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 Abstract 

Studien berättar om vilka Mc-gäng som har florerat i Helsingborg och hur dessa 

gäng har påverkat samhället. Här finns bakgrunds berättelse om Mc-gängen, dess 

struktur, uppbyggnad och syfte. I studien framkommer även information från en 

medlem om livet som Mc- kriminell, synen på polisen och deras arbete mot Mc-

gängen. Personal från Helsingborgs polisen har fått svara på frågor som framställs 

i ett senare kapitel. Syftet med min rapport är att delge övriga städer, kommuner 

men även nya poliser kunskap om hur arbetet mot de kriminella Mc-gängen ser ut 

och hur arbetet har förändrats genom åren samt vad det har gett för resultat. De 

resultat som framkommer är att Mc-krigen stannat upp, men att den organiserade 

brottsligheten finns kvar bland Mc-gängen. Polisen har effektiviserat sitt arbete 

mot de kriminella Mc-gängen och har på så sätt lyckats minska den kriminalitet 

som Hells Angels och Bandidos utövade.
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1 Inledning 

 

Hells Angels och Bandidos har sedan länge varit ett känt fenomen för polisen över hela 

landet, så även i Helsingborg. Under mitten av 90-talet hade Mc- kriminaliteten eskalerat 

och det öppna kriget mellan Hells Angels och Bandidos var ett faktum.1 Detta påverkade 

polisens arbete på så sätt att dom var tvungna att skaffa sig kunskap och arbetsredskap för 

att bekämpa den typ av kriminalitet som Mc-gängen förde med sig.  

 

Polisen var även tvungen att förstärka och förbättra samarbetet med stadens övriga aktörer 

så som skattemyndigheten och kommunen. Även tullen hade en mycket viktig roll i 

samarbetet då det kunde handla om narkotikabrott för de som medverkar i Mc-gängen Hells 

Angels och Bandidos.2 Genom att förstärka och förbättra samarbetet mellan och med dessa 

aktörer fungerade arbete som en brottsförebyggande åtgärd för t.ex. nyrekrytering av 

medlemmar till dessa ovannämnda Mc-gäng.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Vid benämning av Mc-gäng menas de Mc klubbar som inte följer samhällets regler och 

normer, de följer bara gruppens regler och de tillhör 1% av det totala antalet Mc- klubbar i 

världen. De övriga 99% är de Mc klubbar som inte bedriver en kriminell verksamhet utan 

sköter sig och engagerar sig i sin motorcyklar och träffar med andra människor som har 

samma intresse. För att visa att man står utanför samhällets regler och normer används 

symbolen 1% på kläder, men framförallt på västarna som medlemmarna bär.3 

 

I Helsingborg har det sedan 90-talet alltid funnits Mc gäng. Dessa är ovannämnda och 

staden har vant sig vid att dom finns. Dom har under de senaste åren blivit mer anonyma 

och de förr så frekventa kortegen genom Helsingborgs stad är numer ett minne blott. 

Bakgrunden till att jag skriver om Mc-gängen och deras kriminalitet är för att det 

intresserar mig, men under mina snart 2 år på polisutbildningen har just Mc-kriminaliteten 

                                                
1http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=1994/95&bet=Ju603 
2 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=579&module_instance=12&apropa=true 
3 KUT, utbildningsmaterial om kriminella MC-gäng. 
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inte nämnts. Vi vet i dag genom blivande poliskollegor, åklagarmyndigheten och media att 

Mc-gängen i dag bedriver organiserad brottslighet.4 

 

I början av 1990 – talet började mc gäng att etablera sig i södra Sverige. De senaste 10 åren har antalet 

kriminella, de 1 % MC-gäng nästan tiodubblats, eller ökat med i genomsnitt fyra klubbar per år. Det är 

vanligt att medlemmarna ingår i andra grupperingar inom den organiserade brottsligheten. MC- gängen 

etablerar sig framför allt på mindre orter, lokala brottslingar eller ungdomar dras in i verksamheten genom 

medlemskap eller fungerar som springpojkar. 

Bandidos startade 1965 i Texas USA. Det var krigsveteraner från Vietnamkriget som startade upp 

verksamheten, de var besvikna på hur de hade blivit behandlade efter kriget och ville sätta sig emot 

samhället och leva efter sina egna villkor.5 

 

Bandidos är uppdelat i tre stycken olika nationer (som de kallar det för) Först har vi huvud nationen som är 

USA och kallas för ”mother chapter” den etablerades 1966, den andra nationen är Australien 1983 och den 

tredje och slutliga är Europa, denna nation startade i Frankrike 1989. 

Vad det gäller norden så har Bandidos sin begynnelse i Danmark, en MC – klubb vid namnet ”Bullshit” 

sökte medlemskap 1993. Innan 1980 fanns det gäng med ungdomar som mekade med sina mopeder i lokaler 

som kommunen tillhandahöll. 1980 – 85 bildades i Helsingborg ett MC –gäng som kallade sig för ”Rebells”, 

klubben splittrades 1993/94. Vart man skulle söka sig fanns det delade meningar om. En del av gänget ville 

till ”Outlaws” andra ville till Hells Angels. En man vid namn Mikael Ljunggren valde att söka sig till Hells 

Angels men de nekade honom inträde pga. av att han hade upplevts som strulig. Han tog då kontakt med 

”Bullshit” i Danmark och Bandidos tog emot honom. Han blev då en av dem som startade upp Bandidos i 

Sverige. Klubben Morbits i Helsingborg togs upp av Bandidos. Detta var inte populärt hos Hells Angels och 

var den utlösande faktorn till ”kriget” mellan de två klubbarna. Detta utspelade sig 1994 -1997, 11 

människor mördades och 96 st skadades. I juni 1997 bestämde sig klubbarna för vapenvila. 

