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  Förord 

Vi har under våren 2008 genomfört ett fördjupningsarbete vid polisutbildningen i 

Umeå. Arbetet är ett av momenten i den avslutande terminen vid utbildningen. 

Arbetet har gett oss mycket ny och värdefull kunskap och vi har många att tacka för 

resultatet. Först och främst vill vi tacka våra intervjupersoner som har tagit sig tid att 

ställa upp på intervjuerna trots hektiskt schema. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka 

våra opponenter för deras kritiska granskning, goda råd och kloka synpunkter.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Daniel Larsson för hjälpen med det 

akademiska utformandet. 

Slutligen önskar vi er alla en trevlig läsning 

 

Umeå, april 2008-04-28 

 

 

------------------------------    -----------------------------   ------------------------------ 

Marcus Jonsson            Martin Larson           Peter Sjödin  
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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att undersöka den svenska polisens arbetsmetoder mot 

”1% MC-gängen” Hells Angels MC och Bandidos MC. Med ”1 % MC-gängen” 

menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de tillhör en del av mc-

miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina egna ”lagar och 

regler”. Empirin är byggd på intervjuer med poliser från polismyndigheterna i 

Stockholm och Skåne. Det inledande kapitlet beskriver historian bakom dessa 

kriminella gäng och deras hierarki. Den totala ökningen avseende medlemsantalet 

för dessa två kriminella organisationer är 47% under perioden November 2006 – 

Januari 2008. Polismyndigheterna är överens om att ”1%-gängen” är organiserad 

brottslighet. Polismyndigheter samarbetar i stor utsträckning med andra svenska 

myndigheter. Syftet är att få fler ingångsvinklar att bekämpa ”1%-gängen”. Endast 

polisärt arbete räcker inte, samarbete med andra myndigheter försvårar för dessa 

gäng att få fotfäste i dessa län. Stockholmspolisen har i större utsträckning mer 

riktad verksamhet mot ”1%-gängen” genom spjutspetsverksamheter som NOVA3 

och särskild gänginsats. Skåne har ingen särskild enhet som arbetar mot ”1%-

gängen”. Istället har man valt att ha arbetet mot dessa gäng i det vardagliga arbetet 

bland poliser i yttre tjänst. I det avslutande kapitlet så diskuteras vilka möjlighet 

den svenska polisen har att arbeta mot dessa gäng. Förslag ges angående en mer 

skärpt lagstiftning och ett aktivt informationsutbyte myndigheter i mellan. 



Rapport nr. 526 

 

2008-04-26 
 
 
 Innehållsförteckning 

1  Inledning...........................................................................................................1 
1.1 Bakgrund......................................................................................................1 
1.2 Syfte ..............................................................................................................6 
1.3  Frågeställningar ...........................................................................................6 
1.4  Avgränsningar..............................................................................................6 
1.5 Tillvägagångssätt..........................................................................................6 
2.1 Teori………………………………………………………………………………. …7 

2.2  Begreppförklaring............................................................................................9 

3.1 Resultat………………………………………………………………………....10 
3.2 Diagram……………………………………………………………………… ...10 
3.3 Intervjusammanställning……………………………………………………...12 

3.4 Kritisk granskning av resultatet............................................................................... 166 

3.5 Resultatsammanfattning.............................................................................................. 16 

4.1  Diskussion.......................................................................................................17 

4.2 Slutsatser ........................................................................................................................ 19 

4.3  Förslag……………………………………………………………………………….19 

Referenser .............................................................................................................20 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................I 

Bilaga 2 ......................................................................................................... ………………..II 
 

 



Rapport nr. 526 

1 

2008-04-26 
 
 
 

1  Inledning 

Det senaste decenniet har kriminaliteten förändrats, påhittade skulder, 

beskyddarverksamhet, hot mot vittnen har väckt stor uppmärksamhet i media1.     

Mc-gäng, våld och sprängningar ger stora rubriker i tidningarna men hur arbetar 

olika polismyndigheter mot dessa gärningsmän och deras organisationer? 

Effekten av gängens etablering i Sverige kan ses som ett led i mc-gängens strävan 

efter att bli en alternativ stat. Gängen har tagit avstånd från det etablerade samhällets 

normer och lagar.  Polisen får nu lägga stora resurser på att bekämpa denna för 

Sverige relativt nya brottslighet2. 

 

Aktörerna är kriminella Mc-klubbar som konkurrerat för att ta marknadsandelar från 

varandra inom olika affärsverksamheter. Detta har väckt stor uppmärksamhet i 

media, denna uppmärksamhet har stärkt deras redan aggressiva rykte3. Klubbarna 

kan sedan utnyttja sitt rykte till utpressning och beskyddarverksamhet. Skribenterna 

har valt detta ämne för att belysa den svenska polisens arbete mot dessa kriminella 

mc-klubbar.   

1.1 Bakgrund 

Med 1 % MC-gäng menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de 

tillhör en del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina 

egna ”lagar och regler”. Begreppet 1% började användas för att provocera 

omgivningen i USA, gängen ville markera att dom inte brydde sig om samhällets 

lagar och normer. En procent av alla mc- åkare skulle förstöra för övriga 99 

procent4. 

