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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
”Jag har en son. Självfallet hoppas jag att han skall gå i farsans fotspår och bli en ängel 

precis som jag” (Citerat ur Sännås, 2003, s.182). Uttalandet kan tyckas vara ganska 

intetsägande. Vilken far vill inte att ens son ska växa upp och bli en ängel? Vad som inte 

framgår är att denna pappa inte syftar på någon vanlig ängel utan på en ängel från helvetet, en 

Hells Angels.  

Viktigt att poängtera är att Hells Angels medlemmar inte nödvändigtvis är dåliga pappor, 

förebilder eller människor men att de lever enbart efter gruppens regler och inte efter 

samhällets lagar. Hells Angels är den motorcykelklubb som har de största resurserna och är 

den bäst utvecklade organisationen för att genomföra olika brottsaktiviteter (BRÅ-rapport, 

1999:6). En avhoppad Hells Angels medlem beskriver organisationen enligt följande: ”Hells 

Angels är en kriminell organisation. Hela mentaliteten är kriminell. Själva medlemskapet gör 

att du automatiskt hamnar i situationer där du måste bryta mot lagen. Man måste hela tiden 

hävda klubbens rätt och alla medlemmar kan tvingas till att stå upp för färgerna” (Citerat ur 

Wierup & Larsson, 2007, s. 57). Detta tillsammans med verksamhetens ständiga expansion är 

två av huvudfaktorerna till att ökad kunskap om Hells Angels är av stor vikt för det sociala 

arbetet. Anta att du jobbar på ett socialkontor och blir tvungen att omhänderta ett barn som 

visar sig vara en Hells angels medlems son. Hur agerar du? Med en större kunskap om Hells 

Angels, dess organisation, regelverk och hierarki är sannolikheten större att du, i den kontext 

du befinner dig, på bästa sätt kan bemöta problematiken.   

Att inneha kunskap är även en grundsten i det preventiva arbetet mot att allt fler ska lockas in 

i gängverksamhet med tron på en broderlig gemenskap. Något som framkommit är nämligen 

att det inte bara är svårt att förtjäna en plats i Hells Angels, utan även otroligt svårt att avsluta 

sitt medlemskap utan negativa påföljder.  

1.2 Problemformulering 

Hells angels är en grupp av män som alla har ett intresse för motorcyklar av märket Harley 

Davidsson. Samtidigt finns det stereotypa bilder om att Hells Angels är ett farligt socialt och 

samhälligt fenomen som måste stoppas. I denna process är det av stor vikt för socialarbetare, 

samt andra myndigheter och personer som på olika sätt kommer i kontakt med dem att känna 
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till den kultur som Hells Angels lever i. Detta för att på bästa sätt kunna hantera den aktuella 

problematiken samt ha förståelse för de regler, normer och värderingar som präglar gruppen. 

“Vi hade en regel som sa att vi måste ta till knytnävarna om någon förolämpade oss. Och 

råkade någon i slagsmål måste alla hjälpa honom. Det var en för alla och alla för en” 

(Sännås, 2003, s 12). Sonny Barger förklarar i sin självbiografi att ”en för alla och alla för en” 

innebär att om du slåss mot en Hells Angels-medlem så slåss du mot oss alla (Barger, 

Zimmerman & Zimmerman, 2000). För många medlemmar är klubben hela deras familj och 

värld (Barker & Human, 2009). Om någon blir attackerad måste alla andra hoppa in och 

hjälpa till (Serwer & Schonfeld, 1992). För att prata klarspråk; om någon i Hells Angels 

skulle hamna i knipa ekonomiskt, juridiskt eller socialt kanske som i exemplet i bakgrunden 

då ett barn blir omhändertaget enligt LVU är det inte bara en arg pappa (ängel) att tampas 

mot utan en hel hop av djävulsänglar. ”En för alla och alla för en”.  

Syftet med denna studie är att utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv öka kunskapen om 

Motorcykelklubben Hells Angels och med särskild inriktning på förhållanden som har 

relevans för socialt arbete. Metodiskt baseras undersökningen på en litteraturstudie. Tre 

frågor har varit centrala, nämligen; Vilka är Hells Angels? Hur är Hells Angels organisation 

uppbyggd? Hur kan man, utifrån gruppsykologisk teori, beskriva Hells Angels som 

organisation? Frågorna har formulerats med hjälp av den så kallade abstraktionstegen 

(Lundquist, 1993), det vill säga en modell som bygger på successiv konkretisering att den 

mera övergripande frågan om gruppsykologiska processer kan angripas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är MC-Gäng? 

Vilka är Hells Angels? 

Hur är Hells Angels organisation 

uppbyggd? 

Hur kan man utifrån den 

gruppsykologiska teorin beskriva 

Hells Angels som organisation? 
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2.METOD 

En litteraturstudie ansågs lämplig främst av etiska skäl. Att intervjua medlemmar i Hells 

Angels, eller avhoppade medlemmar, är inte riskfritt, vare sig för forskare eller för 

intervjuade. Utöver detta har två avgränsningar gjorts. Den första handlar om att studien 

endast har för avsikt att fokusera på Hells Angels då de är ett starkt etablerat MC-gäng i 

Sverige såväl som internationellt. Den andra avgränsningen handlar om de teoretiska 

referensramarna. Psykologi är en omfattande teoribildning och vi har valt att koncentrera oss 

på de delar av gruppsykologin som är omedelbart relevanta för studiet av Hells Angels.  

Det har bedrivits en hel del tidigare forskning på de motorcykelgäng som kallar sig själva för 

1 % klubbar, även kallade Outlaws. Denna forskning har dock bedrivits med ett annat fokus, i 

Sverige främst inom Polishögskolan, och då har arbetets centrum varit på dessa 

organisationers kriminella verksamhet. Detta skiljer sig något från denna litteraturstudie där 

tyngdpunkten ligger på att öppna en diskussion om Hells Angels med det sociala arbetet i 

fokus.  

      2.1 Frågeställningar 

Vilka är Hells Angels?  

Hur är Hells Angels organisation uppbyggd? 

Hur kan man utifrån den gruppsykologiska teorin beskriva Hells Angels som organisation? 

