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Abstract 

Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns något gemensamt samband 

eller bakgrund som dessa personer delar, t ex sociala förhållanden, uppväxtmiljöer 

etc. Vi vill på detta sätt se om det finns gemensamma nämnare över landet rörande 

de personer som rekryteras av kriminella MC gäng i Sverige i dag.  

Bakgrunden till denna rapport är att vi tror att det finns ett intresse av denna kunskap 

bland blivande poliser samt att denna kunskap inte är så väl dokumenterad i den 

litteratur som vi sökt rörande ämnet. När litteraturen inte svarar på de frågor vi har i 

denna rapport har vi sökt svaren genom intervjuer med poliser som är väl insatta i 

problemet vid respektive polisområde. De polisområden som vi har valt i denna 

rapport är Skåne, Stockholm och Västerbotten detta för att få en geografisk spridning 

över landet, samt att vi inledningsvis tror att mängden MC relaterad brottslighet i de 

olika polisdistrikten är betydande. Det som blir tydligt i vår rapport är att Hells Angels 

rekryterar personer senare i livet, samt att många av dessa personer inte är kriminellt 

belastade sen tidigare. Detta är ett tydligt resultat av vår rapport. 

Vi hoppas att denna rapport kan vägleda i kommande yrke som polis, samt även leda 

till en debatt i samhället om strukturen runt ungdomar.            
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Inledning 

Sverige går idag på högvarv vilket syns genom sjunkande arbetslöshetssiffror och 

stark tillväxt i svensk ekonomi. Vilket leder till att ekonomin hos företagare och 

privatpersoner är betydligt starkare än på länge1.  

Med detta har följt att olika gängbildningar har fått en större marknad i samhället, då 

genom deras verksamhet som tills största delen handlar om indrivning, 

bolagsplundringar, beskyddarverksamhet mm. Att det tydligen visar sig lönsamt att 

bedriva denna typ av verksamhet har visat sig på så sätt att de olika kriminella Mc-

gängen har ökat2. 

Nyheterna om Mc-grupperingarna har också varit stark i media den senaste tiden, 

t.ex. i aftonbladets serie om kriminella mc gäng3 och hur de påverkar samhället. Som 

vi nämnt ovan så har grupperingarna blivit allt fler, vilket har lett till att det kriminella 

Mc-gänget ”Outlaws” börjat utmana de redan etablerade klubbarna ”Hells Angels” 

och ”Bandidos”4.  

Den här rapporten är ett försök att se om rekryteringen ser likadan ut över hela 

Sverige, och för att se om där finns något samband som på något sett skulle kunna 

underlätta förståelsen för hur rekryteringen går till. Och därigenom detta kunna ge en 

ingång för polisen att tidigt upptäcka och motverka nyrekryteringen till dessa 

kriminella Mc-gäng. Vi har också valt att bifoga ett organisationsschema för att 

underlätta förståelsen för hur de kriminella mc gängen är strukturerade5. 

Vår förhoppning är att vi genom denna rapport skall kunna öka förståelsen för vem 

och varför man söker sig till den kriminella Mc-miljön. Samt att detta i fortsättningen 

skall kunna leda till en positiv utveckling av samhället. 

 

                                                           

1 ”Svensk Maffia” sid 11 

2 ”Svensk Maffia” sid 11-13 

3 http://www.aftonbladet.se/norrkoping/article768643.ab 

4 Intervju med kriminalkommissarie Dan Bengtsson ”intervjufråga 1” 

5 Bilaga 3                                                                                                                                                                                           
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Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka utreda vad det är för personer som 

rekryteras till Mc-relaterad brottslighet, och om det finns något samband eller en 

bakgrund, t ex sociala förhållanden, uppväxtmiljöer etc bland dessa personer.  

 

Frågeställning 

Kan man se något samband eller en liknande bakgrund mellan de personer som 

rekryteras till de kriminella mc-klubbarna?  

Samt om det är någon skillnad i rekryteringen sett över landet? 

