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Sammanfattning 
De kriminella mc-gängen ställer sig utanför samhällets lagar och regler, 
uttalat stolt och med emfas. I dag vet vi att de ligger bakom en avsevärd 
del av den organiserade brottsligheten i Sverige, med stort lidande och 
höga samhällskostnader som följd. Det är även välkänt att organiserad 
mc-kriminalitet har lyckats nästla sig in i företag, åtskilliga individer i 
mc-miljön är engagerade och verkar i näringslivet. Men hur de 
kriminella mc-gängen påverkar beslutsfattande har hittills varit en blind 
fläck.  
 
Vart fjärde år får Sveriges befolkning möjlighet att välja vilka som ska ha 
förtroende att förvalta makten, i vår riksdag, i våra 21 regioner och i våra 
290 kommuner. Förutom de välkända 349 riksdagsledamöterna finns 
tusentals politiker i kommuner och regioner med ansvar och inflytande 
över budget, skattesatser och utgifter för offentlig service. Denna 
uppdelning av makt ska underlätta för demokratin, frågor avgörs nära de 
medborgare som berörs, av politiska församlingar som de själva har valt 
och kan utkräva ansvar av.  
 
I den här rapporten har Acta Publica sökt svar på frågan om hur vanligt 
det är att Sveriges riksdagspartier går till val med personer som har 
koppling till den kriminella mc-miljön. Samtliga politiker som har 
kandiderat i svenska val sedan 2006 fram till höstens val 2022 har 
kartlagts. Resultatet visar att hundratals kandidater som kan kopplas till 
kriminella mc-nätverk har försökt, och i varierande utsträckning lyckats, 
komma in i maktens korridorer. Drygt 150 av dessa har stått på 
riksdagspartiernas kandidatlistor. En stor majoritet är kopplade det 
kriminella mc-gänget Hells Angels MC, en mindre andel till 
ärkerivalerna Bandidos MC.  
 
Personer med koppling till enprocentsgängen har funnits med på 
listorna för samtliga partier i riksdagen. Men fördelningen är långt ifrån 
jämn. Sverigedemokraterna sticker ut som det parti som har flest 
kopplingar till den kriminella mc-miljön. Av samtliga kandidater med 
koppling till enprocentsgäng har nästan 60 procent kandiderat för 
Sverigedemokraterna.  
 
I valet 2018 blev ett tjugotal kandidater med koppling till den kriminella 
mc-miljön förtroendevalda och sitter numera på en rad uppdrag i sina 
hemkommuner och regioner. Vissa är ordförande, andra är ledamöter i 
kommunfullmäktige och flera sitter på attraktiva stolar inom 
kommunens nämnder. Däribland i inköps- och upphandlingsnämnden, 
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arbetsmarknadsnämnden, kommunrevisionen samt miljö- och 
byggnämnden.  
 
Acta Publicas granskning visar att det inför valet 2022 ställer upp 64 
kandidater som har koppling till kriminella mc-gäng på riksdags-
partiernas listor. Bland dessa finns tidigare presidenter och officerare i 
mc-klubbar styrda av Hells Angels och Bandidos, och ett tjugotal 
kandidater som har varit nära länkade till organisationerna, varit 
hangarounds eller umgåtts i enprocentsklubbarna. Flera av kandidaterna 
har därtill familjemedlemmar, nära vänskapsband eller delar hushåll 
med högt uppsatta mc-medlemmar. Granskningen omfattar även en 
drös politiker som har festat med mc-gängen – bara i Hells Angels-lojala 
klubblokaler har fler än 40 valbara politiker kontrollerats av polis.   
 
Av de 64 mc-kopplade politiker som inför valet 2022 hoppas få en plats i 
riksdag, kommun- eller regionfullmäktige står majoriteten av 
kandidaterna, 57 procent, på Sverigedemokraternas listor. Även om 
Socialdemokraterna, med nio kandidater i valet 2022, är det parti som 
har näst flest mc-kopplade kandidater så sticker Kristdemokraternas 
kandidater ut. Av de tio personer med kopplingar till organiserad mc-
brottslighet som har kandiderat för partiet sedan 2006 står sju 
kandidater på partiets listor till höstens val. Bland dessa återfinns flera 
personer som står högt i rang och har haft nära anknytning till den 
kriminella mc-miljön i närtid.   
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Om Acta Publica 
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi erbjuder 
uppkoppling till Sveriges största privata dokumentarkiv, professionell 
research, kartläggningar och unika bakgrundskontroller.  
Acta Publicas arkiv innehåller fler än 97 miljoner inskannade 
myndighetsdokument, insamlade under mer än 20 år från fler än 600 
olika myndigheter. En fullständig källförteckning finns i rapporten 
Öppna källor i Acta Publica. Publikationen uppdateras årligen och finns 
för gratis nerladdning på vår hemsida. Vi har därutöver uppkoppling till 
folkbokföring, företagsfakta och andra externa databaser.  

Med eget underrättelsearbete kartlägger Acta Publica fortlöpande 
organiserad brottslighet och aktörer inom religiös och politisk 
våldsbejakande extremism. Kartläggningarna syftar till att identifiera 
individer, bolag och organisationer som utgör annars svårdetekterad risk 
för företag och organisationer och som hotar det demokratiska 
samhället.  
 
Vi är experter på att ta fram fakta. Årligen publicerar vi en 
sammanställning av utvecklingen inom offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen för att dela med oss av vår kunskap.  

Pro bono publico använder vi vår researchkapacitet och våra 
informationstillgångar till att undersöka företeelser och förhållanden i 
samhället som annars inte hade blivit belysta. Denna rapport är ett 
exempel på detta. Fler rapporter finns för gratis nerladdning på vår 
hemsida, där läsaren också kan sätta upp sig på en sändlista för 
kommande rapporter.  
 
Acta Publica är registrerad bifirma till Panoptes Sweden AB.  
 

  

https://actapublica.se/nyheter/rapport-acta-publicas-oppna-kallor/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-offentlighetsprincipen-2021/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-offentlighetsprincipen-2021/
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Inledning  
I mitten av 1990-talet inträffar uppseendeväckande skjutningar och 
våldsattacker som leder till 11 mord, 74 mordförsök och 96 skadade 
individer runt om i Norden. Samtliga offer kan knytas till de 
rivaliserande motorcykelklubbarna Hells Angels och Bandidos. Den 
organiserade brottsligheten, som förkroppsligades av den västklädda 
motorcykelåkaren, gick från att vara en fråga som knappt hade 
diskuterats i riksdagen, till att vara en fråga på allas läppar – inte minst 
politikernas1.  
 
Det har snart gått 30 år sedan det så kallade ”stora nordiska mc-kriget”, 
men frågan om organiserad brottslighet har inte svalnat, tvärtom. Lag 
och ordning ligger i topp bland de viktigaste sakfrågorna för väljarna i 
valet 20222. Men debattens fokus har skiftat, den västbeklädda mc-
medlemmen står inte längre i rampljuset3. Samtidigt pekar forskare på 
att det är de kriminella mc-gängen som tillsammans utgör den största 
gruppen bland dem som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Att den 
kriminalpolitiska debattens strålkastarljus har vänts bort från mc-
gängen innebär att de kan jobba i det fördolda4.  
 
Trots ett högt tonläge och ökat intresse för kriminalpolitik är det 
otvetydigt att intresset för att engagera sig i politiken minskar, partierna 
tappar för varje år fler medlemmar än vad som tillkommer5. Det stora 
tappet skapar problem för partierna som får svårt när de får fler mandat 
än vad de har lokala representanter i vissa kommuner. 
Rekryteringsproblemet riskerar vidare att leda till en ökad risk för 
entrism, politisk infiltration6. 
 

 
1Flyghed, J., 2019. Konsten att skapa en fiende. Länk  
2 Se bland annat: Martinsson, J., 2021. De politiska sakfrågorna inför valet 
2022 - hur ser spelplanen ut? Länk och Göteborgs-Posten, 1 april 2022. 
”Kriminalitet oroar väljarnas mest inför valet” Länk    
3Andersson, F.., Demker, M, Mellgren, C., Öhberg, P., 2021. Kriminalpolitik – 
lika hett som man kan tro Länk 
4 Se bland annat: Institutet för framtidsstudier, 2018. Våldsbejakande 
extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Länk och SVT Nyheter, 29 
januari 2020. ”Det dolda hotet från mc-gängen - den största kriminella 
gruppen i Sverige: ‘Väljer att inte synas’” Länk   
5 Altinget, 23 april 2021. ”Grafik: Medlemsras för partierna - SD går mot 
strömmen”. Länk 
6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014. Att värna den 
demokratiska rättsstaten Länk 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.482247.1580371988!/menu/standard/file/Festskrift%20Eva%20Tiby%2027%20juli.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2021-06/271-284%20Johan%20Martinsson.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2021-06/271-284%20Johan%20Martinsson.pdf
https://www.gu.se/sites/default/files/2021-06/333-344%20Felix%20Andersson%20m.fl%20-%20Kriminalpolitik.pdf
https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mc-gangen-storsta-gruppen-kriminella-enligt-rapport
https://www.altinget.se/artikel/grafik-medlemsras-for-partierna-sd-gaar-mot-strommen
https://rib.msb.se/filer/pdf/27379.pdf
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I dagsläget vet vi att de kriminella mc-gängen ligger bakom en stor del 
av den organiserade brottsligheten i Sverige. Det är välkänt att åtskilliga 
individer i kretsen kring mc-gängen är engagerade och verkar i 
näringslivet. I företag finns de stora kapitalvinsterna, och genom en till 
synes trovärdig och seriös plattform blir den organiserade brottsligheten 
mer flexibel. På andra sidan finns välfärdssystemet, vars största bidrag, 
förmåner och ersättningar riktas mot företagen: möjlighet till 
skattereduktion, reglerade förmåner som rot- och rutavdrag och 
assistansersättning7.  Men trots att det är känt att organiserad 
brottslighet finns på ena sidan av denna lukrativa marknad, har det 
hittills varit en blind fläck huruvida den organiserade brottsligheten, och 
i synnerhet de mc-kriminella, försöker vinna inflytande i maktens 
korridorer. Den här rapporten ämnar ändra på det.  
 
Makten 
1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  
 
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 
 
Så inleds regeringsformen, den mest grundläggande av Sveriges fyra 
grundlagar. För att förverkliga detta löfte går Sverige till val vart fjärde 
år och väljer vilka som ska få förtroende att styra landet – i vår riksdag, i 
våra 21 regioner och i våra 290 kommuner. De personer som blir 
förtroendevalda besitter makten att ta beslut för folket. Riksdagen är 
folkets främsta företrädare, men principen om det kommunala 
självstyret är minst lika viktig för demokratin. Varje kommun och region 
ska ha stor handlingsfrihet, vara självständig och ha fri 
bestämmanderätt.  
 