 

Bandidos logga kommer från en mexikansk tv reklam, man förändrade figuren genom att b l a lägga till 

vapen, loggan kallas för ”Fat mexican”6 

 

I Sverige finns Bandidos i följande städer: Stockholm, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Säffle, Åmål och 

Ludvika. När man surfar in på deras hemsida möts man av deras logga med texten ”Bandidos Westcoast 1 % 
                                                
4 http://www.polisen.se/mediaarchive/1689/17761/6467/Brottssituationen_i_Skane_2005_2006_offentlig.pdf 
5 Berne Svensson, Kuten Helsingborg 
6 Information från ”Kalle” f.d. Bandidos medlem 
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MC”. Letar man sig vidare på sidan så kommer deras ”slogan” We are the people your parents warned you 

about.7 Man kan läsa sig till att allt handlar om brödraskap och att alltid vara sin broder trogen, man ska t.ex. 

inte stjäla sin broders kvinna, pengar för om man gör så mot sin broder så kommer han att ”göra” dig. De ser 

sig själva som en enda stor familj som älskar Harley Davidsson motorcyklar. De påpekar att klubben är 

väldigt seriös och att de har ett starkt brödraskap. De ställer alltid upp för varandra och tar hand om saker 

när det behövs. Men de påpekar att det inte är allt de gör, de säger att klubben är deras familj och deras liv. 

Och att de ägnar sin tid till att vara med i sådant som engagerar klubben och att de hälsar på andra bröder i 

andra länder. De skriver att dom ofta ses av allmänheten som icke laglydiga eller som rent skräp. Detta 

förklaras med att människor som säger detta är människor som inte känner dem eller som aldrig har varit i 

kontakt med dem. De skriver själva att de är det första att erkänna att de inte är någon ”social helg klubb” att 

de aldrig varit och att de aldrig kommer att bli det. 

 

Så här beskriver en av medlemmarna en ”Bandidos”: 

En man som vill leva sitt eget liv och som vill leva det fritt, som älskar vinden i ansiktet. Det han tycker bäst 

om är att kunna köra vart han vill, han finns alltid i närheten när någon av hans bröder behöver honom eller 

när något går på tok. Han är en man som samhället kallar för kriminell eller för bandit, men de som säger 

detta har inte vad som krävs för att nå dit han har nått. Han älskar av hela sitt hjärta och förstår verkligen 

meningen av ”tills döden skiljer oss åt”. Hans hat är starkt när någon han älskar missuppfattas, han vill leva 

tills han är hundra tre år. Men dör ung hellre än att vika sig för någon annan. Han accepterar inget annat än 

det bästa för sina bröder, för om han gjorde det skulle han inte kunna leva med sig själv. Bandidos kriterier 

är att du skall kunna titta på din ”broder” och fråga dig själv om du skulle kunna ge honom hälften av vad du 

har i din ficka eller hälften av vad du har att äta. Det är inte alltid din ”broder” gör rätt saker men han är 

alltid din ”broder”.8 Det är en för alla och alla för en. Om man inte tänker så, så ska man hålla sig borta. Då 

är man en medborgare och hör inte dit. Medlemmarna ska följa Bandidos ”regler” eller inte vara med alls. 

Gud förlåter det gör inte Bandidos. När det gäller Hells Angels historia så kan man läsa mycket från nätet, 

dom har själv på sin hemsida en utförlig och noggrann beskrivning av den historia om hur Hells Angels kom 

till. 
  

Hells Angels första motorcykelklubb grundades 17 mars, 1948 i Fontana i Kalifornien av hemvändande 

stridsflygare som inte hade lyckats anpassa sig till samhället. Under samma tid som HA grundades var det 

även många andra klubbar som bildades på en mängd olika platser i Kalifornien. Men ingen av klubbarn 

hade anknytning till varandra eller förknippades med Hells Angels, de flesta av klubbarna existerar inte 
                                                
7 http://www.bandidosmchbg.se/ 
8 http://www.bandidosmchbg.se/ 
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idag. Stridsflygarna som hade grundat Hells Angels beskrevs som vilsna krigsveteraner som hade haft 

svårigheter att anpassa sig till ett normalt civilt liv. De spenderade istället enbart sin tid till att åka Harley 

Davidsson, en motorcykel som Amerikanerna hade använt sig av under kriget.  

 

Namnet Hells Angels, såväl som klubbens emblem är hämtat från en amerikansk bombardvision just från 

andra världskriget. Hells Angels var en klubb som försökte locka till sig unga män med drömmar om total 

frihet och där ära mod och fysisk styrka var de mest upphöjda egenskaperna en man kunde besitta. Den 

historiska händelse som fick Hells Angels att bli kända i media uppstod i Hollister 1947 då en bikerfest 

urspårade i tumult och blev känd som världens första mc-upplopp. Men klubbens egna medlemmar menade 

att 99% av motorcykelförbundets medlemmar var skötsamma samhällsmedborgare. Därför skapades myten 

om "en procent klubbarna" dvs. de mindre skötsamma mc-gäng som ansåg sig ställa sig utanför det normala 

samhället. 