 

Avgränsningar 

Eftersom att tiden för denna rapport är starkt begränsad så kommer ett antal 

frågeställningar i denna rapport att lämnas utan svar. Vi vill kommentera detta så att 

inte missförstånd uppstår varför vi inte följt upp och försökt besvara dessa frågor. 

Vi har valt att undersöka Skåne, Stockholm och Västerbottens län som tilltänkta 

intervjumyndigheter, detta för att ge en geografisk spridning på resultatet i landet. 

Samt att vi tror att problemen med Mc-relaterad brottslighet är olika i länen, men 

frågan är om rekryteringen ser likadan ut över hela landet. 

 

Tillvägagångssätt 

Det finns mycket information att få tag i om hur organisationen ser ut kring de 

kriminella Mc- klubbarna, men desto mindre om vad det är för typ av personer som 

söker sig till dessa, och hur rekryteringen ser ut till de kriminellt belastade Mc-

klubbarna. 
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För att få data kring vår frågeställning så valde vi att intervjua poliser som är 

verksamma mot denna sorts kriminalitet, d v s genom att muntligen per telefon, 

skriftligen samt intervju få information från dessa poliser gällande ämnet. 

För att få till stånd dessa intervjuer fick vi lov att acceptera olika grad anonymitet 

bland intervjupersonerna. 

Vårt val av denna sorts informationsinhämtning bestämdes också av tidigare 

kontakter inom polisen som jobbar mot den växande Mc-kriminaliteten. Vi anser att 

dessa personer har erfarenheter och färsk information som gör att vår rapport blir 

mer tillförlitlig. Vi har även använt oss av litteratur och artiklar för att försöka finna 

information kring ämnet, även om denna information varit ytterst svårt att finna, trots 

aktiv hjälp av bibliotekarie på Umeå Universitetsbibliotek. 

De polisområden som vi valde att inrikta oss på var Skåne, Stockholm och 

Västerbotten. Anledningen till att vi valde just dessa polisområden var för att få en så 

god geografisk bild som möjligt, detta för att se om det fanns något samband eller 

bakgrund som dessa personer delar. 

 

Intervjugenomförande 

Vi genomförde tre stycken intervjuer med personer som är verksamma inom 

kriminalunderrättelsetjänsten i respektive polisområde.  Intervjuerna genomfördes 

per telefon och genom e-post samt att vi dessutom besökte polismyndigheten i 

Västerbottens län. Dessa personer upplystes också om att få ta del av rapporten vid 

färdigställandet. 

Till en början hade vi tänkt spela in telefonintervjuerna för att underlätta vårt arbete 

med att koda in svaren från respektive område, men bestämde oss senare istället för 

att skicka ut den färdiga frågemallen till respektive person. Detta underlättade för oss 

på så viss att vi då inte behövde skicka tillbaks den skrivna intervjun till den som 

hade intervjuats, för att personen i fråga skulle godkänna den. Genom att 

intervjupersonen själv fick skriva efter intervjumallens ramar så kunde också 

personen själv kontrollera vad som skrevs ner respektive godkänna svaren på 
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frågorna direkt. Telefonintervjuerna gick ut på att få vissa frågor mer förtydligat och 

uttömmande från respektive person. 

 

Teorier 

Vi har valt att använda nedanstående teorier p g a att dessa stämmer väl överens 

med hur resultatet utfallit utav våra intervjuer. Samt att  Curry och Deckers teori är 

något som flertalet forskare ställer sig bakom som en förklaring för gängbildningar. 

Gängteorier: 

Klein6 gör i sin teori från 1995 en klar skillnad mellan olika sorts gäng. Klein delar där 

upp gängen i gatugäng, fängelsegäng, narkotikagäng men även också skinheads 

och motorcykelgäng. Klein motiverar detta i sin analys på följande sätt:      

“Street gangs seem aimless; skinheads and bikers are focused, always planning. 

Street gang’s members get into any and every kind of trouble. It´s cafeteria- style 

crime – a little of this, a touch of that, two attempts at something else”. 