Vid sidan om de välkända 349 riksdagsledamöterna, verkar drygt 40 000 
förtroendevalda politiker i Sveriges kommuner och regioner, 35 900 
kommunpolitiker och 4 600 regionpolitiker8. De beslutar om 
kommunens eller regionens verksamhet och ekonomi – budget, 
skattesatser och utgifter för offentlig service. De förtroendevalda har 
bland annat inflytande över bygglovsfrågor, att bevilja ekonomiskt 
bistånd, organisera äldreomsorgen och besluta om vem som ska ha 
alkoholtillstånd. De förvaltar därtill stora summor av skattebetalarnas 
pengar, som ska användas så effektivt som möjligt. 2018 betalade stat, 

 
7 Se bland annat: Brå Rapport 2016:10. Kriminell infiltration av företag. Länk 
och Institutet för framtidsstudier, 2018. Våldsbejakande extremism och 
organiserad brottslighet i Sverige. Länk  
8 Statistiska Centralbyrån, 2000. Förtroendevalda i kommuner och regioner 
2019. Länk  

https://bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0faf3e/1461913716167/2016_10_Kriminell%20infiltration%20av%20f%C3%B6retag.pdf
https://bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0faf3e/1461913716167/2016_10_Kriminell%20infiltration%20av%20f%C3%B6retag.pdf
https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf
https://www.scb.se/contentassets/e866a18a58aa4d4aafbdf1fb3648df0e/me0001_2019a01_br_me09br2002.pdf
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kommuner och regioner ut ungefär 847 miljarder kronor till privata 
företag och organisationer genom offentlig upphandling9.  
 
Kommuner och regioner spelar därmed en avgörande roll för det 
demokratiska samhället, de ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd 
och samhällsutveckling och ska samtidigt upprätthålla demokratiska 
institutioner och utforma den politiska styrningen så att folkviljan 
förverkligas10. Maktdelningen innebär att frågor avgörs nära de 
medborgare som berörs, av politiska församlingar som de själva har valt 
och kan utkräva ansvar av. 
 
Enprocentsgängen  
I skarp kontrast till det demokratiska samhället står de kriminella mc-
gängen, enprocentsgängen, som anser sig stå utanför samhällets lagar 
och regler. Just begreppet enprocentsgäng härstammar från uttrycket att 
99 procent av alla motorcykelåkare är laglydiga medborgare11. 
Medlemmar i enprocentsgäng, som Bandidos och Hells Angels, räknas 
till den övriga procenten. Det markerar de på sina västar där 
enprocentsmärket ofta syns. 
 
Hells Angels, Bandidos och övriga enprocentsgäng är självmarkerande 
gäng. De bär kläder, märken och andra attribut för att identifiera sig med 
och stärka grupptillhörigheten. Medlemmarnas lojalitet till sin klubb är 
fundamental – medlemmen ska vara tillgiven gruppen, samhällets regler 
ska förkastas. Namnet och symbolen för organisationen laddas med ett 
rykte om gruppens farlighet, ett skrämselkapital, som medlemmarna kan 
nyttja. För att bygga upp sitt skrämselkapital använder sig klubbarna av 
våld och hot. En känd potential att använda våld är ofta viktigare än 
själva utövandet – omgivningens vetskap om våldskapitalet leder till att 
mc-medlemmen inte alltid behöver ta till våld vid indrivningar, 
utpressningar eller otillåten påverkan. 
 
Även om de kriminella mc-klubbarna väljer att stå utanför samhällets 
lagar och regler, är medlemskapet strikt reglerat. Medlemmen är 
förpliktigad att följa de regler och lagar som mc-klubben har satt upp. 
Den som inte förhåller sig till reglerna bestraffas – i yttersta fall med 
döden.  

 
9 Upphandlingsmyndigheten, 2022. Kunskapsbank för offentliga affärer. Länk  
10  Sveriges kommuner och regioner, 2022. Självstyrelse – värd att värna? 
Länk 
11 Begreppet enprocentsklubb relaterar till en konflikt i USA under 1957 
mellan grupperingar inom det Amerikanska motorcykelförbundet (AMA). 
Med det ökade våldet och oroligheterna inom motorcykelförbundet gick 
AMA ut med uttalandet att 99 procent av deras medlemmar är laglydiga 
medborgare och att endast en procent är laglösa.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/
https://skr.se/download/18.28cd298618116679f1d5e2f8/1654701673746/SKR-Sja%CC%88lvstyre-va%CC%88rd-att-va%CC%88rna-2022-06-08.pdf
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De brottsbekämpande myndigheterna har sedan början av 1990-talet, då 
mc-gängen först etablerade sig i Sverige, fått avsätta stora resurser i 
försöken att bekämpa den brottslighet som de genererar. I dag har mc-
gängen expanderat i antal, de finns numera etablerade över hela landet, 
och står för en omfattande brottslighet som orsakar stort lidande och 
höga samhällskostnader.  
 
De kriminella motorcykelklubbarna bedrivs i mer eller mindre väl 
strukturerade sammanslutningar med huvudsyfte att uppnå finansiella 
vinster genom illegala aktiviteter. Enprocentsgängen kan liknas vid en 
maffia; en organisation och ett nätverk som ägnar sig åt kriminell 
verksamhet och ekonomisk brottslighet, ofta blandat med lagliga 
affärsområden. Mutor, hot och infiltration av samhällsapparaten och 
rättsväsendet är åtgärder som syftar till att maffian ska få arbeta så 
ostört som möjligt.  
 
Det finns ingen svensk definition för organiserad brottslighet. Istället 
använder sig svensk polis av EU:s definition, som består av följande elva 
kriterier12 :  
 

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 

 
Enligt svensk polis uppfyller Hells Angels och Bandidos samtliga elva 
kriterier.13 
 

  
 

12 Sex av kriterierna måste vara uppfyllda för att en gruppering ska anses 
utöva organiserad brottslighet och punkterna 1,3,5, och 11 är obligatoriska.  
13 Polismyndigheten. Organiserad brottslighet. Länk 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/
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Syfte 
I denna rapport ämnar Acta Publica att undersöka i vilken mån personer 
med koppling till kriminella mc-gäng har kandiderat för Sveriges 
riksdagspartier. Enstaka granskningar om politiker kopplade till 
kriminella mc-gäng har tidigare gjorts, men genom att kartlägga 
samtliga kandidater i val mellan 2006 och 2022 blir det möjligt att få en 
djup och bred insikt över hur krafter som ställer sig utanför, och 
motarbetar, vårt gemensamma samhälle representeras i våra etablerade 
politiska partier. 
 
Rapportens syfte blir därmed att söka svar på den stora, och hittills 
obesvarade, frågan; i vilken utsträckning har Sveriges riksdagspartier 
gått till val med kandidater som har kopplingar till den kriminella mc-
miljön?  
 

Metod 
Acta Publicas rapport bygger på material från Valmyndighetens öppna 
data över samtliga personer som har kandiderat i svenska val till 
kommun, riksdag och region (tidigare landsting) från 2006 till och med 
2022.  
 
Kandidaterna har därefter kontrollerats mot Acta Publicas unika 
databaser med tonvikt på förekomst i brottmål, samt mot material från 
polisrapporter, förundersökningar och hemlig underrättelseinformation 
om kriminell organisering. 
 
Acta Publicas kontinuerligt pågående kartläggningar av individer, 
organisationer och företag kopplade till de kriminella mc-nätverken har 
använts i den fortsatta granskningen, kompletterat med ny 
underrättelseinhämtning.  
 
Kartläggningen har bestått av en kvantitativ genomgång av dessa 
individer för att kunna se övergripande mönster i hur många kandidater 
med koppling till den organiserade mc-brottsligheten som har engagerat 
sig i riksdagspartierna och till vilka partier de har sökt sig.  
 
I den övergripande statistiken kommer kandidaterna benämnas vara 
kopplade till kriminella mc-gäng. Det eftersom mer specifik inblandning 
i denna miljö sällan är enkel att definiera.  
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Att vara kopplad till den kriminella mc-miljön, som rapporten beskriver, 
ska till exempel ses som att en person har varit medlem eller rekryt i ett 
kriminellt mc-gäng. Det kan också innebära att personen har visat eller 
visar lojalitet till ett kriminellt mc-gäng eller har kontrollerats av polis 
när hen har festat i de kriminella mc-gängens lokaler. I andra fall kan 
kopplingen härledas till att kandidaten har en nära relation till en 
person som är aktiv inom ett kriminellt mc-gäng.  
 
För att kunna exemplifiera kandidaternas kopplingar till den mc-
kriminella miljön har kvalitativ bearbetning av materialet följt och 
belysande exempel har tillfogats. Steg för steg genomlyses partierna för 
att ge läsaren en överblick över hur många kandidater som har varit, 
eller är, kopplade till den mc-kriminella miljön inom varje riksdagsparti. 
 

Granskningen  
Acta Publica har kartlagt samtliga personer som har kandiderat till 
svenska val sedan 2006. Totalt har 151 personer som kan kopplas till 
kriminella mc-nätverk stått på riksdagspartiernas listor till riksdag, 
kommun och/eller region, före detta landsting. En stor majoritet av 
dessa kandidater, 120 personer, kan kopplas till det kriminella mc-
gänget Hells Angels. Därtill kan 22 kandidater kopplas till Bandidos. 
Kandidaterna har valts ut av partierna, har själva godkänt att stå på 
kandidatlistorna och har på så sätt fått möjlighet att väljas in för att 
påverka politiken i Sveriges kommuner, regioner och riksdag. 
 
Kartläggningen visar att det bland de förtroendevalda som just nu styr 
det svenska samhället finns ett tjugotal personer med koppling till den 
kriminella mc-miljön. De blev förtroendevalda i valet 2018 och sitter 
numera på en rad uppdrag inom sina hemkommuner och regioner. Vissa 
är ordförande, andra är ledamöter i kommunfullmäktige eller 
gruppledare i kommunstyrelsen. Flera mc-kopplade individer sitter 
därtill på attraktiva stolar inom kommunala nämnder, exempelvis i 
inköps- och upphandlingsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, 
kommunrevisionen och miljö- och byggnämnden.. 
 
Acta Publicas granskning kan visa att det inför valet 2022 finns 64 
politiker med koppling till enprocentsgäng på partilistorna, däribland 53 
personer kopplade till Hells Angels och 10 till Bandidos. Bland 
kandidaterna finns tidigare presidenter eller officerare i mc-klubbar 
styrda av Hells Angels och ett tjugotal kandidater som har varit nära 
länkade till organisationen, varit hangarounds eller umgåtts i Hells 
Angels vänskapskrets. Flera av kandidaterna har familjemedlemmar, 
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nära vänskapsband eller delar hushåll med högt uppsatta 
Bandidosmedlemmar. Granskningen omfattar även en drös politiker som 
har festat med mc-gängen i deras klubblokaler – enbart i Hells Angels 
klubblokaler har fler än 40 valbara politiker kontrollerats av polis. Hells 
Angels fester är en viktig del i Hells Angels rekrytering.  
 
Nedan följer en genomgång av de två organiserade kriminella mc-
nätverk som majoriteten av kandidaterna kan kopplas till och som 
rapporten därav har valt att fokusera på, Hells Angels och Bandidos.  
 
