sverige. Polisen får ej utifrån gällande lagstiftning använda sig 

av skyddsidentiteter i sitt arbete, något som många andra länder har möjlighet 

att använda sig av. Denna fråga utreds av justitiedepartementet. Hemlig 

telefonavlyssning är ett viktigt verktyg i polisens arbete mot MC-kriminaliteten 

men idag är polisens möjlighet att använda denna tvångsåtgärd begränsad 

eftersom dagens lagstiftning endast är tillämpningsbar på grova brott. Polisens 

möjligheter att använda tvångsmedel enligt ovan som ett brottsförebyggande 

verktyg utreds av justitiedepartementet. (RKP/KUT-rapport 2004 samt intervju 

med Thomas Bodström, Justitiedepartementet) 

Angående användningen av ”buggning” i polisens arbete menar bland annat 

Riksåklagaren Solveig Riberdahl från 1996, att detta tvångsmedel inte har 
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någon bra effekt i arbetet mot MC-kriminaliteten. Som grund för detta 

påstående menar hon att ”buggning” är lätt att eliminera och att det är väldigt 

ingripande på de enskilda personernas integritet.  

(BRÅ-rapport, Apropå 5-6/1996) 

  

I Finland och Danmark har man lösare tyglar när det gäller polisens möjlighet 

att använda sig av vissa tvångsmedel som t.ex. att kunna genomföra en 

kroppsvisitation utan att konkret brottsmisstanke föreligger. (BRÅ-rapport 

Apropå 5-6/1996). 

Den svenska regeringen anser att det svenska rättssystemet fungerar bra när det 

gäller användandet av tvångsmedel i en förundersökning. (Intervju med 

Thomas Bodström, Justitiedepartementet). De nu föreslagna lagändringarna 

öppnar möjligheterna för rättsväsendet att arbeta mot MC-kriminaliteten på ett 

effektivare sätt. 

Dock finns det andra hinder i arbetet mot denna typ av kriminalitet. Dessa 

hinder är att det är svårt att styrka brott som de kriminella klubbmedlemmarna 

begår, exempelvis olaga hot, där oftast ord står mot ord och att hoten inte är 

direkt uttalade utan indirekta mot den drabbade (Intervju med Tom Svensson, 

Kammaråklagare i Helsingborg).  

Ett annat exempel är att det är svårt att binda en upptäckt vapengömma i en 

klubblokal till medlemmarna eftersom de oftast tiger och att lagstiftningen inte 

tillåter att lagföra personer som inte ”talar” under förundersökning och 

rättegång. 

En polisman summerar 

”Deras taktik är att de inte pratar med oss, det är deras stora styrka” 

 (BRÅ:s rapport, Apropå 5-6/1996 sid. 1).  

Enligt lagstiftaren i Sverige finns det en risk med att döma ”kollektivt” d.v.s att 

misstänka flera för ett brott. Risken innebär att en oskyldig misstänkt 

klubbmedlem kan dömas för ett brott han inte har vetskap om. (Intervju med 
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Thomas Bodström, Justitiedepartementet). Riksåklagaren Solveig Riberdahl 

menar dock att de som haft tillgång till en klubblokal där vapen anträffats måste 

ha känt till och haft vetskap om vapnen och därför ska lagföras (BRÅ-rapport, 

Apropå 5-6/1996).  

Det finns avslutningsvis idag ett problem med att domstolarna dömer ut straff i 

den nedre straffskalan, d.v.s. låga straff, när det gäller brott som t.ex. övergrepp 

i rättssak. Enligt straffmätningspraxis så utgår man från att normalstraffet för de 

vanligaste brotten nästan alltid skall utgå från straffminimum i straffskalan. 

(Intervju med Tom Svensson, Kammaråklagare i Helsingborg samt prop. 

1987/88:120).  
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3.6 Resultatsammanfattning 

 
MC-kriminaliteten betecknas av RKP/KUT som en systemhotande brottslighet 

av den anledning att denna typ av brottslighet angriper samhällets aktörer 

genom hot eller våld mot tjänstemän och vittnen för att tysta och försvåra 

lagföring och myndighetsutövning, vilket medför ett hot mot demokratin. 

MC-klubbarna är relativt organiserade och utökar sin verksamhet genom att 

starta sidoverksamheter som t.ex. tatueringsstudior, för att kunna finansiera och 

skydda sin illegala verksamhet som exempelvis narkotikahandel. Det finns en 

skillnad mellan MC-klubbarna vad gäller typer av brottsliga verksamheter. HA 

tenderar att begå mera ekonomisk brottslighet medan Bandidos begår mera 

vålds- och vapenbrott.  

 
MC-brottsligheten i Gävleborgs och Norrbottens län är i dagsläget inte något 

stort problem, dock har Outlaws etablerat en avdelning i Gävle, och i Luleå 

finns HA representerat med deras supporterklubb Red Devils. En viktig faktor 

till att inga av MC-klubbarna har fått fotfäste i Gävleborgs län är att polisen har 

arbetat med störning, information och samarbete mellan de olika aktörerna i 

länet. 

 
När det sedan gäller hur regeringen arbetar för att hjälpa rättsväsendet i det 

brottsförebyggande arbetet mot MC-kriminaliteten har justitiedepartementet 

lagt propositioner som skall underlätta polisens arbete med att använda 

tvångsmedel i form av hemlig telefonavlyssning, användning av 

överskottsinformation vid hemliga tvångsmedel samt ett effektivare samarbete 

mellan EU-länderna vad gäller informationsutbyte vid utredningar av brott. 

