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Abstract 

Rapporten handlar om polisens arbete mot organiserad brottslighet i form av 

kriminella mc-gäng i Östergötlands län. Syftet med rapporten är att se vilka 

brottsförebyggande effekter polisens arbete mot de kriminella mc-gängen i 

Östergötlands län har haft. Det fanns 2007 tre kriminella mc-gäng i Östergötlands 

län och dessa var etablerade i Linköping, Norrköping och Åtvidaberg. Polisen i 

Östergötlands län startade en aktionsgrupp mot de kriminella mc-gängen efter att 

mc-klubben Outlaws MC’s klubblokal i Åtvidaberg blev sprängd år 2007. Därav 

har min rapport begränsats till att handla om polisens arbete från sprängningen 

2007 fram till dags datum våren 2009. Jag har främst använt mig av två stycken 

intervjuer i min faktainsamling. Jag har dels intervjuat Jan Staaf, chef för gruppen 

mot organiserad brottslighet i Östergötland och dels Mikael Kinnå, 

aktionsgruppledare för gruppen mot organiserad brottslighet i Östergötland. 

Utöver dessa intervjuer har jag använt mig av statistik över anmälda brott från 

BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Resultatet av rapporten visar på om det blir 

några överflyttningseffekter av brottslighet till angränsande län vid insatser mot 

brottslighet på en viss plats och också vad effekterna blir i form av en minskning 

eller ökning av antalet anmälda brott. Slutsatserna som drogs efter att ha skrivit 

rapporten är att arbetet i Östergötland har pågått under för kort tid för att man 

riktigt har kunnat se några brottsförebyggande effekter. 
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1 Inledning 

Rapporten handlar om polisens arbete mot den organiserade brottsligheten i form 

av kriminella mc-gäng som är etablerade i Östergötlands län och vad arbetet har 

fått för effekt. I Östergötland har flera kriminella mc-gäng haft sitt säte och där 

finns det förgreningar över hela landet vilket gör att de lätt kan flytta på sig och 

fortsätta med sin verksamhet någon annanstans. 

Det är inte något riskfritt arbete att jobba mot organiserad brottslighet då mycket 

av mc-gängens makt beror på den rädsla som finns och insikten om vad de är 

kapabla till. Därför är det viktigt att det ordnas samlade insatser från flera håll för 

att arbeta aktivt mot gängen och det är viktigt att det finns eldsjälar som åklagaren 

Barbro Jönsson som trots att hon fick dörren till sin bostad söndersprängd vägrar 

att ge upp sitt arbete mot den kriminella mc-brottsligheten. 

Det har i Sverige nu startat ”Gruppen mot organiserad brottslighet”, förkortas 

GOB. GOB består av aktionsgrupper i 8 olika län varav Östergötlands län är ett av 

dessa. GOB ska arbeta för en uthållig och effektiv bekämpning av den 

organiserade brottsligheten (Polismyndigheten i Östergötlands län, 2009). 

Tillvägagångssättet som GOB kommer använda är mycket likt det som redan 

bedrivits i Östergötlands län under två års tid (Staaf, 2009).  

1.1 Bakgrund 

Fram till år 2007 fanns det tre mc-gäng i Östergötlands län som sysslade med 

kriminell verksamhet. Det var främst narkotikabrottslighet, ekonomisk 

brottslighet, olaga hot och utpressning som mc-gängen sysslade med.  

Mc-gängen var etablerade i Åtvidaberg (Outlaws), i Linköping (Hogriders) och i 

Norrköping (Topside). På våren 2007 sprängde en medlem i Topside både sig 

själv och Outlaws klubblokal i Åtvidaberg i luften. Outlaws lade ner sin 

verksamhet i och med sprängningen. Topside upphörde även de att existera ca en 

månad efter attentatet.  

Polisen i Östergötland hade även före sprängningen kunskap om att de olika 

gängen existerade och att de bedrev illegal verksamhet, men något direkt arbete 



Rapport nr: 539 

2 

 

för att motarbeta gängen hade inte bedrivits. Sprängningen blev en vändpunkt för 

polisen och en väckarklocka för att det verkligen fanns ett stort problem i och med 

att de olika gängen fanns i länet. Polisen insåg att de nu måste göra någonting 

(Staaf, 2009). 