 

Hells Angels historia brukar delas in av vissa massmedier i tre faser. Under de första 20 åren dvs. fram till 

mitten av 1900-talet beskrev man Hells Angels som ett vilt festande motorcykelgäng som enbart använde sin 

tid till att supa, slåss och åka motorcykel. Men sedan så omorganiserade klubben sig till en klubb med 

maffialik, organiserad struktur och vars mål var att tjäna grova pengar på narkotikaförsäljning. I den tredje 

fasen, dvs. den som pågår just nu beskrivs Hells Angels som en klubb med organiserad brottslighet och 

"järnhård" disciplin bland sina medlemmar.9 

 

                                                
9 http://www.hells-angels.com/ 
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Att bli och vara medlem 

För att en "vanlig" motorcykelklubb ska bli en i någon av dessa Mc-gäng klubb krävs det att klubben 

ansöker om medlemskap till närmaste avdelning. Om klubben anses lämplig blir de så kallade ”Hang 

arounds” och får delta på fester och övriga händelser, där man bekantar sig med varandra för att ta reda på 

om klubben verkligen kommer att platsa i organisationen. Får klubbarna förtroende för varandra kan Hang 

arounds - klubben utvecklas till att vara så kallade prospect klubb, dvs. provmedlem. Alla som blir 

prospectklubbar blir tvungna att byta namn och tilldelas istället ett namn efter vart man bor som t ex MC 

SWEDEN eller MC DANMARK. Som prospects får även klubben en mer intimare kontakt med Hells 

Angels respektive Bandidos10. 

 

Enskilt medlemskap  

För att bli antagen som enskild medlem i en redan existerande Hells Angels eller Bandidos klubb går man 

till väga på nästan samma sätt som när en klubb söker medlemskap. Man börjar som Hang Arounds och 

medverkar på Hells Angels och Bandidos olika fester och tillställningar. Man försöker framställa sig som 

intresserad och försöker imponera på andra klubbmedlemmar för att vinna deras förtroende. Om man sedan 

lyckas bli prospects dvs. provmedlem försöker man övertyga klubben om sitt fullständiga engagemang. 

Man ordnar fester och fungerar som en hjälpande hand till klubbmedlemmarna. Om man sedan anses 

duglig för klubben blir man klassad som en fullvärdig medlem och som en broder som är jämlik med de 

övriga i klubben.11  

 

För att klassificeras som en fullvärdig medlem krävs det också att man har fyllt 21 år, är en man, har en 

motorcykel av typen Harley Davidsson och att man är en "biker" med ett godkänt motorcykelkörkort. 

Samtliga medlemmar är också tvungna att betala en månadsavgift till sin klubb men storleken varierar 

beroende på klubbens utgifter. Det finns även en gemensam fond som vissa av klubbkassans pengar går till. 

Pengarna i fonden kan sedan användas till att bl.a. bistå fruar, vars män sitter i fängelse eller reparationer 

av någon av Mc-gängens klubbhus. Det finns tre olika tillvägagångssätt för att lämna klubben. Man kan 

antingen ansöka om att lämna klubben eller så kan man personligen bli tillsagd av klubben att bryta 

medlemskapet. Man kan också helt enkelt bli utsparkad ur klubben.  

 

Gemenskapen i klubben 

Ett fullvärdigt medlemskap i HA eller Bandidos innebär det enligt många att man träder in i en mansvärld. 

                                                
10 Intervju, ”kalle” 
11 http://www.hells-angels.com/faq.htm 
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Inom sin gemenskap i broderskapet har klubben sin speciella kodex. Man behandlar varandra med respekt 

och som jämlikar och man ställer upp för varandra med ovillkorlig hängivenhet. Ett medlemskap betraktas 

som ett åtagande som varar livet ut, och genomsyrar medlemmens hela liv. Med medlemskapet kommer 

också förpliktelser och medlemmen förväntas fullständigt engagera sig i klubben. Det finns också vissa 

företeelser som inte accepteras inom klubben, t ex umgänge med en annans broders flickvän/fru, eller 

användandet av tyngre narkotika.12 

 

Alla i klubben har sin egen särskilda stil för att uttrycka sin smak, personlighet och livsstil. Även 

medlemmarnas märkesutsmyckade väst, tatueringar och sin motorcykel varierar mellan 

klubbmedlemmarna. Utseendet och attribut stärker även den kollektiva identiteten och därmed 

gruppgemenskapen Något som också förstärker den subkulturella särarten är användandet av olika 

smeknamn. Användandet av smeknamn anses som ett sätt att skapa en personlig identitet inom den 

kollektiva gruppidentiteten. Förhållandet till kvinnor är helt acceptabelt inom klubben men man måste 

avstå från alla egenskaper som anses kvinnliga. 

  
1.2 Syfte 
 
Genom att skriva hur Mc-gängen är uppbyggda och hur dom fungerar så är det lättare att 

förstå polisens arbete mot dessa gäng. Min rapport kan förmedla kunskap om hur polisens 

arbete mot den organiserade brottslighet som Mc- gängen bedriver har sett ut i Helsingborg 

och hur andra aktörer har arbetat brottsförebyggande. I detta fall kan nämnas så som 

skattemyndigheten, Tull, Helsingborgs kommun samt alla de näringsidkare som varit aktiva 

i arbetet mot Mc-kriminaliteten. Jag vill även lyfta fram hur arbetet mot Mc-gängen ser ut i 

dag och hur det har förändrats genom åren. Information och kunskap om åtgärder från 

polisen i Helsingborg skall även kunna hjälpa andra städer och kommuner att föra ett 

brottsförebyggande arbete mot Mc-gängen och deras kriminalitet. 

 
 

                                                
12 http://www.hells-angels.com/faq.htm 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Vilken typ av metod använder sig polisen i Helsingborgs sig av för att arbeta mot 

Mc-kriminaliteten och vad har det gett för effekt? 

• Har Helsingborgs stad tagit efter någon annan stad eller län för att effektivisera det 

brottsförebyggande arbetet mot Mc-kriminaliteten? 