Hells Angels 
Hells Angels MC är ett av världens största enprocentsgäng och har 
hundratals avdelningar runt om i världen. Sedan etableringen i Sverige 
199314 finns numera 11 avdelningar i riket och därtill en mängd 
supporterklubbar till organisationen.  
 
Hells Angels har den mest stabila organisationen av alla 
enprocentsklubbar. Det sker sällan förändringar i ledarskapet och 
medlemskapet är vanligtvis ett livslångt åtagande. Den tydliga 
hierarkiska strukturen bygger på att utpekade personer ansvarar för 
olika områden.  I toppen av hierarkin finns en president och dennes så 
kallade officerare, vilka ofta har varit medlemmar en längre tid och visat 
färdigheter inom sina respektive ansvarsområden. 
 
Bandidos 
Hells Angels ärkerival är Bandidos MC, ett internationellt 
enprocentsgäng uppdelat i fem olika nationer över hela världen. Mc-
gänget etablerades i Sverige 1994 och har numera nio lokala Bandidos-
avdelningar runt om i landet, samtliga styrs av det regelverk som har 
upprättats av den Europeiska Nationalen.  
 
Bandidos organisation beskrivs ofta som toppstyrd och totalitär. Det är 
den Europeiska Nationalen som leder de nationella europeiska 
avdelningarna, och det regelverk som Nationalen upprättar fungerar 
som ett styrdokument för organisationen och dess medlemmar. 
Nationellt finns också en Sverigepresident som utövar all kontroll och 
styrning av de lokala Bandidosavdelningarna och undergrupperingarna. 
Under Sverigepresidenten lyder så kallade officerare, som anses vara 
högst upp i hierarkin inom de lokala avdelningarna.  

 
14I mars 1990 utsågs mc-klubben Dirty Dräggels i Malmö till att vara 
hangarounds till Hells Angels. 1993 upptogs klubben som den första svenska 
mc-klubben i Hells Angels och namnet byttes då ut till Hells Angels Sweden. 
Sedan fler HA-avdelningar tillkommit i Sverige heter klubben numera Hells 
Angels Malmö. 
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Medlemskapet  
Liksom i många andra mc-klubbar är vägen till att bli medlem i Hells 
Angels eller Bandidos en process i flera steg. Kandidaten måste fogas in i 
organisationen, visa sig lojal och ha tillgång till en motorcykel av märket 
Harley Davidson. Det sistnämnda ägarskapet spelar en fundamental roll 
i synnerhet för Bandidos, om motorcykeln inte fungerar eller inte kan 
köras får personen inte använda klubbkläder.  
 
Det första steget in i en kriminell mc-organisation brukar kallas 
hangaround, vilket kan liknas vid att vara en springpojke som ska utföra 
tjänster åt avdelningen och dess medlemmar. Kandidaten ska stå till 
medlemmarnas förfogande dygnet runt och följa deras order utan 
invändningar. Vanligtvis är kandidaten hangaround i sex till tolv 
månader innan den blir prospect, provmedlem.  
 
För att flyttas upp i rangordning krävs att personen visar potential att 
växa inom den organiserade brottsligheten. Den som är prospect ska 
utföra de arbetsuppgifter som hen blir tilldelad, som att städa 
klubbhuset, vakta klubbhuset, övervaka polis eller skjutsa fullvärdiga 
medlemmar. Provmedlemmen förväntas vara tillgänglig dygnet runt, 
och kan också behöva begå vissa brott för klubbens räkning.  
 
För Bandidosmedlemmar gäller även ett sista steg i rekryterings-
processen innan fullt medlemskap erhålls, probationary. Kandidaten 
betraktas fortfarande som en medlem på prov men får större rättigheter.  
 
För varje ny medlem krävs en omröstning, där mc-klubbens medlemmar 
måste godkänna den nya rekryten. En fullvärdig medlem är alltid skyldig 
att sätta klubbens intressen först och följa organisationens regelverk. 
Medlemmarna betalar regelbundet avgifter till klubben, ska delta vid 
dess interna veckomöten och vid omröstningar där beslut fattas. Endast 
fullvärdiga medlemmar får bära tatueringar med Hells Angels eller 
Bandidos logotyp och färger. 
 
Den som är medlem i ett enprocentsgäng och inte förhåller sig till 
reglerna bestraffas. Om en medlem misstänks ha brutit mot klubbens 
regler eller lojalitet inleds en intern utredning, och medlemmen blir 
under tiden avstängd. Därefter följer domen, en påföljd som regleras 
efter hur allvarligt lojalitetssveket anses vara. Det ultima straffet är att 
bli utkastad ur klubben, vilket kan hända den medlem som har svikit 
organisationen, har ljugit eller har haft kontakt med rättsväsendet. 
Motorcykeln måste lämnas in, alla föremål med koppling till mc-
klubben måste återlämnas och tatueringar måste täckas över – 
alternativt tas tatueringarna brutalt bort av andra medlemmar med hjälp 
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av vinkelslip eller strykjärn. Att bli utesluten kan också vara livsfarligt. 
Både i Sverige och internationellt finns domar som vittnar om att 
medlemmar som har kastats ut ur Hells Angels har mördats, och 
gällande Bandidos har Polisen liknande misstankar. 
 
Supporters 
De flesta enprocentsgäng, däribland Bandidos och Hells Angels, har 
undergrupperingar som stöttar och är knutna till klubben. Medlemmar i 
dessa grupperingar är ofta brottsaktiva och måna om att visa för 
klubbarna att de är värdiga att bli medlemmar i moderorganisationen.  
 
Kretsen kring Hells Angels brukar kallas den rödvita kretsen, eftersom 
Hells Angels färger går i rött och vitt. De närmaste klubbarna, Red & 
White Crew och Red Devils MC, är startade och direktstyrda av Hells 
Angels. Till supportergrupperna hör även fristående mc-klubbar med 
egna logotyper, som inte är direkt styrda av Hells Angels. På sin väst kan 
de ha attribut där den starka anknytningen till Hells Angels framgår. 
Sedan ett decennium tillbaka har flera av dessa lojala klubbar börjat 
använda ett märke på sina västar som är format som en röd diamant med 
siffrorna 81 skrivna i vitt, det så kallade diamantmärket. Klubbar som bär 
diamantmärket kallas ofta för diamantklubbar, märket medför särskilda 
krav från Hells Angels och visar att klubben, och de enskilda 
medlemmarna, är särskilt utvalda. 
 

 
Enskilda eller mc-klubbar som visar stor  
lojalitet med Hells Angels kan få ett diamantmärke, en så kallad  
diamantpatch, som utmärkelse. Utmärkelsen  
ska sys fast på mc-västen. 
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I Hells Angels närmsta krets finns mc-klubbar som ingår i Swedish Biker 
Model, SBM, en rikstäckande organisation med lokala avdelningar som 
Hells Angels har startat och numera styr15. För att en mc-klubb ska tas 
upp som medlem i SBM krävs att den uppfyller ett antal kriterier, ett 
regelverk kallat Sverigemodellen. De klubbar som ingår i Sverigemodellen 
förväntas delta på Hells Angels fester och därtill bjuda in Hells Angels 
till sina egna fester. Så skapas en rekryteringsbas för framtida 
medlemmar. Att vara supporterklubb eller en fristående mc-klubb med 
kamratband till Hells Angels fungerar ofta som en språngbräda till att bli 
en egen fullvärdig avdelning.  
 
Kretsen kring Bandidos kallas den rödguldiga kretsen, eftersom Bandidos 
färger går i rött och guld. Support Team X, eller X-team, är Bandidos 
närmaste supporterorganisation med nära och regelbunden kontakt till 
moderorganisationen. Medlemmarna i X-team begår ofta brott för 
Bandidos räkning – som att samla in skulder eller sälja knark – och har 
varit inblandade i flera grova våldsdåd under senare år.  
 
2014 grundade Bandidos Independent Motorcycle Association, IMA, som 
ett svar på Hells Angels motsvarande Sverigemodellen. Genom att mc-
klubbar ansluter sig till medlemskap i IMA breddas supporter-
organisationen och modellen utgör i förlängningen en rekryteringsbas 
för framtida medlemskap i Bandidos. 2016 fortsatte Bandidos att bredda 
sin rekryteringsbas och grundade Red and Gold family, RGF, som är en 
sammanslutning av alla Bandidosklubbar och deras närmaste 
supporterklubbar. Klubbarna använder sig av Bandidos färger, vilka bara 
får användas av de klubbar som stöttar Bandidos. Genom att anta 
färgerna ingår man i mc-gängets närmaste krets, vilket medför vissa 
skyldigheter. Supporterklubbarna i RGF är Bandidos främsta 
rekryteringsbas, där både individer och klubbar rekryteras direkt in i 
organisationen.  
 
  

 
15 Uppgiften bygger på Polismyndighetens bedömning. 
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De politiska partierna 
 

 
 
Acta Publicas granskning visar att personer med koppling till 
enprocentsgängen har funnits med på vallistorna för samtliga partier i 
Sveriges riksdag. Men antalet skiljer sig stort mellan partierna. 
Sverigedemokraterna sticker ut som partiet med klart flest mc-kopplade 
kandidater. Av samtliga kandidater med koppling till enprocentsgäng 
har nästan 60 procent kandiderat för Sverigedemokraterna. Inför 
höstens val står 58 procent av de 64 kandidater som har koppling till den 
kriminella mc-miljön på Sverigedemokraternas listor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I följande del av rapporten kommer samtliga riksdagspartiers kopplingar 
till enprocentsgängen att genomlysas och redovisas.  
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Sverigedemokraterna 
Efter en bygglovskonflikt mellan Kungsbacka kommun och Hells Angels-
supportrarna Red Devils gick en sverigedemokratisk kommunpolitiker ut 
och försvarade mc-klubben. ”Polisen kan prata med dem istället för att 
svartmåla dem”, ”Det finns gäng som är mycket värre” och ”de har bara 
fester som vilken förening som helst”, sa kommunpolitikern i en intervju 
med Norra Halland i augusti 202116. 
 
Uttalandena rimmar illa med Sverigedemokraternas generella politik 
mot organiserad brottslighet. 2018 förklarade partiledare Jimmie 
Åkesson krig mot den organiserade brottsligheten när han under en 
partiledardebatt föreslog att Sverige skulle sätta in militär för att 
bekämpa problemet. Fyra år senare, sommaren 2022, riktade partiet en 
misstroendeförklaring mot den socialdemokratiska justitieministern 
Morgan Johansson med motiveringen att ministern ”har låtit 
kriminaliteten breda ut sig i vårt land och låtit Sverige bli ett 
gangsterland17”.  
 