Här tycker vi Klein tydligt beskriver hur de kriminella mc gängen är mer fokuserade 

på det dem gör till skillnad från andra kriminella gäng, som mer planlöst utför 

brottslighet. 

 Yablonsky7 gjorde 1962 en undersökning som syftade till att ta reda på vad som 

karaktäriserade ett gäng, informationen fick han från polis, socialarbetare mm. Av 

detta material kom han fram till följande slutsatser: 

• Till ett gäng tillskrivs ett antal medlemmar. 

• Medlemmarna går att definiera. 

• Medlemmarna har specificerade roller. 

• Medlemmarna är överens om reglerna i gänget. 
                                                           

6 Sarnecki 2003: sid 172-175 

7 Sarnecki 2003: sid 169-172 
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• Det finns ett klart ledarskap. 

Yablonsky säger också att ju mer media, polis socialarbetare mm, tillskriver en viss 

grupp av människor ovan nämnda definitioner så förstärks också 

gängsammanhållningen eller att nya gäng bildas. Genom detta skapas en struktur 

och bestämda roller inom gruppen, vilket leder till en sammanhållning med tydliga 

regler vilket dessa personer söker. 

Det har även gjorts andra försök att definiera gäng, t ex så kan följande definitioner 

tillskrivas gäng, detta enligt Curry och Decker8 som 1998 gjorde ett nytt försök att 

kartlägga detta, man kom då fram till följande slutsats.  

• Gäng är en grupp individer 

• Gäng har någon form av symboler för gängmedlemskap (speciella 

klädesplagg, tatueringar, handtecken mm). 

• Någon form av specifik kommunikation (kan vara verbal eller icke verbal så 

som speciella ord, handsignaler eller graffiti). 

• Beständighet (ett år eller längre). 

• Territorium som gänget försvarar. (kan röra sig om ett område där gänget har 

uppstått, där de flesta medlemmarna bor eller där man t ex säljer droger.) 

• Brottslighet. Gängen är starkt engagerade i brottslig aktivitet och ser detta 

som ”målet” med medlemskap i gäng. 

Dessa ovan nämnda punkter skapar tillsammans en tydlig sammanhållning i 

gänget, vilket dessa personer söker.  

 

                                                           

8 Sarnecki 2003: sid 169-172 
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Resultat 

För att skapa oss en uppfattning om hur situationen ser ut idag så har vi bl.a. läst 

Rikskriminalpolisens rapport ”Organiserad brottslighet i Sverige 20059”, där har man 

kommit fram till att mc-miljön växt i snabb takt sedan mitten av nittio talet. Där 

kommer även fram i den rapporten att just supportergängen till de kriminella mc-

gängen är de mest aktiva när det gäller t ex indrivningar, bolagsplundringar, olaga 

hot mm. Det är även tydligt i rapporten att verksamheten har spridit sig till mindre 

orter, i början var detta bara ett storstadsproblem. Det kommenteras dock inte något 

om rekryteringen till dessa kriminella mc-gäng. 

 

Vi har även läst tidningen ”påtalat10”, detta är en skrift från åklagarmyndigheten. Där 

står beskrivet om det operativa rådet som sammanträder var tredje vecka. Detta råd 

innefattar både företrädare för de tre största polismyndigheterna och företrädare för 

östra, Västra och Norra samverkansområdena. Även representanter för skatteverket, 

Åklagarmyndigheter, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säpo. Dessa har till 

uppgift att möta den nya typen av organiserad brottslighet.  

Redan 1999 kunde man se att de kriminella mc-gängen tog sin form i Sverige, då 

inte i lika strukturerad form som idag. Man började redan då oroa sig för hur denna 

kriminalitet skulle utvecklas i Sverige, och man önskade redan då att samhället skulle 

vidta åtgärder mot den organiserade brottsligheten11. Även i denna artikel saknar vi 

fakta kring rekryteringen. 

Den första av våra tre intervjuer gjordes med polismyndigheten i Stockholm. Den vi 

intervjuade heter Peder och jobbar med den mc relaterade brottsligheten i 

Stockholm. 