 

Karaktäristiskt för dessa gäng är subkulturer med uttalad filosofi (1 %). Den enda 

konfliktlösningen som finns och utövas är våld. Gängen tar avstånd från de lagar 

och normer som är accepterade av svenskarna och har istället egna lagar och regler 
                                                
1 Telefonintervju med rikskriminalpolisen, 2008-03-25  
2 Telefonintervju med rikskriminalpolisen, 2008-03-25 
3 Källa internet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2050675.ab 2008-03-26. Sökord Kriminella mc-
gäng. 
4 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts    
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 så kallade ”Bylaws”. Gängen har en kontinuerlig expansion och är att anse som 

organiserad kriminalitet. Gängen nöjer sig inte med den nationella etableringen utan 

har även en internationell verksamhet. Systemhot och delvis rasistiska värderingar 

är även tydliga attribut för dessa gäng. En stor rivalitet, hävdande av territorium 

mellan mc-gängen förekommer, dessa gäng har en maffiastruktur. Detta gör att 1 % 

MC-gängen faller inom ramen för Europeiska Unionens definition för organiserad 

brottslighet5. 1 % MC-gängen uppfyller samtliga elva kriterier.    

 

Av de elva kriterierna måste minst sex uppfyllas, och nummer 1, 3, 5 och 11 är 

obligatoriska6, för att brott eller kriminella grupper ska kunna klassificeras som 

organiserad brottslighet.  

1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 

4. Någon form av disciplin och kontroll. 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

6. Verksamhet på lokal nivå. 

7. Användning av våld eller andra metoder för hot. 

8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 

9. Deltagande i penningtvätt. 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga 

myndigheter eller ekonomi. 

11. Strävan efter vinning och/eller makt.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Polismyndigheterna CSTUWX-län. Strategi mot 1% MC-gäng och organiserad gängkriminalitet. A-483-
3475/02 
6 Polismyndigheterna CSTUWX-län. Strategi mot 1% MC-gäng och organiserad gängkriminalitet. A-483-
3475/02 
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 Historia Kriminella MC-gäng 

1947 startades Hells Angels i den amerikanska småstaden San Bernardino. Detta 

efter att mc klubben The Pissed Off Bastards of Bloomington, POBOB, splittrats 

och några avhoppade medlemmar bildat en ny klubb. Namnet på den nya klubben 

tog de från en grupp bomflygare i US Airforce som hade kallat sig för ”Hell´s 

Angels”. När ett emblem skulle tas fram för att pryda medlemmarnas västar trillade 

dock den så kallade genitiv- apostrofen i ordet ”Hell´s” bort. Därav blev det Hells 

Angels. 

 

Under de kommande åren bildades nya Hells Angels-avdelningar på andra platser i 

Kalifornien. I slutet av 1950- talet och i början av 1960- talet skulle den då nyblivne 

ledaren, Ralph ”Sonny” Barger, för Hells Angels avdelning i Oakland förena 

klubbarna till en mer outlaw- livstil. Sonny Barger var en naturlig ledare och 

organisatör. Ett av hans första drag som Hells Angels ledare blev att se till så att alla 

Hells Angels- klubbar bar enhetliga ryggmärken i rött och vitt. Sonny Barger drev 

även igenom att gemensamma regler skulle gälla i Hells Angels. Det var också 

under Sonny Bargers tidiga era som begreppet ”1%” började användas för att 

provocera omgivningen. ”1 procent av alla mc- åkare skulle förstöra för övriga 99 

procent”. Genom att sy upp egna ”1%”- märken och sätta dessa på sina västar 

signalerade Hells Angels medlemmar att deras förmåga att ställa till bråk och 

smutsa ner andra mc- åkares rykte var högst avsiktlig.  

 

Hells Angels kom till Sverige i mars 1990.    

Dirty Dräggels, med Thomas Möller i spetsen, var en gammal raggarklubb från 

Malmö som bytt från raggarklubb till mc- klubb. Dirty Dräggels uppvaktade Hells 

Angels i Köpenhamn ett flertal gånger för att få bli medlemmar av Hells Angels. 

För att bli accepterade skapade Dirty Dräggels sig ett rykte om att vara hänsynslösa 

och råa. Ingen man bråkade med hur som helst. Detta rykte skapades genom olika 

dåd av misshandel, uppgörelser med mera. Hells Angels i Köpenhamn var 

uppenbarligen nöjda med det skräckvälde som Dirty Dräggels hade skapat. I mars 

1990 utsågs Dirty Dräggels till hangaraound chapter7 till Hells Angels. Året därpå i 

juni 1991, avancerade Dirty Dräggels till nästa pinnhål på Hells Angels karriärstege 

                                                
7 Gängmedlem varav dennes mc-klubb har prövotid för att få ingå i Hells Angel. Rikskrim 
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 och blev medlemmar på prov. Namnet Dirty Dräggels ersattes av det tillfälliga ”MC 

Sweden”. Den 27 februari 1993 blev Thomas Möller och hans klubbkamrater Hells 

Angels. Hells Angels- klubben började nästan omedelbart jobba med att tvätta bort 

sitt dåliga rykte. Hells Angels skulle inte ställa till med några problem om ingen 

annan heller gjorde det, löd budskapet. 

  

Efter etableringen i Malmö växte Hells Angels stadigt i Sverige. Det motstånd som 

under 1980- talet hade präglat mc- världen övergick under 1990- talet i respekt, 

beundran och till och med dyrkan. Fler och fler mc- klubbar ville mer än gärna bära 

Hells Angels emblem. 

    

Varje Hells Angels- avdelning styrs självständigt. Den avdelning som först 

etablerades i ett land har en tyngre röst än övriga i frågor som rör hela 

organisationen. Den först etablerade avdelningen kallas mother chapter och utgörs i 

Sverige av Hells Angels MC Malmö. Beslut inom Hells Angels- klubbarna fattas 

normalt genom omröstning vid regelbundna veckomöten, så kallad ”church”. De 

gemensamma reglerna säger att varje medlem har en röst och att majoritetens vilja 

gäller. Beslut av mer löpande karaktär fattas av avdelningens ”officers”. 