För att komma till rätta med problemet har Sverigedemokraterna sedan 
länge drivit frågan att göra det brottsligt att vara med i ett kriminellt 
gäng. Till Aftonbladet uppger partiet i augusti 2022 att lagförslaget är 
den insats som skulle ha absolut störst effekt på skjutvåldet i Sverige18. 
Men, förslaget har mötts med kritik från juridiskt håll eftersom det finns 
flera svårigheter med att bevisa att någon är med i ett kriminellt gäng. 
Det skulle i realiteten bara kunna bevisas när det kommer till gäng med 
tydliga strukturer – som Bandidos och Hells Angels.   
 
Lagförslaget skulle därmed innebära att flera av partiets kandidater 
skulle kunna definieras som brottslingar. Sverigedemokraterna är 
nämligen det parti som har flest kopplingar till kriminella mc-gäng. 
Sedan valet 2006 har 88 kandidater som rör sig i den kriminella mc-
sfären ställt upp på partiets valsedlar. 71 av dessa har visat lojalitet till 
Hells Angels, och tretton kandidater har kopplingar till det rivaliserande 
mc-gänget Bandidos. Här hittar vi också kandidater med koppling till de 
kriminella mc-gängen Outlaws MC, Rock Machine MC och Satudarah 
MC.  
 
Inför valet i höst finns 31 kandidater som kan kopplas till Hells Angels 
uppskrivna och 7 kandidater med koppling till Bandidos.  

 
16 Norra Halland, 14 augusti 2021. ”Sluta svartmåla Red Devils” Länk 
17 Se bland annat: SVT Nyheter, 9 juni 2022. ”SD väcker misstroende mot 
Johansson” Länk 
18 Aftonbladet, 25 augusti 2022. ”Stjärnadvokaten om gängförbud: 
”Symbolpolitik””. Länk 
 

https://norrahalland.se/blaaljus/sluta-svartmaala-red-devils/26196
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-misstroende
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/V9Kko4/advokat-johan-eriksson-om-gangforbud-symbolpolitik
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Ulf Hansen 
Den sverigedemokratiska kommunpolitikern är kanske mest känd som 
trummis i det nationalistiska rockbandet Ultima Thule. Med bandet har 
Hansen spelat hos både Hells Angels i Karlstad och hemma hos 
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under en sommarfest 
2015. På festen togs en bild med partiledaren och bandmedlemmarna i 
Ultima Thule som senare skulle spridas i media. Där står samtliga med 
glada leenden och matchande tröjor med texten ”Give ‘em hell”. När 
bilden tas är Hansen inte bara trummis i Ultima Thule, han är samtidigt 
medlem i motorcykelklubben Paschas MC, en diamantklubb lojal med 
Hells Angels. Två andra Ultima Thule-medlemmar som syns på bilden är 
också medlemmar i samma mc-klubb.  
 

 
Ulf Hansen tillsammans med andra medlemmar i Paschas MC. Likt övriga 
medlemmar har han diamantmärket fastsytt på sin väst för att visa sin 
lojalitet med Hells Angels MC.  
 
2018 väljs Ulf Hansen in i kommunfullmäktige i Nyköping för 
Sverigedemokraterna. Då är han inte längre officiell medlem i Paschas 
MC. Men hans koppling till Hells Angels är känd: Redan 2013 fångades 
Ulf Hansen på video när han glider genom Nyköping på sin motorcykel 
körandes i en kortege tillsammans med Paschas MC och Hells Angels. 
Kortegen följde ett möte som Hells Angels hade hållit i Paschas MC:s 
klubblokal och ska enligt underrättelseuppgifter ha varit en 
maktdemonstration från Hells Angels avdelning i Nyköping för att 
markera att de står på Paschas MC:s sida i en konflikt med La Familia, en 
annan kriminell mc-gruppering på orten. Paschas MC hade nyligen blivit 
en supporterklubb till Hells Angels. På bilder från kortegen bär Ulf 
Hansen en väst med diamantmärket. På kvällen gick sällskapet, 50 
personer från Paschas MC och Hells Angels, ut och festade på en 
nattklubb i Nyköping.  
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Fotografiet på Ulf Hansen vid trummorna är inte taget hemma hos Jimmie 
Åkesson utan på en annan spelning för andra likasinnade.  
 
I samband med att Ulf Hansens kopplingar till Hells Angels har 
uppmärksammats i media, har han flera gånger nekat till att han skulle 
ha en relation till den kriminella mc-världen. ”Historia är historia och 
nu är nu. Så enkelt är det”, sa han i en intervju med Eskilstuna-Kuriren 
under 201719. Dock fotades Ulf Hansen senast 2017 med diamantmärket 
och vid samma tid festade han tillsammans med medlemmar i Hells 
Angels undergrupp Red Devils. Senast 2021 var han inne och 
kommenterade på Paschas MC:s slutna Facebooksida. Inför valet 2022 
står Ulf Hansen med på Sverigedemokraternas lista igen.  
 
Kompis med livsstilskriminella 
Hösten 2017 görs en razzia mot en brottsmisstänkt Bandidosmedlems 
förråd i en gammal svinfarm på landsbygden i Skåne. Förutom en 

 
19 Eskilstuna-Kuriren, 16 september 2017. ”SD-profilen markerade stöd för 
kriminellt mc-gäng” Länk 

https://ekuriren.se/sormland/sd-profilen-markerade-stod-for-kriminellt-mc-gang
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motorcykel, flaggor och märken kopplade till Bandidos hittas en 
revolver, ammunition och amfetamin. I förrådet finns också en tv-skärm 
där bilder från övervakningskameror runt förrådet syns, och när 
poliserna letar upp kamerorna blir det tydligt att även ett annat förråd 
bevakas. Det leder polisen till SD-kandidatens förråd. I kandidatens 
förråd finns Bandidos-klistermärken och banderoller, skyddsvästar, 
rånarluvor och tomhylsor. Något åtal väcks inte mot SD-kandidaten, 
men hans Bandidosvän döms för bland annat vapen- och narkotikabrott. 
I flera år innan händelsen har SD-kandidaten länkats till 
livsstilskriminella, och han ska enligt underrättelseuppgifter umgås i 
kriminella sammanhang. Av den anledningen har han också fått sina 
vapeninnehav ifrågasatta i flera omgångar. I valet 2022 kandiderar 
mannen till regionfullmäktige i Skåne.  
 
Vicepresidenten  
Den skånska mannen har kandiderat i alla val sedan 2006 och sitter för 
närvarande som ledamot för Sverigedemokraterna i 
kommunfullmäktige. Vid sidan av sitt politiska arbete har han också 
varit engagerad i det nu nedlagda lokala mc-gänget Crooks MC, tidigare 
en diamantklubb med nära band till Hells Angels. I rollen som vice 
president dök han upp på Hells Angels 20-årsjubileum i Helsingborg i 
september 2016. Spåren av Hells Angels-lojaliteten går även att hitta på 
hans Facebook, där han öppet har gillat ett tiotal sidor för olika Hells 
Angels-grupper runt om i världen. Han är även aktiv med inlägg på Red 
Devils Facebooksida.  
 
De västsvenska ex-presidenterna 
Två män i Västsverige, Bohusläningen och Västgöten, har en liknande 
historia och kandiderar båda för Sverigedemokraterna till 
kommunfullmäktige i höstens val. Västgöten var tidigare president i mc-
gänget Blodörn MC, och är idag medlem i klubben Irminsul MC, en klubb 
där medlemmar sedan ett decennium tillbaka bär Hells Angels rödvita 
lojalitetsmärkte, diamantmärket, på bröstet. I en polisrapport beskrivs 
klubben ha ”goda och starka band till Hells Angels” och Västgöten har 
flera gånger besökt fester med undergruppen Red Devils, som han även 
på Facebook stöttar i en sluten grupp. I valet 2022 kandiderar mannen 
till ett kommunfullmäktige i Västergötland.  
 
Även Bohusläningen har ett förflutet som president i en Hells Angels-
lojal klubb och har festat med Red Devils – mot slutet av 2010-talet 
deltog han bland annat på Red Devils tioårsjubileum. I sociala medier 
har Bohusläningen fortsatt att hålla kontakten med den rödvita mc-
miljön, på Facebook gillar han flera Hells Angels-lojala diamantklubbar 
och han är därtill medlem i en sluten Facebookgrupp för Irminsul MC, 
den diamantklubb som Västgöten är medlem i. Samtidigt är 
Bohusläningen gruppledare för Sverigedemokraterna i sin hemkommun 
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och sitter för närvarande som ledamot i kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och arvodesberedningen. I höstens val kandiderar 
han åter igen.  
 

 
I mer än tio år har SD-politikern varit aktiv inom den rödvita miljön. 2019 
blev han fullvärdig medlem i den diamatpatchade klubben Irminsul 
Choppers MC.  
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Skribenten 
2018 valdes en SD-politiker in som ersättare i kommunfullmäktige i 
Södermanland och ledamot i kommunrevisionen. Mannen har politiskt 
profilerat sig i frågan om hårdare straff i insändare i lokaltidningen och 
där varnat för att tron på rättsstaten sjunker hos allmänheten. Samtidigt 
har han själv en bakgrund inom Hells Angels-miljön, och festade bland 
annat med Hells Angels under 2012. På internetsidan Payback har han 
skrivit flera artiklar. Bland annat en från 2013, där han uttrycker 
besvikelse över att Harley Davidsons Sverigeklubb hade nekat honom att 
bli lokalt ombud eftersom han var med i en klubb som tillhör den Hells 
Angels-anslutna Sverigemodellen, Yggdrasil MC.  
 
Hans lojalitet till Yggdrasil MC syns än idag på Facebook där han bland 
annat poserar i munskydd med klubbmärket och gillar ett stort antal 
Hells Angels-relaterade sidor. 2022, samma år som han önskar att bli 
vald på nytt, är han med i flera slutna Facebookgrupper till stöd för 
undergruppen Red Devils och flera diamantklubbar.   
 
SD-motormannen 
 

 
SD-kandidaten tillsammans med andra medlemmar i diamantpatchade och 
Hells Angels-lojala mc-klubben Beer Brothers. Under mer än tio år vad SD-
politikern medlem, under en period även klubbens vice president.  
 
Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet med en 
intresseförening för motorintresserade partimedlemmar, SD Motor, och 
har därtill ett nätverk för partimedlemmar inom mc-miljön, SD Biker. 
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Tillsammans kan mc-intresserade partimedlemmar köra i korteger och 
sy fast ett särskilt märke, en front patch, på sina västar för att uttrycka 
stöd för partiet. Bland kontaktpersonerna hittar vi flera gamla 
medlemmar i Hells Angels-stöttande mc-gäng. En man i 60-årsåldern 
har ett långt förflutet i den rödvita miljön och har otaliga gånger festat 
med Hells Angels. I över tio år har mannen varit medlem i Beer Brothers 
MC, en diamantklubb där han under större delen av tiden var vice 
president. I höstens val kandiderar SD-motormannen till ett 
kommunfullmäktige i Västergötland. 
 
Facebookaren 
 

 
På sociala medier publicerar SD-kandidaten bilder på sig själv iklädd 
supporterkläder som tydligt visar hans stöd för Hells Angels MC. Han är 
också medlem i flera Facebookgrupper som är knutna till Hells Angels och 
dess undergrupper. 
 
