
Enkätundersökning
- Bikers i siffror

Payback Sverige



Om Enkätundersökningen

Payback har under 2018 genomfört en stor mängd anonym informationssamling kring
bikers för sammanställning och publicering. 

Avsikterna har varit tre:

1. Vi har dels velat visa i siffror att bikers är precis som andra medborgare.

2. Vi har även haft för avsikt att påvisa att det föreligger inga större skillnader varken 
i tänk eller utsatthet mellan klubbanslutna bikers och icke klubbanslutna bikers vilket 
säkert kommer att förvåna folk utanför bikerkulturen.

3. Att påvisa att bikers utsätts för en stor mängd olika former av olagligheter från 
myndigheterna sida som faller under trakasserier, förföljelse och diskriminering.

Uppgifterna har sammanställs nedan och jämförs där det finns underlag med olika 
adekvata, statistiska källor vilka länkas efter varje enskild enkät.

Efter varje enkät ger Payback sina synpunkter på svaren.

Enkäterna är 24 till antalet, en vardera för klubbanslutna och Icke klubbanslutna 
bikers, och har indelats i fyra olika kapitel utefter enkäternas karaktär:

1. Privat- och Arbetsliv sidan 4-11

2. Hoj- och Hojkörning, sidan 12-17

3. Förtroendet för olika samhällsinstitutioner, sidan 18-22

4. Enkäter med direkt koppling till bikerlivet, sidan 22-36



Privat- och 
Arbetsliv 



Arbetssituation - Icke Klubbanslutna Bikers   
Antal avgivna svar: 324 st

Alternativ Antal i %

Arbetar 236 72,8

Företagare 24 7,4

Pensionär, inkl. 
sjukpension 

42 13

Sjukskriven 2 0,6

Studerar 10 3,1

Arbetslös 10 3,1

Arbetssituation – Klubbanslutna bikers
Antal avgivna svar: 334 st

Alternativ Antal i %

Arbetar 269 80,5

Företagare 20 6

Pensionär, inkl. 
sjukpension 

31 9,3

Sjukskriven 0 0

Studerar 3 0,9

Arbetslös 11 3,3

Ekonomifakta har i olika tabeller fått fram att 68,9 % mellan 15-74 år i Sverige är 
sysselsatta, det vill säga att de går till ett arbete. 6 % är arbetslösa, 3 % sjukpensio-
närer, 5 % studerar och 17,1 % är antingen pensionärer eller barn. 

Utefter enkätsvaren kan vi konstatera att vid 6 % arbetslöshet hos befolkningen i stort
så är 3,1 % av de Icke klubbanslutna arbetslösa och 3,3 % av de klubbanslutna. Det 
visar att bikers i högre grad än befolkningen i stort antingen arbetar inkl. företa-
gande, studerar eller är pensionärer. Arbetslösheten hos bikers är ungefär hälften så 
stor som hos befolkningen som helhet!

Källa: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/arbetsmarknad/ 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/arbetsmarknad/


Vilken kategori av befattning har du på arbetet? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 183

Alternativ Antal i %

Arbetare 107 58,5

Tjänsteman 18 9.8

Ledande befattning 9 4,9

Chefsbefattning/Egenföreta
gare

49 26,8

Vilken kategori av befattning har du på arbetet? - KLUBBANSLUTNA 
BIKERS
Antal Svar: 233

Alternativ Antal i %

Arbetare 149 64,0

Tjänsteman 32 13,7

Ledande befattning 27 11,6

Chefsbefattning/Egenföreta
gare

25 10,7

Bland personer med anställning var 2016 48 % tjänstemän och 48 % arbetare och av 
4,6 miljoner anställda var 44,6 % tjänstemän och 44,6 % arbetare medan 10,8 % 
innehade chefspositioner. 

Då det ur det statistiska materialet inte går utläsa hur många % av befolkningen som 
har ledande befattning kan vi heller inte göra en adekvat jämförelse mellan bikers och
andra medborgare. Vi får därför nöja oss med att dra slutsatser utifrån de siffror vi har
såsom andelen arbetare, tjänstemän och chefsbefattningar.

Statistiken över rikets befolkning påvisar 44,6 % för både arbetare och tjänstemän 
samt 10,8 % med  chefsbefattning. Bland klubbanslutna var andelen 64 % arbetare, 
13,7 % tjänstemän samt 10,7 %  företagare. Bland de Icke Klubbanslutna var istället 
58,5 % arbetare, 9,8 % tjänstemän och hela 26,8 % företagare. 