 

I Sverige går den historiska utvecklingen in i en ny fas när ett annat mc gäng 

presenterar sig på den nordiska arenan; Bandidos. Denna nyetablering leder till det 

kommande mc krig som kom att pågå som värst mellan 1994-1997. Under 1994 får 

Sverige sina första fullvärdiga medlemmar i Bandidos. I Sverige är det klubben 

Morbids MC, utanför Helsingborg, som i september 1994 får klä sig i Bandidos 

färger8.  

 

År 1966 grundades motorcykelklubben Bandidos i Texas, USA av Don Chambers. 

Chambers både hämtade sin inspiration och kopierade Hells Angels idéer, värt att 

nämna är att han kopierade Hells Angels befälsordning och befälstitlar och därefter 

översattes titlarna till spanska eftersom han ville ta tillvara på Texas mexikanska 

tradition. Det som skiljer Bandidos och Hells Angels åt är att den toppstyrning som 

                                                
8 Mc-brott. BRÅ-rapport 1999:6   
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 Don Chambers införde i Bandidos lever kvar än idag inom organisationen. En 

bandidosklubb får ta mindre egna beslut än vad en Hells Angels klubb får.  

Bandidos slogan är ”We are the people your parents warned you about” 

Det var i juni 1993 som den danska klubben Undertakers blev den första 

Bandidosavdelningen i Norden. Under 1994 så fick Sverige och Norge sina första 

fullvärdiga Bandidosklubbar. Organisationens emblem är en tjock mexikan med 

sombrero, sabel, ammunitionsbälte och dubbla revolvrar. 

 

Bandidos är till skillnad från Hells Angels inte särskilt rädd om sin mediabild9. När 

Hells Angels ledning vill ge sken av att Hells Angels är en förening som rekryterar 

medlemmar som är intresserade av att åka motorcykel så har de Svenska Bandidos 

avdelningarna valt att rekrytera redan tungt kriminella personer och bryr sig inte om 

sitt rykte. Den typiska Bandidosmedlemmen i Sverige är idag en straffad man 20-30 

års ålder1011. 

 

Det finns flera likheter mellan Bandidos och Hells Angels, bland annat att 

klubbarnas medlemmar visar sin hängivenhet till den utanförskapsideologi som 

Hells Angels skapat genom ”1%”-symbolen. Flera personer som var med och 

byggde upp Bandidos i Sverige var före detta medlemmar i Hells Angels från 

Danmark. Innan Morbids anslöt sig till Bandidos så var de spekulanter på att få 

tillhöra Hells Angels. Anledningen till att Morbids inte fick tillhöra Hells Angels 

var att vissa medlemmar i Morbids inte var välkomna in i Hells Angels.  

Denna aktion av Morbids provocerade Hells Angels i Sverige och var starskottet för 

det kommande ”MC-kriget” som härjade i Norden mellan 1994-1997 och skördade 

11 människors liv, 74 mordförsök varav 20 i Sverige och 96 personer skadades12. 

Sommaren 2001 bytte Bandidos svenska ledning strategi i medlemsrekryteringen. 

Fram till dess hade man försökte omvända och rekrytera redan befintliga mc-

klubbar, nu letade man efter lokala drivkraftiga förmågor, som fick i uppgift att 

själva sätta ihop grupper av Bandidos-supporters. Grupperna döptes till X-team och 

tilläts bära kläder med Bandidos färgerna rött och gult.  

                                                
9 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts    
10 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts 
11 Mc-brott. BRÅ-rapport 1999:6   
12 Mc-brott. BRÅ-rapport 1999:6   
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I boken Svensk Maffia13 framgår det att vinningsbrott i Bandidos namn är vanligt, 

bland annat utpressning där gärningsmännen har hänvisat till Bandidos som 

organisation, genom verbala hot eller att uppträda i Bandidos kläder. 

Narkotikahandel främst med amfetamin är förekommande även systemhotande 

brottslighet förekommer, där arbetande inom rättskedjan och vittnen har hotats av 

Bandidos14  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka polisens arbetsmetoder mot de kriminella 

mc-gängen Bandidos och Hells Angels med den geografiska avgränsningen 

Stockholm och Skåne.  

 

1.3  Frågeställningar 

1.  Hur arbetar svensk polis mot 1%-gängen?  

2.  Finns det några skillnader alternativt likheter med arbetet mot 1%-gängen hos 

polisen i Stockholm och Skåne  

 

1.4  Avgränsningar 

På grund av tidsbrist så kommer rapporten enbart att belysa arbetet mot Mc-gäng i 

Stockholm och Skåne. Skribenterna anser också att dessa områden är centrala i ”1% 

gängens” geografiska utbredningsområde. Efter litteratur- och källinventeringen så 

framstod ovanstående städer som särskilt drabbade av dessa mc-gäng.  

                                                
13 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, 
14 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att göra en studie kring två svenska polismyndigheters arbetet mot ”1%-

gängen”. Studien vi har gjort är av kvalitativ art. I inledningsfasen vid skapandet av 

denna rapport så läste vi in oss på ämnet och började söka efter material i olika 

böcker, tidskrifter och på internet. Detta för att se vad det fanns för intressanta 

vinklingar på ämnet och vad vi kände oss intresserade av att skriva om. Till slut 

kom vi fram till ett syfte med tillhörande frågeställningar. 