Inför höstens val kandiderar en man till ett kommunfullmäktige i 
Stockholms län som under flera år har varit aktiv med att visa stöd till 
Hells Angels på Facebook. 2015 laddade han upp ett foto på en väst 
märkt ”Mjölner MC”, en Hells Angels-lojal klubb. I kommentarerna till 
bilden gratuleras han. Fem år senare poserade mannen på en bild med 
en ”81 Eastside”-mössa på huvudet, en mössa som visar stöd för Hells 
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Angels20. Året därpå, 2021, lade mannen upp en bild på en tröja med de 
rödvita bokstäverna ”ACAB” (en förkortning för ”all cops are bastards”, 
vilket kan översättas till ”alla poliser är svin”). Samtidigt som mannen 
vill in i maktens korridorer är han med i den slutna Facebookgruppen 
”Support 184 Svenljunga”, vars siffror symboliserar HA:s undergrupp 
Red Devils21.  
 
Festade på mordplats  
Hells Angels klubbgård i Gunnilse, utanför Angered, har varit centrum 
för många av mc-gängets större fester. Här har flera jubileum firats, och 
hit kommer internationella och långväga gäster för att visa sina 
sympatier till det kriminella nätverket. 
 
Gården är också känd av mörkare anledningar. 2001 skedde ett 
uppmärksammat dubbelmord där, då två före detta medlemmar i det 
kriminella mc-gänget Brödraskapet mördades inför publik. Tre personer 
med kopplingar till Hells Angels åtalades för mordet, men bara en av 
dem dömdes för inblandningen. Media har även berättat om hur 
utkastade medlemmar i Hells Angels har tagits ut till gården i Gunnilse, 
och där fått sina tatueringar bortbrända med strykjärn och vinkelslip22.    
 
2012 tog sig två sverigedemokratiska kandidater från Västsverige, 
aktuella i höstens val, till gården i Gunnilse för att delta på festligheter 
med Hells Angels. De båda har därefter fortsatt att hålla kontakten till 
miljön, den ena blev 2016 medlem i den Hells Angels-lojala och numera 
nedlagda klubben Cults MC. Den andra mannen, som också är 
kontaktperson för SD Motors lokala avdelning, är medlem i flera privata 
grupper kopplade till Hells Angels-miljön på Facebook, bland annat 
stöttar han undergruppen Red Devils lokala avdelning och i slutet av 
förra året gick han med i en privat grupp för diamantklubben Beer 
Brothers MC.  
 
  

 
20Hells Angels associeras ofta med nummer 81. Åttan står för den åttonde 
bokstaven i alfabetet, H, och ettan för den första bokstaven i alfabetet, A.  
21 Siffrorna i 184 associerar till Red Devils, förkortat RD. 18 står för den 
artonde bokstaven i alfabetet, R, och fyran för den fjärde bokstaven i 
alfabetet, D. 
22 Se bland annat:  Expressen, 28 september 2019. ”De festar på en 
mordplats” Länk Expressen, 28 september 2019. ”Hells Angels fest i natt - 
500 besökare på plats” Länk  och Aftonbladet, 26 april 2002. ”Männen 
mördades inför publik”  Länk 

https://www.expressen.se/gt/kronikorer/daniel-olsson/de-festar-pa-en-mordplats/
https://www.expressen.se/gt/polisen-om-stora-ha-festen-vet-att-de-inte-blir-sa-glada/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J1xGa7/mannen-mordades-infor-publikn
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Kristdemokraterna  
När KD-politikern och advokaten Ismo Salmi kom till ett häkte iklädd en 
tröja med Hells Angels-symboler för ett möte med en klient lät 
reaktionerna inte vänta på sig. Salmi har sedan tidigare kallats Hells 
Angels-advokaten av media, eftersom han återkommande har företrätt 
både organisationen och enskilda medlemmar i sitt arbete och ifrågasatt 
bilden av mc-gängets kopplingar till kriminalitet. Snart efter Expressens 
avslöjande23 avgick Salmi som kommunfullmäktigeledamot i Upplands 
Väsby för att förtroendet för partiet inte skulle skadas24. Men Salmi är 
långt ifrån den enda kristdemokraten som har mc-koppling, trots att 
partiet profilerar sig som hårt mot den organiserade brottsligheten. På 
sin hemsida skriver Kristdemokraterna att det är de kriminella gängen 
som bidrar till den våg av grov brottslighet som präglar Sverige. För att 
komma till rätta med problemet vill Kristdemokraterna se hårdare straff 
för den som ingår i kriminella gäng och att samröre med organiserad 
kriminalitet ska förbjudas.  
 
De hårda straffen skulle kunna omfatta flera kandidater på 
Kristdemokraternas lista. Sedan 2006 har partiet haft tio mc-kopplade 
kandidater på sina valsedlar.  
 
Kristdemokraterna har sedan 2006 haft tio mc-kopplade kandidater på 
sina valsedlar. Åtta av dessa har kunnat länkas till Hells Angels, en till 
Bandidos och en kandidat till Satudarah MC. Även om 
Socialdemokraterna till antalet har haft fler mc-kopplade kandidater än 
partiet, sticker Kristdemokraternas kandidater ut i resultatet. Bland 
dessa återfinns flera personer som står högt i rang och har haft nära 
anknytning till den kriminella mc-miljön i närtid. Inför höstens val står 
sju mc-kopplade personer på partiets listor, sex Hells Angels-kopplade 
kandidater och en person kopplad till Bandidos.  
  
Den kristna bikern 
KD-politikern har stått med på Kristdemokraternas listor sedan 2006, 
och har kandiderat till både kommun- och regionfullmäktige samt till 
riksdagen. 2018 valdes han in som gruppledare i en region i västra 
Sverige och sitter därtill som ersättare i kommunfullmäktige. Nu ställer 
mannen upp i höstens val till kommun- och regionfullmäktige. 
 
Samtidigt är mannen medlem i det kristna mc-gänget Conquest MC:s 
avdelning på västkusten, som bildades 2021. Den Sverigemodells-
anslutna mc-klubben har avdelningar i Sverige och Norge och 

 
23 Expressen, 9 februari 2022. ”Advokaten kom till häktet - hade en Hells 
Angels-tröja” Länk 
24 Expressen, 11 april 2022. ”Hells Angels-advokaten avgår som KD-politiker” 
Länk 

https://www.expressen.se/nyheter/advokaten-kom-till-haktet-hade-hells-angels-troja/
https://www.expressen.se/nyheter/krim/hells-angels-advokaten-avgar-som-kd-politiker/
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medlemmarna beskriver sig själva som kristna bikers. Enligt 
underrättelsekällor från norsk polis styrs Conquest MC direkt av Hells 
Angels.  
 

 
KD politikern har parallellt med sitt uppdrag som gruppledare för KD varit 
aktiv i mc-klubben Conquest MC, som är nära länkad till Hells Angels MC. 
Under våren 2021 blev han fullvärdig medlem i klubben och på hösten 
samma år festade han med likasinnade hos den diamantpatchade klubben 
Cults MC.  
 
KD-politikern gick med i mc-klubben 2021, och under samma period 
festade han bland annat med Red Devils och Hells Angels. I september 
kontrollerades mannen på en fest arrangerad av Hells Angels-lojala, nu 
nedlagda, Cults MC. På festen greps flera personer av polis misstänkta 
för bland annat narkotikabrott och blåljussabotage. När KD-politikern 
kontrollerades av polis bar han en väst där hans rangordning i mc-
klubben markerades på bröstet: vice-president. I samma lokal, ett halvår 
senare, blev en man som hade slängts ut ur Hells Angels kallblodigt 
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mördad, genom att skjutas och få halsen avskuren. Misstanken är att 
Hells Angels låg bakom mordet25.  
 
Paret  
Två kandidater för Kristdemokraterna hoppas inför valet 2022 på att få 
en plats i ett kommunfullmäktige i Kronobergs län. De två kandidaterna, 
en man och en kvinna, bor ihop och kan båda kopplas till Hells Angels. 
2012 deltog mannen på en Hells Angels-sammankomst som hangaround 
i den lojala klubben Cruel Company MC. Numera pryds hans 
Facebooksida av bilder där han poserar i tröjor som visar stöd för Hells 
Angels. På sin omslagsbild bär mannen en munkjacka med texten 
”Support 81”, Hells Angels fond för fängslade medlemmar associeras 
ofta med nummer 81. Åttan står för den åttonde bokstaven i alfabetet, 
H, och ettan för den första bokstaven i alfabetet. Detta har inte gått 
obemärkt förbi, en kollega till mannen, en lokal kristdemokratisk 
politiker har kommenterat hans bild med bland annat ”du ser fanimej 
kriminell ut”. 2018 skickade mannen en god jul-hälsning till Hells 
Angels i Göteborg och året därpå till sympatisörer till Hells Angels i 
Eskilstuna. På Facebook är mannen även medlem i flera slutna grupper 
knutna till Hells Angels-miljön. Enligt Polisen är även hans sambo, som 
också kandiderar för KD, länkad till den rödvita miljön.  
 

  
 
På Kd-politikerns Facebooksida poserar han i en tröja som visar support för 
Hells Angels i Göteborg (bilden tv). På en annan bild visar han sitt stöd för 
Red Devils MC (bilden th).  
 

 
25 Expressen, 5 april 2022. ”Linus Bergh slängdes ut ur Hells Angels - 
mördades framför flickvännen” Länk 

https://www.expressen.se/nyheter/linus-bergh-slangdes-ut-ur-hells-angels-mordades-framfor-flickvannen/
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Firade in mc-klubb i Bandidosfamiljen 
I oktober 2019 såg flera vittnen hur ett trettiotal polisbilar parkerade 
utanför en industrilokal på det småländska höglandet. En större razzia 
genomfördes på en privat fest som arrangerades av den lokala mc-
klubben Invicto MC. Under en längre tid hade polisen och kommunen 
jobbat mot att Bandidos skulle få fäste i området, och Invicto MC hade 
varit öppna med att de stod det kriminella mc-gänget nära. Nu, under 
oktoberkvällen, tog den lokala mc-klubben det slutgiltiga steget in i 
Bandidos-familjen. Festen var ett så kallat ”color party”; klubben skulle i 
Bandidos närvaro få nya färger på sitt klubbmärke, rött och guld, för att 
markera samhörigheten med Bandidos. När Polisen slår till mot festen 
kontrolleras samtliga festdeltagare. Bland det stora antalet 
Bandidosmedlemmar fanns bland annat tre brottsmisstänkta personer 
som kunde hämtas in till förhör26. På festen kontrollerades också en 
kristdemokratisk kandidat, som sitter som ledamot för partiets lokala 
styrelse. I valet 2022 kandiderar kvinnan till ett kommunfullmäktige på 
höglandet.  
 

 
KD-kandidaten och ett stort antal Bandidosmedlemmar från hela landet for 
i oktober 2019 till det småländska höglandet för att fira att mc-klubben 
Invicto MC hade blivit upptagen i Bandidosfamiljen.  
 