2.2 Val av informationskällor 

Exempel på informationskällor är olika databaser, webbsidor, vetenskapliga artiklar och övrig 

litteratur (Fink, 2005). För att bygga upp studiens empiriska grund användes databaserna: 

Academic Search Elite, MIMA , DiVA, ScienceDirect, JSTOR samt Sage Journals Online. 

Informationssökningarna på de olika databaserna har pågått under november månad 2010. 

Tillgång till databaserna har skett via biblioteket på Mittuniversitetet i Östersund. Övrig 

litteratur, så som böcker har även sökts via Mittuniversitetets bibliotek samt Östersunds 

stadsbibliotek.  

2.3 Nyckel- och sökord 

Sökord är de ord som använts för att finna relevant material i form av artiklar, tidsskrifter och 

böcker. Sökorden skall vara baserade på de frågeställningar som är centrala i arbetet (Fink, 

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
http://www.bib.miun.se/katalogen/
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.sciencedirect.com
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.jstor.org
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://online.sagepub.com
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2005). Då studien befinner sig på en internationell nivå har såväl svenska som engelska 

sökord använts. De svenska sökord som använts är: Hells Angels, Mc-gäng, gängverksamhet, 

organiserad brottslighet, kriminella gäng. De Engelska sökorden som använts är: Hells 

Angels, Organized crime, Motorcycle gangs, MC-gangs, Outlaws. Resultatdelen kommer att 

utgå ifrån följande nyckelord som är en del i det gruppsykologiska perspektivet: 

organisation, hierarki, ledarskap, rollfördelning och makt. 

2.4 Urvalskriterier  
Vid litteraturstudier är det av stor vikt att stegvis gå igenom bland annat litteratursök och 

urval för att studien skall kunna upprepas. Till vår hjälp har vi använt oss av Finks (2005) bok 

”Conducting research literature reviews - from the internet to paper” vars primära syfte är 

att lära läsare att identifiera, tolka och analysera publicerad och opublicerad litteratur. 

Studiens  metod är utformad efter Finks (2005) sjustegsmodell som är användbar vid 

litteraturstudier eftersom den hjälper författare att utforma en valid studie. Den första 

litteratursökningen genererar normalt ett stort antal artiklar, av dessa är dock inte alla av 

relevans för studien (Ibid.). Ett exempel på detta är då nyckelordet motorcykelgäng användes 

och en exklusion var nödvändig då även andra motorcykelgäng än Hells Angels blev berörda 

i materialet. I vårt urval har vi använt oss av språk, relevans och författare då dessa aspekter 

ansågs vara av högst relevans för studien.  

Språk: Litteraturen som används måste vara publicerad på Svenska eller Engelska på grund 

av språkbarriärer.  

Relevans: Den data som har används har i stor utsträckning fokuserat på Hells Angels som 

organisation och dess normer, regler och uppbyggnad. Material som enbart har behandlat 

organisationens potentiella kriminallitet har därför exkluderats. 

Författare: Den litteratur som använts i rapporten är skriven av personer med olika 

relationer till Hells Angels för att uppnå en rättvisare och mer objektiv bild. De författare vi 

har valt är aktiva medlemmar, avhoppade medlemmar, infiltratörer och även oberoende 

forskare. Tanken är att detta ska generera ett objektiv och sanningsenligt resultat.  

Vid litteratursökning på databasen Academic Search Elite med sökordet ”Hells Angels” inom 

citationstecken hittades 105 artiklar, varav 2 var av relevans. Sökordet ”Motorcycle gangs” 

gav 93 träffar där 3 var användbara för studien. 
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2.5 Metodologiska urvalskriterier  
Artiklarna och rapporterna som används i studien är baserade på den mest lämpade 

forskningen med den högsta metodologiska kvaliteten.  

2.6 Disposition   
För att få en överblick över det empiriska materialet påbörjades studien med en kartläggning 

av insamlat data. Därefter kategoriserades materialet in under de teman som studien 

behandlar. Detta för att skapa struktur och underlätta den fortsatta datainsamlingen (Cooper, 

1998). 

2.7 Resultat 
Resultatet presenteras under rubriken resultat.
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 3. TEORETISK REFERENSRAM 

Gruppsykologi är ett ämne som har studerats och omdebatterats sedan 1900-talets början och 

perspektivet ligger inom fältet för socialpsykologin. Tidigare gjordes en markant åtskillnad 

mellan individualistiska och grupporienterade teorier. Individualistiska teorier innefattar 

bland annat det behavioristiska perspektivet där utgångspunken ligger i enskilda individers 

beteenden och handlingar. Forskare var intresserade av att undersöka ett konkret beteende 

samt vilka faktorer som orsakade detta. För att göra det använde de sig av ett stimuli som i 

sin tur gav en viss reaktion. Ingen hänsyn togs för känslor och tankeprocesser eftersom dessa 

inte kunde beskrivas på ett vetenskapligt sätt. Den grupporienterade teorin utgörs av bland 

annat symbolisk interaktionism, systemteori och dynamisk gruppteori där gruppen som helhet 

och medlemmars samspel står i fokus. Detta perspektiv menar att människan ingår i ett 

socialt sammanhang, vilket innebär att en individs beteende bör tolkas utifrån den kontext 

denne befinner sig i. Idag tar gruppsykologin hänsyn till både individ- och gruppteorier i 

studiet av grupper och organisationer (Svedberg, 2007).  

Det finns en uppsjö av definitioner på vad som identifierar en grupp och Svedberg beskriver 

en formell grupp på följande sätt: ” I en grupp samspelar medlemmar (minst tre) för att nå ett 

mål eller utföra en uppgift” (Svedberg, 2007, s 16). En formell grupp innebär att gruppen har 

ett tydligt ramverk med uppsatta mål, rutiner, syften och vanligen en utsedd ledare.  En 

informell grupp är en spontant bildad grupp som exempelvis intressegrupper och 

kamratgrupper. Det finns i sin tur en rad olika formella grupper och ”referensgrupp” är en av 

de grupper som Svedberg väljer att beskriva i sin bok. ”Referensgrupp: En referensgrupp 

används som norm eller rättssnöre för den egna identiteten. Den fungerar som en måttstock i 

värderingen av egna och andras sociala positioner och status. Den positiva referensgruppen 

(aspirationsgruppen), representerar mycket av det eftersträvansvärda i livet. Här finns de 

”rätta” värderingarna och den mest sympatiska livsstilen. En människas agerande och 

självuppfattning kan förklaras av hennes strävan att närma sig eller tillhöra en eller flera 

referensgrupper. Val av t.ex. umgänge, bostad, bilmodell, mobiltelefon, (märkes)kläder, 

fritidsvanor och livsstil utgör markörer för denna referensgruppstillhörighet” (Svedberg, 

2007, s 17).     