Den andra intervjun gjordes med kriminalkommissarie Dan Bengtsson i Skåne som 

jobbar på kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) i Ystad, som är väl insatt i 

problematiken gällande den mc relaterade brottsligheten. 

                                                           

9”Organiserad brottslighet i Sverige 2005” sid 4. 

10 ”påtalat”nr 1/06 En tidning från åklagarmyndigheten ” sid 11 

11 ”Brå rapport 1999:6” Mc-Brott sid 7. 
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Den tredje och sista intervjun genomfördes med polismyndigheten i Västerbottens 

län.  

För att vi skulle kunna genomföra dessa intervjuer var vi tvungna att acceptera att 

vissa av de intervjuade personerna p.g.a. sin befattning, ville behålla sin anonymitet. 

Nedan följer de svar vi fått från respektive person och polismyndighet, detta utifrån 

vår frågemall. 

1. Hur omfattande är den Mc-relaterade brottsligheten i polisområdet? 

Stockholm: Svårt att ge ett exakt svar på det då vi i dagsläget har små resurser som 

riktas enbart på den kriminella Mc världen. Uppfattningen är dock från min sida att 

Mc gängen har varit föregångsmodell för många andra kriminella nätverk och att de 

kriminella Mc gängen idag har en mycket stor utbredning i landet och självklart också 

i Stockholm. Stockholm har idag de tre stora 1 % Mc gängen12 representerade (Hells 

Angels, Bandidos och Outlaws). 

Till dessa finns en mängd andra Mc gäng och andra gäng knutna, även de som inte 

åker motorcykel. Hells Angels har två stycken fullvärdiga Chapters13, Bandidos har 

ett fullvärdigt Chapter och ett prospect Chapter, Outlaws har ett fullvärdigt Chapter. 

Till dessa kommer sedan X-Team, Red and White Crew, Black and White Crew och 

andra Mc klubbar som står mycket nära de nämnda tre. 

Vi ser att det ofta kommer in underrättelseinformation och anmälningar om brott eller 

annat som rör MC kriminalitet, det är allt från utpressningar, rån, narkotika, vapen, 

eko brott mm.  

Ofta är Mc gängen också involverade indirekt eller finns med som ”konsulter” eller 

”medlare” i olika situationer. Min personliga uppfattning är att kriminaliteten är 

omfattande, men då den här typen av kriminalitet tar tid att bevisa och kräver stora 

satsningar från polisen så har vi ibland svårigheter att nå ända fram till dem. 

                                                           

12  1 % gäng, de som valt att stå utanför samhällets och politikernas stadgade lagar. ”Svensk Maffia”, 
sid 45. 

13  Chapters, Underklubbar som är på väg uppåt mot ett fullvärdigt medlemskap. ”Svensk Maffia”, sid 
43.     
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Skåne: För tillfället är den ganska omfattande eftersom vårt polisområde har 

drabbats mest, tillsammans med polisområde nordväst, av konflikten mellan de 

redan etablerade MC-gängen, Hells Angels och Bandidos, och "uppstickaren" 

Outlaws som nu vill ta över makten inom denna sfär i Skåne. 

Detta har medfört konfrontationer mellan dessa fraktioner och deras underhuggare.  

I övrigt ser vi en hel del brottslighet som MC-gängen och deras supportergäng 

sysslar med. Vi ser ett uppsving av antalet utpressningar och indrivningar i vårt 

polisområde. Dessutom har vi en del andra våldsbrott, misshandel och hot, som vi 

tror har sitt ursprung i denna miljö. Tyvärr är det brott som är väldigt svåra att utreda 

eftersom målsägande och vittnen oftast skräms till tystnad. 

Västerbotten: Förhållandevis liten, vi är relativt förskonade från detta problem. Viss 

representation finns i polisområdet genom Björkstadens Mc, Genesis Mc, SS Mc, X-

team. 

2. Har ni en enhet för detta? 

Stockholm: Vi hade en operativ enhet men den lades tyvärr ned. Idag är vi två 

stycken från KUT (kriminalunderrättelsetjänst) som arbetar heltid med detta i 

Stockholms Län. Ingen är idag särskilt utpekad att jobba mot Mc kriminaliteten i 

Stockholm (operativt). 