Resultatet blev att en aktionsgrupp startade i Östergötland för att arbeta mot de 

kriminella mc-gängen som fanns kvar. Kvar fanns Hogriders i Linköping och en 

ny Hells Angels-avdelning i Norrköping. Målet med aktionsgruppen var att inga 

kriminella mc-gäng skulle finnas i Östergötland vid utgången av 2009 

(Polismyndigheten i Östergötlands län, 2008). 

Under våren 2008 var Hogriders i Linköping på väg att etableras som en 

undergrupp till Bandidos. Då var polisen tvingad att agera direkt och genom en 

insats där bland annat nationella insatsstyrkan deltog greps flera personer. Det 

hela slutade med att kommunen köpte upp Hogriders klubblokal i Linköping och 

klubben försvann från länet (Kinnå, 2009). 

Idag finns bara Hells Angels undergrupp i Norrköping kvar som kriminell mc-

klubb i Östergötland och polisens mål är fortfarande att det inte ska finnas några 

kriminella mc-gäng kvar i länet vid utgången av 2009 (Staaf, 2009). 

1.1.1 Tidigare forskning 

Det som tidigare forskning har kommit fram till inom området är att det behövs 

samverkan mellan myndigheter för att bekämpa den här typen av brottslighet. I 

rapporten ”Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätvärk?” har 

författaren gjort enkäter för att ta reda på vad olika myndigheter tycker bör 

förändras för att vi ska kunna jobba bättre och effektivare. Resultatet blev då att 

personer inom tullen och vissa åklagare ville ha friare tyglar för att kunna använda 

sig av t.ex. buggning, brottsprovokation och infiltrering medan många åklagare 

och poliser på ekobrottsmyndigheten var mer skeptiska till användandet av mer 

tvångsmedel (BRÅ rapport 2002:7).  

Karin Andersson skrev ett examensarbete om organiserad brottslighet vid Lunds 

universitet 2006. Hon har kommit fram till att det som oftast brister i 

utredningarna rörande den här typen av brottslighet är vittnesskyddet för att fler 

personer ska våga vittna i rättegångar samt att olika myndigheter måste samverka 
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för att det ska få någon bestående effekt. Hon vill även få till en ändring i 

sekretesslagen vilket ska göra det lättare för myndigheter att ta del av varandras 

information i brottsbekämpande syfte (Andersson, 2006).  

1.1.2 Definition av organiserad brottslighet 

För att brott eller kriminella grupper ska kunna klassificeras som organiserad 

brottslighet så krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Det är kriterier som är 

gemensamma för hela EU och ska vara till hjälp vid utarbetandet av nationella 

lägesrapporter. Det finns 11 stycken punkter som man utgår ifrån och dessa är: 

1. Samarbete mellan fler än två personer 

2. Egna tilldelade uppgifter till var och en i gruppen 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tid (kriteriet hänför sig till gruppens stabilitet 

och varaktighet) 

4. Någon form av disciplin och kontroll 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 

6. Verksamhet på internationell nivå 

7. Användande av våld eller andra metoder för hot 

8. Användande 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 

Av dessa 11 kriterier måste punkterna 1,3,5 och 11 vara uppfyllda samt minst 2 av 

de övriga punkterna (RKP KUT rapport 2005:2b). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utifrån ett brottsförebyggande perspektiv se vilka 

resultat som uppnåtts beträffande polisens arbete mot de kriminella mc-gängen i 

Östergötlands län.   
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1.2.1 Frågeställningar 

 Har polisens arbete mot de kriminella mc-gängen i Östergötlands län lett till några 

synliga överflyttningseffekter av mc relaterade kriminella personer och mc 

relaterad brottslighet till städer i angränsande län? 

 Vad har polisen i Östergötlands län för resurser för att hjälpa gängmedlemmar 

som vill ta sig ur gängen? 

 Har polismyndigheten uppmärksammat någon ökning eller minskning av 

brottsligheten i länet sedan arbetet startade? 