I studiet av grupper och organisationer finns några faktorer som ter sig extra intressanta att 

undersöka: organisation, kultur, roller, ledarskap och makt. Organisationer kan vara 
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uppbyggda på en rad olika sätt. En av de äldre organisationsstrukturerna är den hierarkiska 

organisationen (Svedberg, 2007). ”I en klassisk hierarkisk organisation är ordning, kontroll 

och disciplin honnörsord” (Svedberg, 2007, s. 258). Denna organisationsform anses idag vara 

förlegad eftersom det finns brister i att en enskild chef kontrollerar en hel verksamhet och det 

ter sig omöjligt för en person att inneha all kompetens och kunskap som är relevant för 

organisationen (Wessén, 1982). Istället finns bland annat matrisorganisationer och 

teamorganisationer som båda ger större utrymme för demokrati och deltagande. Begreppet 

kultur innefattar den organisationskultur som råder i organisationen såsom normer, 

värderingar och symboler. Dessa är av stor betydelse för att å ena sidan inkludera medlemmar 

och å andra sidan exkludera yttervärden. Symboler kan användas för att bevisa ett 

medlemskap och för att förtydliga en medlems position eller makt (Svedberg, 2007).     

Inom organisationer finns det oftast både en formell- och informell rollstruktur. Formella 

roller ter sig mer självklara och är oftast kopplade till vilken typ av anställning en person har, 

till exempel chef, assistent etc. Den informella rollstrukturen är närmare kopplad till det 

sociala samspelet inom organisationen, men kan vara väl så viktig att ha kännedom om då 

även denna inverkar på medarbetare. Att inneha olika roller inom en organisation kan leda till 

rollförvirring och i vissa organisationer en tvetydighet i vart ledarskapet ligger (Svedberg, 

2007). Kurt Lewins beskriver en teori om ledarskap som innehåller tre olika 

ledarkategorier. Auktoritärt ledarskap innebär, enligt Lewins, att ledaren tar sig an rollen som 

en fadersfigur. Denna ledarstil ger föga utrymme för organisationens medlemmar att vara 

delaktiga i beslutsfattande eftersom ledaren anser sig själv veta bäst. Medlemmarna förlorar 

successivt förmågan att tänka och agera på eget initiativ (Lewin, 1951). Demokratisk 

ledarskap används ofta som en dikotomi till auktoritärt ledarskap. Den demokratiske ledaren 

öppnar upp för en dialog med sina medarbetare vilket genererar självständighet, 

initiativtagande och ansvarstagande (Ibid.). Abdikerat ledarskap innebär en så kallad ”låt-gå 

ledare” som kan upplevas som passiv och ointresserad. Denna ledare upplever sig av olika 

anledningar obekväm i sin maktposition vilket kan skapa ett maktspel bland informella 

ledare. Makt är ett fenomen som är ständigt närvarande i grupper och organisationer och 

därmed intressant att studera (Ibid.). Makt ses som något eftersträvansvärt och Svedberg 

(2007) beskriver olika metoder för att uppnå en maktposition, däribland vikten av att vara 

fruktad. 
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4. RESULTAT 

4.1 Hells Angels i världen 
Hells Angels Motorcycle Club har en lång historia bakom sig och det hela startade år 1945 i 

samband med andra världskrigets slut i Kalifornien.  När krigsveteraner återvände till USA 

fann de svårigheter i att anpassa sig till vardagslivet. Då gamla militärmotorcyklar såldes ut 

tog många tillfället i akt att starta upp motorcykelklubbar för att återfå en spänningsfylld 

tillvaro (Sännås, 2003). 1947 anordnade American Motorcycle Association en 

motorcykelträff i staden Hollister som slutade i upplopp (Tamony, 1970). The Pist Off 

Bastards of Bloomington (POBOB) var en av de motorcykelklubbar som var närvarande. 

Genom slagsmål och streetrace fick POBOB ett rykte om sig att vara stökiga och våldsamma. 

Klubben bytte senare namn till Hells Angels, namnet är taget från ett förband som stred mot 

Japanerna under kriget. Gruppen valde även att specifikt ägna sig åt motorcyklar av märket 

Harley Davidson. Efter upploppet i Hollister gick American Motorcycle Association ut med 

påståendet att 99 % av motorcykelklubbarna var laglydiga och att dessa motorcykelklubbar 

inte utgjorde någon fara för samhället. Resterande 1 % är våldsamma och följer sina egna 

regler, däribland Hells Angels. Ett flertal ”outlaw” motorcykelklubbar har anammat detta 

påstående och Hells Angels bär 1 % märket som en statussymbol på sina västar. 1 % klubbar 

avfärdar samhällsnormer och antar en alternativ livsstil som i första hand kretsar kring 

motorcykeln (Librett, 2008). Ett av de mest välkända namnen inom Hells Angels är Ralph 

”Sonny” Barger som under en period var president över Hells Angels avdelning i Oakland. 

Han var med och utvecklade stora delar av Hells Angels regelverk gällande bland annat 

rekrytering och västens utseende (Wierup & Larsson, 2007). Med tiden väcktes ett 

skräckblandat intresse för Hells Angels. Människor blev nyfikna på vilka dessa västbärande 

män var och producenter i Hollywood vad snabba att uppfatta detta. ”Hell’s angels on 

Wheels” och ”Hell’s Angels ’69” är både filmer som skildrar livet inom Hells Angels. Sonny 

Barger medverkade som en av huvudrollerna med bland annat Jack Nicholson som 

motspelare. Under 60-talet ökade antalet medlemmar i klubben dramatiskt, såväl nationellt 

som internationellt och Hells Angels förknippades allt oftare med brottslighet (BRÅ-rapport, 

1999:6).   
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Hells Angels är enligt klubbens internationella hemsida i dagläget verksamma i följande 

länder: USA, Kanada, Brasilien, Argentina, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Spanien, 

Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, 

England/Wales, Finland, Norge, Sverige, Danmark, Grekland, Ryssland, Tjeckien, Portugal, 

Chile, Kroatien, Luxemburg, Irland, Ungern, Dominikanska Republiken, Turkiet och Polen. 