 

Några juridiska hinder som finns i det brottsförebyggande arbetet mot MC-

kriminalitet är bl.a. att polisen enligt dagens lagstiftning inte kan använda sig av 

skyddad identitet i sin myndighetsutövning. Polisen har inte i dagsläget någon 

laglig rätt att utan en konkret misstanke om brott, genomföra en 

kroppsvisitation mot medlemmar i MC-klubbarna.  
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En annan försvårande omständighet i polisens arbete är att domstolarna ofta 

dömer ut straff i den nedre straffskalan för brott som exempelvis övergrepp i 

rättssak, vilket föranleder att medlemmarna i dessa MC-klubbar systematiskt 

kan hota vittnen till tystnad, vilket får konsekvenser för polisens arbete att 

styrka en brottslig gärning som begåtts av medlemmar ur dessa MC-klubbar. 
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4 DISKUSSION 
 

MC-kriminaliteten är idag ett växande problem och ett hot mot det svenska 

rättsväsendet och demokratin. I rapporter kallas denna typ av kriminalitet för 

systemhotande brottslighet på grund av att rättsväsendet, myndigheterna och 

samhällsmedborgarna kontinuerligt utsätts för påfrestningar. Exempelvis hot 

och grova brott  kräver stora resurser, som försvårar lagföring och 

myndighetsutövning. MC-kriminalitetens struktur och uppbyggnad kan liknas 

vid maffians, orsaken till denna typ av kriminalitet kan liknas och förklaras ur 

teoretisk synvinkel med en subkultur, där kriminella prövas och upptas i en 

gemenskap i dessa MC-klubbar. Vi anser utifrån den snabba utvecklingen av 

denna typ av kriminalitet, att det är av avgörande betydelse att samhällets 

gemensamma aktörer och medborgare förstår detta kriminella problem och 

därmed samverkar med rättsväsendet. Detta för att bl.a. polis och åklagare skall 

kunna arbeta effektivt mot MC-kriminaliteten. 

Enligt rapporter och utifrån intervjuer kan man utläsa en skillnad på brottslighet 

mellan de olika MC-klubbarna. Den typ av brottslighet som dessa MC-klubbar 

begår är bl.a. våldsbrott, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott och vapenbrott. 

MC-klubbarna rekryterar dels klubbmedlemmar från de övriga nittionio-

procentsklubbarna, dels tungt kriminella personer. Vi anser att det finns två 

huvudfaktorer som gör det svårt för rättsväsendet att få kontroll över MC-

klubbarnas illegala verksamheter. Dels utökar de successivt sin verksamhet 

genom att starta exempelvis verkstäder och tatueringsstudior för att skydda och 

finansiera sin illegala verksamhet, dels hittar de, genom ökad kunskap om 

svensk lagstiftning, medvetet nya alternativa vägar att kringgå den. Denna typ 

av MC-kriminalitet är snabbt föränderlig och anpassas till samhällets 

utveckling. Enligt vår mening är det viktigt att rättsväsendet ges möjlighet att 

anpassa sig till den snabba utvecklingen genom att arbeta fram nya 

arbetsmetoder som är effektiva i det brottsförebyggande arbetet. Vi anser att det 

är av vikt att den enskilde polismannen har gedigen kunskap om aktuell 
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lagstiftning och kan tillämpa den för att kunna möta de juridiskt kunniga 

medlemmarna i dessa MC-klubbar.  

Det finns också ett stort mörkertal när det gäller anmälningsbenägenheten. 

Detta mörkertal, enligt vår mening, bidrar till att denna typ av kriminalitet med 

dess utbredning ger en felaktig bild av verkligheten vilket kan leda till att 

exempelvis lagstiftare inte förstår problemet. För att minska mörkertalet är det 

viktigt att allmänheten och rättsväsendet ges en trygghet att anmäla en brottslig 

gärning från någon av dessa MC-klubbar. 

 

Av våra intervjuer framkommer att MC-kriminaliteten i Gävleborgs och 

Norrbottens län inte är särskilt utbredd i dessa län. I Gävleborgs län har polisen 

tillsammans med länets samhälleliga aktörer och nittionioprocentsklubbarna, 

haft ett väl fungerande samarbete, vilket har förhindrat en etablering av de tre 

stora MC-klubbarna och deras supporterklubbar i länet. Vad gäller Norrbottens 

arbete mot MC-kriminalitet har vi inte kunnat få fram deras arbetsmetoder p.g.a 

bristfällig information från polismyndigheten. Dock arbetar man brottsföre-

byggande mot organiserad- och grov brottslighet som Länskrim/KUT har 

huvudansvaret för och som finns upptaget i verksamhetsinriktningsdokument 

samt brottsförebyggande strategier.  

 

Det är av vikt att polisen kan ge relevant information till samhällets aktörer och 

få information av avhoppare från MC-klubbarna och de övriga 

nittionioprocentsklubbarna. Vi anser att polisen har en viktig roll i att samordna 

denna information för att sedan använda den i det brottsförebyggande arbetet 

mot MC-kriminaliteten. Vi menar att polisen måste leva i symbios med 

samhället d.v.s. att polisen måste ha ett nära samarbete och få stöd från 

samhället för att arbetet skall kunna utföras så effektivt som möjligt. Störning är 

ett viktigt verktyg som polisen använder för att förhindra och upptäcka brottslig 

verksamhet. Vi anser att det är särskilt viktigt vid störning att polisen behärskar 

och kan tillämpa lagstiftningen som exempelvis ordningslagen och 

specialstraffrätten.  
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Vi sammanfattar det brottsförebyggande arbetet med tre ord:   

 Samarbete          

 Information   

 Störning 

Regeringen spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet mot MC-

kriminaliteten. Av vår intervju framgår att regeringen prioriterar denna typ av 

brottslighet eftersom den hotar demokratin och rättsväsendet. Regeringen har de 

senaste åren ändrat i lagstiftningen samt lagt flera nya lagförslag. Anledningen 

till detta är att det svenska rättsväsendet har varit oförberett när det gäller den 

snabba utvecklingen av MC-kriminaliteten de senaste åren, och därmed haft 

problem att lagföra medlemmar som gjort sig skyldiga till brott. Vi anser att om 

polisen och övriga rättsväsendet ska nå framgång i arbetet mot MC-

kriminaliteten måste regeringen hjälpa till med att utveckla nya verktyg som är 

användbara för att komma åt denna typ av kriminalitet. Därför tycker vi att 

regeringen kontinuerligt måste vara uppdaterade vad gäller utvecklingen av 

denna typ av brottslighet för att snabbt kunna agera och skapa förutsättningar i 

form av t.ex. ny lagstiftning för att rättsväsendet på ett effektivt sätt skall kunna 

fortsätta att bekämpa MC-brottsligheten.  