1.3 Avgränsningar 

Min rapport begränsas till att se till de effekter som polisens arbete mot de 

kriminella mc-gängen i Östergötland har lett till sedan aktionsgruppen startade 

efter sprängningen i Åtvidaberg 2007 fram till våren 2009. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Jag har genomfört två stycken intervjuer med dels Jan Staaf som är chef över den 

nystartade ”Gruppen mot organiserad brottslighet”, GOB i Östergötlands län och 

dels med Mikael Kinnå som jobbar som aktionsgruppledare inom GOB i 

Östergötlands län. Genom intervjuerna har jag fått bakgrundsfakta om de problem 

som har funnits med de kriminella mc-gängen i Östergötlands län. Jag har även 

fått information om vilka resultat som de har sett av det jobb som bedrivits under 

2 års tid. Utifrån den informationen har jag studerat statistik från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att se om det som polisen i Östergötland har 

sett som resultat har visat sig även i statistiken. Jag har studerat statistik över 

anmälda brott i Östergötlands län åren 2006-2008. Då arbetet mot de kriminella 

mc-gängen i Östergötlands län startade under 2007 så är det den statistiken som är 

relevant för mina frågeställningar. De brottstyper jag har inriktat mig på är 

narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, utpressning och olaga hot, för det är de 

brott som de kriminella mc-gängen i Östergötlands län främst har sysslat med 

(Kinnå, 2009). Jag har också studerat på statistiken över anmälda brott i samma 

brottstyper som ovan fast fördelat på städerna Åtvidaberg, Linköping och 

Norrköping. Detta för att se om det har blivit ett liknande resultat i hela länet eller 
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om det har visat sig några skillnader från stad till stad då polisen har gjort insatser 

mot mc-gängen.   
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2 Teori 

2.1 Överflyttning av brott 

Min rapport belyser teorin om överflyttning av brottslighet från ett område till ett 

annat vid en brottsbekämpande insats. Om polisen jobbar aktivt i ett område mot 

en viss typ av brottslighet eller en viss typ av brottslingar så betyder inte det att 

brottsligheten försvinner eller att brottslingarna slutar begå brott. Det som kan ske 

är att brottsligheten flyttar till ett ställe där det är mer lönsamt att begå brott och 

där det är mindre upptäcktsrisk.  

Mycket av den traditionella kriminologin har hävdat att genom situationella 

brottsbekämpande åtgärder så minskar man inte brottsbenägenheten och medan 

den är oförändrad så kommer den presumtive brottslingen att flytta sin 

verksamhet någon annanstans.  

Andra teorier som rationellt val och tillfällets betydelse (Corsnish och Clarke, 

1986; Felson, 1994; Niggli, 1994) har sett att överflyttningen av brott från ett 

område till ett annat beror på balansen mellan den ansträngning, den risk och den 

lönsamhet som brottsligheten ger. Alltså överflyttning av brott sker bara när 

ansträngningen att flytta sin brottslighet är liten, risken att åka fast är låg och 

lönsamheten är hög.  

Det finns också exempel på en motsatt effekt där en studie av Clarke och 

Weissburd, 1994 har visat att situationella åtgärder mot brott i ett visst område har 

fått spridning till närliggande områden. Alltså om brottsbekämpande insatser sätts 

in i ett problemområde så har det fått till följd att den aktuella brottsligheten även 

minskat i närliggande områden (Tidningen Utblick, 1997).  
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3 Resultat 

Har polisens insatser mot de kriminella mc-gängen i Östergötlands län lett 

till några synliga överflyttningseffekter av mc relaterade kriminella personer 

och mc relaterad brottslighet till städer i angränsande län? 

Jag kommer börja med att redovisa vilka konstaterade överflyttningseffekter av 

brottslighet som visat sig sedan polisen i Östergötland startade sin aktionsgrupp 

mot de kriminella mc-gängen för två år sedan.  

Outlaws MC i Åtvidaberg var på väg att lägga ner sin verksamhet redan innan 

attentatet 2007. I och med att deras klubblokal sprängdes så lade de ner sin 

verksamhet omgående. Då de var på väg att upplösas redan innan så resulterade 

det i att de flesta av medlemmarna bröt sina brottsliga karriärer. De flesta av 

Outlaws före detta medlemmar lever idag ”normala” liv och har inte fortsatt med 

brottslighet i någon större skala, vare sig i Östergötlands län eller någon 

annanstans (Staaf, 2009). 