Slutsatserna blir att av klubbanslutna bikers är nästan 2/3 arbetare, en mindre andel 
tjänstemän (13,7) och 10,7 % egenföretagare. Den sista siffran för företagare  är 
högre än riksgenomsnittets men betydligt lägre än de icke klubbanslutna där hela 26,8



var egenföretagare. I gengäld hade Icke klubbanslutna bikers lägre procentuella 
siffror både för antal arbetare och tjänstemän än de klubbanslutna. 
En viktig sak som enkäten dock fastslår är att bikers är sprungna ur arbetarklassen 
vilket bekräftas av att 64 % av de klubbanslutna och 58,5 % av de icke klubbanslutna 
är arbetare.

Källor: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretagare/  

https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/ledarnas-lonestatistikrapport-2016.pdf 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-
aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-januari-2017/
https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/ledarnas-lonestatistikrapport-2016.pdf
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretagare/


Vad har du för utbildningsnivå? -  ICKE KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 248

Alternativ Antal i %

Grundskola 49 19,8

Gymnasie 116 46,8

Högskola 22 8,9

Universitet 10 4,0

Annan eftergymnasial 
utbildning 

51 20,5

Vad har du för utbildningsnivå? - KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 237

Alternativ Antal i %

Grundskola 34 14,3

Gymnasie 129 54,5

Högskola 20 8,5

Universitet 6 2,5

Annan eftergymnasial 
utbildning 

48 20,2

12 % av Sveriges befolkning har grundskoleutbildning, 44 % har läst in gymnasie-
utbildning och 43 % har eftergymnasial utbildning. 

Klubbanslutna såväl som icke klubbanslutna bikers har ungefär samma utbildnings-
nivå - en nivå som ligger något över befolkningssnittets. 

Av Icke Klubbanslutna har 19,8 % och av klubbanslutna 14,3 % grundskolekom-
petens i bagaget. 46,8 % av de Icke klubbanslutna och 54,5 % av de klubbanslutna 
har även gymnasiekompetens. När det därefter kommer till eftergymnasial utbildning 
så har 33,4 % av de icke klubbanslutna och 31,2 % av de klubbanslutna även 
eftergymnasial utbildning! 

Källa: SCB



Familjesituation - Icke Klubbanslutna Bikers   
Antal avgivna svar: 375 svar om familjesituation. 295 svar om antal barn

Alternativ Antal i % 

Gifta 147 39,2

Sambo 111 29,6

Ensamstående 117 31,2

O barn 29 9,8

1 barn 59 20

2 barn 90 30,5

3 barn 61 20,7

4 barn eller fler 56 19

Familjesituation - Klubbanslutna Bikers   
Antal avgivna svar: 434 svar om familjesituation. 359 svar om antal barn

Alternativ Antal i % 

Gifta 152 35

Sambo 141 32,5

Ensamstående 141 32,5

O barn 41 11,4

1 barn 70 19,5

2 barn 128 35,7

3 barn 62 17,3

4 barn eller fler 58 16,1

Sett till vuxna personer, över 18 år, så är av 6 012 415 personer 50,5 % gifta, 23,1 % 
sambor och 26,4 % ensamstående i Sverige. Ser man på bikers så är ett mindre antal 
gifta - 39,2 av de Icke klubbanslutna och 35 % av de klubbanslutna. 

Betydligt fler av bikers är sambos än riksgenomsnittet. 29,6 bland de icke klubbans-
lutna och 32,5 % av de klubbanslutna och slutligen är 31,2 av de icke klubbanslutna 
och 32,5 av de klubbanslutna ensamstående vilket för båda grupperna också här är 
över riksgenomsnittet. Vissa skillnader förekommer också mellan grupperna av bikers
men inga uppseendeväckande då det skiljer som mest 4,2 % vad gäller gifta inom 
grupperna av bikers.  



Någon jämförande statistik i hur många barn enskilda personer har i Sverige har vi ej 
kunnat finna. Vi jämför därför de två bikertypernas antal i enkäten. Bland icke 
klubbanslutna är 2 barn vanligast med 30,5 %. Barnantalet 1,3 eller 4 barn eller fler 
kommer därefter med kring 20 %. Ser vi istället till klubbanslutna bikers toppar även 
här 2  barn med 35,7 % följt av 1 barn med 19,5 och därefter 3 barn med 17,3 % 
respektive 4 barn eller fler med 16,1. Klubbanslutna har således 2 barn i 5 % fler fall 
än de icke klubbanslutna och i gengäld har de icke klubbanslutna några procent högre
när det avser 1, 3 eller 4 barn eller fler. 