Vi har valt att samla in data genom intervjuer som skickats till poliser som arbetar i 

polismyndigheterna Stockholm och Skåne. De poliser som valts ut är insatta i hur 

deras myndighet arbetar mot den kriminella Mc-brottsligheten. Poliserna som har 

ställt upp på att bli intervjuade är avidentifierade. Intervjuerna har skett genom att 

frågeformulär har skickats ut till berörda personer på de olika myndigheterna   

Andemeningen med denna rapport var att genom intervjuer skapa en bild av hur 

svensk polis arbetar mot ”1%-gängen”. I planeringsstadiet valde vi att genomföra 

studien hos polisen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. De två förstnämnda 

myndigheterna var positiva och ville hjälpa till med att genomföra undersökningen. 

Västra Götaland ville inte delta i någon studie dels på grund av oroligheter i 

Göteborg vid denna tidpunkt samt rädsla för att arbetet skulle hamna i fel händer. 

Västra Götaland tipsade oss om att ta kontakt med Värmland, som också var utsatta 

för samma kriminalitet. Kontakt etablerades med Värmland och vi fick ett positivt 

svar. Efter åtskilliga telefon- och e-post kontakter så svarade Värmland att de inte 

kunde ställa upp och hjälpa oss med att besvara de frågeställningar som vi skickat 

till dem. Det kan tyckas att eventuella skillnader i hur polismyndigheterna arbetar 

inte kan belysas till fullo.  
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 2.1 Teori 

Gängen vill bilda en alternativ stat med egna lagar och de motsätter sig  polisens 

våldsmonopol och utgör därmed en parallell våldsstruktur. Genom detta så är de att 

anse som systemhotande. Klubbarna agerar både polis, åklagare och domare. 

Det här leder till att de lever utanför det normala samhällets regler och normer. 

Ett tecken på att dessa gäng har valt att leva på det här sättet är 1 % märket som 

medlemmarna har på sina västar. Beskyddarverksamhet, indrivning av påhittade 

skulder och ”bötning” är exempel på lönsamma affärsidéer för de här individerna 

som lever i samhällets skuggsida.   

 

Klubbarna liknar extrema typer av företag med en styrelse och anställda med 

inkomster från olika typer av brottslig verksamhet. Om gängen tillåts växa sig 

riktigt stora så kan deras systemhotande beteende leda till att gängen får stor makt i 

samhället. Italienska maffian är ett bra exempel på hur mycket makt dessa 

kriminella strukturer kan få, om de tillåts expandera. Varje fullvärdig medlem har 

rätt att använda klubbens namn i sin egen inkomstbringande kriminalitet. Men lik 

franchise verksamhet så får medlemmarna sedan betala en del av sin personliga 

vinst till klubben. Den personliga verksamheten måste bli godkänd av styrelsen i 

gängen.1516  

 

Den kände amerikanska maffiabossen Al Capone blev dömd för skattebrott efter att 

man förgäves försökt fälla honom för organiserad brottslighet, och den strategin är 

nu införd i vårt grannland Danmark17. Om någon har en livsstil som inte motsvarar 

dennes deklarerade inkomst, så kan den danska polisen med hjälp av skatteväsendet, 

sociala myndigheter och arbetslöshetskassan lättare upptäcka skattefusk och olika 

typer av bidragsfusk. Likt Al Capone så är det väldigt svårt att ställa de högt 

uppsatta i ”1 % - gängen” inför rätta. Vilket beror på att dessa får sina största 

intäkter genom att medlemmarna längre ner i hierarkin betalar en viss procent av 

sina kriminella intäkter till ledningen i respektive klubb. 

 

                                                
15 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts 
16 Mc-brott. BRÅ-rapport 1999:6   
17 [Elektronisk] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2058741.ab 
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  Dessa gäng är strikt hierarkiska och kan liknas vid det medeltida feodala samhället. 

Det feodala samhället har ibland framställts som en pyramid. Kungen var högst upp, 

under honom fanns storvasaller, undervasaller, riddare och soldater. Längst ner var 

det bönder i stora massor. Vilket stämmer väl överrens med MC- gängens 

pyramidliknande uppbyggnad. 

2.2   Begreppsförklaring 

Det sätt som de båda Mc-klubbarna är organiserade på är i princip likartat, 

uppbyggnaden är hierarkisk med Hangaround längst ned och National President på 

toppen. Den enda skillnaden mellan klubbarna är att Bandidos har ett extra steg för 

att bli fullvärdig medlem. Detta steg kallas Probationary. De som vill bli 

medlemmar i respektive klubb måste först visa sig ”värdiga” innan de eventuellt når 

målet som fullvärdiga medlemmar. Strukturen på de båda klubbarna har stora 

likheter med hur ett företag ofta är uppbyggt. Nedanstående tabell visar hur Hells 

Angels och Bandidos är organiserade18. 

  Hells Angels      Bandidos    

           

  
National 
President      

National 
President   

           

  President      President   

           

  Vice President      Vice President   

           

Secretary  Treasurer  
Sgt. At 
Arms  Secretary  Treasurer  

Sgt. At 
Arms 

           

  Member  
Road 
Captain    Member  

Road 
Captain 

           

  Prospect      Probationary   

           

  Hangaround      Prospect   

           

        Hangaround  19 
 
 

                                                
18 Lasse Wierup och Matti Larsson, 2007, Svensk maffia, Falun, Norstedts 
19 Rikriminalpolisen. Telefonintervju.  
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 Högst i rang står National President som är den nationella avdelningens talesman 

utåt. Därefter kommer ”President” som är den lokala avdelningens talesman utåt, 

agerar ordförande vid interna möten och är representant gentemot andra 

avdelningar. Vid tillfällen då ”President” ej kan närvara går ”Vice President” in som 

ersättare. ”Secretary” ansvarar för korrespondens mellan de olika avdelningarna 

samt skriver protokoll under de möten som hålls. ”Sergeant at arms” är klubbarnas 

säkerhetschef och denne ser till att klubben har tillgång till vapen som de kan 

använda för att försvara sig med vid eventuella konflikter. Enligt källa från polisen  

verkställer ”Sergeant at arms” även interna bestraffningar. Vidare sköts rekrytering 

av ”Hangarounds” av ”Sergeant at arms”. Kassören i klubbarna har benämningen 

”Treasurer” och denne ansvarar för att medlemmarna betalar medlemsavgift. ”Road 

Captain” är den som arrangerar gemensamma korteger och resor.  