Topside upplöstes även de efter sprängningen i Åtvidaberg. Av deras medlemmar 

så blev 4 stycken kvar i en ny Hells Angels-avdelning i Norrköping. Sju andra 

medlemmar vet polisen om att de fortsatt inom samma bransch men i andra delar 

av landet (ibid.).  

Under våren 2008 gjorde polisen en insats mot Hogriders i Linköping. Det slutade 

med att mc-klubben upphörde och Linköpings kommun köpte deras klubblokal 

och jämnade den med marken. Polisen i Östergötlands län vet att några 

medlemmar ur Hogriders flyttade till Örebro och fortsatte sin kriminella bana 

inom samma bransch där (Kinnå, 2009).  

Mikael Kinnå på polisen i Östergötland säger att de var medvetna om risken för 

att gäng-medlemmarna skulle välja att flytta och fortsätta med sin kriminalitet 

någon annanstans. Det problemet finns alltid med den här typen av kriminalitet 

som har stora förgreningar och tillhåll på olika platser i Sverige. Målet har varit 

att få bort de kriminella gängen ur Östergötland och fokus har legat på det. Om 

vissa av medlemmarna har valt att sluta sin brottsliga karriär helt och hållet så har 

det varit ett extra plus av arbetet. Polisen vill givetvis att personerna i gängen ska 
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sluta med sin kriminalitet men när man väl har kommit in i ett sådant här mc-gäng 

så kan det vara väldigt svårt att ta sig ut (ibid.).  

Jan Staaf, chef för GOB i Östergötland säger att deras mål nu är att i och med 

nystartade GOB så ska alla jobba som de har gjort i Östergötland nu under två års 

tid och då kommer inte överflyttningen bli lika stor. Nu när det bara är 

Östergötland som har arbetet aktivt mot de kriminella mc-gängen så har 

medlemmarna kunnat flytta på sig och fortsätta att arbeta ostört någon annanstans. 

”Men nu när GOB har startat så ska det bli lika obekvämt att vara en del av den 

organiserade brottsligheten överallt. Då kommer vi att börja se en effekt.” (Staaf, 

2009). 

Vad har polisen i Östergötland för resurser att hjälpa gängmedlemmar som 

vill ta sig ur gängen? 

För de personer som velat ta sig ur de kriminella mc-gängen i och med polisens 

insatser mot dem så har polisen kunnat erbjuda ett personskyddsprogram. Det har 

använts även för vittnen och målsäganden. Risken är mycket stor att man ses som 

en förrädare om man väljer att gå ur ett gäng. Mikael Kinnå säger att även om fler 

kanske vill ta sig ur gängen dels för att de inte längre vill leva det livet, och dels 

för att de kanske har en familj att ta hand om så är det svårt framförallt för de 

medlemmar som är långt inne i organisationen. Då är det viktigt att polisen kan 

hjälpa till och i Östergötlands län så finns det ett personskyddsprogram som 

används både för att skydda vittnen och målsäganden under förundersökningar 

och rättegångar men även för att skydda gängmedlemmar som vill vittna mot sina 

kamrater (Kinnå, 2009).  

Har polismyndigheten uppmärksammat någon minskning av brottsligheten i 

länet sedan arbetet startade? 

På frågan om man har kunnat börja se några statistiska effekter i minskad 

brottslighet i länet säger Mikael Kinnå att det snarare är tvärt om. Genom polisens 

aktiva arbete så har fler brott kommit till polisens kännedom och fler 

förundersökningar initierats, vilket har lett till en ökning av antalet anmälda brott i 

statistiken. Han säger att han tror att man på sikt kommer att kunna se en 
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minskning i statistiken men att just nu så ser det nog ut som att antalet brott har 

ökat.  

 

Tabell 1. Statistik över anmälda brott i Östergötland år 2006-2008. 