De har utöver detta prospects i länderna Island och Norge, samt hangarounds i Litauen, 

Japan, Lettland samt delar av USA (Hells Angels Motorcycle Club World, 2010). Varje år 

träffas representanter från världens alla Hells Angels-klubbar. För klubbarnas fortsatta 

medlemskap i Hells Angels är detta ”World Officers Meeting” av yttersta vikt för att  inte 

riskera uteslutning (Wierup & Larsson, 2007). 

4.2 Hells Angels i Sverige 
På 70-talet fick Hells Angels fäste i Skandinavien med ingångspunkt i Danmark. 1993 blev 

den svenska MC-klubben Dirty Dräggels fullvärdiga medlemmar i Hells Angels (BRÅ-

rapport, 1999:6) och dessa kallas idag Hells angels MC Malmoe. Denna klubb är så kallat 

”mother chapter” i Sverige, det vill säga den klubb som först etablerades i landet. Ett av de 

mest kända namnen inom Hells Angels i Sverige är Thomas Möller som var med i 

ursprungsgruppen Dirty Dräggels. Möller har upprepade gånger intervjuats i media där han 

påpekar att bristerna i det svenska samhällssystemet leder till att en organisation som Hells 

Angels behövs för att upprätthålla ordning. Denna Hells Angels-medlem fanns år 2007 med i 

polisens register över de grövsta kriminella personerna i Sverige, den så kallade 

Alcatrazlistan (Wierup & Larsson, 2007). 

I Sverige har Hells Angels klubbar i Malmö, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Stockholm, 

Helsingborg, Luleå, Norrköping och Eskilstuna. Hells Angels-klubben ”Eastside” är belägen 

i Saltsjö-Boo, Nacka kommun och klubben i centrala Göteborg kallas ”Goth Town”. 

Klubbarnas medlemsantal är varierande, men uppgick enligt år 2007 till närmare 109 

personer med hangarounds och prospects inräknat (Ibid.).  

Vad kännetecknar då de svenska Hells Angels-medlemmarna? De flesta av de svenska Hells 

Angels-medlemmarna är födda på 60-talet av svenska föräldrar. Om de inte är arbetslösa eller 

försörjer sig med hjälp av statliga bidrag arbetar de oftast inom praktiska yrken eller är 

egenföretagare. Om de driver egna företag är de vanligast förekommande åkerier, bil och mc-

försäljningsfirmor, byggbolag och mindre hantverksföretag (Wierup & Larsson, 2007). 
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4.3 Organisation 
”Organisation, större, samordnad grupp med viss målsättning, t.ex. på arbetsmarknaden. 

Även upprättande av system för något genom planering och ordnande kan benämnas 

organisation” (Nationalencyklopedin, 2010). 

Hells Angels Motorcycle Club är i dagsläget verksamma i över 30 länder och kallas i boken 

”Svensk Maffia” för ett multinationellt företag. Organisationen expanderar och sprider sig till 

många av världens demokratier och hade år 2007 aldrig fått fäste i någon diktatur. Samma år 

uppmättes antalet fullvärdiga Hells Angels-avdelningar till minst tvåhundratrettio klubbar, 

utspridda över samtliga världsdelar (Wierup & Larsson, 2007).  

Enligt rapporten ”MC-brott” från Brottsförebyggande Rådet (1999) ansågs Hells Angels vid 

90-talets slut vara den rikaste och bäst utvecklade MC-klubben. Under 1992 går polisen ut i 

en artikel och hävdar att Hells Angels tillsammans med andra stora mc-klubbar tjänar upp 

emot 1 billion dollar om året på narkotika- och vapenhandel, prostitution och mord (Serwer 

& Schonfeld, 1992). Hells Angels har även haft stor ekonomiskt framgång inom den 

offentliga ekonomiska sektorn genom att ta patent på sitt märke (Librett, 2008). I England 

fann rättsväsendet ett dokument där det framgår att Hells Angels under år 2000 bedrev 42 

utredningar om varumärkesintrång. Ett uppmärksammat ärende är Hells Angels stämning mot 

Walt Disney där motorcyklisterna i filmen ”Wild Hogs” var menade att bära västar med Hells 

Angels emblem på. Hells Angels står även som ägare för tatueringsstudion ”House of Pain” 

och klädkedjan ”Route 81” (Wierup & Larsson, 2007). Inkomsterna kommer väl tillhanda då 

det är dyrt att bedriva en Hells Angels-klubb. De två främsta utgifterna är hyra för klubbhus 

och resekostnader. Även utgifter för advokater kan förekomma. Utöver de ovan nämnda 

ekonomiska tillgångarna krävs det även att alla medlemmar betalar en månadsavgift för att 

klubbens existens och drift skall vara möjlig. Klubben arrangerar även fester och evenemang 

för att få in pengar (Sännås, 2003).   

Klubbmedlemmar är bundna till strikta regler och uppförandekoder. Vetskapen om dessa är 

begränsad till medlemmar för att kunna främja och bibehålla klubbens mystik. Reglerna avser 

bland annat val av motorcykel, lojalitet, uppförande och attityd gentemot andra medlemmar 

samt mot icke-medlemmar (Ballard, 1997). Dock läckte reglerna ut i pressen då en Hells 

Angels-medlem av misstag tappade sitt regelpapper efter ett Kalifornienmöte under det sena 

sextiotalet. Vissa av reglerna har sedan dess reviderats men Sonny Barger säger att reglerna 
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är deras och att ingen annan har rätt att ta del av dem. Han hävdar även att Hells Angels är en 

klubb som vill försöka ha så få regler som möjligt. Nedan följer några av de regler som läckte 

ut efter mötet (Barger, Zimmerman & Zimmerman, 2000).   

 Det utgår böter om man missar ett möte utan giltig orsak.  

 Det utgår en avgift för varje ny medlem att betala. Klubben förser med märken, vilka 

förblir klubbens egendom.  

 Det får inte förekomma slagsmål mellan klubbmedlemmar. Böter utgår för varje 

inblandad part.  

 Nya medlemmar måste röstas in. Två nej röster är det samma som ett avslag. En nej 

röst måste förklaras.  

 Alla nya medlemmar måste ha en egen motorcykel.  