Skåne: Nej, vi har ingen egen enhet i området för denna typ av problem. Dock finns 

det för tillfället en satsning i länet, Skåne, mot den befarade MC-konflikten. Detta 

projekt lyder under länskriminalen och arbetar i hela Skåne mot personerna som 

ingår i dessa konstellationer. 

Västerbotten: Nej det finns ingen specifik enhet för just detta. Men myndigheten har 

en kontaktperson som tillsammans med ordningen och ordningsvakterna jobbar mot 

detta problem. Finns behovet kan dem sätta ihop en grupp för riktade insatser.  
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3. Kartlägger ni detta problem i området? 

Stockholm: Ja, vi försöker. 

Skåne: Vi på Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) följer utvecklingen fortlöpande och 

samlar in information. Vi registrerar detta och kartlägger både personer, företeelser, 

brott och allt annat av intresse. 

Västerbotten: Ja det kartläggs. Tillsammans med ordningen, ordningsvakter, KUT 

(kriminalunderrättelsetjänst) och krögare. 

4. Ökar mängden Mc relaterad brottslighet i polisområdet?  

Stockholm: Vi tycker oss ha sett en ökning men det är svårt att svara på, då det som 

brukligt brukar hänga ihop med hur mycket resurser man lägger på ett problem. 

Skåne: Ja, under detta år har vi sett en klar ökning av denna brottslighet i vårt 

område men också i delar av övriga Skåne. 

Västerbotten: Ja det gör den. Genom ökad aktivitet i området. 

5. Vilket kön har de som rekryteras till Mc- gängen? 

Stockholm: Uteslutande män, kvinnor är ej välkomna (1 % gängen). 

Skåne: Uteslutande av manligt kön. 

 

Västerbotten: Män uteslutande. 

6. Vid vilken ålder rekryteras man? 

Stockholm: Olika men vanligen mellan 20-40 år, (som fullvärdig medlem i klubben). 

Skåne: Detta varierar lite. Vi har sett att Outlaws, eller främst deras supporterklubb 

Loyaltys BFL, söker nya "medarbetare" inom ungdomsleden. De har till och med varit 

ute på högstadieskolor i vårt område och försökt ragga intresserade ungdomar, killar. 

När det gäller de två andra MC miljöerna verkar det som om de mer riktar sig mot de 

lite äldre killarna, vi ser att det dyker upp nya medlemmar som är i 40-års ålder. 
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Västerbotten: Man börjar vara hangoround runt 18 års ålder, och gör små jobb till 

fullvärdiga medlemmar. Det behöver då ej vara fråga om kriminella aktiviteter, men 

man finns i miljön. 

De fullfjädrade medlemmarna är runt 30-40 år gamla. 

7. Vilket ursprung har de som rekryteras? 

Stockholm: Inom Hells Angels = Nordbor, oftast svenskar eller personer med Finsk 

påbrå dock inga färgade.  Outlaws = Svenskar, nordbor, ej färgade.  Bandidos= Kan 

vara av varierande påbrå. 

Skåne: Det är lite blandat men de flesta som rekryteras i vårt område är av svenskt 

ursprung.  

När det gäller Outlaws har de en bakgrund i nazistiska kretsar och därför är de flesta 

som rekryteras av samma kaliber. Dock finns det någon i deras supporterskara som 

är av utländsk härkomst. 

Västerbotten: Hells Angels= Nordbor, X-team= Kan ha annan etnisk bakgrund. 

8. Vilken social status har de som rekryteras? 

Stockholm: Oftast från den s.k. socialklass 3. Oftast personer ifrån miljön mc, bil, 

hårdrock eller högersidan. 

Skåne: Detta skiljer sig också mellan de olika MC-gängen. På Hells Angels sida är 

det mest killar med arbete och i en del med familj som rekryteras. Bandidos har jag 

ingen riktig koll på eftersom vi inte har någon representation av dem i vårt område. 