 
26 Smålands-Tidningen, 28 oktober 2019. ”Polisen om jätterazzian: ”Viktigt 
att vi markerar mot personer som inte är välkomna”. Länk 

https://www.smt.se/2019-10-28/polisen-om-jatterazzian-viktigt-att-vi-markerar-mot-personer-som-inte-ar-valkomna
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Red Devils-supportern 
”Äntligen tisdag efter ett hårt KF möte”, skriver mannen från 
Östergötland till en bild som han laddar upp på Facebook i februari 
2020. Han står i Crossroads MC:s klubblokal med en mössa som visar 
stöd för Hells Angels officiella underklubb Red Devils. Några månader 
senare ska mannen ladda upp en ny bild på Facebook när Red Devils 
kommer på besök till klubblokalen – ett besök som mannen väljer att 
kalla ”i glada vänners lag”. Mannen själv är medlem i Crossroads MC, en 
kristen motorcykelklubb som förutom sin lojalitet till Jesus har visat 
lojalitet med Hells Angels. Mannen har också kandiderat för 
Kristdemokraterna i varje val sedan 2006, och valdes 2018 in i 
kommunfullmäktige för partiet. Under den senaste mandatperioden har 
han även gått med i den i den slutna Facebook-gruppen ”Support Big 
Red machine Eskilstuna”.  
 

 
KD-kandidaten publicerar en bild på sig själv i Red Devils mössa, bara 
timmar efter att han suttit i ett kommunfullmäktigemöte våren 2020. Som 
bildtext skriver han ”Äntligen tisdag efter hårt KF möte”.  
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Socialdemokraterna  
När statsminister Magdalena Andersson tillträdde hösten 2021 pekades 
den organiserade brottsligheten ut som ett av de viktigaste 
samhällsproblemen att bekämpa. ”För det första: Att vända på varje sten 
för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottslighet som 
idag hotar hela samhällsgemenskapen”27, lät det i regeringsförklaringen.  
 
I valmanifestet inför höstens val framgår tunga straffskärpningar, inte 
minst för gängkriminella, och partiet vill att det ska vara olagligt att 
rekrytera in unga människor i gängkriminalitet. ”Vi vill bekämpa 
gängkriminaliteten med en politik som ser hela problemet”, sa 
statsminister Magdalena Andersson i augusti 2022.  
 
Den omskrivna före detta riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson är 
en av de socialdemokratiska kandidater som historiskt kunnat länkas till 
Hells Angels, både privat och genom sina omdiskuterade affärer28. Totalt 
har partiet sedan 2006 haft 22 kandidater med kopplingar till den 
kriminella mc-miljön på sina vallistor. Av dessa kan 20 kandidater 
kopplas till Hells Angels och två personer till Bandidos.  
 
Inför valet 2022 står åtta personer med koppling till Hells Angels och en 
Bandidos-kopplad kandidat med på partiets lista.   
 
Första maj-presidenten  
Den 1 maj 2013 gick den socialdemokratiska politikern genom sin 
skånska hemkommun med ett plakat. Han intervjuades av 
lokaltidningen och förklarade att han går i förstamajtåget varje år 
tillsammans med sin fru, det här året för att slå vakt om arbetares 
rättigheter. Några månader senare dök socialdemokraten upp på ett 
barhäng hos Red Devils. Året därpå, 2014, blev han medlem i Black 
Diamond MC, en motorcykelklubb som ingår i Sverigemodellen. I mc-
klubben steg han snabbt i rang, och fick snart rollen som president. 2018 
valdes han in som ersättare i kommunfullmäktige, och för närvarande 
sitter presidenten som förtroendevald i skol- och 
utbildningsberedningen. Till hösten kandiderar han åter för 
Socialdemokraterna i valet.  
 

 
27 Regeringskansliet, 30 november 2021. Regeringsförklaring avgiven av 
statsminister Magdalena Andersson Länk  
28 Se bland annat: Norrtelje Tidning, 12 oktober 2011.  ”HVB-hem 
samarbetade med mc-gäng” Länk och Expressen, 14 oktober 2014. Han 
tjänar miljoner – på flyktingbarnen Länk 
 

https://www.regeringen.se/tal/2021/11/regeringsforklaring-avgiven-av-statsminister-magdalena-andersson/
https://www.norrteljetidning.se/2011-10-12/hvb-hem-samarbetade-med-mc-gang
https://www.expressen.se/nyheter/han-tjanar-miljoner--pa-flyktingbarnen/


 

31 
 

Festprissarna 
I september 2016 firade Hells Angels Helsingborgsavdelning att det var 
tjugo år sedan de blev fullvärdiga medlemmar i det kriminella mc-
gänget. Bland besökarna fanns medlemmar och supportrar från hela 
Sverige, och långväga gäster från bland annat Polen, Turkiet och 
Kanada. Till festen anlände också två män, som båda har kandiderat för 
Socialdemokraterna. De två männen delade, förutom sitt 
socialdemokratiska engagemang i sin hemkommun, medlemskap i mc-
klubben Gehennas MC som är länkad till Hells Angels genom 
Sverigemodellen. Den ena mannen kandiderade för Socialdemokraterna 
i valen 2006 och 2010, samtidigt som han festade med Hells Angels 
undergrupp Red Devils. Den andra mannen valdes in som ledamot i 
kommunfullmäktige efter valet 2018 och är ersättare i 
kommunstyrelsen. Hans stöd till Hells Angels finns även på bilder, där 
han poserar i stöttande tröjor. Till hösten ställer han upp i valet för ännu 
en mandatperiod i kommunfullmäktige.  
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Moderaterna  
2017 fick en moderat politiker lämna sina uppdrag i Ale kommun efter 
att ha varit inblandad i en fastighetsaffär med två medlemmar i Hells 
Angels29. Köpet ansågs möjliggöra för det kriminella mc-gänget att 
organisera sig i kommunen, något som gick rakt emot partilinjen som är 
strikt mot organiserad brottslighet30. Moderaterna är ett av de partier 
som vill se hårdare lagar för de som ingår i kriminella gäng, bland annat 
genom att ändra lagen så att det blir straffbart att hjälpa kriminella 
nätverk. Det ska vara brottsligt att agera chaufför, spana åt gäng och 
agera springpojke31. I ett tal sommaren 2021 förklarade moderatledaren 
Ulf Kristersson att de kriminella gängen är inhemska terrorister som 
”måste mötas med kraften i svensk terrorlagstiftning”32.  
 
Totalt elva av partiets kandidater sedan 2006 skulle riskera att mötas av 
terrorlagen om förslaget gick igenom. Majoriteten, tio kandidater, på 
grund av sin koppling till Hells Angels. Däremot har inga Bandidos-
kopplade kandidater varit attraherade att kandidera för Moderaterna. 
Inför valet 2022 står tre personer med Hells Angels-koppling på 
kandidatlistan.  
 
Jägarnas riksdagskandidat 
2018 valdes den unga mannen in som ersättare i ett kommunfullmäktige 
i Västsverige. Numera har han plats som ledamot i både 
kommunfullmäktige och välfärdsutskottet. Samtidigt är han medlem i 
Jägarna MC, en Sverigemodellklubb, med nära band till Hells Angels. De 
starka banden till Hells Angels har mannen själv medgett, enligt ett 
förundersökningsprotokoll har mannen i polisförhör uppgett att han ”är 
kompis med killarna i HA”. På Facebook finns bilder där mannen poserar 
iklädd en skinnväst som markerar hans medlemsstatus i det Hells 
Angels-lojala mc-gänget, och på sidan har mannen även lagt upp 
semesterbilder. På en av bilderna står han tätt ihop med flera 
människor, däribland vice presidenten i en annan Hells Angels-kopplad 
mc-klubb. Bildtexten lyder: ”Juldag i Spanien med likasinnade 
svenskar”. Inför höstens val kandiderar mannen till riksdagen för 
Moderaterna. 
 

 
29 Expressen, 26 januari 2017. ”Politiker lämnar uppdrag - efter makens HA-
affär” Länk 
30 Göteborgs-Posten, 9 januari 2017. ”Hells Angels-medlem köper gästgiveri - 
en stor oro i Ale kommun”  Länk 
31 Aftonbladet, 15 augusti 2022. “M: Straffa de som bistår gängen”. Länk 
32 Dagens Nyheter, 12 september 2921. ”M: Använd terrorlagstiftning mot 
gängkriminella” Länk 

https://www.expressen.se/gt/politiker-lamnar-uppdrag--efter-makens-ha-affar/
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/hells-angels-medlem-k%C3%B6per-g%C3%A4stgiveri-stor-oro-i-ale-kommun-1.4104868
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KzQpP4/m-vill-straffa-fler-som-bistar-gangen
https://www.dn.se/sverige/m-anvand-terrorlagstiftning-mot-gangkriminella/
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Den moderata riksdagskandidaten i sin mc-väst gästar mc-klubben Fubar 
MC år 2022.  Fubar MC bär diamantpatchen, som är ett lojalitetsmärke för 
Hells Angels MC. I förhör med polisen har moderatpolitikern berättat att 
han ”är kompis med killarna i HA”.  
 
Byggherren 
En man i Sydsverige valdes 2018 in som ledamot i kommunfullmäktige 
för Moderaterna. Numera är han andra vice ordförande i bygg- och 
miljönämnden i kommunen, vilket innebär inflytande i en bransch som 
tenderar att vara attraktiv inom den organiserade brottsligheten33. 
Samtidigt har mannen kopplingar till den rödvita miljön, 2021 pekades 
han av polis ut som länkad till Hells Angels. 
 
  

 
33 Se bland annat, Brottsförebyggande rådet, 2016. ”Kriminell infiltration av 
företag”. Länk 

https://bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0faf3e/1461913716167/2016_10_Kriminell+infiltration+av+f%C3%B6retag.pdf
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Vänsterpartiet  
I oktober 2017 avslöjade Norrbottens-Kuriren att ett vänsterpartistiskt 
kommunalråd i Överkalix hade hjälpt Hells Angels i jakten på en stulen 
bil34. Vänsterpartisten hade delat vidare ett inlägg på Facebook av den 
lokala Hells Angels-ledarens efterlysning, med förtäckta hot mot 
biltjuven. Partiet tog snabbt avstånd från kommunalrådets beslut att 
förmedla kontakter för aktiva Hells Angels-medlemmars räkning35. 
Samtidigt har sju personer med koppling till mc-gäng, samtliga 
kopplade till Hells Angels, stått med på Vänsterpartiets listor sedan 
2006. I valet 2022 kandiderar tre Hells Angels-kopplade kandidater.  
 
Dömd mc-kandidat 
En man från Södermanland kandiderar till kommunfullmäktige i höstens 
val. Han har tidigare haft en officersroll som secretary för Särimner MC i 
sin hemkommun, en klubb ansluten till Sverigemodellen. År 2010 deltog 
han på Hells Angels barhäng i Norrköping. 2015 dömdes mannen till 
skyddstillsyn för bland annat narkotikabrott, knivbrott och smuggling.  
 