 Anmälda brott       

  År År År 

  2006 2007 2008 

  Antal Antal Antal 

Östergötlands län       

Olaga hot 2052 2192 2154 

Utpressning, ocker 52 47 61 

Narkotikabrott 3804 4024 4565 

Ekonomisk brottslighet 444 524 578 

 

I tabellen ovan över anmälda brott i kategorierna olaga hot, utpressning, 

narkotikabrott och ekonomisk brottslighet under åren 2006-2008 ser vi en ökning 

av antalet brott från år till år i samtliga fall utom vad det gäller olaga hot från år 

2007 till år 2008, samt utpressning mellan år 2006 och 2007. Detta talar också för 

det som Mikael Kinnå sa att en statistisk ökning av antalet anmälda brott kan vara 

ett led i att fler brott kommit till polisens kännedom. 

Om man vidare bryter ner statistiken och ser till de tre aktuella städerna, 

Linköping, Norrköping och Åtvidaberg där mc-gängen har varit aktiva så ser 

statistiken ut som följer. 
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Tabell 2. Statistik över anmälda brott i Linköping, Norrköping och Åtvidaberg år 

2006-2008. 

 Anmälda brott År År År 

  2006 2007 2008 

  Antal Antal Antal 

Linköping kommun       

Olaga hot 603 594 569 

Utpressning, ocker 19 9 14 

Narkotikabrott 1118 1189 1312 

Ekonomisk brottslighet 66 83 51 

Norrköping kommun       

Olaga hot 739 837 777 

Utpressning, ocker 18 24 33 

Narkotikabrott 1938 2021 2201 

Ekonomisk brottslighet 42 58 52 

Åtvidaberg kommun       

Olaga hot 33 33 19 

Utpressning, ocker 0 0 1 

Narkotikabrott 13 11 2 

Ekonomisk brottslighet 4 0 2 

 

Tabellen visar samma statistik som tabell 1 men fördelat över de tre städerna 

Linköping, Norrköping och Åtvidaberg. Det som är mest utmärkande i den här 

statistiken är narkotikabrotten. Det har skett en ganska markant ökning i både 

Norrköping och Linköping från år 2007-2008 alltså när arbetet mot de kriminella 

mc-gängen startade, medan det i Åtvidaberg praktiskt taget har gått ner till noll. 

Narkotikabrotten är den del av brottsligheten som har studerats i rapporten som 

har varit mest styrd av de kriminella mc-gängen. Gängen i Åtvidaberg, Linköping 

och Norrköping har haft narkotikamarknaden i Östergötlands län uppdelad mellan 

sig och har skött sina affärer i sina områden (Kinnå, 2009). Att 

narkotikabrottsligheten nästan har gått ner till noll i Åtvidaberg mellan år 2007 

och 2008 kan bero på att Outlaws försvann år 2007 men antalet brott är så pass 

lågt totalt sett så jag vill inte dra allt för stora slutsatser av det. I Linköping och 

Norrköping är ökningen av antalet narkotikabrott stor både till antalet och 

procentuellt sett. Det kan bero på att fler brott kommit till polisens kännedom och 

fler förundersökningar har initierats som Mikael Kinnå på polisen i Östergötland 

säger vid intervjun.   
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4 Diskussion 

Jag har vid flera tillfällen läst om forskning och undersökningar som säger att det 

behövs samarbete mellan olika myndigheter för att komma åt problemet med den 

organiserade brottsligheten. Jag har dock inte sett något resultat där 

arbetsmetoden faktiskt har utövats. Inte förrän nu i Östergötlands län. Jag tycker 

att det känns olustigt att det ska krävas en så pass allvarlig händelse som 

sprängningen i Åtvidaberg för att det ska gå från ord till handling. Polisen i 

Östergötlands län hade varit medvetna om vilka kriminella mc-gäng som fanns i 

länet långt innan, om än inte i vilken utsträckning de höll på med kriminell 

verksamhet.  

Jag tycker att det var bra när de väl bestämde sig efter sprängningen 2007 att 

någonting måste hända. Att sätta upp ett så pass högt mål då som att inga 

kriminella mc-gäng ska finnas i länet vi utgången av 2009 tycker jag var modigt 

gjort, och i dagsläget så ser inte det målet helt omöjligt ut att nå.  