De håller mest till i nordvästra Skåne där även deras "Europakontor" finns. 

På Outlaws sidan ser vi att de som rekryteras till supporterskaran är från det som förr 

kallades lägsta socialgrupp, alltså de som haft problem under sin uppväxttid både i 

skola och sedan med anpassningen till ett vuxet liv. Missbruk och kriminalitet är 

vanligt. 

Västerbotten: Hells Angels = Egna företagare, Grovarbetare, har det relativt gott ställt 

ekonomiskt. X= team Multikriminella personer. 
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9. Har de personer som nyrekryteras tidigare kriminell belastning? 

Stockholm: Inte alltid men de ”fostras” och ”växer in” i miljön. Exempelvis Hells 

Angels i Stockholm hade för ett antal år sedan ett flertal medlemmar som då inte 

hade några domar på sig, men idag är de flesta av dem dömda. 

 

Skåne: De allra flesta har någon form av kriminell bakgrund, det kan vara missbruk, 

stölder eller våldsbrott. I de flesta fallen har personerna inte visat något intresse för 

motorcyklar förrän de rekryterats. Många av dem har inte motorcykelkörkort. 

Västerbotten: Väldigt olika, allt från mycket belastning till att nästan alla medlemmar i 

klubbarna saknar belastning. 

10. Vilken typ av tidigare brottslighet? 

Stockholm: Olika, men inte ovanligt att de är relativt ostraffade när de börjar sin 

karriär. Det skiljer sig lite mellan klubbarna. Hells Angels har historiskt sett 

(Stockholm) rekryterat relativt ”okända” personer med inte ett för omfattande register, 

medan exempelvis Bandidos värvat personer med grova brott bakom sig, (kända av 

polisen sedan tidigare).  

 

Skåne: Som sagt, missbruk, våld, stölder och givetvis en hel del trafikbrott. En del är 

eller har varit ganska stora i narkotikahantering. Någon är stor inom häleribranschen. 

En del grova våldsbrott finns också med i bakgrunden. Någon är dömd för mord t.ex. 

Västerbotten: Väldigt varierande, t.ex. Narkotika, våld och stölder. 

 

Kritisk granskning av resultatet 

Vi valde som vi tidigare nämnt att genomföra tre stycken intervjuer med personer för 

respektive polisområde. Samtliga tre är väl insatta i denna problematik gällande Mc-

brottslighet. Vi tycker oss ha fått svar från dessa personer som är grundade på deras 

erfarenheter och inte eget tyckande. Vi valde denna metod efter att ha sökt 
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information i både litteratur och artiklar utan någon större framgång. Samt att vi 

tycker att med dagsfärska intervjuer får vi en mer tillförlitlig rapport. Den litteratur vi 

hänvisar till anser vi ge en god grund till hur organisationer ser ut kring mc-

kriminaliteten, detta genom boken ”Svensk Maffia”, men även genom teoretiska 

kopplingar till ”Sarnecki”. 

 

Resultatsammanfattning 

• Det man kan säga är att Skåne och Stockholm har en likartad Mc relaterad 

brottslighet, men att i Västerbotten så är det ett relativt litet problem. Det ska 

också tilläggas att representationen av Mc – gäng i Stockholm och Skåne är 

mycket större, i västerbotten finns inte denna representation och därför blir 

problemet relativt litet. 

 

• I Stockholm så jobbar två stycken personer heltid med detta problem, medan i 

Skåne så har man inte någon specifik enhet för just detta. (det finns dock en 

satsning från Länskriminalen i Skåne mot detta problem). 

 

o Västerbotten har ingen enhet för detta, men dock en kontaktperson på 

myndigheten gällande dessa frågor. 

 

• Det man gemensamt kan säga för de tre valda polisområdena, d v s Skåne, 

Stockholm och Västerbotten är att de alla tre kartlägger den Mc-relaterade 

brottsligheten. 

 

• Man kan också säga att den Mc-relaterade brottsligheten generellt ökar i de 

tre polisområdena. 