Inga barn alls förekommer bland 9,8 % av de icke klubbanslutna och 11,4 % av de 
klubbanslutna. 

88,6 % av alla klubbanslutna bikers har således barn och 90.2 % av icke klubb-
anslutna bikers har barn.

Källa: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-halva-befolkningen-
lever-i-parrelation/ 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-halva-befolkningen-lever-i-parrelation/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-halva-befolkningen-lever-i-parrelation/


Boendesituation – Icke Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 245 svar

Alternativ Antal i % 

Villa/Hus/Gård/Torp 135 55,1

Hyreslägenhet 83 33,9

Bostadsrätt 17 6,9

Annat boende 8 3,3

Radhus/Kedjehus 2 0,8

Boendesituation –  Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 303

Alternativ Antal i % 

Villa/Hus/Gård/Torp 169 55,8

Hyreslägenhet 100 33

Bostadsrätt 20 6,6

Annat boende 7 2,3

Radhus/Kedjehus 7 2,3

Cirka 50 % av befolkningen bor i egenägt hus i Sverige, 24 % bor i hyresrätt och 15 % i 
bostadsrätt vilket ger cirka 11 %  i annat boende. 

Bikers bor till cirka 55 % i egenägt boende, runt 33 % i hyresrätt och i 17-20 % i bostadsrätt
vilket ger 4-5 % i annat boende kvar. 

Det föreligger i boendeformen knappast någon som helst skillnad mellan klubbanslutna och 
icke klubbanslutna bikers. Gentemot övriga befolkningen kan man se att cirka 5 % fler 
bikers bor i egenägt boende än övriga befolkningen. Likaså bor 9 % fler i hyresrätt bland 
bikers än övriga medborgare samt 2-5 % mer i bostadsrätt än andra medborgare.

Källa:  https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Villa-vanligaste-boendeformen/



Vad är viktigast i ditt liv? – Icke Klubbanslutna Bikers 
Antal avgivna svar: 184

Alternativ Antal i % 

Biker/Hojlivet 13 7,1

Familjen 164 89,1

Arbetet 1 0,5

Annat intresse 6 3,3

Vad är viktigast i ditt liv? – Klubbanslutna Bikers 
Antal avgivna svar: 206

Alternativ Antal i % 

Biker/Hojlivet 17 8,3

Familjen 183 88,8

Arbetet 5 2,4

Annat intresse 1 0,5

När det kommer till vad som är viktigast i en bikers liv finns inget statistiskt 
jämförelsematerial mot övriga befolkningen. Det blir då viktigast att istället se 
om det finns några skillnader mellan klubbanslutna och icke klubbanslutna bikers.

Cirka 89 % i båda grupperna prioriterar familjen och mellan 7-8 % sätter 
biker/hojlivet främst. Endast 2,4 % av de klubbanslutna och 0,5 % av de icke 
klubbanslutna anser Arbetet vara det viktigaste i livet. 

Vi kan således fastslå att det föreligger inga direkt märkbara skillnader alls mellan 
klubbanslutna bikers och icke klubbanslutna bikers i livsprioriteringar. De minimala 
skillnaderna ligger inom vad som populärt brukar kallas felmarginalen. 



Hoj- och Hojkörning



Vilken hoj kör du? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal svar: 295

Alternativ Antal i %

Harley 195 66,1

Indian 4 1,4

Victory 8 2,7

Triumph 5 1,7

BSA 0 0

Honda 18 6,1

Suzuki 15 5,1

Kawasaki 21 7,1

Yamaha 18 6,1

Annan hoj 11 3,7

Vilken hoj kör du? - Klubbanslutna Bikers
Antal svar: 328

Alternativ Antal i %

Harley 245 74,7

Indian 5 1,5

Victory 11 3,4

Triumph 7 2,1

BSA 0 0

Honda 7 2,1

Suzuki 10 3,1

Kawasaki 17 5,2

Yamaha 19 5,8

Annan hoj 7 2,1

En överväldigande majoritet av alla bikers kör Harley Davidson. Nästan 75 % av de 
klubbanslutna (K) och 67 % av de icke klubbanslutna (IK). Övriga märken varierar 
mellan 0-7 %.