• Har polisen några önskemål på hur arbetet skulle kunna se ut mot de kriminella Mc-

gängen, för att bli ännu mer effektiva? 

• Hur vanligt är det med hot mot poliser från medlemmar av HA och Bandidos? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till Helsingborgs stad för att både Hells Angels och Bandidos 

är väl etablerade Mc-gäng där sedan lång tid tillbaka. Eftersom jag har bott i Helsingborg i 

över 12 år så har jag genom årens lopp fått många kontakter inom polisväsendet och andra 

aktörer i samhället. Jag har valt ut 2 specifika poliser i Helsingborg för att svara på mina 

frågor kring mc-gängen, detta för att jag vet att deras kunskap och erfarenhet täcker behovet 

i min rapport 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 
Jag har valt att göra intervjuer med speciellt utvalda poliser som har arbetat med Mc-gäng 

inom olika former. Intervjuerna är baserade på mail kontakt och telefon med poliserna och 

även en telefonintervju med en före detta medlem av Bandidos som inte är inspelad på 

begäran av denne. Christian Orsing är polis och har arbetat som sådan i ca 4 år, han har 

genom sitt arbete som polis träffat på de olika mc-gängen vid olika ingripanden. Han har 

arbetat som vanlig ordningspolis i Helsingborg. Han är dessutom medlem i Moderaterna 

och sitter nu som kommunpolitiker 50 % samtidigt som ha arbetar som polis 50%. 

Berne Svensson på Kuten i Helsingborg har i åtskilliga år jobbat mot mc-kriminaliteten. 

Han har väldigt god kunskap om medlemmar, lokaler m.m. Han har en bra inblick i deras 

verksamhet och har mycket utbildningsmaterial som jag har fått ta del av för att kunna göra 

mitt fördjupningsarbete bättre. 
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Frågorna som jag har skickat ut via Groupwise13  har bestått av frågor som har varit riktad 

till den enskilda polisen, men samtidigt varit formade på så sätt att det ska kunna 

sammanställas på ett enkelt och lättförståligt sätt. 

 

Den telefon intervju med en före detta medlem från Bandidos har jag gjort utan att spela in 

samtalet då denne inte ville att allt skulle komma med. Han har lämnat sitt medlemskap för 

att leva ett ”Svensson liv” tillsammans med flickvän och barn. 

Detta gjordes för att få en inblick i hur det är att vara medlem i ett av världens mest kända 

mc-gäng. En intervju med någon från HA har varit helt utesluten, dom har valt att inte 

medverka på någon intervju då dom inte sympatiserar med något som har med polisen att 

göra. För att kunna beskriva medlemmarnas levnadssätt i samhället har jag valt att arbeta 

utifrån Subkultur teorin.14 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
13 Intrapolis 
 
14 Introduktion till Kriminologi, Jerzy Sarnecki. Subkulturteorin Cohen, Cloward och Ohlin. 



Rapport nr. 414 

 IX 

2007-01-23 

2 Teori 
 
En subkultur är detsamma som en smal kultur, ett kulturellt uttryck som inte delas av 

särskilt många. En subkultur håller sig för sig själv, och nya subkulturer föds och dör 

ständigt. Vanliga saker inom subkulturer är ett nästan sjukligt intresse för detaljer i t ex 

kunskaper, klädsel eller kulturens egen historia. De flesta subkulturer finner uttryck en eller 

flera musikstilar, speciell klädsel, särskilda värderingar eller hobbies. Detta är hur man 

skulle kunna beskriva mc-gängen och vilken kultur om tillhör. Dom har redan från början 

tagit avstånd från samhället och dess regler. De har skapat sin egen kultur, som man kan 

säga är smal. De har intressen för motorcyklar som många andra mc-gäng. Men skillnaden 

mellan vanliga Mc-gäng jämte HA och Bandidos är att dom inte drar sig för att utföra 

kriminella handlingar, då oftast grova brott.  

 

Det som även tydligt genomsyrar teorin av att HA och Bandidos är en subkultur är att dom 

tillsammans skapar en ”vi” känsla. Tillsammans i respektive Mc-gäng blir den enskilde 

medlemmen stark. Utan tvekan är de båda MC-gängen drivna av kriminella gärningar av 

olika slag. De brottsliga gärningar som begås av gängen bygger upp en solidaritet inom 

gruppen. Det finns enligt Sarnecki och en tidigare rapport15 sex intressanta element som 

kan komma att kopplas till dessa gäng: 

 

 Gäng är en grupp individer. 

 Gäng har någon form av symboler för gängmedlemskap, så som klädesplagg, 

tatueringar mm. 

 En specifik kommunikation, detta kan ge uttryck i ex symboler på kläder el 

liknande. 

 Varaktighet. 

 Territorium som gängen försvarar 

 Brottslighet. 

 

Att den enskilde medlemmen i ett Mc-gäng kommer från en taskig bakgrund är i många fall 

säkert sant. Dock finns det undantag.  

 

                                                
15 Brottsförebyggande arbete mot Mc-kriminalitet, Daniel Fredriksson, Lars Åström 
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När det gäller rekrytering till de kriminella Mc-gängen så är det oftast ungdomar som 

fångas upp av gängen, de får till en början fungera som springpojkar och utföra lättare 

arbetssysslor inom klubben. De ungdomar som sällar sig till de kriminella Mc-gängen har 

kanske inte en lika bra start i livet som många andra har. Ungdomar som är på ”vift” har 

heller inte alltid en lika bra förberedelse inför samhällets normer och krav. De har lättare 

för att ta till sig den ideologi som Mc-gängen har. Dom får känna sig som en medlem och 

inte som någon som står utanför. Tillsammans blir dom som tidigare sagt starka. Enligt 

teorin om subkulturer från Sarneckis bok kommer de nya medlemmarna från splittrade 

hemförhållanden och har inte fått en stabil grund att stå på. Det finns oftast arbetslöshet 

inom familjen, men även missbruk och kriminalitet. Mc-gängen visar på manliga 

rollfigurer, här utvecklas dom till män och tar bort det som anses vara svagt och feminint. 