”Member” som betyder ”fullvärdig medlem” får närvara vid interna möten och delta 

i omröstningar. Probationary: Finns bara i Bandidos. Texten "probationary" är tryckt 

på västen. ”Prospect” som betyder ”provmedlem” får passa upp på avdelningen 

under minst ett år och får då bära klubbens väst med delar av avdelningens emblem 

men får inte delta vid interna möten. ”Hangaround” är det första steget i den 

hierarkiska trappan. De som antas till detta måste under minst ett år passa upp på 

avdelningen och de får under denna tid inte bära väst. 

 

3.1     Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit ifrån intervjuerna. Empirin är 

indelat under rubrikerna diagram och intervjusammanställning. 

3.2 Diagram 

Den totala bilden är att både Hells Angels MC och Bandidos MC har ökat  

medlemsantalmässigt. Bandidos MC har ökat med 55% och Hells Angels MC har 

ökat med 43%. Om man summerar Hells Angels MC och Bandidos MC 

medlemsantalsökning så är den totala ökningen 47% under perioden November 

2006 – Januari 2008. I relativa tal växer Bandidos MC snabbare än Hells Angels 

MC. Men i absoluta tal är det tvärtom. 
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Källa: Telefonintervju med Rikskriminalpolisen. 

Hos Hells Angels MC med stödgrupperingar har medlemsantalet vuxit under 

perioden November 2006 – Januari 2008. Medlemsantalet har ökat 206 till 294 

medlemmar. 

 
 
Källa: Telefonintervju med Rikskriminalpolisen. 

Hos Bandidos med deras stödgrupperingar så ser man att det totala medlemsantalet 

har vuxit, dock så har Solidos MC haft en minskning på sitt medlemsantal. Två nya 

stödgrupperingar har tillkommit under perioden November 2006 – Januari 2008, i 

form av Kvillebäckens MC och Loyalty BFL. Bandidos MC har ökat sitt 

medlemasantal från 127 till 194 medlemmar.  
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Källa: Telefonintervju med Rikskriminalpolisen. 

              

3.3 Intervjusammanställning  

Polismyndigheterna är helt överens om att ”1%-gängen” är organiserad brottslighet. 

Polismyndigheterna uppger att de kriminella mc-gängen befinner sig inom ramen av 

EU:s definition av organiserad brottslighet20.  Även då det gäller uppbyggnaden av 

gängen så är polismyndigheterna överens. De menar att det finns fyra olika 

medlemsnivåer. 

Dessa är följande Officer: medlem: prospect: -hangarounds. Det tar ungefär ett år 

mellan varje steg i hierarkin. I officer begreppet  ingår följande. President -vice 

president -secretary -treasure -sergeant at arms -road captain. Officers är klubbens 

styrelse” Det som skiljer respondenternas svar åt är att Skåne menar att det tar 

ungefär ett och halvt år att avancerar ett steg i hierarkin.  

1% gängen förekommer idag till största del kring storstäderna, man kan dock börja 

se att en spridning till landsorterna är på väg. Även om det är svårt att få ta i exakt 

statistik så har Rikskriminalpolisen en del siffror kring klubbarnas utbredning. De är 

koncentrerade kring storstäderna Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm 

med omnejder. Även i Dalarna, Gävleborg och Värmland så har dessa grupperingar 

ett starkt näste. Den nordligaste etableringen är förlagd i Luleå.   

 

                                                
20 Sida 2.  
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 Då det gäller antal medlemmar i 1%-gängen så  skiljer sig polismyndigheternas 

uppgifter åt. Stockholm uppger att Hells Angels Mc består av ungefär 294 

medlemmar och Bandidos med undergrupperingar ca 194 medlemmar. Skåne säger 

att Hells Angels består av 275 medlemmar och Bandidos består av 240 medlemmar. 

Deras supporterklubbar är uppbyggda på samma sätt och har samma 

medlemsstruktur och antal medlemmar i respektive klubb.   

På frågan hur många medlemmar som klubbarna har i respektive län så uppger 

Polismyndigheten i Skåne följande: 

- ” Hells Angels Malmö, Hells Angels MC Helsingborg, inklusive Red Devils ca 40 

st. Bandidos ca 20 st. Bandidos öppnade en ny klubb i Malmö, i mars månad 2008 

(9 medlemmar). Därutöver har man sina Support X-team i Malmö och Helsingborg 

med ca 30 medlemmar sammanlagt” 

När respondenterna tillfrågades om deras syn på vilka som rekryteras till klubbarna 

och hur rekryteringen går till uppgav Stockholm att Hells Angels MC rekryterar 

primärt från ”Bikermiljön”, andra klubbar. Bandidos väljer mestadels att 

nyrekrytera ibland redan kriminella personer. Rekryteringen bland de lägre åldrarna 

genomförs ofta genom stödgrupperingen ”STX”. Skåne svar överensstämde bra med 

Stockholms svar med tillägget att de klubbar som rekryteras till Hells Angels MC 

får under en prövotid visa sin lojalitet och duglighet gentemot Hells Angels. När 

enskilda personer rekryteras så är det samma förfaranden som för klubbarna. Vidare 

så svarade Skåne att både Hells Angels MC och Bandidos MC nyrekryterar bland 

personer som redan är grovt kriminella och att många av de nyrekryterade har 

invandrarbakgrund.          