 Stöld mellan medlemmar tolereras inte. Om någon ertappas med sådant åker han ur 

klubben.  

 Medlemmar kan inte tillhöra någon annan klubb. 

 Nya medlemsaspiranter måste köra sin motorcykel till tre möten i rad och på fjärde 

mötet kommer det att röstas om personen. Röstningen sker genom röstsedlar.  

 En som har blivit utskickad från klubben kan inte komma tillbaka (i sällsynta fall kan 

man dock bli återintagen).  

 När man åker två på en motorcykel, det vill säga om man har en brud bakpå, får 

bruden bära västen med märket.  

 Förbjudet att spetsa klubbens sprit med knark.  

 Förbjudet att kasta in skarp ammunition i lägerelden under runs.  

 Inget tafsande på andra medlemmars fruar eller flickvänner.  

Sonny hävdar även att för varje regel som finns, finns det även en händelse som gjort regeln 

nödvändig (Ibid.). Att skvallra om Hells Angels eller dess innersta krets beskrivs mellan 
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medlemmarna som en dödssynd eftersom deras absolut viktigaste regel är just att inte 

skvallra (Wierup & Larsson, 2007).   

4.4 Hells Angels – en subkultur? 
”Delkultur, subkultur, idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större 

samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer 

eller avvikarkulturer. Termen är synonym med subkultur, som är en direkt översättning av 

engelska subculture” (Nationalencyklopedin, 2010).  

Organisationen Hells Angels har gjort ett aktivt val och bestämt sig för att följa sina egna 

regler istället för samhällets lagar. Detta gör på sätt och vis att de kan liknas vid en subkultur 

eller en avvikarkultur. Hells Angels har även på en rad andra sätt markerat att de inte vill vara 

en del av det samhälle den moderna människan skapat utan att de likt socialkonstruktivismen 

skapar sina egna bilder av världen och livet. En aspekt av detta kan vara att när MC-gäng förs 

på tal är det lätt att förhasta sig och dra en parallell till kriminalitet. Detta kan dock vara 

missvisande då man oftast inte kan knyta brott och kriminalitet till gängverksamheten i sig 

utan enbart till enskilda gängmedlemmar, vilkas fritidsintressen inte behöver sammankopplas 

med vilket specifikt MC-gäng de tillhör (BRÅ, 2010). Före detta Hells Angels-presidenten 

Sonny Barger styrker detta genom att fasthålla att illegala aktiviteter utförda av enskilda 

Hells Angels-medlemmar, till och med grupper av medlemmar, inte involverar Hells Angels 

som organisation (Librett, 2008). Även Thomas Möller påstår likt Sonny Barger att 

kriminaliteten inte har någon koppling till Hells Angels som organisation utan att det är 

motorcyklarna och brödraskapet som står i centrum (Wierup & Larsson, 2007). Faktum är att 

majoriteten av alla Hells Angels-medlemmar redan hade straffats innan de gick med i mc-

klubben (Ibid.).  Trots detta bidrar både medier, politiker, myndighetsföreträdare och Hells 

Angels själva till att upprätthålla bilden av att vara en kriminell organisation. Deras 

fokusering på gängen, internationella erfarenheter, användning av kriminella symboler och en 

populärkultur med böcker och filmer bidrar istället till en förstärkt bild av gängens 

kriminallitet (BRÅ, 2010).  

Enligt Svedberg (2007) markerar den enskilda människan sin referensgruppstillhörighet och 

identitet genom symboler. Detta kan i många avseende appliceras på Hells Angels då deras 

tatueringar, motorcyklar och skinnvästar med diverse symboler effektivt markerar deras 

sociala tillhörighet och livsstil (Ibid.).  ”Det handlar om vilka värden man vill identifiera sig 

själv med” (Svedberg, 2007, s 335). Genom sina kläder, symboler och egna lokaler har Hells 
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Angels gjort sig själva synliga i samhället, med responsen om en kanske missvisande 

underton av fruktan (BRÅ, 2010). Under de senare åren har utpressningsbrotten ökat kraftigt i 

Sverige, under detta ryms även beskyddarverksamhet som kan liknas vid en kriminell 

försäkring. Mycket pekar på att detta går hand i hand med Hells Angels expansion, men trots 

detta har det visat att det finns två andra faktorer som inom Hells Angels väger tyngre än att 

äga en garderob i en nattklubb. Dessa faktorer handlar om den sociala gemenskapen, det så 

kallade brödraskapet samt önskan att ”bli någon”( BRÅ, 2010). Hells angels försöker även 

som ett motargument till deras kriminella rykte bibehålla ett positivt rykte om sig genom att 

delta och anordna olika former av välgörenhetsarrangemang (Serwer & Schonfeld, 1992).  Ett 

exempel på ett sådant arrangemang är då Hells Angels i USA strax innan jul år 2006 samlade 

in blöjor till äldre och handikappade. De har även insamlingar till välgörande ändamål, 

exempelvis barnsjukhus, på flera orter där organisationen är etablerad (Wierup & Larsson, 

2007).   

En av Hells Angels viktigaste och kanske även mest välkända kännetecken är västen. Denna 

är utformad på samma sätt hos alla fullvärdiga Hells Angels-avdelningar. Som fullvärdig 

medlem finns texten ”Hells Angels” placerat högst upp på västens baksida, så kallat top 

rocker. På mitten av ryggens baksida finns dödskalleemblemet. På svenska medlemmar står 

det sedan MC SWEDEN. På västens framsida finns vanligtvis en 1 % symbol samt namnet på 

den stad som medlemmen tillhör. Även officerstitlar fästs på västens framsida (Ibid.).    

4. 5 Ledarskap 
”Ledarskap avser det ledaren som person företar sig eller representerar. Det sker i samspel 

mellan makt, regler och värderingar” (Svedberg, 2007, s 295). Svedberg beskriver vidare om 

hur man som ledare med olika metoder kan erövra makt och nämner då vikten av att vara 

fruktad, dock inte föraktad (Ibid.). Det är säkrare att vara fruktad än att vara älskad. 

Människorna är nämligen mindre rädda för att skada en älskad och omtyckt ledare än en som 

är fruktad (Svedberg, 2007). Hells Angels förre president, Thomas Möller, älskar att väcka 

uppmärksamhet och på olika sätt få människorna runt sig att känna fruktan. Ett exempel på 

detta är då han under en kickboxningsgala år 2006 sitter som åskådare i Globen i sin röd-vita 

Hells Angels väst trots att arrangören för galan förbjudit mc-västar (Wierup & Larsson, 

2007).  