Detta resulterar i att det blir tufft att leva efter de normer och värderingar som Mc-gängen 

har, men för många ungdomar är umgänget med Mc-gängen den enda utvägen. De som är 

medlemmar av Mc-gäng som HA eller Bandidos har sökt eller söker fortfarande efter det 

som Sarnecki visar i sin bok efter spänning, status och en känsla av tillhörighet.16 

 

                                                
16 Sarnecki, J. introduktion till kriminologi. 
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3  RESULTAT 

I detta kapitel ska jag besvara de frågeställningar jag haft till poliser som arbetar i 

Helsingborg och som har eller har haft erfarenhet av de kriminella Mc-gäng som haft fäste i 

Helsingborg. 
 

Vilken typ av metod använder sig polisen i Helsingborg sig av för att arbeta mot Mc-

kriminaliteten och vad har det gett för effekt? 

 

Polisen i Helsingborg har genom åren fått lära sig att arbeta utifrån olika sätt för att komma 

åt de kriminella Mc-gäng som varit aktiva i staden. Oftast har det varit frågan om planerade 

insatser från polisens håll. De har fått information om pågående brott eller att något skall är 

i ”görningen”. Detta har varit det mest effektivaste sättet att minska de kriminella Mc-

gängens framfart i samhället. De riktade insatserna har varit en arbetsuppgift för 

ordningspolisen i Helsingborg, de har i sin tur även haft hjälp från andra kommuner som 

exempel ordningspolisen i Malmö.17  

 

Övriga arbetsmetoder som är effektiva just för att hindra Mc-kriminaliteten är att med 

jämna mellanrum störa deras verksamhet i form av besök från polisen. Genom att störa 

deras verksamhet får medlemmarna inte möjligheten att känna sig avslappnade i sin 

kriminella värld, utan de måste hela tiden vara på sin vakt och beredda på att polisen kan 

stå bakom hörnet och hälsa på.  

 

Genom att polisen har effektiviserat det störande arbetet mot Mc-gängen har deras 

verksamheter fått flytta på sig. Helsingborgs polisen har verkligen fått stå upp mot Mc-

gängen och deras kriminalitet, genom det har man också fått resultat. Kriget mellan Mc-

gängen har försvunnit och Hells Angels har inte samma fäste i Helsingborg som innan. 

Bandidos finns fortfarande kvar i stan, men har inte samma nyans som innan, det vill säga 

att dom inte syns i samhället lika mycket som innan. 

 

                                                
17 KUT, utbildnindmaterial 
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Har Helsingborgs stad tagit efter någon annan stad eller län för att effektivisera det 

brottsförebyggande arbetet mot Mc-kriminaliteten? 

 

Då Helsingborg var en av de första svenska städer som fick sådana problem med kriminella 

Mc-gäng så har Helsingborg varit förebild för många andra städer som fått liknande 

problem med Mc-gäng. Polisen i Helsingborg har genom hårt arbete så som exempelvis 

spaning, tillslag, och en väl strukturerad poliskår lärt sig hur de kriminella Mc-gängen skall 

motarbetas. Då man har behövt hjälp för att kunna effektivisera arbetet mot Mc-gängen har 

man använt sig av förstärkning från Malmö och andra stora städer. Men någon speciell mall 

efter hur man kan motarbeta och förebygga brott från Mc-gängen har inte funnits. I dag 

finns det dock mer information och handledning om hur man bemöter Mc-kriminalitet i sin 

stad.  

 

I dag är Mc-kriminaliteten mer organiserad och brotten har blivit grövre, detta innebär att 

man oavsett stad kan ta hjälp från utländska polismyndigheter för att få bukt med 

problemen. Som exempel kan man ta USA som under flera år har arbetat med just denna 

typ av problem och kommit långt i sitt arbete mot Mc-gäng.  

 

Har polisen några önskemål på hur arbetet skulle kunna se ut mot de kriminella Mc-

gängen, för att bli ännu mer effektiva? 

 

Något entydigt svar finns inte på denna fråga, polisen är fortfarande i en utvecklingsfas där 

man har mycket att lära för att få ett sånt fullgott arbete mot de kriminella Mc-gäng som 

möjligt. Personliga värderingar i frågan är uteslutna, man måste tänka som en myndighet 

och vad som är bäst för polisen. ”Vad jag personligen anser kan vara bra för mig, men är 

det rätt för myndigheten och ger det ett önskat resultat på vårt arbete mot Mc-gängen?”18 

 

Finns det fler duktiga poliser som är ämnade för uppgiften att arbeta mot Mc-gängen, har 

dom rätt utbildning, är dom villiga att utsätta sig för den risk som det faktiskt innebär att 

arbeta mot Mc-gäng som Bandidos och Hells Angels? Det är också en fråga om vilka 

resurser polisen har rent ekonomiskt, sen är det frustrerande vilka arbetsmetoder som är 

tillåtna och vilka som är rena lagbrott från polisens håll.  

                                                
18 Citat: Christian Orsing, ordningspolis, Helsingborg 
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Det handlar om att hela tiden ta reda på så färsk information om deras verksamhet, 

evenemang, nyrekryteringar, högtider m.m. Har man informationen är det upp till 

myndigheten att använda den på rätt sätt.  