 

Vi har i rapporter och intervjuer funnit att det finns vissa juridiska problem när 

det gäller att på ett effektivt sätt kunna arbeta brottsförebyggande mot MC-

kriminaliteten. Några av de juridiska hindren är att det finns begränsningar i de 

straffprocessuella tvångsåtgärderna som försvårar rättsväsendets arbete samt att 

vittnesskyddet inte fungerar tillfredsställande. Utifrån dessa juridiska problem 

som har uppdagats i rapporter och intervjuer anser vi att det är av stor vikt och 

betydelse att lagstiftningen ändras så att de straffprocessuella tvångsåtgärderna, 

såsom exempelvis hemlig telefonavlyssning, kan tillämpas i ett tidigt skede och 

att kraven sänks vad gäller straffvärde. Vi tror att med dessa förändringar kan 

polisen i ett tidigt skede hindra och störa den stora skaran av medlemmar som 

är på väg uppåt i MC-klubbarnas hierarki och som många gånger begår mindre 
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allvarliga brott och som polisen i dagsläget har svårt att lagföra på grund av att 

bevis saknas.  

Domstolarna i Sverige har, enligt intervju och proposition, en tendens att döma 

ut straff i den nedre straffskalan för vissa brott som kan förknippas med MC-

klubbarnas brottsliga verksamhet t.ex. övergrepp i rättssak. Enligt 

domstolspraxis skall domstolarna döma ut straff i den övre straffskalan endast 

vid grova brott.  

Vi anser att oavsett om lagstiftaren skärper straffen på t.ex. övergrepp i rättssak, 

så krävs det att domstolarna tar sitt ansvar och dömer oftare i den högre 

straffskalan för att tydliggöra allvaret med att hota och påverka ett vittne i en 

rättsprocess. I och med att domstolarna dömer ut straff i den nedre straffskalan 

anser vi att det ger fel signaler och att det inte avskräcker medlemmar hos MC-

klubbarna att hota vittnen och företrädare för rättsväsendet. Vi hävdar att det är 

av vikt att dessa personer i en utredning ges det stöd som krävs för att dessa 

skall vilja medverka i en kommande rättegång, eftersom detta är en 

förutsättning för att kunna lagföra medlemmar ur MC-klubbarna som är 

misstänkta för brott. För att kunna tydliggöra för domstolarna hur viktigt det är 

att se denna typ av brottslighet som ett hot mot demokratin i Sverige anser vi att 

Brottsbalkens  bestämmelser i 29 kap. punkt 6 om försvårande omständigheter 

skall beaktas och framhävas från polis och åklagare i rättegång.  



  

 

 24 

REFERENSER 

Skriftliga källor 

 
Regeringens proposition 1987/88:120: Ändring i brottsbalken m.m. 
(straffmätning och påföljdsval m.m.) 
 
Regeringens proposition 2002/03:74: Hemliga tvångsmedel – offentliga 
ombud och en mer ändamålsenlig reglering.  
 
Regeringens proposition 2004/05:143: Överskottsinformation vid användning 
av hemliga tvångsmedel mm.   
 
Regeringens proposition 2004/05:144: Internationell rättslig hjälp i brottmål: 
Tillträde till 2000 års EU-konvention mm. 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:36: Hemlig telefonavlyssning, hemlig 
teleövervakning och hemligt kameraövervakning vid förundersökning i brottmål 
under år 2003.  
 
Rikskriminalpolisen/Kriminalunderrättelsetjänsten rapport 2004:9b: 
Systemhotande brottslighet i Sverige 2004.  
 
Rikskriminalpolisens utbildningsmaterial: För polis och övriga aktörer i 
samhället. 
 
Sarnecki, Jerzy (2003): Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 
 

Muntliga källor 

 
Bergkvist, Klas-Göran, Tekniska enheten på Sandvikens kommun  

(2005-03-02) 

Bodström, Thomas, Justitieminister (2005-03-31) 
 
Persson, Anders, Länskriminalpolisen i Gävleborgs Län (2005-03-01) 
 
Svensson, Tom, Kammaråklagare i Helsingborg (2005-04-04) 

 
Wallberg, Håkan, Rikspolisstyrelsen/Kriminalunderrättelsetjänsten 

(2005-03-10) 

 



  

 

 25 

Elektroniska adresser 

 

Hagman, Ann, (2005): MC-gäng har flyttat till Hille. Gefle Dagblad online 
nyheter. www.gd.se (050403) 
 
Polismyndigheten i Norrbotten, (2005-2007): Verksamhetsinriktning,           
AA 191-9430/04.  www.polisen.se/norrbotten  (050511) 
 
Polismyndigheten i Norrbotten: Brottsförebyggande strategier,                    
AA 480-3065/04. www.polisen.se/norrbotten  (050511) 
 
Sundberg, Roger (1999): MC-gängen. Allvarligt hot mot samhället men inte 
brottsorganisationer. Apropå 3. BRÅ. www.bra.se (050117) 
 
Wahlund, Anders, Wallberg, Peter, (1996): Motorcykelgäng ställer polisen 
inför nya problem. Apropå 5-6. BRÅ. www.bra.se (050117) 
 
Wiklund, Gunilla, (1999-06-23/13): MC-brottslighet: Medlemmar i Hells 
Angels och Bandidos tungt brottsbelastade. Pressmeddelande. BRÅ. 
www.bra.se (050117) 
 

www.omc-swe.com: Guestbook på Outlaws hemsida (050414) 

 

Lagtexter 

 
Alkohollagen, lag (1994:1738) 

Ordningslagen, lag (1993:1617) 

Om skydd mot olyckor, lag (2003:778) 

 



BILAGA   

 

 

Intervju Håkan Wallberg, RKP/KUT 

Hur ser den organiserade MC-kriminaliteten ut i Sverige i dags läget? 
 