 

Respondenterna kunde inte redogöra hur stor andel av brotten som ”1%-gängen” 

stod för i länet. Den ena uppgav att det inte fanns någon statistik rörande detta och 

den andra uppgav att det var ett stort mörkertal och att frågan var omöjlig att 

besvara. När det gäller dessa gängs primära brottslighet så är svaren nästan identiska 

ifrån polismyndigheterna.  De anser att anser att Hells Angels livnär sig på främst 

svart arbetskraft, utpressning och narkotikahandel. Bandidos livnär sig på samma 

typ av brottslighet fast narkotikahandel kommer på första plats. Den uppgav vidare 

att majoriteten av brott ”1-gängen” begår är ekonomisk brottslighet (utpressning, 

beskyddarverksamhet). Dessa brott genererar hög vinst för gängen och har låga 
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 straffvärden. Narkotikahandel, grova stölder och våldshandlingar är brott som också 

förekommer.  

När polismyndigheterna tillfrågades om myndighetens arbetsmetoder mot dessa 

gäng så skiljde sig svaren väsentligt åt. Stockholm uppgav att de arbetar efter en 

modell som heter HALO och är helt ny. Modellen bygger på att alla yttre befäl får 

utbildning riktad mot gäng och hur man ska arbeta mot dem. Yttre befälen får sedan 

riktad information rörande sitt område från polisens kriminalunderrättelsetjänst. 

Andemeningen med denna utbildning av yttre befälen och den riktade informationen 

som de får är att underlätta för poliser som befinner i yttre tjänst. Befälen får 

relevant och aktuell information rörande deras geografiska arbetsområde. 

Stockholm arbetar även med ett projekt som heter NOVA 3, en riktad satsning från 

polisen i Stockholms län. Polisen punktmarkerar de 150 mest brottsaktiva 

personerna i länet.21 och en enhet som heter Särskild gäng insats (SGI) som även 

riktar sig mot dessa gäng. I Stockholms län är arbetet mot dessa gäng prioriterat 

arbete. Med det nya HALO – projektet så kommer all yttre personal kunna arbeta 

mot dessa gäng på ett nytt sätt. I Stockholm så finns arbetet mot kriminella gäng 

som en egen post i VPOP i HALO och Nova 3. Tron på att HALO ska fungera bra 

märks tydligast genom detta uttalande 

”HALO verkar kunna fungerar bra. Man måste få bredd i arbetet och det får man med 

detta nya arbetssättet på grund av att alla blir delaktiga på ett nytt sätt”- respondent i 

Stockholm. 

Skånes arbetsmetod är utlagd på en bredare bas och har inte lika riktat arbete mot 

gängen jämfört med Stockholm. Skåne använder alla resurser mot gängen och 

uppger att det är svårt att få stora resurser under lång tid mot dessa gäng av den 

enkla anledningen att resurserna ska räcka till mycket. Resurserna i länet styrs ut 

efter specifika händelser med mera. I Skåne finns inte arbetet mot dessa gäng som 

egen post i VPOP, den ligger löpande. Posten används ständigt. Skåne anser att 

deras arbetsmetoder fungerar bra, beroende på resurser, dock så efterlyser de 

lagändringar och förändring på synsättet från samhällets sida. Skåne påpekar att det 

som händer i Danmark påverkar deras arbetssätt.  

 

                                                
21 [Elektronisk] http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10646168 



Rapport nr. 526 

15 

2008-04-26 
 
 
 När polismyndigheterna tillfrågades om vad som skulle behövas förbättras för att 

effektivisera arbetet mot 1%-gängen så var svaren likartade. En strängare 

lagstiftning mot inkomst av privata medel, en lagstiftning liknandes Danmark i form 

av omvänd bevisbörda vid ekonomisk brottslighet. Omvänd bevisbörda innebär att 

det åligger den enskilda personen att bevisa för de statliga myndigheterna varifrån 

dennes inkomst kommer. Med andra ord ska den personen bevisa att han eller hon 

är oskyldig till ett ekonomiskt brott och har intjänat sin inkomst på legitima vägar. 

 

Polismyndigheterna uppger att det hinder som finns mot att göra arbetet mot 1%-

gängen effektivare skulle avhjälpas i mer resurser för kontinuitet för att poliserna i 

yttre tjänst inte bara arbetar mot MC-gängen utan även måste ägna sig åt 

utryckningsverksamhet. Skåne betonar även att resurserna måste fördelas 

framförallt till glesbygden och utsatta områden.  

 

Samarbetet med andra svenska myndigheter är något som respondenterna uppger att 

de har. Framförallt med de brottsbekämpade såsom Ekobrottsmyndigheten och 

Rikskriminalpolisen. Samarbete sker även med andra myndigeter såsom 

Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdsmyndigheten och kommuner. Skåne 

betonar även samarbetet med Tullverket. Detta samarbete består av 

informationsutbyte, olika myndigheter kan verka mot gängen på skilda sätt. 