 

• Gemensamt kan man också säga att det är endast män uteslutande som ingår 

i dessa kriminella Mc-gäng. 
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• Det man kan säga om åldern vid rekryteringen till den Mc-relaterade 

brottsligheten är att den generellt gått ner i de tre polisområdena. Framförallt i 

Skåne där nyrekrytering på högstadieskolor skett. 

o Åldern som fullvärdig medlem blir man runt 20-30 år, genom att tolka av 

de svar vi erhållit. 

 

• När det gäller vilket ursprung personerna har som ingår i de kriminella Mc-

gängen, så kan man säga att sammansättningen ser olika ut beroende på 

vilken Mc-grupp du tillhör. 

 

• När det gäller vilken social status personerna har som rekryteras till de 

kriminella Mc-gängen, så är det beroende till vilket Mc-gäng du tillhör. Hells 

Angels är den klubb som skiljer sig från mängden, detta på så sätt att många 

av dess medlemmar har familj, jobb och är ibland också egna företagare. 

 

• De övriga Mc grupperingarna i rapporten har det gemensamt att dess 

medlemmar oftast har problem med missbruk och annan kriminalitet. 

 

 

• Av de personer som nyrekryteras till de kriminella Mc-gängen så är det inte 

ovanligt att i framförallt Hells Angels att dessa personer saknar tidigare 

kriminell belastning. Detta till skillnad från de övriga kriminella Mc-gängen i 

rapporten, som skiljer sig på så sätt att dess nyrekryterade medlemmar har en 

tidigare kriminell bakgrund. 

 

 

• När det gäller vad för typ av tidigare brottslighet som de nyrekryterade 

medlemmarna tidigare begått så kan det vara allt ifrån, missbruk, våld, stölder 

trafikbrott, narkotikahantering, häleri till ingen brottslighet alls. 
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Diskussion 

Det finns enligt vår rapport tre olika varianter på hur man leds in i den kriminella mc-

miljön. Den ena och den som är unik är Hells Angels modell där man enligt vår 

rapport visar att man rekryterar män som har ett mer ”ordnat liv”. Dessa män har 

oftast familj, jobb och är ibland också egna företagare, detta tycker vi tyder på att 

rekryteringen till Hells Angels sker senare i livet. Den andra varianten är enligt denna 

rapport den Outlaws använder sig av. Där kan man se att denna klubb rekryterar 

yngre personer samt att många av dessa är sedan tidigare kriminellt belastade. Det 

finns tecken i rapporten som tyder på att Outlaws rekryterar yngre killar i 

högstadieåldern.  

Omkring femton till arton års ålder så öppnas dörren till supporterklubbarna, detta 

kan då i förlängningen leda in till ett fullvärdigt medlemskap i moderklubben. Genom 

vår intervju med kriminalkommissarie Dan Bengtsson på Skånepolisen blir detta 

tydligt.  Genom vår rapport tycks vi även se att Bandidos rekryterar tidigare kriminellt 

belastade personer. Gällande Bandidos har vi inte kunnat verifiera att de skulle 

rekrytera i så ung ålder som Outlaws gör.  

Det vi också anser är tydligt i rapporten är att det skiljer sig åt mellan klubbarna vem 

som rekryteras som fullvärdig medlem. Vi tycker oss även kunna se att det rekryteras 

yngre personer till supporterklubbarna. 

Genom de teorier som vi presenterat tidigare i rapporten så tycker vi att det finns en 

förklaringsmodell till varför dessa unga män söker sig till dessa miljöer14. Genom att 

samhället inte förmått att ge den personen plats och tillhörighet i samhället, så söker 

man istället den bekräftelsen genom de kriminella mc-klubbarna. Där man då får 

uppskattning för det som man presterar även om detta är kriminellt. 

Vi kan även konstatera utav våra intervjuer att nästan samtliga av de kriminella mc-

gängen som vi valt att behandla i denna rapport, har det gemensamt att dess 

medlemmar sen tidigare haft problem med missbruk och annan kriminalitet.  