Enligt Wallberg har enprocentsklubbarna ökat sedan 1997, den största 

utbredningen av dessa kriminella MC-klubbar finns från Dalarna och söderut. I 

dags läget så finns det cirka 350 medlemmar av enprocentsklubbarna. De stora 

klubbarna är HA, Bandidos och Outlaws. 

 
HA har officiella supporterklubbar/supportrar som Red Devils och Red and 

White Crew. Bandidos officiella supporterklubbar/supportrar är Diablos och X-

teams. Vad gäller Outlaws så har dom två avdelningar i Sverige, dessa ligger 

belägna i Stockholm och Åtvidaberg i Östergötland. Det finns i dagsläget inga 

kända supporterklubbar till Outlaws, utan de bedriver sin verksamhet utan 

supporters. Enligt Wallberg har RKP/KUT i övrigt dåligt med information vad 

gäller Outlaws verksamhet.  

 
Hur ser det ut i Gävleborgs- och Norrbottens län och vilka klubbar, antal 
medlemmar? 
 
Vad gäller kriminella MC-klubbar i Norrbotten så finns det en klubb i Luleå 

som heter Red Devils som är en supportklubb till HA. Det har tidigare funnits 

fragment av de tre stora klubbarna uppe i Kalix, men dessa har flyttat ned i 

Sverige och gått med i Stockholms/Uppsalaklubbarna eller lagt ner sin 

verksamhet. Framtidsmässigt kan man, enligt Wallberg, tänka sig en nystart av 

någon supporterklubb till de tre stora klubbarna framför allt HA, men det finns i 

dagsläget inget belägg att så kommer att ske. 

 
I Gävleborg finns det X-team medlemmar som har kontakt med medlemmar i 

Dalarna, det var en klubb på gång i ett samhälle som heter Hofors, vilket senare 

stoppades genom att  Sandvikens kommun köpte upp den aktuella fastigheten, 

detta för att förhindra en etablering. Enligt Wallberg så är Gävleborg intressant 

angående utvecklingen, eftersom X-team och Bandidos är starkt representerade 

i Falun. Bandidos medlemmarna i Falun har på en tillställning i Helsingborg 

blivit upphöjda till fullvärdiga medlemmar och har därmed nyligen startat en 
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avdelning i Falun. Utöver Bandidos avdelning så finns X-teams representerade 

med en klubb i Falun. 

 
HA är intresserade av att starta en avdelning i Gävleborg, men mera 

information om detta finns inte i dags läget. På grund av polisens 

störningstaktik så har klubbarna inte fått något riktigt fotfäste i länet, trots att 

det kan spridas fort, framför allt när det gäller Bandidos och deras X-teams 

avdelningar. Enligt Wallberg så finns det flera exempel på att där X-teams 

avdelningar har funnits på en ort några år och som sedan har lett till en 

utveckling av en Bandidos avdelning. 

 
Vilka metoder används och är effektiva i arbetet? 
 
Ett viktigt verktyg för polisen i detta arbete är informatörverksamheten som är 

det senaste där man kan få färsk information, att jaga klubbar kan i ett visst 

skede vara effektivt vid exempelvis en kommendering vid stora tillställningar, 

detta för att göra en kartläggning av framför allt icke medlemmar som gärna 

vistas i dessa miljöer, själva medlemmarna har polisen hyfsat bra koll på. Det 

intressanta är eventuellt nya personer som kan tänkas värvas in till klubbarna.  

 
Man utnyttjar supportrarna till den kriminella verksamheten.  

 
Buggning är ett bra inhämtnings medel. Kan man bygga upp ett ärende med så 

mycket underrättelse information som möjligt är telefonavlyssning ett bra 

hjälpmedel, tillsammans med fysisk spaning. Detta arbete inriktas på individer i 

gängen eftersom att det inte är en hel klubb som håller på med samma 

brottslighet, några pysslar med narkotika andra med indrivning eller ekonomisk 

brottslighet.  

 
I Finland tillämpas kollektiv bestraffning vad gäller t.ex. vapenbrott, att kunna 

binda medlemmar till en vapengömma något som inte finns i Sverige. I 

mordrättegången i Falun statueras ett exempel där medlemmar av X-teams har 

blivit dömda efter att de fem medlemmarna slagit ihjäl en ”vanlig” medborgare 

i deras klubblokal, enligt domen har dessa personer i samråd/samförstånd blivit 



BILAGA   

 

 

dömda för mord. Det gäller att bygga upp bevisningen mot dessa ärenden med 

teknisk bevisning, vittnen, men det är enligt Wallberg svårt att kunna binda 

medlemmarna till vapen som anträffas i deras lokaler.  

 
Vad finns det för svårigheter och juridiska hinder i arbetet? 
 
Jämförelsevis med övriga Nordiska länder så arbetar svenska polisen inte med 

”under cover” verksamhet. Detta pga. att det kostar för mycket och att man inte 

får tillräckligt bra resultat eftersom det är mycket svårt att komma in i MC-

klubbarna, jämfört med andra kriminella nätverk. Polisen använder sig därför 

av informatörsverksamhet genom att värva avhoppare eller andra personer som 

har slutat.  