 

Hur vanligt är det med hot mot poliser från medlemmar av HA och Bandidos? 

 

Hot mot poliser har varit ett problem i stor skala, det är mindre i dag och förkommer allt 

mer sällan än förr, som för ca 10 år sedan då Mc-gängen hade större fäste i staden. Då en 

polisman blev hotad i tjänst fick myndigheten strukturera om och ge den polisman som det 

berörde skydd och möjlighet att känna sig trygg. Ofta fick man som polis gå under jorden 

för att klara sig och sin familj. Då Mc-gängen är och var även på den tiden organiserade ut i 

fingerspetsarna tog man väldigt allvarligt på alla hot som förekom. Polisen visste om att 

medlemmar ur de kriminella Mc-gängen med lätthet tog reda på information om den 

enskilde polismannen och dess familj, därför såg man väldigt allvarligt på alla de hot som 

riktades mot polis. Hur hoten såg ut var olika, men oftast väldigt personliga som gjorde att 

den polis som blev utsatt skulle känna sig osäker och otrygg vart han än gick. Än i dag 

förekommer hot, men som tidigare skrivit så är det inte i samma utsträckning som förr. I 

dag finns det program att följa för den polis som blivit utsatt för hot mot kriminella Mc-

gäng.19 

 

 

 

 

                                                
19 Intervju, Berne Svensson KUT 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet. 
 

Under arbetet har jag inte fått prata med någon polis som har varit utsatt för hot eller 

liknande från Mc-gäng och jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet med ett arbete som 

detta. Jag märker hela tiden att det kommer upp nya saker som skulle få en djupare inblick i 

arbetet mot de kriminella Mc-gäng som finns. Det verkar som om det bara är negativa ting 

som uppkommer när man pratar och skriver om det arbete som polisen bedriver mot de Mc-

gäng i Helsingborg. 

 

 I svaren som jag fått genom intervjuerna har varit korta och ibland svårtolkade, men jag 

har ändå sett en röd tråd genom alla svar som jag fått. Jag skulle kunna använt mer litteratur 

för att få en mer objektiv inblick i både Mc-gängens värld och polisens arbete. Då jag har 

koncentrerat mig på Helsingborg har jag inte funnit detta nödvändigt och har därför använt 

mig av lokala poliser och deras erfarenheter. 

 

Jag tolkar utifrån intervjun jag hade med ”Kalle” att det är stundvis jobbigt att vara medlem 

i ett känt kriminellt Mc-gäng. Han representerar i och för sig inte alla medlemmar i 

Bandidos, han delger heller inte mitt arbete någon åsikt eller synpunkt från Hells Angels. 

Han har dock varit med länge som fullvärdig medlem och har erfarenheter som gör att hans 

svar, åsikter och övriga synpunkter spelar roll för mitt arbete. Även är det så att vid 

jämförelse av vad jag har fått för information från Kuten i Helsingborg och ”Kalles” 

detaljer i hans berättelse om händelser så kan jag utesluta att ”Kalle” ljuger. 

 

3.2  Resultatsammanfattning 

 

Trots alla motgångar som polisen möter i sitt arbete mot de kriminella Mc-gängen har dom 

visat styrka och de har blivit mer effektiva i det brottsförebyggande arbetet när det gäller 

Mc-gängen och deras organiserade kriminalitet. Hot och våld mot poliser i och utanför 

tjänst förekommer inte lika mycket som förut vilket är ett tecken på att polisen har kommit 

åt gängen och lycktas splittra dem och deras verksamhet till andra ställen. Brottsligheten är 

inte lika synlig som förr, men det innebär inte att den inte finns.  
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Utav de två Mc-gäng som syntes och hördes i Helsingborg under 90-talet är fortfarande 

Bandidos kvar. De har inte flyttat sin verksamhet utan har sin lokal i centrala Helsingborg. 

Även om Bandidos finns kvar i allra högsta grad gör dom inte lika mycket väsen av sig som 

för 10 år sen. Man har dock utvecklat det kriminella nätverket och den tyngre brottsligheten 

är ett faktum. Helsingborgs polisen har fortfarande mycket kvar att ta lärdom av när det 

gäller arbete mot Mc-gängen.  
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4 Diskussion 
 
Jämför jag resultatet och min teori som i detta fall är Subkulturteorin finns det tydliga 

samband. Ett av dem är att Mc-gängen till det mesta består av medlemmar som utför 

kriminella handlingar, som står utanför samhället och som genom sin grupptillhörighet 

känner sig trygga och säkra. Genom gruppsammanhållning har dom lyckats bli stora och 

fått möjligheten att utöka sin verksamhet och genomföra allt tyngre kriminalitet. Varken 

Bandidos eller Hells Angels vill hålla sig till samhällets normer och regler, de håller sig 

utanför och har skapat sina egna lagar och regler som är till för medlemmar i respektive 

Mc-gäng. 

 

Efter att ha kollat igenom mina intervjuer och sett på hur Mc-gängen ser ut så kan man 

tycka att det fallerar när det gäller ett mer effektiviserat arbete mot de kriminella Mc-gäng 

som finns i Helsingborg, men även runt om i det övriga landet. Jag kan få uppfattningen om 

att det finns poliser som verkligen brinner för att få ett slut på Mc-gängens framfart och 

deras grova brottslighet. Samtidigt så känns det som om det finns de poliser som inte vågar 

arbeta med denna typ av brottslighet. Det kan vara anledningar som hot och våld för den 

enskilde polisen, framförallt om denne har familj med barn. Kommunikationen på den 

lokala nivån inom Helsingborgs polisen verkar ändå fungera bra, då menar jag mellan 

utryckningen och Kuten. Man delar information om de olika medlemmarna och vad om har 

sysselsatt sig med, då i form av brott och andra aktivteter.  