Polismyndigheterna är överens om att det är viktigt att hela samhället och dess 

samhällsorgan är med i kampen mot dessa gäng. Stockholm uppger ”att skall man 

kunna göra något är det viktigt med samarbete då andra myndigheter har andra 

resurser än vi inom polisen. ”Go for the money” är en viktig del i arbetet mot dessa 

gäng. Pengarna betyder mycket inom dessa kretsar”. 
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 3.4 Kritisk granskning av resultatet 

Skribenterna har valt att genomföra två intervjuer med personer från respektive 

polisområde samt en intervju med personal ifrån Rikskriminalpolisen. Personerna är 

väl insatta i denna problematik gällande ”1%-gängen”. Skribenterna anser att svaren 

som dessa personer gett är grundade på erfarenhet och inte eget tyckande.  

Vårt val av metod för insamlandet av fakta genom intervjuer skedde efter att vi 

upptäckt att det inte fanns tillräckligt med litteratur och tidskrifter för att besvara 

frågeställningarna. Den litteratur som använts anser vi vara tillförlitlig.   

3.5 Resultatsammanfattning 

• I stor utsträckning har Skåne och Stockholm likartad MC-relaterad brottslighet. 

• Antal medlemmar i respektive klubb har senaste åren (November 2006- Januari 

2008) ökat med totalt 47%. Bandidos MC har ökat med 55% och Hells Angels 

MC har ökat med 43%. . I relativa tal växer Bandidos MC snabbare än Hells 

Angels MC. Men i absoluta tal är det tvärtom. Dock så måste det påpekas att det 

är svårt för polisen att kunna fastställa dessa klubbars exakta medlemsantal. 

• Hells Angels rekryterar i stor utsträckning redan etablerade mc-klubbar med 

kriminella medlemmar. Bandidos rekryterar i stor utsträckning kriminella 

individer (sedan tidigare straffade) som får i uppdrag att själv att starta upp en 

mc-klubb. Majoriteten av medlemmarna i dessa mc-gäng är män i 20-30 års 

ålder. 

• Polismyndigheter i Skåne och Stockholm samarbetar i stor utsträckning med 

andra svenska myndigheter såsom skatteverket, tullverket, 

ekobrottsmyndigheten, finanspolisen, kronofogdmyndigheten, försäkringskassan. 

Syftet med detta samarbete är att få fler ingångsvinklar att bekämpa 

organisationen. Endast polisärt arbete räcker inte, samarbete med andra 

myndigheter försvårar för dessa gäng att få fotfäste i dessa län. Polisen i Skåne 

och Stockholm uppger att de har ett nära samarbete med rikskriminalpolisen.  

• Stockholmspolisen har i större utsträckning mer riktad verksamhet mot ”1%-

gängen” genom spjutspetsverksamheter som NOVA3 och särskild gänginsats. 
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 Skåne har ingen särskild enhet som arbetar mot ”1%-gängen”. Istället har man 

valt att ha arbetet mot dessa gäng i det vardagliga arbetet bland poliser i yttre 

tjänst i form av en egen post i V-POP.  

• Varken Skåne eller Stockholm kan uttala sig om hur stor andel brott ”1%-

gängen” står för.  Stockholmspolisen anser att Hells Angels livnär sig på främst 

svart arbetskraft, utpressning och narkotikahandel. Bandidos livnär sig på samma 

typ av brottslighet fast narkotikahandel kommer på första plats. Polisen i Skåne 

uppger att majoriteten av brott ”1-gängen” begår är sk. Ekonomiska brott 

(utpressning, beskyddarverksamhet). Dessa brott genererar hög vinst för gängen 

och har låga straffvärden. Narkotikahandel, grova stölder och våldshandlingar är 

brott som också förekommer.  

• Polisen i Skåne och Stockholm uppger att”1-gängen” har fram tills idag haft sin 

verksamhet koncentrerad kring storstäderna dock så börjar polisen se tendenser 

hos dessa klubbar att de förflyttar verksamheten ut på glesbygden.  

• Polisen i Skåne och Stockholm vitsordar omvänd bevisbörda vid ekonomisk 

brottslighet, det innebär att den misstänkte själv måste bevisa sin oskuld istället 

för dagens variant där åklagaren har bevisbördan.  

4.1 Diskussion 

Skribenterna anser att dessa gäng har fått onödigt mycket publicitet av media. 

Gängen har utnyttjat detta ”aggressiva och utåtagerande rykte ” till sin fördel och 

har skapat nya affärsverksamheter i form av utpressning, övergrepp i rättsak och 

andra hot. ”1%-gängen” är att anse som systemhotande med hänsyn till bakgrunden 

att polismyndigheterna fokuserar inte bara på individerna i dessa gäng utan även på 

gängen som organisationer. Samarbetet som sker mellan polismyndigheterna och 

andra myndigheter visar på att den svenska staten ser allvarligt på ”1%-gängens” 

etablering och den parallella staten dessa gäng försöker åstadkomma. 

Resultaten av intervjuerna visar att svensk polis måste ha ett nära samarbete med 

andra myndigheter för att kunna arbeta effektivt mot ”1%- gängen”. Endast polisiärt 

arbete är inte tillräckligt. Polisen kan med straffprocessuella tvångsmedel ingripa 
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 mot dessa individer dock så anser de intervjuade poliserna att det inte ger en 

tillfredställande effekt och det är bättre om andra svenska myndigheter kan delta i 

brottsbekämpningen mot ”1%-gängen”. Poliserna upplever att ”go for the money” 

är ett bra arbetsätt i kampen mot dessa gäng, där har Ekobrottsmyndigheten, 

Skattemyndigheten, Kronofogden och Försäkringskassan större befogenheter att 

ingripa.  