Det är enligt Wallberg svårt att komma i kontakt med avhoppare och tjallare 

från klubbarna, de straffas oftast hårt av sin klubb, vissa medlemmar har hittats 

mördade och andra är försvunna. Att vara en medlem av dessa klubbar är tufft 

och ställer höga krav på lojalitet.  

 
Finns det några skillnader mellan de olika klubbarna när det gäller vad 
dessa begår för typ av brott? 
 
Vad gäller MC-klubbarnas typ av brottslighet så skiljer det sig mellan 

klubbarna enligt Wallberg. Hells Angels begår brott med ekonomisk inriktning, 

denna typ av brottslighet är inte så synlig. Brottsligheten är mera förfinad, svår 

åtkomlig och utstuderad. HA rekryterar ”bikers” dvs. medlemmar av de andra 

nittionioprocentsklubbarna till sin verksamhet. Bandidos rekryterar tungt 

kriminellt belastade personer som de sedan lär upp, de utövar en mer synlig 

brottslighet bl.a. hot och våldsbrott, samt att de gör det mera synligt genom att 

bära vapen etc. Av denna anledning så finns de flera Bandidos medlemmarna 

som är dömda för brott. 
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Hur kan man hindra nyrekryteringen till dessa klubbar? 
 
När det gäller nyrekrytering så gäller det för polisen att uppmärksamma dessa 

så fort som möjligt och slå på de drivande rekryterarna för att skapa oordning i 

klubbarna. Kommer man åt de tongivande personerna, så kan man dämpa 

rekryteringen av nya medlemmar. 

 
Hur upplever du samarbetet med de andra aktörerna i samhället, vilka är 
dessa och hur kan detta samarbete utvecklas? 
 
När det gäller polisens samarbete med andra aktörer i samhället är det främst 

med tull, ekobrottsmyndigheten (EBM), FIPO, SÄPO, nittionioprocent av de 

andra MC-klubbarna. Lokalt/regionalt är även aktörer som sociala myndigheter, 

fastighetsbolag, kronofogden, skattemyndigheten intressanta samarbetspartners 

för polisen beroende på vilket ärende det gäller. Kan man inte hitta något annat 

brottsligt i ärendena så kan kanske olika typer av skattebrott vara aktuella. 

Enligt Wallberg är samarbete med andra myndigheter väldigt viktigt för att 

lyckas störa ut mc-klubbarna. Det finns inga handlingsplaner utan man löser 

samarbetet mellan olika aktörer från fall till fall.  

OBIS (Organiserad brottslighet i Sverige) har föreskrifter hur detta arbete skall 

gå till med inslag av tull, polis etc. Annars så kontaktar man de aktörer som är 

intressanta för de ärenden man håller på med.  

 
Hur upplever du skyddet för oss poliser och vittnen och deras skydd i 
arbetet mot MC-klubbarna? Kan man förbättra detta och hur? 
 
Hot mot tjänstemän och andra parter skiljer sig i Sverige, där Skåne är mest 

drabbade. I Skåne har klubbarna mer eller mindre lyckats hota poliser så att de 

inte ”vågar”  jobba mot mc-kriminaliteten, Wallberg påpekar att hoten inte är 

något utbrett problem men att man ändå ska vara observant på de eventuella 

risker som arbetet medför. Angående vittnesskydd är det mycket kostsamt att 

forsla in vittnen i vittnesskyddsprogram. Wallberg påpekar att Sverige är ett 

litet land och det är därför svårt att gömma vittnen. Vad gäller hot mot vittnen 

ser man idag allvarligt på  brottet ”övergrepp i rättssak”, när det gäller en 

lagändring vad beträffande en straffskärpning så är det nog, enligt Wallberg, 
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önskvärt. Det är vanligt förekommande att vittnen inte kommer ihåg något och 

att målsägande tar tillbaks sin anmälan pga. rädsla för vedergällningar och hot 

från MC-klubbarna. Detta är mycket viktiga faktorer som har betydelse i 

utredningarna, ett sätt att få vittnen att ställa upp vid rättegång skulle enligt 

Wallberg vara att man kunde erbjuda vittnen att sitta i ett angränsande rum vid 

rättegångar eller vara anonym som vittne, videoförhör kan också vara en 

lösning på problemet. Detta är saker som man måste utveckla och jobba mer på 

säger Wallberg. 

 
Hur ser samarbetet ut mellan andra länder och Sverige i dessa frågor? 
 
Sverige samarbetar också  med andra länder genom ett projekt PTN (Polis och 

Tull i Norden) där Norge, Island, Finland och Danmark ingår och som har 

utarbetat en patrullhandbok för patrullerande poliser i tjänst. Det finns också ett 

annat projekt vid namn ”Faktaprojektet” där alla beslag från mc-klubbarna 

samlas in, det kan röra sig om t.ex. beslag av handlingar som beskriver hur det 

fungerar i klubbmiljöerna. Dessa beslag skall sedan sammanställas i slutet av 

2005 för att de Skandinaviska länderna skall få en kunskapsgrund som är lika 

för alla länder. 

 
I och med att problematiken med MC-klubbarna har funnits ett antal år och i 

och med EU: s utbredning, så har detta gjort att MC-klubbarna sökt sig mot 

Östeuropa till bl.a. Litauen och Tjeckien. Hells Angels håller på att utbredda sig 

mot Öst mycket på grund av att de inte tror att polisen inte är lika vaksam i 

dessa länder och att de kan jobba mera ostört. Länder som är aktuella är 

Ryssland med Moskva. Hells Angels skall t.ex. ha en ”world run” i Tjeckien 

2005. Mycket av den brottslighet som dessa klubbar sysslar med kommer från 

östländerna med trafficking, narkotika och vapen. Av denna anledning så åker 

polisen till dessa länder och informerar för att ge dessa länder kunskap om 

klubbarna och deras kriminalitet. 
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Man deltar även i ett projekt Monitor dvs. Europol agerar som ”spindel i nätet”, 

där svenska polisen kan skicka förfrågningar om MC-klubbar och deras 

medlemmar i Europa, som går via Europol och tvärtom där andra länder kan 

ställa frågor till den svenska polisen angående medlemmar i svenska klubbar. 