Hans Facebooksida pryds numera av en blandning av delade inlägg från 
Vänsterpartiet och bilder där han sitter på sin motorcykel. På en gammal 
profilbild syns hans väst med enprocentsmärket i centrum och på 
plattformen gillar han flera mc-klubbar inom den rödvita miljön, bland 
annat ”Hells Angels Motorcycle club”.  
 
Camparen  
Mannen stod på Vänsterpartiets lista under valen 2010 och 2014. Tre år 
före hans första kandidatur blev han medlem i ett lokalt mc-gäng med 
koppling till Hells Angels och har återkommande deltagit på fester 
arrangerade av Hells Angels och dess undergrupp Red Devils. 2011 
kontrollerades han av polis när han tillsammans med Hells Angels 
campade på High Chaparral. Under juninatten knivmördades en 40-årig 
man som var prospect i Hells Angels. Enligt vittnesmål blev mannen 
utdragen ur en bil, fasthållen och knivhuggen i hjärtat av en annan Hells 
Angels-medlem36. Bland camparna fanns förutom vänsterpartisten två 
sverigedemokratiska kandidater närvarande.  
 
  

 
34 Norrbottens-kuriren, 18 oktober 2017. ”Hells Angelstopp fick hjälp - av 
kommunalrådet”   Länk 
35 Norrbottens-kuriren, 19 oktober 2017. ”Berggård: ”Vi ska inte beblanda oss 
med Hells Angels” Länk  
36 SVT Nyheter, 3 februari 2012. “High Chaparral – 12 års fängelse för mc-
mordet” Länk 
  

https://kuriren.nu/nyheter/overkalix/artikel/hells-angelstopp-fick-hjalp-av-kommunalradet/r42z5y9l
https://kuriren.nu/nyheter/lulea/artikel/berggard-vi-ska-inte-beblanda-oss-med-hells-angels/jvn46epr
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/high-chaparral-12-ars-fangelse-for-mc-mordet
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Centerpartiet  
”Den organiserade brottsligheten i Sverige är ett lika stort hot mot vårt 
öppna samhälle och vår frihet som Vladimir Putin”, sade 
Centerpartiledaren Annie Lööf när hon höll tal på Järvaveckan i juni 
2022. Totalt har sex kandidater kopplade till den organiserade mc-
brottsligheten ställt upp för Centerpartiet sedan valet 2006, tre av dessa 
är kopplade till Bandidos och därutöver har två personer med kopplingar 
till enprocentsgängen Outlaws MC och Mongols MC kandiderat för 
partiet. En av partiets kandidater har därtill koppling Hells Angels, en 
kvinna som sedan 2018 har varit riksdagsledamot och vars bror tidigare 
har varit medlem i Hells Angels. I valet 2022 kandiderar 
riksdagsledamoten och en Bandidos-kopplad kandidat.  
 
Från Bandidosfest till upphandlingsnämnd   
Mannen från Västsverige valdes som ersättare i kommunfullmäktige för 
Centerpartiet efter valet 2018, och sitter i kommunens inköps- och 
upphandlingsnämnd. 2007 blev mannen kontrollerad av polis vid en fest 
med Bandidos där flera högt uppsatta medlemmar deltog. I samma bil 
som centerpartisten anlände i satt även en medlem i X-team, 
undergrupp till Bandidos. Centerpartistens samåkare skulle kort efter 
festen dömas till fängelse för grovt narkotikabrott, för hantering av 300 
gram kokain. Inför höstens val kandiderar centerpartisten till riksdagen.  
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Liberalerna  
1998 gick samtliga medlemmar i Hells Angels Malmöavdelning med i 
Liberalerna, dåvarande Folkpartiet. Hells Angels-ledaren, Thomas 
Möller, avslöjade att han redan hade betalat medlemsavgiften och fått 
ett välkomstbrev. Folkpartiets skånska förbundsstyrelse såg rött och 
beslutade sig snabbt för att utesluta de medlemmar som tillhörde det 
kriminella mc-gänget37. ”Det går inte ihop att en organisation som säger 
sig stå utanför samhället frivilligt söker sig till ett politiskt parti”, sa Siw 
Persson, dåvarande L-riksdagsledamot om utspelet. Men denna ologiska 
ekvation har upprepat sig.  
 
Sedan valet 2006 har fyra kandidater på Liberalernas listor haft koppling 
till mc-miljön, varav två har koppling till Bandidos. Dessa verkar dock ha 
släppt tanken på en politisk karriär. Inför valet 2022 finns en kandidat 
som kan kopplas till Hells Angels, en kommunfullmäktigeledamot som 
är sambo med en man länkad till den rödvita sfären. Därtill kandiderar 
en man som har ett förflutet inom enprocentsgänget Rock Machine MC.  
 
Den liberala Bandidosmedlemmen 
Under tidigt 2000-tal blev den skånska mannen medlem i Bandidos. År 
2008 kontrollerades han av polis på en fest arrangerad av mc-gängets 
undergrupp X-team. På festen slöt Bandidosmedlemmar från hela landet 
upp. 2010 degraderades mannen inom det kriminella mc-gänget, han 
flyttades ned i rang från medlem till prospect. 2011 blev han nedputtad 
ännu ett snäpp och blev hangaround. 2014 dömdes han för 
hastighetsöverträdelse och rattfylleri och 2016 fick han ett 
strafföreläggande för att ha snattat. Trots en misslyckad kriminell 
karriär har mannen lyckats klättra i politiken. Mannen har tidigare 
arbetat inom Regeringskansliet som utredningssekreterare. I valet 2018 
kandiderade han för Liberalerna till ett kommunfullmäktige i Skåne, och 
han arbetar för närvarande inom skol- och fritidsförvaltningen som 
brottsförebyggande brobyggare. Men i höstens val kandiderar han inte. 
 
 
  

 
37 Dagens Nyheter, 9 september 1998. ”Hells Angels utesluts ur fp. Polisen 
hjälper partiet. ”Vi vill delta i debatten”, säger gängets ledare” Länk  

https://www.dn.se/arkiv/politik/hells-angels-utesluts-ur-fp-polisen-hjalper-partiet-vi-vill-delta-i-debatten-sager-mc-gangets-ledare/
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Miljöpartiet  
I ett grönt samhälle finns det ingen plats för gängen, förkunnade det 
miljöpartistiska språkröret Märta Stenevi på partiets kongress, där 
frågan om organiserad brottslighet för första gången letade sig in hösten 
202138. Sedan 2006 har tre personer med koppling till den organiserade 
brottsligheten stått med på Miljöpartiets kandidatlista, två kandidater 
som kan länkas till Hells Angels-sfären och en kandidat, som förut 
hängde i Bandidos-sfären, är numera länkad till det kriminella nätverket 
Satudarah MC. Inför valet 2022 finns ingen kandidat med koppling till 
den kriminella mc-miljön på partiets lista.  
 
Den ombytliga 
En av Miljöpartiets kandidater blev invald i ett kommunfullmäktige i 
Småland efter valet 2010. Året därpå deltog han på en Bandidosfest, och 
greps av polis efter att ha stulit en hyrbil och åkt med den till Tyskland. 
Enligt ett beslut från kommunen lämnade han sina politiska uppdrag i 
januari 2012, och tre månader senare dömdes han för grovt olovligt 
brukande och olovlig körning. Miljöpartisten bytte kommunfullmäktige 
mot fängelse. Idag är mannen utpekad av polis som medlem i La Familia, 
en supportergrupp till enprocentsgänget Satudarah MC. I juli 2022 
dömdes han till tre års fängelse för grovt narkotikabrott och häleri.  
 

    
 
2017 misstänktes den tidigare miljöpartisten för rån och i samband med 
detta genomförde polisen en husrannsakan. I hans hem beslagtog polisen en 
väst tillhörande den kriminella mc-klubben La Familia MC. La Familia MC 
har ägnat sig åt utpressning, rån och narkotikahandeln. Vi tiden för 
beslaget var mannen vicepresident i klubben. 

 
38 Svenska Dagbladet, 16 oktober 2021. ”Gängbrottslighet i fokus på MP-
kongressen” Länk  

https://www.svd.se/a/G3wnOQ/gangbrottslighet-i-fokus-pa-mp-kongressen
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Avslutande tankar 
Den representativa demokratin lägger stort ansvar på våra politiska 
partier, till syvende och sist har de uppdraget att uppfylla folkviljan. De 
politiska partiernas företrädare väljs av medborgarna och tilldelas under 
fyra år makten att ta viktiga politiska beslut. Uppdraget är lika viktigt 
som komplext, företrädarna ska agera ombud både för partiets, sina 
väljares och sina egna intressen.    
 
Acta Publicas kartläggning visar att det också finns anledning att 
misstänka ett fjärde intresse som spelar roll för vissa politiska 
kandidater: Klubbens. Sedan 2006 har totalt 151 kandidater med 
koppling till kriminella mc-gäng velat ta plats i maktens korridorer för 
riksdagspartierna. Bara under den senaste mandatperioden har ett 
tjugotal politiker med koppling till den kriminella mc-miljön lyckats 
med denna uppgift. De sitter för närvarande på viktiga och attraktiva 
stolar inom kommun- och regionfullmäktige och dess nämnder: bland 
annat inköps- och upphandlingsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, 
kommunrevisionen och miljö- och byggnämnden.  
 
I Sverige är det inte brottsligt att vara med i ett kriminellt gäng och 
insatta jurister är kritiska till ett förbud eftersom det är svårt att 
definiera vad ett kriminellt nätverk är. Möjligen, skulle gäng med tydliga 
strukturer – som Bandidos och Hells Angels – kunna ringas in av en lag 
där det är brottsligt att vara del av ett kriminellt nätverk. 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna är de partier 
som har gått i täten för ett sådant lagförslag. Samtidigt kan Acta 
Publicas granskning visa att dessa tre är bland de fyra riksdagspartier 
som har flest kandidater med koppling till de kriminella mc-nätverken. 
 
Sverigedemokraterna är mest överrepresenterade när det kommer till 
mc-kopplade kandidater, sedan 2006 har 88 personer med koppling till 
den mc-kriminella miljön ställt upp på partiets vallistor. Trots att partiet 
generellt använder hård retorik mot organiserad brottslighet är det svårt 
att hitta avståndstaganden när det kommer till de kriminella mc-gängen 
i synnerhet. 
 
Varje år väljer partierna ut hundratals kandidater som ska företräda dem 
i riksdags-, region- och kommunvalet. Inför valet 2022 står 64 personer 
med koppling till den kriminella mc-miljön på partiernas listor. 53 av 
dessa med kopplingar till Hells Angels, 10 personer med kopplingar till 
Bandidos och en till ett annat mc-gäng.  
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Tidigare forskning har kunnat visa att den kriminella mc-miljön har 
infiltrerat företag och andra delar av samhällslivet i sin strävan efter 
ekonomisk vinning. Acta Publicas rapport gör det tydligt att det finns 
starka band till mc-miljön även inom politiken. I vilken mån de 
granskade kandidaterna i denna rapport har ägnat sig åt utstuderad 
infiltration av riksdagspartier för bana väg för mc-klubbens intressen, 
och i vilken mån partiengagemangen har andra orsaker, går dock inte att 
svara på inom ramen för den här granskningen. 
 