 

Min rapport visar på att det problem som man hade under mitten av 1990 talet i 

Helsingborg har på ett sätt försvunnit, men det ligger fortfarande stora problem under ytan 

som är svåra att ta i tu med. Bandidos finns kvar i Helsingborg, de har samma typ av 

klädsel och attribut som innan, så som tatueringar, västar med märken på m.m. Likadant är 

det för Hells Angels, de är fortfarande aktiva, dock inte i Helsingborg, men har kvar sina 

motorcyklar, gängmärken m.m. Båda Mc-gängen har en lång historia bakom sig och det är 

kanske därför som dom är bestående.  

 

Skottlossningar är fortfarande aktuella, dock inte mellan Mc-gängen som innan. Nu är det 

riktat mot näringsidkare i samhället, såsom restaurangägare, pubägare och andra aktörer. 

Polisens arbete fortsätter i allra högsta grad för att minska den grova brottslighet som de 

kriminella Mc-gängen bedriver, men tack vare deras stora och betydelsefulla nätverk är det 
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ett arbete som har konstanta motgångar. Polisen är i ett underläge men börjar faktiskt ta till 

taktiker som är nödvändiga för att lösa problemet.  

 

Det finns resurser inom polisen som hela tiden har funnits. Det verkar bara som om man 

har varit rädd för att använda resurser som t ex insatsstyrkan och infiltratörer. I dagens läge 

har man nog insett att detta har varit en stor brist i både det akuta skedet så som i det 

brottsförebyggande. I dag lägger man mer energi på ungdomsgrupper för att förebygga 

rekryteringen av nya Mc-medlemmar. Man har bättre koll på de andra gängen som finns i 

Helsingborg som t ex OG och FFL.  

 

Om polisen och kommunen tittar i backspegeln, kan dom med lätthet se vad som skulle 

kunna hända om nya Mc-gäng kom till stan och få fotfäste. Jag hoppas att det förebyggande 

arbetet mot de kriminella Mc-gängen fortsätter och får samma effektiva resultat som innan. 

När det gäller Mc-gängen får jag uppfattningen av att det verkligen är en maffia lik 

organisation som är väl strukturerad och som är svåråtkomlig. Dom lever ett liv som 

laglösa och som fullständigt nonchalerar andra människors värderingar och leverne. 

Medlemmarna är människor som alla andra, men har utvecklat ett slags hat mot 

samhällsstruktur och ordning. Dom lever utanför och vill inte leva efter de normer som 

samhället sätter upp. Detta gäller då också lagar och regler som är till för att följas för att 

alla skall kunna leva tillsammans. De försöker att ta över så mycket som möjligt för att få 

så mycket kontroll över samhället som möjligt, då genom hot, skottlossningar, fysiskt våld, 

förföljelse mm.  

 

4.1 Slutsatser 

 
I detta avsnitt kommer de slutsatser som man kan utläsa av de intervjuer som jag gjort 

redovisas. Först kommer intervjuerna med poliserna att delas in i en grupp för att sen 

jämföras med den förre Bandidos medlemmens åsikt om polisens arbete mot Mc-gängen i 

Helsingborg 

 

De poliser som jag har intervjuat har på olika sätt haft olika typer av möten med Mc-gäng 

och dess medlemmar. Detta har gjort att de kan ha olika uppfattningar om hur arbetet skulle 

kunna se ut för att motverka Mc-gängens etablisering i samhället.  
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Genom intervjuerna kan man utläsa att det ändå anses vara ett stort problem, poliserna är 

väl medvetna om hur Mc-gängens verksamhet och aktivitet ser ut i samhället. Dessvärre 

verkar det som om en del av de tillfrågade inte vill lägga så stor betoning på hur just dom 

skulle vilja att arbetet mot Mc-gängen skulle kunna förbättras.  

 

Andra poliser är väl insatta och har under lång tid inom polisenväsendet verkat för att 

arbetet mot Mc-gängen och deras verksamheter. Man brinner för att få reda på nyheter 

inom gängen, så som nyöppnade företag, nyrekryteringar från andra gäng, eventuella fester 

och korteger. 

Den enda intervjun med den före detta Bandidos medlemmen gav en stor inblick om hur 

det är att vara medlem och vara konstant iakttagen av polisen. Han har en vänlig attityd mot 

polisen och vill på sitt sätt samverka för att polisen ska få bukt med de problem som dyker 

upp när Mc-gängen kommer till stan. För honom är det av yttersta vikt att man tar sig tid 

för ungdomar och visar dom den rätta vägen.  

 

Polisen 

 

Jag är ibland lite förvånad över hur nonchalant det kan verka när man får skriftliga svar från 

poliser som man kanske trodde skull bry sig mer. På något sätt blir det lite personligt i och 

med att jag hade en mer förväntansfull syn på hur poliser i Helsingborg reagerar på Mc-

kriminaliteten. Sen är det även skönt att få läsa sig till svar där man ser att det faktiskt finns 

poliser som arbetar aktivt mot Mc-gängen och deras framfart. I Helsingborg har det varit ett 

stort problem med Mc-kriminella gäng sedan mitten av 90-talet. Poliserna har hela tiden 

fått uppdatera sig vad det gäller medlemmar och var klubblokaler funnits m.m.  

 

Genom intervjuerna kan jag läsa att det är ett otroligt tufft arbete som dom bedriver när det 

gäller Mc-gäng och deras kriminalitet. Inte nog med att dom åker utan hjälm och skaffar 

dispens för bärande av hjälm, dom gäckar polisen med sina allt mer tyngre kriminalitet. 