 
Sammanfattningsvis så har MC-kriminaliteten tredubblats sedan 1997 med 

medlemmar, det är en ökning och nyrekrytering till dessa klubbar fortsätter. 

Wallberg upplever att de jobbar i med vind när det gäller det stöd man har från 

regering och ledning. Det som styr resultatet i framtiden är ekonomi och 

resurser. 

 
Kan de ange några viktiga tips till oss nyblivna poliser som vi kan ha nytta 
av i detta arbete när vi kommer ut och skall jobba? 
 

• Begär en fördjupad information om dessa klubbar och dess 

medlemmar på myndigheten.  

• Skriv ned iakttagelser som kan ligga till grund för analyser.  

• Vara observant. 

• Behandla dessa personer som vilka medborgare som helst, de är oftast 

vana att bli stoppade och kontrollerade. 
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Intervju Anders Persson, länskriminalen, Gävle 

Hur arbetar polismyndigheten i Gävleborgs län mot MC-kriminalitet? 
 
Persson uppger att det finns ett 6-läns samarbetet som har utarbetat en 

gemensam plan för att motverka utbredningen av MC-kriminaliteten i länen 

mm.  

På grund av resurser och ekonomi så har man inte kunna genomföra denna plan 

fullt ut vilket inte är bra eftersom Persson anser att denna plan är ett bra 

fungerande verktyg och mall i detta arbete. 

 
Persson säger att på grund av att man från myndigheten har jobbat mot MC-

kriminaliteten sedan början av 1990-talet så har man tills dags datum, lyckats 

hindrat en etablering av fram för allt X-teams och Outlaws i länet.  

 
I och med polisens insatser mot X-teams så har man lyckats att slå hål på deras 

etablering i länet i och med att några viktiga medlemmar har blivit åtalad för 

bland annat narkotika brott och blivit dömd för detta. 

 
Vad är de viktiska åtgärderna i arbetet mot MC-klubbarna? 
 
Att med störning förhindra utbredningen av dessa klubbar anser Persson som en 

viktig åtgärd tillsammans med ett nära samarbete mellan övriga aktörer i 

samhället så som kommun, fastighetsägare, räddningstjänst och de 

nittionioprocent av de övriga MC-klubbarna mm. Det är av yttersta vikt att 

myndighetens ledning är införstådd och väl uppdaterad på läget i länet för att 

kunna mobilisera och utveckla arbetet med att jobba mot MC-kriminaliteten. 

 
Hur kan man förhindra nyrekryteringen till dessa klubbar? 
 
Att förhindra en nyrekrytering till dessa klubbar kan även här en form av 

störning användas, att kontrollera klubbarnas möte och fester med t.ex. illegal 

spritförsäljning mm. 
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Intervju Klas-Göran Bergkvist, Sandvikens Kommun 

Hur fick ni information om att Outlaws var spekulanter och hur gick köpet 
till?  
 
Kommunfullmäktige/kommunalrådet i Sandvikens kommun gav Bergkvist i 

uppdrag att köpa en hangarfastighet vid Lemstanäs som ligger utanför Storvik. 

Detta på grund av att polisen hade gjort dem uppmärksam på att Outlaws var 

spekulanter på denna fastighet. 

Bergkvist kontaktade ägaren till hangaren och kommunen köpte sedan 

fastigheten. I dagsläget så hyr kommunen ut denna hangar men har som mål att 

sälja den till någon intressent. 

 
Vissa kommuninnevånare är kritiska till köpet de tycker att det är fel att 

använda pengarna till att köpa fastigheter för.  

 
Denna affär ska ej ses som ett exempel på hur kommunen agerar när det gäller 

att förebygga Mc-kriminaliteten i kommunen utan denna affär var en 

engångsföreteelse, kommunen har ej som policy att köpa fastigheter så fort 

man, genom polisens försorg, blir uppmärksam på att någon MC-klubb av de 

enprocenten är intressenter för en fastighet. Man kan se det som att kommunen 

statuerade ett exempel till dessa klubbar vad kommunen har för ställning till 

dessa enprocentsklubbarna. 

 
Hur upplever du samarbetet med polisen? 
 
Bergkvist säger att han har en bra kontakt med polisen i Gävle när det gäller 

dessa frågor. Bergkvist säger vidare att kommuninnevånare ringer ibland till 

honom och ”tipsar” om misstänkta affärer som innefattar eventuellt en kriminell 

MC-klubb. Detta visar lite på allmänhetens ställning till dessa klubbar. 

 
 
 
 
 
 
 



BILAGA   

 

 

Intervju Thomas Bodström, Justitiedepartementet 

 
Finns det något nytt lagförslag som gäller för preventiva syften och som 
ökar polisens befogenheter när det gäller deras möjligheter att använda 
tvångsmedel ? 
 
När det gäller lagförslag för preventivt arbete i form av telefonavlyssning mot 

misstänkt grova brottslighet säger Bodström att det är något som har diskuteras 

i säkerhetstjänst- kommissionen och något som regeringen arbetar för att hitta 

möjligheter att använda telefonavlyssning som ett brottsförebyggande verktyg. 

Bodström säger att förslag till detta kommer att läggas fram senare i år. 

Bodström menar att preventiv telefonavlyssning i förstahand är till för 

säkerhetspolisen, men att det också ska kunna skapas möjligheter att använda 

telefonavlyssning för den öppna polisen. Bodström vill betona att det är de 

grova brotten som kommer ifråga när det gäller telefonavlyssning i preventivt 

syfte, eftersom det inte har begåtts några brott ännu.  