Jag kan dock ställa mig lite frågande till varför de inte redan då gjorde samarbetet 

lite större genom att innefatta även närbelägna län, då de visste om att det fanns 

kriminella mc-gäng i angränsande län som har koppling till de mc-gängen som 

fanns i Östergötland. De måste ha varit fullt medvetna om risken att 

gängmedlemmar valde att flytta på sig till de närbelägna städerna i angränsande 

län. För mig som inte arbetar på platsen så känns det lite som det är en för stark 

linje mellan länen då som gör att mentaliteten blir - sköter vi vårt så sköter ni ert. 

Jag kan ändå förstå att Östergötlands län i första hand tänkte att de inte ska ha 

några kriminella mc-gäng i deras län. Det resultat av överflyttning av brottslighet 

som jag fått fram i min rapport tyder på ett positivt resultat av arbetet i 

Östergötland, då endast ett fåtal av gängmedlemmarna valt att flytta till städer i 

angränsande län och fortsätta inom samma bransch. Då det endast är ett fåtal 

personer som flyttat på sig så går det inte att säga att dessa har bidragit till en ökad 

brottslighet på de platser där de bosatt sig eftersom de ingår i gäng som håller på 

med kriminalitet.  

I den här typen av brottslighet tror jag att det är extra svårt att påverka 

brottsbenägenheten hos individerna och det enklaste sättet är istället att splittra 

gängen och på så sätt försvåra för individerna att begå brott. De som ingår i 
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kriminella mc-gäng är inte några som begår brott på egen hand utan de har en hel 

organisation runt sig som styr och bestämmer vad som ska göras och inte ska 

göras. Därför tror jag att modellen som Östergötland har använt sig av att försöka 

få bort gängen är en vinnande modell i längden. Om man arbetar aktivt för att det 

ska vara jobbigt för gängen befinna sig på ett visst ställe så kommer de 

förhoppningsvis flytta på sig till slut. Det är också svårt för medlemmarna att ta 

sig ur gängen även om de vill det. Det finns en så pass stark lojalitet och gängen 

blir som familjer vilket gör att någon som vill ta sig ur ofta måste ha väldigt starka 

skäl.  

Även om inte det primära målet för polismyndigheten i Östergötlands län har varit 

att minska brottsbenägenheten hos personerna i de kriminella mc-gängen så tycker 

jag att det verkar som att de har kunnat ge stöd och skydd till de personer som 

velat gå ur gängen. Jag tror att det är minst lika viktigt att ha ett väl fungerande 

skyddspaket för gärningsmännen i de här gängen som det är för målsäganden och 

vittnen just därför att om vi kan få dem att lita på att polisen kan skydda dem så 

tror jag fler kommer våga hoppa av och kunna hjälpa polisen i sitt arbete. Karin 

Andersson (2006) skrev i sitt examensarbete att det ofta brister i skyddet för 

vittnen för att få åtal till fällande domar. Mikael Kinnå (2009) säger att de inte 

upplever de problemen i Östergötland utan de tycker att de kan lämna det skydd 

som behövs för vittnen, målsäganden och även gärningsmän. 

Eftersom aktionsgruppens arbete i Östergötland inte är klart än så är det svårt att 

ge något klart svar på dess brottsförebyggande effekt. Jag tycker det ska bli 

väldigt intressant att på sikt få se om statistiken kommer visa någon minskning av 

brottsligheten i de brottstyperna som jag har studerat. Oftast när polisen sätter in 

riktade insatser så ser det ut som att brottsligheten har ökat till en början därför att 

fler brott kommer till polisens kännedom. Så tycks även vara fallet i min 

undersökning. Det är främst narkotikabrottsligheten som har varit styrd av de 

kriminella mc-gängen i Östergötlands län och där kan man också se den klaraste 

ökningen i antalet anmälda brott. Det jag tycker är mest anmärkningsvärt är att 

narkotikabrottsligheten praktiskt taget har försvunnit i Åtvidaberg sedan Outlaws 