 

                                                           

14 Sarnecki 2003: sid 171-175 
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Slutsats 

Just att dessa personer har denna typ av problem gemensamt gör att de känner en 

samhörighet med likasinnade. Detta leder i sin tur till att ett gäng bildas, d v s en 

grupp individer med samma mål. Det finns ett flertal försök av forskare att försöka 

definiera gängbegreppet. Men den teori som vi valt att ta med i denna rapport, är 

något som flertalet av de forskare på området ställer sig bakom som definition av 

gäng15. 

Våra egna tankar och funderingar kring varför vissa personer dras till dessa 

kriminella mc grupperingar tror vi kan grunda sig i många slags orsaker. Men de 

orsaker som vi tror kan ha mest betydelse är bl.a. avsaknaden av trygghet och 

synlighet hos dessa personer. 

Dessa faktorer är viktiga för alla oss människor för att vi ska fungera och må bra. De 

personer som går in i dessa kriminella mc- miljöer kan tror vi, nog många gånger 

sakna dessa faktorer sen tidigare. Till skillnad från sitt vanliga liv så får de i klubben 

en viss typ av roll och att de därmed får en synlighet och bekräftelse. Här blir man en 

bror i ett brödraskap, där personer ställer upp och bryr sig om varandra. 

Det vi tycker är tydligt genom vår rapport är att detta problem med gäng är något 

som berör många delar i samhället. Och ju mer vi tittar på problemet så inser vi att, 

för att kunna komma till rätta med problemet krävs enligt vår mening ett 

ställningstagande från ett flertal berörda parter i samhället och samverkan mellan 

dessa. 

Det vi menar är att hela samhället runt ungdomen måste ges möjlighet att stötta och 

sätta gränser tidigt. Vi tror att detta kräver skola med tillräckliga resurser, 

fritidsaktiviteter för ungdomar mm. Familjen är naturligtvis bland den viktigaste 

grundpelaren i det hela, får man inte trygghet och synlighet hemma så söker man 

den någon annanstans. 

Men vi inser i detta fall att tiden för vår rapport är alltför begränsad för att titta på 

dessa frågor. Men vi vill på detta sätt kommentera att det enligt vår mening är ett 

komplext problem, som kräver ett samhällsengagemang för att finna en lösning. 

    

                                                           

15
 Sarnecki 2003: sid 171-175 



16 

 

Den slutsats som man kan dra av det underlag som vi arbetat fram genom intervjuer, 

litteratur, artiklar och teorier i syfte att besvara våra frågeställningar är följande: 

På frågan om man kan se något samband mellan de personer som rekryteras till de 

kriminella mc-klubbarna så kan vi utav vårt resultat utläsa att de som söker sig till de 

kriminella mc-gängen är personer som söker bekräftelse och tillhörighet för det man 

gör. Detta samband kan man utläsa både genom våra intervjuer kopplat till bl.a. 

Curry och Deckers teori om vad som definierar och karaktäriserar ett gäng. De 

samband som vår rapport visar är att både Hells Angels, Bandidos och Outlaws 

medlemmar får en trygget i klubben och en viss status som de annars inte skulle fått i 

samhället.  

På frågan om det finns någon bakgrund som dessa personer delar så kan vi 

konstatera att många är sedan tidigare kriminellt belastade. Det mc-gäng som skiljer 

sig från de andra är Hells Angels, de skiljer sig på så sätt att rekryteringen sker 

senare i livet och att lika hög andel inte är belastade sen tidigare. 
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Bilaga 1 

Intervjumall 

1. Hur omfattande är den Mc-relaterade brottsligheten i polisområdet? 

 

2. Har ni en enhet för detta? 

 

3. Kartlägger ni detta problem i området? 

 

4. Ökar mängden Mc-relaterad brottslighet? 

 

5. Vilket kön har de som rekryteras till Mc-gängen? 

 

6. Vid vilken ålder rekryteras man? 

 

7. Vilket ursprung har de som rekryteras? 

 

8. Vilken social status har de som rekryteras? 

 

9. Har de personer som nyrekryteras tidigare kriminell belastning? 

 

10. Vilken typ av tidigare brottslighet? 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 