Ett annat lagförslag har lagts i mars månad 2005, som gäller reglering av de 

brottsbekämpande myndigheternas användning av överskottsinformation som 

kommer fram vid hemliga tvångsmedel, dvs. hemlig telefonavlyssning, 

teleövervakning och kameraövervakning. Detta gäller brott med en straffskala 

på minst ett år. 

 
Finns det något samarbete med angränsande länder från regeringens sida, 
som det finns inom polisen, när det gäller arbete mot MC-kriminalitet? 
 
När det gäller regeringens samarbete med andra länder mot Mc-kriminaliteten 

så säger Bodström att det i första hand är polisen som samarbetar med andra 

länder men att regeringen skapar förutsättningar för att få igång ett samarbete. 

Regeringen låter polisen ha det övergripande ansvaret för hur samarbetet med 

andra länder skall gå till, men Bodström säger att regeringen följer samarbetet 

noga och kommer med synpunkter till svenska sambandsmän i andra länder och 

om det behövs ett politiskt initiativ så hjälper regeringen till.  
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Hur arbetas det inom unionen? 
 
Mc-kriminaliteten är också ett internationellt problem och därför har svenska 

regeringen startat två projekt inom unionen som det driver hårt. Det ena är 

lagring av trafikdata, där man ska kunna spåra från vilken mobiltelefon man 

ringt och till vem. Detta är något som redan finns i Sverige men som inte enligt 

Bodström är helt reglerat. Denna tjänst har polisen tillgång till idag där man 

köper tjänsten från telebolagen och har bl.a. löst ett mord som var förknippat 

med Mc-gängen. Bodström säger att regeringen vill ha denna tjänst reglerad i 

Sverige men även inom unionen, detta för att kunna säkerhetsställa att 

telefonbolagen i fortsättningen lagrar trafikdata som sedan polisen skall kunna 

vara behjälplig vid utredning av grova brott. I dagsläget så lagrar 

telefonbolagen trafikdata endast i faktureringssyfte. Bodström håller med 

medias syn på att det är integritetskränkande för de personer som är misstänkta 

för grova brott men anser att det också skall vara integritetskränkande för dessa 

personer.  

 
Det andra är att samarbetet mellan polismyndigheter i Sverige och Europa är 

alldeles för byråkratiskt, när det gäller utbyte av information med polis i de 

Europeiska länderna. Detta betyder att det tar alldeles för lång tid att få 

informationen till hands, vilket kan skada polisens arbete mot bl.a. Mc-

kriminalitet. Därför driver regeringen ett arbete i unionen för att få tillstånd en 

överenskommelse med andra EU-länder om att göra det lättare för svensk polis 

att snabbare kunna få ta del av viktig information som finns hos andra 

polismyndigheter i Europa. 

 

Regeringen försöker också få tillstånd en överenskommelse om 

telefonavlyssning utanför gränsen dvs. att andra länder ska kunna bedriva 

telefonavlyssning i Sverige och att svenskpolis ska kunna avlyssna i EU- 

länder. Detta förutsätter dock att domstolen i det land som ska avlyssnas 

godkänner detta och att polisen i från det andra landet har skickat en begäran 

om telefonavlyssning.  
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Detta är något som regeringen lagt en proposition på under mars 2005 och som 

Bodström anser viktigt för att komma åt den grova brottsligheten. 

 
Vilken prioritet har regeringen till MC-kriminaliteten? 
 

Enligt Bodström har Mc-kriminaliteten en hög prioritering hos regeringen 

eftersom denna typ av brottslighet angriper det demokratiska samhället, detta 

genom att förutom de grova brotten även handlar om hot av vittnen och andra 

aktörer som är involverade i arbetet mot denna kriminalitet. Bodström säger att 

Sverige länge har varit förskonad mot hot av vittnen m.m. vilket vi i dagsläget 

inte längre är.  

 
Hur arbetar regeringen idag för att motverka MC-kriminaliteten? 
 
Regeringen arbetar idag med att ge polis och åklagare bra möjligheter att kunna 

bekämpa denna brottslighet, vi gör också detta för att ligga i takt med det 

europeiska samarbetet.  

Detta är enligt Bodström ett komplicerat arbete eftersom att det inte går att 

stifta lagar för bara vissa personer eftersom att det alltid är integritet och 

säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Bodström anser att det har stiftats lagar mer 

nu än vad det någonsin tidigare har gjorts, vilket kan förklaras med att frågan 

har en hög prioritet hos regeringen.  

 
Vilka svårigheter upplever du med att få rätsida på denna typ av 
brottslighet? 
 

De största svårigheterna med att få kontroll på Mc-kriminaliteten är enligt 

Bodström att vittnen hotas och är därför inte villiga att vittna, men framför allt 

är det svårt att få medlemmar från klubbarna att prata. Det är dessutom en 

ganska organiserad verksamhet som dessa klubbar sysslar med, vilket gör det 

svårt i arbetet mot denna kriminalitet. 
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Hur ställer du dig till det danska lagförslaget, som lades 1996, att förbjuda 
dessa kriminella klubbar att få tillgång till samlingslokaler i tättbebyggda 
områden? 
 

Bodström tycker inte att det danska lagen från 1996 om att förbjuda Mc-

klubbarna att bedriva föreningsliv är ett effektivt sätta att komma åt klubbarna. 

Bodström menar att det är lätt att kringgå föreningslagstiftningen genom att 

strunta i stadgar och medlemsantal, därmed blir det väldigt komplicerat att 

döma för brott enligt föreningsrättens lagstiftning. Bodström tycker att det inte 

är ett speciellt stort problem om Mc-klubbarna drivs som föreningar, eftersom 

Sverige har en stor möjlighet att döma enligt de medverkande/medhjälps regler 

som finns idag.  