MC försvann 2007. Enligt mig är det dock alldeles för liten mängd anmälda brott 

där för att det ska gå att säga att det beror till fullo på att Outlaws försvann från 

orten. I Linköping och Norrköping, där ökningen av antalet narkotikabrott har 



Rapport nr: 539 

13 

 

varit stor både till antalet och procentuellt sett, tror jag att det kommer bli en 

nergång i brottsligheten inom några år. Det är svårt att säga något om hur stor del 

av den anmälningsstatistik jag har använt mig av i min rapport som har varit 

relaterad till de kriminella mc-gängen, men jag tycker ändå att de resultat jag kan 

se i nuläget bekräftar det som jag har fått berättat för mig vid mina intervjuer. Att 

vi kan se en uppgång i anmälningsstatistiken framför allt för narkotikabrotten i 

Norrköping och Linköping samt att de anmälda narkotikabrotten nästan gick ner 

till 0 i Åtvidaberg kan mycket väl ha ett samband med polisens arbete mot de 

kriminella mc-gängen.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Östergötlands län har varit ganska ensamma i arbetet mot de kriminella mc-

gängen hittills. Men nu i och med att de åtta aktionsgrupperna mot den 

organiserade brottsligheten har startat så tror jag att vi verkligen kommer få se 

resultat inom några år i form av att den organiserade brottsligheten i Sverige 

sjunker. Det har visat sig nu att det går att göra det obekvämt för medlemmar i 

kriminella gäng att befinna sig i Östergötlands län och jag tror att det i och med 

GOB kommer bli obekvämt att vara grovt kriminell var man än bor i landet. Om 

vi kan få de kriminella ligorna att ständigt känna sig övervakade och inte kunna 

arbeta i fred så tror jag att vi vunnit mycket. Genom att ha flera aktionsgrupper 

utplacerade i landet nu så kommer det inte vara lika lätt för gängen att förflytta sin 

verksamhet till andra delar av landet. 

Östergötland siktade högt när de sa att inga kriminella mc-gäng ska finnas i länet 

vid utgången av 2009. De är inte där än men en god bit på väg. Jag ser inget 

hinder med en nollvision. Det måste trots allt vara dit alla myndigheter vill. Jag 

ser ingen anledning att sätta som mål att minska den grova organiserade 

brottsligheten med 50 procent exempelvis, för vad händer när vi har nått det 

målet? Vi vill inte ha någon grov organiserad brottslighet i vårt land och därför 

tycker jag att vi ska kunna sätta det som mål i alla polismyndigheter. Då vet alla 

som arbetar mot den här typen av brottslighet vart vi är på väg och vilket mål vi 

har. 
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Bilaga 1 

Intervju med Jan Staaf, Chef GOB Polismyndigheten i Östergötlands län. 090417 kl. 

11:00. 

Hur ser problembilden ut i Östergötland med de kriminella mc-gängen? 

- För ett par år sedan fanns det 3 ganska stora mc-gäng i Östergötland. Outlaws i 

Åtvidaberg, Hogriders i Linköping och Top side i Norrköping. För två år sedan var det 

ett attentat i Åtvidaberg där en person ur Top side skulle spränga Outlaws klubblokal, 

men han lyckades även spränga sig själv. Då tänkte polisen att nu måste vi göra något. 

Polisen hade vetat om innan att problemet funnits men sprängningen blev själva 

vändpunkten för att något skulle hända. Outlaws mc i Åtvidaberg la ner efter 

sprängningen. För ca ett år sedan gjordes en insats mot Hogriders i Linköping där bl.a. 

nationella insatsstyrkan var med och det var flera som greps. Efter den insatsen så 

köpte kommunen ut deras klubblokal och den jämnades med marken. Polisen vet att 

flera personer som var med i den innersta kärnan av Hogriders har fortsatt inom 

samma verksamhet men har flyttat till andra regioner i Sverige. HA i Norrköping finns 

fortfarande kvar idag. 

Hur skiljer sig arbetssättet nu från förr? 

- Förr visste polisen om att problemet fanns men kanske inte riktigt vad det var de 

sysslade med utan arbetet bedrevs som vanligt polisarbete. I och med den nya 

aktionsgruppen så görs det fler riktade insatser mot just den typen brottslighet. 

Närmare exakt vad de nya arbetsmetoderna går ut på vill Jan inte gå in på då det vore 

olämpligt att det är något som sprids.  

Är ert mål att få personerna i mc-gängen att sluta med sin verksamhet eller är ni nöjda om 

ni får ut dem ur Östergötland? 