I praktiken är Hells Angels mycket mer toppstyrt än vad många tror eftersom  klubben utåt  

beskriver sig som en demokratisk organisation (Ibid.). Hells Angels har ingen formell 
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internationell president (Serwer & Schonfeld, 1992) utan alla medlemmar skall enligt de 

interna reglerna ha samma rösträtt vid klubbens möten (Wierup & Larsson, 2007). Detta är 

dock inte alltid fallet enligt Tony som i Svensk Maffia (2007) berättar om hur besluten ofta 

redan var tagna innan medlemmarna bjöds in till röstning. Ledningen bestående av 

presidenten, vice presidenten och Sergant at Arms hade då innan mötet pratat ihop sig men 

höll ändock omröstningen för att behålla känslan av att vara en demokratisk organisation 

(Ibid.). Med anledning av detta kan man anta att Hells Angels ledning är såväl auktoritär som 

demokratisk. Sonny Barger ses ofta som Hells Angels gudfader (Serwer & Schonfeld, 1992) 

och här kan en parallell dras till Lewins beskrivning av det auktoritära ledarskapet där ledaren 

ofta beskrivs i form av just en fadersfigur. Andra utmärkande drag inom den auktoritära 

ledarstilen är att organisationens medlemmar tappar förmågan att tänka självständigt eftersom 

de aldrig har möjlighet att delta i beslutsfattandet (Lewin, 1951). Det demokratiska 

ledarskapet å andra sidan bjuder in till en dialog med medlemmarna och genererar på så sätt 

samarbete och ansvarstagande (Ibid.).  En annan ledarskapsteori är ”hårdingen” som är 

hämtad ur teorin The managerial grid av Robert Blake och Jane Mouton. Här beskrivs en 

teori om hur arbetet, i detta fall organisationen Hells Angels, går före allt annat. Här finns ett 

informellt belöningssystem som skall motivera medlemmarna till handling, för det som 

motiveras ekonomiskt går att genomföra (Blake & Mouton, 1982). Inom Hells Angels ligger 

motivationen såväl i ekonomiska aspekter som i statussymboler. Ett exempel på detta är 

märket ”Filthy Few” som endast får bäras på västen av de som dödat för Hells Angels och 

märket genererar i sin tur makt och en förhöjd status till bäraren (Wierup & Larsson, 2007). 

Inom denna teori är kraven höga på arbetsmoral för organisationens bästa och många finner 

en glädje i att satsa helhjärtat. Baksidan å andra sidan är risken att bli avskedad om man inte 

presterar på topp (Blake & Mouton, 1982). Inom Hells Angels skiljer sig ett avsked märkbart 

från en vanlig firma (Wierup & Larsson, 2007). Detta ämne kommer att behandlas under 

rubriken ”Att ta av sig vingarna”.  

4.5.1 Hierarki 

Enligt BRÅ:s rapport fungerar hierarkin som ett skyddsnät för de medlemmar som sitter som 

herren på täppan, se bilaga 1. Högt uppsatta personer undviker att själva utföra arbete som är 

relaterat till brottslighet. Istället används underhuggare som jobbar på fältet. Av rapporten 

framgår även att den strikta hierarkin både kan ses som en konsekvens av och som en 

förutsättning för den organiserade brottsligheten. Ett tydligt exempel på hur hierarkin inom 
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Hells Angels visar sig är i samband med Hells Angels omtalade motorcykelkaravaner. Längst 

fram i ledet kör presidenten med The Road Captain vid sin sida. Denna person är 

reseansvarig och står för all planering av vägval och rastplatser. Näst i ledet kommer 

fullvärdiga medlemmar som åker tillsammans två och två.  Därefter kommer prospects, 

hangarounds, gäster och längst bak eventuellt följebilar (Sännås, 2003).   

4.6 Roller 
Som tidigare beskrivits under rubriken ledarskap finns en tydlig rollstruktur inom Hells 

Angels där presidenten står överst och supporteranhängare längst ner. Svedberg (2007) 

beskriver att rollfördelningen oftast är självklar inom formella grupper. Dock existerar en 

parallell struktur med informella roller som i större mån är relaterade till det sociala 

samspelet. Den före detta Hells Angels-medlemmen ”Tony” berättar i boken ”Svensk 

Maffia” om det grupptryck som genomsyrade organisationen. Då beslut skulle tas gällande 

vilken medlem som skulle utföra ett uppdrag där exempelvis våld skulle förekomma 

efterfrågades frivilliga. ”Det var ofta ganska givet vilka som skulle komma ifråga. Inom de 

flesta Hells Angels-klubbar finns det folk som är bra på olika saker. En del meka, andra kan 

siffror och andra kan skrämmas. Känner du att det är din uppgift att utföra det som diskuteras 

är det bara att ställa upp. Man säger liksom inte nej. På det sättet är klubben jätteduktig på att 

få folk att utföra vad som helst” (Wierup & Larsson, 2007, s. 55). 

4.6.1 Rekrytering 

För att bli en fullvärdig medlem inom Hells Angels är det en lång väg. För att få en mer 

övergripande syn på organisationsbilden, se bilaga 1. Ett steg i rätt riktning är att i första hand 

bli rekryterad till klubben. Det finns tre grundkrav för att överhuvudtaget ha en chans, du 

skall vara minimum 21 år, av manligt kön samt äga en motorcykel av märket Harley 

Davidsson (Sännås, 2003). Som inom alla grupper finns det en stereotyp bild av Hells Angels 

medlemmar och vilka de är. Dock har det vid närmare efterforskningar visat sig att det 

faktiskt finns vissa egenskaper som de flesta Hells Angels medlemmar besitter. De flesta 

medlemmarna är ifrån arbetarklassbakgrunder och försörjer sig genom att vara 

egenföretagare, oftast handlar det då om att äga och driva en tatueringsstudio eller 

motorcykelaffär. Inga afroamericaner är medlemmar och har hittills aldrig försökt att ta sig 

in. De män som finns i klubben är oftast mellan 40-50år men det finns självklart såväl yngre 

som äldre änglar (Serwer & Schonfeld, 1992).  