 
Hur skall man komma åt problematiken med att de MC-kriminella 
klubbarna anses som föreningar och skyddas av föreningsrätten i svensk 
lagstiftning? 
 

Det är effektivare att döma till samråd/gemensamt till ett brott om det går att 

bevisa att medlemmar i Mc-klubbarna som begått brott har haft ett gemensamt 

uppsåt till handlingen, därigenom behöver man inte bevisa vem som har gjort 

vad. I Sverige så finns det inte kollektiv bestraffning utan man riktar in sig på 

långtgående medverkande regler, man kan enligt Bodström inte gå ännu längre 

får då finns risken att oskyldiga personer som inte har haft vetskap om till vilka 

de hyrt ut lokaler till straffas med långa fängelsestraff. 

Idag finns det möjlighet att neka personer att hyra lokaler om man kan 

misstänka att brottsliga gärningar skall begås.  

 

Varför är de nordiska länderna, framför allt Finland, bättre på att jobba 
mot MC-kriminalitet? Varför har de friare tyglar i detta arbete?  
 
Alla länder har olika former av lagstiftning när det gäller förundersökningar. 

Enligt Bodström så har Sverige ett bra system där förundersökningarna leds 

utav åklagare, vilket är ett smidigt och bra system där man kan fatta snabba 

beslut gällande tvångsmedel på ett effektivt sätt genom att jouråklagare som gör 

att man ej skall behöva agera i dröjsmål. Det är enligt Bodström svårt att 
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jämföra Finland med Sverige men syftet är nog gemensamt med de övriga 

nordiska länderna.  

 
När det gäller att koppla en vapen gömma till medlemmar ur en MC-klubb så är 

det ett problem att dessa medlemmar oftast tiger men man kan dock inte döma 

folk som tiger i en brottsutredning gällande grova brott bara för att dessa 

personer ej pratar. Enligt Bodström kan personer i sådana här fall vara helt 

ovetande om en vapengömma och utan ett uppsåt vore det ”löjligt” att ge dessa 

personer en månads fängelse för att dessa personer tiger. Detta skulle även 

strida mot Europakonventionen och FN. Därför anser Bodström att någon 

utvidgning av lagstiftning inte går att göra, då finns risk för att oskyldiga 

personer döms för brott som de inte har varit medvetna om att de varit  

delaktiga i.  

 
Hur ser du på problemet att vittnen och poliser blir hotade vilket gör att 
många inte vågar att arbeta med det MC-kriminalitet? Vad kan och gör 
regeringen åt detta? Straffskärpning för övergrepp i rättssak? 
 
Bodström håller med om att detta är ett problem, därför har vittnesstödet byggts 

ut i landets domstolar. När det gäller avhoppare från dessa MC-klubbar så krävs 

det särskilda vittnesprogram, detta fungerar olika bra i olika delar av landet. Det 

regeringen arbetar med idag är en nationell samordning, vilket det kommer att 

läggas ett förslag på hur detta skall fungera. Att använda anonyma vittnen har 

enligt Bodström prövats och underkänts av domstol vilket dessutom, om det 

skulle användas, så skulle Sverige bli dömda i Europadomstolen och risken 

finns att alla skulle kräva att få vara anonym samt att betydligt färre skyldiga 

skulle bli dömda eftersom att anonyma vittnen har en lägre bevisverkan. Det är 

inte en framkomlig väg utan skulle istället bli ett bakslag för rättsäkerheten. 

Man har skärpt straffet för brottet övergrepp i rättssak och enligt Bodström så 

tycker han att Sverige ligger på samma nivå som hos andra europeiska länder 
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Intervju Tom Svensson, Kammaråklagare, Helsingborg 

 
Vad upplever du för juridiska hinder i arbetet mot MC-kriminaliteten? 

 
Svensson uppger i intervjun att det största rättsliga problemet med att jobba mot 

MC-kriminalitet är bevisproblem, dvs. att hitta bevisning som sedan skall kunna 

leda till en fällande dom. För att ta som ett exempel är indrivarverksamheten 

som vissa av klubbarna jobbar med, är att dessa medlemmar kommer till en 

person för att kräva pengar och då de oftast inte uttalar ett direkt hot mot 

personen, dvs. underförstådda hot.  Det räcker med ett indirekt hot som gör att 

många vittnen blir rädda och betalar och sedan också drar sig för att vittna. När 

det gäller vittnesskydd och att kunna anmäla ”övergrepp i rättssak” så tycker 

inte Svensson att det största problemet är att straffet för detta brott är för lågt 

utan problemet är att Tingsrätten i landet oftast dömer i den nedre straffskalan. 

Det är viktigt med teknisk bevisning så som t.ex. ”buggning” och att man kan få 

tillgång till telefonlistor från ett telefonabonnemang på en misstänkt, men 

dagens lagstiftning ger rättsväsendet denna möjlighet. 

 
Finns det andra praktiska hinder i detta arbete? 

 
Det finns en problematik, enligt Svensson, och det gäller både allmänhet så som 

myndigheter i rättsväsendet. Det är att det oftast står ord mot ord, en polisman 

anmäler att denne har blivit hotad men att det sedan i en rättsprocess står ord 

mot ord mot den tilltalade. Svårigheter att styrka ett brott är ett stort problem 

enligt Svensson, vilket man måste förbättra. Det finns enligt Svensson en policy 

bland Mc-gängen att inte tala med polisen när det gäller t.ex. att man anträffat 

vapen i deras lokaler, detta gör det svårt att binda vapnen till medlemmarna, 

speciellt när det tiger.  
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Hur skall man kunna arbeta förebyggande mot dessa klubbar? 

 
Som en förebyggande åtgärd i detta arbete för rättsväsendet är att flera åklagare 

och utredare arbetar med dessa ärende så att inte det blir så att ett fåtal arbetar 

med MC-kriminalitet vilket gör det lättare för MC-klubbarna att påverka de få 

involverade personerna. 