- Målet är att det inte ska finnas några kriminella mc-gäng i Östergötland vid utgången 

av 2009 och det är det som vi arbetar mot just nu. Vi vet om att personer har flyttat 

från Östergötland och fortsatt sin verksamhet i andra län men vi fokuserar på 

Östergötland och i och med de nya aktionsgrupperna GOB som placerats ut i landet så 

tror vi att det ska bli obekvämt att vara kriminell även på andra ställen. Östergötland är 
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- föregångare för det här sättet att arbeta och om alla jobbar som vi gör så tror vi att 

problemet kommer försvinna. 

Vad har ni för uppföljning på de personer som ligger på er ”target-lista” kriminella mc-

gäng och ser ni några resultat att de slutar begå brott eller flyttar de? 

- Det sker en uppföljning hela tiden av de personerna som vi arbetar mot. Det har visat 

sig att det är väldigt många som fortsätter att begå brott och många som även flyttar 

till andra län men fortsätter att begå brott där. 
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Bilaga 2 

Intervju med Mikael Kinnå, aktionsgruppsledare GOB Polismyndigheten i 

Östergötlands län. 090417 kl. 13:00. 

Vilken typ av brottslighet har bedrivits av de kriminella mc-gängen i Östergötland? 

- All typ av brottslighet. Personerna i de här organisationerna är multikriminella men 

det rör sig mest om narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, olaga hot och utpressning. 

När det gäller narkotikabrottsligheten så har de här grupperna ansvar över marknaden 

och de delar upp marknaden mellan sig. 

Har du sett några överflyttningseffekter av brottsligheten i och med att ni har fått bort 

flera mc-gäng i Östergötland och har ni gjort någon uppföljning av var de före detta 

medlemmarna har tagit vägen? 

- När Bandidosetableringen var på gång i Linköping för ett år sedan och vi fick bort 

dem så flyttade flera personer ur kärnan till Örebro och fortsatte sin verksamhet där. 

När Outlaws klubblokal sprängdes så upphörde den klubben och de före detta 

medlemmarna lever idag normala liv. Klubben var på väg att upphöra redan innan 

sprängningen. Av Hogriders före detta medlemmar vet polisen att det finns vissa kvar 

som fortfarande har koppling till samma typ av verksamhet. Tops ide upphörde en 

månad efter sprängningen i Åtvidaberg och vi vet att 4 medlemmar finns kvar i den 

nya HA organisationen som finns i Norrköping.  

Försöker ni få personerna att sluta med kriminaliteten eller är ni nöjda när vi fått bort mc-

gängen från Östergötland? 

- Vi vill att de ska sluta med sin kriminalitet givetvis men det är inte så lätt alltid. Är 

man långt inne i organisationen så kan man inte sluta hur som helst. Vi är medvetna 

om att många flyttar till andra ställen i Sverige och fortsätter med sin verksamhet.  

Kan ni erbjuda hjälp för personer om de vill ta sig ut? 

- Vi har ett personskyddsprogram som används både för målsäganden, vittnes och 

ibland gärningsmän också som vill ta sig ur organisationerna. 
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Vad är den största vinsten med att arbeta med en aktionsgrupp som ni har gjort under de 

senaste 2 åren? 

- Den största vinsten är att alla myndigheter som är med i arbetet får en gemensam bild 

av problemet och vilka personer som är med i organisationerna. Det blir en ökad 

förståelse för vilket problem det här är. Den största skillnaden nu jämfört med förr är 

att alla jobbar mot samma mål och får en större insikt hur de kriminella 

organisationerna jobbar.  

Har ni sett någon överflyttning av brottsligheten till andra typer av brott när ni har arbetet 

aktivt mot mc-gängen? 

- Vi har inte sett någon överflyttning, snarare en större utbredning än vad vi trodde från 

början. Mc-gängen bedriver fler former av brottslighet än vad vi trodde förut. 

Har ni sett någon statistisk minskning av t.ex. narkotikabrottsligheten eller den ekonomiska 

brottsligheten sedan ni startade aktionsgruppen? 

- Nej, snarare en ökning. Det har gått så pass kort tid att vi inte har hunnit se någon 

minskning ännu så länge. När vi har jobbat mer aktivt med detta så har det inneburit 

att fler brott kommit till polisens kännedom vilket har lett till en ökning av antalet 

brott.  