 Den totala bilden är att både Hells Angels MC och Bandidos MC har ökat  

medlemsantalmässigt. Bandidos MC har ökat med 55% och Hells Angels MC har 

ökat med 43%. Om man summerar Hells Angels MC och Bandidos MC 

medlemsantalsökning så är den totala ökningen 47% under perioden November 

20006 – Januari 2008. Det tåls att diskutera vilka av organisationerna som växer 

snabbast. I relativa tal växer Bandidos MC snabbat och i totala är det tvärtom Hells 

Angels MC som växer snabbast.Det som poliserna i Skåne och Stockholm upplever 

är att ”1%-gängen” börjar dra sig bort ifrån de större städerna och istället väljer att 

ha sin verksamhet på landsbyggden.  Hells Angels MC rekryterar färdiga mc-

klubbar medans Bandidos MC rekryterar redan kriminella individer till sin klubb.  

Skribenterna kan även konstatera utifrån intervjuerna att arbetssätten skiljer sig 

nämnvärt åt mellan Skåne och Stockholm. Det finns inga klara riktlinjer från 

Rikspolisstyrelsen och därför  har varje län en egen utarbetad strategi. I Skåne har 

man valt att integrera arbetet mot ”1%-gängen” i det vardagliga  problemorienterade 

arbetet hos poliserna i yttre tjänst. Stockholm har genom det nya projektet HALO 

introducerat all yttre personal i arbetet mot ”1%-gängen”. Myndigheten har kvar 

sedan tidigare beprövade spjutspetsverksamheten NOVA3 och särskild gänginsats. 
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 4.2 Slutsatser 

Svensk polis arbetar länsvis efter länets problem och strukturer. Arbetsmetoderna 

skiljer sig mellan Stockholm och Skåne. Länen samarbetar med varandra genom 

informationsutbyten.  Kontakten med riskkriminalpolisen förser länen med 

ytterligare information specifika händelser. Skåne och Stockholm har likartad typ av 

mc-brottslighet. De uppger att de har ett nära samarbete med andra svenska 

myndigheter i brottsbekämpningen mot ”1%-gängen”. 

 För att förbättra det daliga arbetet mot dessa gäng så uppger poliserna som deltagit i 

studien att det saknas lagstöd för att kunna effektivisera arbetet mot gängen.  

 

4.3 Förslag 

Det kan tyckas att det behövs en mer skärpt lagstiftning, som hjälper polisen och 

andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten som ”1-gängen” 

ingår i. Kanske Sverige bör snegla på hur den danska lagstiftningen är uppbyggd 

och eventuellt applicera det i svenska lagstiftningen.  

Man kan tycka att ett aktivare informationsutbyte myndigheter emellan skulle ligga 

till grund för ett bättre arbete mot dessa gäng. Under en förundersökning så måste 

polisen involvera de svenska myndigheter som kan försvåra gängens ekonomi. Tex. 

låta kronofogdsmyndigheten närvara vid husrannsakan för att indriva ekonomiska 

fodringar som personen eventuellt kan ha.  

 Det är viktigt att varje polis får möjlighet att ta del av informationen som rör 

medlemmarna i dessa gäng samt gängens etablering.   
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Bilaga 1 

1. 

 
 

Hells Angels MC Sweden

HAMC Malmoe

HAMC Gothenburg

HAMC Goth Town

HAMC Stockholm

HAMC Eastside

HAMC Karlstad

HAMC Hangaround Chapter Luleå

Bandidos MC Sweden

BMC Helsingborg

BMC Göteborg

BMC Nomad

BMC Probationary Ludvika

BMC Säffle

BMC Stockholm

BMC Prospect Gävle (Frozen)

BMC Prospect Borås

BMC Prospect Västerås

BMC Prospect Stockholm

HAMC Helsingborg

BMC Prospect Ystad

HAMC Hangaround Chapter Eskilstuna

HAMC Hangaround Chapter Norrköping

HAMC Hangaround Chapter Uppsala
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 Bilaga 2 

 
Frågeställningar 

 
1. a. bedömer du 1 % -gängen som organiserad brottslighet? 

b. Vilka klubbar ingår i 1 % -gängen? 

 

2. Hur ser uppbyggnaden av gängen ut vad gäller hierarkier, hangaround och 

liknande? 

 

3. Vart i Sverige finns 1 % -gängen? 

 

4. Ungefär hur många medlemmar har respektive klubb i Sverige? 
 

 

5. Ungefär hur många medlemmar har respektive klubb i det polisområde du är 

verksam?  

 

6. Vilka rekryteras till klubbarna (avseende social klass, etnicitet och ålder) och hur 

går rekryteringen till? 

 

7. a. Ungefär hur stor andel av brotten i polisområdet står 1 % gängen för? 

b. Vad är deras primära brottslighet (inkomstkälla/verksamhet)? 

 

8. Hur arbetar ni inom myndigheten mot dessa gäng? 

 

9. a. Hur mycket resurser används mot dessa gäng inom ert polisområde? 

b. Har ni speciella enheter/personal som arbetar riktat mot dessa gäng? 

c. Finns denna brottslighet som en egen VPOP? 

d. I sådana fall hur mycket används den posten av all yttre personal? 

 

10. a. Bedömer du att de metoder ni använder i arbetet mot 1 % -gängen fungerar bra? 

b. Vad tror du skulle behöva förbättras för att effektivisera arbetet mot 1 % -

gängen? 

c. Finns det hinder för att göra arbetet mot 1 % -gängen mer effektivt? 
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11. a. finns det något direktiv ifrån RPS? 

b. Om ja, hur följer ni upp dessa? 

 

12. a. Samarbetar den myndighet du är verksam vid med andra myndigheter? 

b. Om ja vari består behovet av detta samarbete? 

c. Om ja, anser du att samarbetet fungerar bra? Motivera gärna svaret. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