Vad som däremot kan sägas med säkerhet är att för den som är medlem i 
ett kriminellt mc-nätverk är lojaliteten fundamental, klubben kommer 
före allt annat. Oavsett om lojaliteten baseras på vilja eller rädsla från 
kandidatens sida så kvarstår skyldigheterna gentemot klubben. Vad 
händer den dag klubben bestämmer sig för att ställa krav på en invald 
medlem i dennes roll som kommunfullmäktigeledamot?  
 
Med en fot i en kriminell motorcykelklubb och en i kommunfullmäktige 
blir det möjligt att påverka samhället för klubbens räkning på nya sätt. 
Den förtroendevalda har inflytande över stora delar av det gemensamma 
samhället, bland annat i frågor om bygglov, ekonomiskt bistånd, 
äldreomsorg och alkoholtillstånd. Det är områden som även kan 
generera goda ekonomiska möjligheter.  
 
Det kan inte vara den enskilda väljarens uppdrag att skilja agnarna från 
vetet. Det är enkelt att urskilja problemet när en politiker sätter på sig 
en tröja som uttrycker stöd för en kriminell mc-klubb på väg till ett 
jobbmöte. Det är svårare när den mc-kriminella tar av sig västen och 
sätter på sig en skjorta som täcker eventuella tatueringar. Men i en 
kriminalpolitisk debatt där politiker slåss om att göra frågan om lag och 
ordning till sin, borde det vara på sin plats att sopa rent framför sin egen 
dörr. 
 
Resultatet av Acta Publicas granskning väcker frågor och farhågor. 
Kommer de mc-kopplade kandidater som får förtroende i valet att välja 
demokratiska intressen före den kriminella organisationens intressen? 
Kan kandidaterna ta avstånd från den organiserade mc-brottsligheten? 
Och om så inte är fallet, kan partierna verkligen kalla sig för folkets 
företrädare? 
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Kontakta oss   
Vill du veta mer om Acta Publicas verksamheter? 
Ring oss på telefon 08 – 557 695 07 eller skicka e-post till 
info@actapublica.se.  
Mer om vår verksamhet finns på www.actapublica.se.  
 

Tidigare rapporter  
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida 
under Nyheter och insikter.  
 
 

 

Ur mylla brun  
Acta Publica har kartlagt tusentals 
kandidater i de senaste fem valen med 
bakgrund i, eller kopplingar till, 
högerextremism. Bara för 
riksdagspartierna kan fler än 1100 
kandidater länkas till högerextremism.  
 
Nästan 80 procent av de kartlagda 
återfinns i Sverigedemokraterna.  

 

Encrochat 
När fransk polis knäckte den krypterade 
tjänsten Encrochat inleddes utredningar i 
hela Europa. I Sverige ledde informationen 
från Frankrike att flera planerade grova 
brott kunde förhindras och att ett stort 
antal utförda brott kunde lagföras. 
 
Acta Publica har kartlagt samtliga domar 
med Encro-bevisning i Sverige. Det handlar 
om cirka 400 tilltalade som i 19 tingsrätter 
dömts till över 1 500 fängelseår.  
 

https://actapublica.se/?page_id=236
https://actapublica.se/nyheter/rapport-encrochat/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-ur-mylla-brun/
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Lärarna 
7 000 legitimerade lärare är dömda för 
brott varav 200 för sexual- och våldsbrott. 
300 har kopplingar till extremism och 
organiserad brottslighet. 
 
Acta Publicas granskning av 280 000 
legitimerade lärare visar att maskorna i 
systemet är grova. 
 

 

Offentlighetsprincipen 2021 
Acta Publica tar temperaturen på 
offentlighetsprincipen under 2021.  
 
Hur har myndigheter tillämpat 
lagstiftningen? Vilka nya rättsavgöranden 
finns från domstolarna? Vad har 
Justitieombudsmannen tittat på?  
 
Vilka nya sekretessregler har tillkommit 
och vilka är på gång?   
 

 

Acta Publicas öppna källor 
Acta Publicas kontinuerliga utveckling av 
informationsinhämtning från öppna källor 
ledde till att arkivet i dagarna passerade 
97 miljoner dokument och filer. Det gör 
Acta Publica till Sveriges största privata 
dokumentarkiv med inskannade sökbara 
handlingar från myndigheter. 
 
I rapporten Nya källor i Acta Publica 
berättar vi om de senaste nya källorna i 
arkivet. Vi redogör också för samtliga 
källor i arkivet. 
 

https://actapublica.se/nyheter/rapport-lararna/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-offentlighetsprincipen-2021/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-acta-publicas-oppna-kallor/


 

42 
 

 

Slutet   
Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No 
Surrender MC. Efter en snabb expansion 
med etableringar i bland annat 
Östergötland och Örebro krackelerade 
organisationen för att snart rasa samman. 
 
I en uppföljande rapport analyserar Acta 
Publica orsakerna till att den 
internationella brottsorganisationen 
misslyckades med en etablering i Sverige.  
 

 

Patientfarorna  
Acta Publica samtliga läkare som anmälts 
som patientfarliga under de senaste fem 
åren. 
Rapporten visar att läkare med utländsk 
utbildning, hyrläkare, manliga och äldre 
läkare är tydligt överrepresenterade i 
statistiken. Utredningen visar också att 
myndigheternas handläggningstider är 
långa. I genomsnitt tar det ett och ett halvt 
år innan patientfarliga läkare blir av med 
legitimationen. 
 

 

Förebilderna 
Acta Publica har granskat 15 420 
biträdande övervakare som under den 
senaste tioårsperioden haft över 43 000 
klienter.  
Mer än var femte biträdande övervakare 
är själv straffad, flera har begått brott 
tillsammans med sina klienter. Ett 
hundratal är på olika sätt knutna till 
organiserad brottslighet och det finns 
exempel på hur såväl övervakare som 
klient varit knutna till samma 
våldsbejakande extremiströrelser. 
 

https://actapublica.se/nyheter/rapport-slutet/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-patientfarorna/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-forebilderna/
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Expos arkiv nu i Acta Publica  
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp 
en unik och omfattande kunskapsbank 
över grupper och individer knutna till 
svensk högerextremism.  
I Expos omfattande dom- och 
förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 
domar och förundersökningsprotokoll från 
tidigt 1970-tal till idag. Arkivet 
kompletteras systematiskt och löpande 
med de senaste förundersökningarna 
kopplade till den rasideologiska miljön. 
 

 

Offentlighetsprincipen 2020 
Acta Publica tar temperaturen på 
offentlighetsprincipen under 2020. Hur 
har myndigheter tillämpat lagstiftningen? 
Vilka nya rättsavgöranden finns från 
högsta instans? Vad har 
Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya 
sekretessregler har tillkommit och vilka är 
på gång? 
Vi har också granskat hur 
offentlighetsprincipen fungerade när den 
ställdes på prov under coronapandemins 
första år. 
 

 

Möjliggörarna   
Utanför de kriminella nätverkens hårda 
kärna finns ofta en brokig grupp individer 
vars näringsverksamhet är en 
förutsättning för den grova organiserade 
brottsligheten.  De flesta saknar 
belastningshistorik och går under radarn 
vid traditionella leverantörskontroller. 
Acta Publica har kartlagt 750 av dem. 
Förra året gjorde de affärer för sex 
miljarder kronor. 250 miljoner kronor 
fakturerades skattebetalarna via 
myndigheter. 
 

https://actapublica.se/nyheter/nyhet-expos-stora-arkiv-i-acta-publica/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-offentlighetsprincipen-2020/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-mojliggorarna/
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Klanerna  
I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats 
Löfving att polisen kartlagt ett 40-tal 
kriminella klaner med tentakler in i 
politikens beslutande församlingar.  
Bakgrunden var en hemligstämplad 
rapport – Släktbaserade kriminella nätverk 
– som Nationella operativa avdelningen 
upprättat i januari. Acta Publica har 
granskat den hemligstämplade rapporten 
och gjort en fördjupad granskning av de 
161 individer som förekommer. 

 

Så går det efter högskoleprovet  
Högpresterande på högskoleprovet får en 
genomsnittsinkomst som är 
hundratusentals kronor högre än 
lågpresterarnas. De är dubbelt så 
företagsamma och hälften så kriminella.  
Fler än en miljon svenskar har skrivit 
högskoleprovet sedan det infördes 1977. 
Acta Publica har analyserat samtliga 1,6 
miljoner provskrivares resultat relaterat 
till andra livsparametrar i bolagets unika 
databaser. 
 

 

Politikerna 
Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000 
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella 
färdigheter? 
 
Acta Publica har granskat samtligas 
resultat på högskoleprovet. 
 
Det finns stora skillnader mellan de 
politiska partiernas företrädare. 
 

https://actapublica.se/nyheter/rapport-hogskoleprovet/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-klanera/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-politikerna/
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Affärerna med islamistiska extremister  
Under de senaste fem åren har Sveriges 
kommuner, regioner och myndigheter 
köpt varor och tjänster i miljardklassen av 
bolag kontrollerade av personer som 
slagits för IS eller som har andra 
kopplingar till extrem islamism. 
 
Acta Publica har kartlagt och granskat 
cirka 560 extrema islamister och deras 
affärer.  
 

 

Öppna källor i Acta Publica  
Acta Publica bygger sin 
informationsinhämtning på öppna och 
slutna källor. Basen i de öppna källorna är 
de dokument som Acta Publica 
systematiskt och fortlöpande begär ut från 
fler än 600 olika myndigheter, inklusive 
samtliga kommuner, regioner och 
domstolar. 
Dokumenten skannas och OCR-tolkas 
innan de läggs in i arkivet, där kunden på 
några få sekunder kan söka förekomster i 
över 60 miljoner dokument.  
 

 

Skattetillägg  
Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och 
slarv med skatt. Sedan 
dubbelbestraffningen för skattebrott 
upphörde 2013 är skattetillägg ofta den 
enda påföljden för brott mot 
skattelagstiftningen. För 
bakgrundskontroller av företag och 
individer kan besluten därför ge ett viktigt 
bidrag till helhetsbilden. 
Acta Publica har sedan decennier en 
omfattande inhämtning av handlingar från 
Skatteverket.  
 

https://actapublica.se/nyheter/rapport-affarerna-med-islamistiska-extremister/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-03/
https://actapublica.se/nyheter/rapport-02/
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No Surrender 
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta 
till våldsamma konflikter. Acta Publica har 
granskat det kriminella mc-gänget No 
Surrender MC:s etablering i Sverige. 
 
Syftet med rapporten är att med hjälp av 
öppna och slutna källor bidra med ökad 
kunskap om No Surrender MC och sätta 
händelseförloppet i en kontext.  

 

https://actapublica.se/nyheter/rapport-01/
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