16 

 

Hells Angels har ett flertal gånger under sin historia blivit infiltrerade av poliser och med 

anledning av detta har klubben startat en så kallad underrättelseverksamhet. Verksamheten 

arbetar med att kartlägga och övervaka myndighetspersoner, journalister och poliser (BRÅ 

1999:6). Organisationen utför strikta kontroller av nyvärvade medlemmar för att minska 

risken för infiltratörer och i USA fyller nya medlemmar i ett formulär kallat ”Application for 

membership” för att accepteras inom klubben. I formuläret ombeds den nya medlemmen 

uppge omfattande information angående tidigare skolgång, arbetsgivare etc. (Wierup & 

Larsson, 2007).   

4. 7 Makt 
Librett (2008) menar att en anledning till varför människor söker sig till outlaw- klubbar är 

deras strävan efter makt. I rapporten ”Lokal organiserad brottslighet - en handbok om 

motåtgärder” menar Brottsförebyggande rådet att kriminella gäng påverkar samhället i flera 

olika bemärkelser. Företag såväl som privatpersoner kan råka ut för direkta stölder och 

utpressningar. Gängens inflytande ökar då samhället på olika sätt börjar samarbeta med dem 

genom att exempelvis beställa tjänster som indrivning av fodringar och svart arbetskraft. Av 

rapporten framgår att gängen använder sig av diverse skrämseltaktiker gentemot offer för att 

kringgå anmälningar.  Under en intervju i SVT år 1996 blev Thomas Möller tillfrågad om vad 

som händer med den som utmanar eller attackerar Hells Angels. Hans svar lyder enligt 

följande, ” Det måste vara det dummaste du kan göra i hela världen. Det spelar ingen roll var 

du är, vem du är, vad du gör. Folk kommer att jaga dig alltid. Vi är allierade med så många 

grupperingar i samhället att du inte kan göra någonting. Går du in och angriper oss så har du 

stängt in dig i ett rum och du kommer satan ta mig inte ut där ifrån” (Wierup & Larsson, 

2007, s 37).   

4.7.1 Att ta av sig vingarna 

Fullt medlemskap i Hells Angels varar generellt i sex år, men vissa medlemmar är 

involverade under årtionden. De som lämnar Hells Angels på ”good terms” får behålla sina 

tatueringar medan de som hoppar av på ”bad terms” blir tvungna att ta bort dem, ibland inom 

en begränsad tid (Ballard, 1997). Ett exempel på detta finns i boken Svensk Maffia (2007) 

där Stefan under fiktivt namn berättar om då han lämnade Hells Angels på bad terms. Stefan 

blev beordrad att skriva på ett papper där han överlät all sin egendom, så som sin bil, 

motorcykel och sitt företag, till Hells Angels. Han blev efter att ha signerat papperet tvingad 

att ta av sig på överkroppen, två män tog tag i varsin arm och krängde honom bakåt medan en 
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tredje man startade en slipmaskin och sänkte den mot Stefans MC Sweden tatuering (Wierup 

& Larsson, 2007). ”Efter kanske en halv minut var det över. Tatueringen var bortslipad och 

hade ersatts av ett stort, öppet sår på armen. Först blödde det inte, men efter ett tag sipprade 

röda droppar fram” (Wierup & Larsson, 2007, s. 71).  

En annan man som fått uppleva hur det är att hamna på kant med Hells Angels är Jay 

Dobyns. Dobyns var polis till yrket och verkade som infiltratör i Hells Angels under ett antal 

år. För att kunna utföra uppdraget var han tvungen anamma medlemmarnas livsstil och hans 

kropp är än idag täckt av Hells Angels medlemstatueringar. Efter att Dobyns riktiga identitet 

blivit upptäckt har han levt ett liv på flykt. Han har mottagit ett flertal dödshot och Hells 

Angels har tänt eld på familjens bosstadshus (Conant, 2009). Med detta som bakgrund är det 

viktigt att handla snabbt när en kriminell person vill lämna sin brottsliga bana. En rad 

myndigheter måste agera tillsammans och fatta nödvändiga beslut innan den kriminelle 

hinner ångra sig. Avhoppare bör kunna erbjudas skyddat boende och sysselsättning på annan 

ort (BRÅ, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5. DISKUSSION 

Hells Angels beskriver sig själva som en demokratisk organisation där alla medlemmar har 

lika rösträtt och är jämlika i beslutsprocesser. Trots detta är organisationen i praktiken 

toppstyrd med en president som växlar mellan ett demokratiskt och ett auktoritärt ledarskap. 

Dessa två ledarstilar ses som dikotomier och kan i realiteten inte appliceras på en och samma 

ledare. Detta skapade problem då vi skulle definiera ledarskapet eftersom Hells Angels ger 

sken av att vara en demokratisk organisation, men vid närmare studier tycker vi oss kunna se 

vissa likheter med den auktoritära ledarstilen. Något som upprepade gånger har framkommit 

är hur Hells Angels försöker motbevisa medias och rättsväsendets bild av dem som en 

kriminell och farlig organisation, bland annat genom olika välgörenhetsarrangemang. Hells 

Angels ”gudfader” Sonny Barger hävdar att Hells Angels tar avstånd från kriminallitet och att 

medlemmarnas tidigare brottsliga bana inte involverar Hells Angels som organisation. Detta 

blir för oss en paradox då Hells Angels å ena sidan påstår sig vara en laglydig organisation 

men å andra sidan fäster 1 % märket på sina skinnvästar. 1 % märket symboliserar den 

procenten av motorcykelgängen som tar avstånd från övriga motorcykelklubbar och 

samhällets normer och regler. Implicit står märket för något som Hells Angels påstår sig ta 

avstånd ifrån, nämligen kriminallitet. Vi kommer inte diskutera mer ingående huruvida 

organisationen är kriminell eller inte eftersom detta praktiskt taget är omöjligt att yttra sig 

om. Att förhålla sig objektiv försvåras märkbart då Hells Angels är en organisation med 

minimal insyn. Medias rapportering om gruppen som kriminell bidrar även det till svårigheter 

att förhålla sig neutral. En anledning till att Hells Angels kan vara en så pass dold 

organisation är att deras absolut viktigaste regel är förbudet att prata om den innersta kretsen 

eller de lagar och regler som genomsyrar medlemskapet. Att skvallra om organisationen kan 

få allvarliga konsekvenser och beskrivs i boken Svensk Maffia som en dödssynd.  