Den tyngre brottsligheten är framför allt sånt som droger, vapeninnehav, rån m.m.  

 

Jag kan ändå se att Skåne polisen har gjort bra ifrån sig genom åren och att det inte 

inneburit allt för stora förluster. Torts allt så är det flera poliser i och utanför tjänst som har 
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blivit utsatt för hot mot sig själva och den egna familjen men även värre saker som 

misshandel och annat våld som har tillfogats så som bilar och andra personliga 

tillhörigheter.  

 

Många har fått arbeta ”under jord” och fått fly med sin familj till en annan ort där dom har 

fått ”ligga lågt” ett tag tills situationer har lugnat ner sig. Genom intervjuerna har jag även 

läst att det finns dom poliser som har svårt för att stå upp för sig när det gäller mötet med 

Mc-relaterade killar. Dom har svårt för att säga ifrån och dom har lätt för att glömma bort 

att dom faktiskt är poliser! 

 

Vidare finns det ingen direkt utbildning för att arbeta mot Mc-gäng, den utbildning som 

erbjuds sker internt och är inte så pass offentlig att man vill beskriva den. Det finns 

självklart utbildningsmaterial för alla poliser i yttre tjänst, men det får man själv ta del av i 

den mån man själv vill. När det gäller poliserna på KUT:en är det en annan sak, de blir hela 

tiden informerade om Mc-gängen och deras aktiviteter, oftast är det rutinerade poliser som 

arbetar med denna typ av kriminalitet och det krävs mycket skinn på näsan för att orka med 

Mc-relaterad brottslighet. Informationen ges från andra länder och även ”tjallare”, detta 

underlättar arbetet mot Mc-gängen och man har lättare att komma åt dom.  

 

Tipset som jag får är att ta det lugnt och vara ödmjuk inför den uppgift man får vid ett 

eventuellt ”normal stopp” då det är en kille från ex Bandidos eller HA. Var aldrig mer än 

du är! Man vill inom polisen se till att de nya aspiranter får en sån bra inblick som möjligt 

när det gäller arbetet mot Mc-kriminalitet, detta speciellt när det kommer till städer som 

Helsingborg där Mc-kriminaliteten har påverkat samhället. 

 

Mc- medlem 

 

Kalle är en av många killar som har varit medlem i ett kriminellt Mc-gäng, han har dock 

efter intervjun fått mig att ändra lite av den uppfattningen som jag hade innan. Kalle har en 

stor erfarenhet av polisen och deras arbete mot Mc-killar och Mc-gängen. Han har många 

gånger haft negativa erfarenheter, men han kommer även ihåg det som har varit bra. I 

mångt och mycket kan man se likheter om vad som skulle kunna förbättras inom polisen 
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när det gäller både det akuta ingripandet mot Mc-gängen och även det brottsförebyggande 

arbetet.  

 

Det som är så lustigt för mig som sitter och ska sammanställa arbetet och resultatet av 

intervjuerna är att man både som f.d. kriminell och som polis vill samma sak när det gäller 

att arbeta mot Mc-kriminaliteten, detta kan i och för sig bero på att det handlar om en före 

detta medlem och hans erfarenheter. Skulle han fortfarande vara medlem skulle åsikterna 

glida isär mellan honom och Polisen.  

 

Skulle det finnas mer medling mellan Mc-gängen och Polisen så kanske det skulle kunna 

fungera på ett bättre sätt, man hade kanske kunna förebygga mycket av de friktioner som 

finns mellan myndigheten och de kriminella Mc-gäng som figurerar i Helsingborg. 

 

 4.2  Egna slutsatser 
 

Tack vare att fått arbeta med detta som håller mig varm om hjärtat får jag en inblick om hur 

arbetet från polisens sida ser ut. Jag har fått se hur Kuten arbetar effektivt och vilken koll 

dom har på allt som faktiskt händer i Mc-världen. Det som jag funderar på efter att ha 

arbetat med detta är att det finns så mycket att veta och ta reda på. Vi har inom polisskolan 

inte vidrört Mc-kriminaliteten över huvudtaget, vilket faktiskt förvånar mig. I och med att 

det handlar om en grov brottslighet kan det vara nyttigt att veta hur och var det kommer 

ifrån och vilka olika typer av kriminella som faktiskt begår dessa typer av brott.  

 

Genom att få se hur polisen arbetar och har arbetat så hoppas jag att det ska bli en 

förbättring på många olika sätt. Jag hoppas att polisen i Helsingborg inte räds för att 

använda de resurser som finns. Det kan också vara så att det faktiskt finns resurser som jag 

inte fått tagit del av. Genom de frågor som jag ställt så tycker jag att det har varit bra svar 

trots att det är ett känsligt ämne. Jag önskar att det fanns mer utbildningar att få ta del av för 

mig som polis. Jag önskar även att det fanns mer intresse från skolan att ta upp detta typ av 

problem. 

 

Som ny polis kan det vara nog svårt att få en Mc-buse på halsen i ett s.k. ”normal stopp”. 

Dessa rutinerade busar vet mycket väl vilka vi är och vad vi jobbar med. Jag tror 
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fortfarande på min kunskap gällande empati, sympati och värdera en Mc-kille som en 

vanlig människa. Att möta en sån kille från en sån värld ger inte mig rätt att sätta mig på 

mina ”höga hästar” som polis och visa var skåpet ska stå. Jag tror mycket på att man med 

en vänlig ton och ett bra bemötande kan nå fram till en sån buse på ett bra sätt. Genom att 

använda sitt sunda förnuft skapar man en kommunikation och inte en friktion. Detta gynnar 

inte bara mig som individ utan det gynnar även mina kollegor.  
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