Enligt Hells Angels är organisationens kärna brödraskapet, motorcyklarna och friheten från 

samhället. Att likt en subkultur få skapa sig en alternativ verklighet där samhällets lagar, 

normer och värderingar inte existerar. Men är friheten verkligen så fri? Trots att Hells Angels 

strävar efter att ha så få regler som möjligt är organisationen till stor del uppbyggd av just 

dessa. Det finns tre grundregler för att överhuvudtaget ha en chans till medlemskap i denna 

frihetsutopi. Du skall vara minimum 21år, av manligt kön samt äga en motorcykel av märket 

Harley Davidsson.  Efter inträdet i klubben fylls tillvaron av regler och krav som måste 
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följas, dels för att få stanna kvar i klubben samt för att ha en möjlighet att avancera i rang. 

Frågan vi nu ställer oss är om insatsen är värd priset?  

Denna studie innehåller inga intervjuer och detta kan utifrån vårt perspektiv ses som både en 

styrka och en svaghet. Vi anser att vi har handlat etiskt korrekt genom att avstå från intervjuer 

då det är ovisst om målet rättfärdigar potentiella konsekvenser. Dock finns svagheter i att 

endast använda befintligt material som är nyanserat av tidigare forskare. Forskning innehåller 

alltid ett visst mått av personlig tolkning och detta kan ses som en brist i vår studie då det inte 

är förstahandsinformation vi levererar. Litteraturen som avvänts är till viss del skriven av 

klubbens aktiva medlemmar och det finns därmed svårigheter i att bedöma validiteten i dessa 

personers påståenden. Det är svårt att se objektivt på den verklighet personer själva lever i 

och som tidigare kan även rädsla vara en bidragande faktor.   

Syftet med vår studie var att utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv öka kunskapen om MC 

klubben Hells Angels. Vi anser att vi uppnått vårt syfte då dels vi själva känner oss mer 

upplysta men även har en förhoppning och tro om att denna studie skall bidra till 

allmänhetens kunnande. Studien har även för avsikt att öppna upp för en diskussion kring 

Hells Angels och liknande problematik inom fältet för det sociala arbetet. Vi hoppas kunna 

fungera som katalysatorer på våra framtida arbetsplatser. Då vi delger våra kollegor, chefer 

och medmänniskor den kunskap vi innehar hoppas vi att de i sin tur skall föra den vidare. På 

så sätt kommer kunskapen om det aktuella ämnet inom det sociala arbetet att öka och i sin tur 

generera en större förståelse. Det gruppsykologiska perspektivet har varit en bra och 

behjälplig utgångspunkt för studien av flera anledningar. Det har gjort det enklare för oss som 

forskade att behålla en röd tråd genom arbetet och även hjälpt oss att avgöra vilka delar av en 

organisation som är intressanta att studera. Det visar sig även vara ett lämpligt analysverktyg 

i studiet av just Hells Angels då många delar i denna organisation stämmer överens med 

tankar inom ramen för det gruppsykologiska perspektivet. Ett av våra fynd har varit 

symbolvärdet hos dödskalleemblemet som Hells Angels-medlemmar har på sina västar. Detta 

märke signalerar om status men framkallar även respekt och rädsla. Symboler av detta slag är 

av största vikt inom subkulturer för att visa på såväl medlemskap som utanförskap.  

I studien har det framkommit att Hells Angels sysslar med illegala verksamheter såsom 

narkotikasmuggling. För socialtjänsten är det därför av relevans att få en breddad kännedom 

eftersom denna myndighet tillhandahåller bland annat missbruksvård. Myndigheter måste 
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agera tillsammans och mobilisera sina verksamheter för att kunna erbjuda avhoppare skyddat 

boende och sysselsättning på annan ort. Detta bör göras skyndsamt eftersom den första tiden 

är kritisk då en före detta kriminell ska bryta sitt livsmönster. Det ligger också på 

socialarbetarens bord att preventivt arbeta med att hindra ungdomars inträde i kriminella 

gängverksamheter. Hells Angels-medlemmar menar att de sökt sig till klubben bland annat 

för brödraskapet, känslan av samhörighet. Går det att uppnå denna känsla på ett annat, 

hälsosammare sätt? Fritidsgårdar är ett forum för ungdomar där de skapar en gemenskap som 

är baserad på ungdomarnas egna villkor, och kanske även ett område där det preventiva 

arbetet kan vara essentiellt.        

Hur skulle du agera vid ett omhändertagande av en Hells Angels-medlems barn? Denna fråga 

ställde vi i studiens bakgrund och kan nu efter avslutat arbete konstatera att det självklart 

aldrig är lätt att omhänderta någons barn, Hells Angels-medlem eller ej. Många faktorer 

spelar in då ett omhändertagande är aktuellt, exempelvis huruvida föräldern är involverad i 

kriminalitet och hur detta påverkar barnets mående. Det kan hända att en förälder vill avsluta 

sitt medlemskap i klubben, men är i behov at ett särskilt stöd för att genomgå den processen. 

Om personer verksamma inom Socialtjänsten besitter en bredare kunskap om Hells Angels 

kan dessa på ett professionellt sätt bemöta klienten, liksom att det är viktigt att inneha 

kulturkompetens för de människor som arbetar på ett internationellt plan.   
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Talesman utåt, ordförande vid interna möten och representant gentemot andra Hells Angels-

avdelningar. Har vetorätt inom avdelning.  
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MEMBER (FULLVÄRDIG MEDLEM) 

Närvarar vid interna möten och deltar i omröstningar. 
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PROSPECT (PROVMEDLEM) 

Passar upp på avdelningen och dess medlemmar under minst ett år. Får bära väst med delar 

av avdelningens emblem med ej närvara vid interna möten. 
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HANGAROUND 

Passar upp på avdelningen och dess medlemmar under minst ett år. Får ej bära väst med 

emblem och ej närvara vid interna möten.  

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

RED AND WHITE CREW-MEDLEMMAR 

Lojala medhjälpare. Utför uppdrag av olika art.  

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

SUPPORTRAR  

Medlemmar i Hells Angels-vänliga MC-klubbar. Mest framträdande är nätverket Red Devils 

MC, som har status som officiell supporterorganisation.  
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