Bland klubbanslutna bikers kör vidare 79,6 % amerikanska motorcyklar, 16,2 % 



japanska hojar, 2,1 % engelska hojar och en lika stor andel, 2,1 % kör annan hoj.
Bland de Icke klubbanslutna kör 70,2 % amerikanska hojar, 24,4 % japanska hojar, 
2.1 % engelska hojar samt 3,7 % annan hoj.

Cirka 10 % mer bland de klubbanslutna än bland de Icke Klubbanslutna kör således 
HD och amerikanska hojar. Att så är fallet har säkert en hel del att göra med att 
många klubbar är renodlade Harleyklubbar och andra klubbar kräver amerikanska 
motorcyklar. 



Hur många mil kör du årligen med hojen? - Icke Klubbanslutna bikers
Antal svar: 155

Alternativ Antal i %

0-350 mil 16 10,3

351-700 mil 60 38,7

701-1250 mil 48 31

1251-2000 mil 25 16,1

Över 2000 mil 6 3,9

Hur många mil kör du årligen med hojen? - Klubbanslutna bikers
Antal svar: 258

Alternativ Antal i %

0-350 mil 10 3,9

351-700 mil 95 36,8

701-1250 mil 103 39,9

1251-2000 mil 42 16,3

Över 2000 mil 8 3,1

Bland de icke klubbanslutna kör 70 % mellan 350 och 1250 mil. Största gruppen med
39 % kör mellan 351 och 700 mil. 

Bland klubbanslutna kör 77 % mellan 350 och 1250 mil varav den största gruppen, 
40 %, kör mellan 701 och 1250 mil. De klubbanslutna kör således mer hoj än de icke 
klubbanslutna. 

Ur jämförelsematerialet med alla motorcykelägare är det de som i första hand har nya
hojar som kör runt 500 mil i snitt. Märkbart ur materialet är dock att de som har den 
senaste säsongens hojar kör klart mindre än de som har 1-5 år gamla hojar? 
Anledningen till avvikelsen framgår dock ej. Klubbanslutna kör således inte bara mer
hoj än de icke klubbanslutna. De kör dessutom betydligt mer än snittet av vanliga mc-
ägare. 

Källa: https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202017/K
%C3%B6rstr%C3%A4ckor%20efter%20modell%C3%A5r%20och%20k
%C3%B6n.PNG 

https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202017/K%C3%B6rstr%C3%A4ckor%20efter%20modell%C3%A5r%20och%20k%C3%B6n.PNG
https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202017/K%C3%B6rstr%C3%A4ckor%20efter%20modell%C3%A5r%20och%20k%C3%B6n.PNG
https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202017/K%C3%B6rstr%C3%A4ckor%20efter%20modell%C3%A5r%20och%20k%C3%B6n.PNG


Hur många välgörenhetsrun kör du med hoj årligen? - Icke Klubbanslutna 
bikers?
Antal svar: 113

Alternativ Antal  i %

Inget alls 17 15

1 st 38 33,6

2-3 st 48 42,5

4-5 st 7 6,2

6-8 st 0 0

Fler än 8 3 2,7

Hur många välgörenhetsrun kör du med hoj årligen? - Klubbanslutna bikers?
Antal svar: 143

Alternativ Antal  i %

Inget alls 12 8,4

1 st 39 27,3

2-3 st 88 61,5

4-5 st 3 2,1

6-8 st 0 0

Fler än 8 1 0,7

Bland icke klubbanslutna kör 79 % 1-3 st välgörenhetsrun per år och majoriteten 2-3 
st. 15 % kör inga välgörenhetsrun alls. 

Bland klubbanslutna kör 89 % 1-3 välgörenhetsrun per år med en klar majoritet på 
över 61 % som kör 2-3 run. Endast 8 % kör inga run alls. 

Välgörenhetsrun kan således sägas köras av närmast alla bikers varav de flesta kör 2 
eller 3 run årligen. Vidare kan fastslås att klubbanslutna bikers kör fler välgörenhets-
run än icke klubbanslutna bikers!



Hur många utlandskörningar med hoj har du gjort under de senaste tre åren, 
2015-2017? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal svar: 120 

Alternativ Antal  i %

Inga alls 58 48,4

1 21 17,5

2-3 st 34 28,3

4-6 st 5 4,2

7-10 st 0 0

11-15 st 1 0,8

16-25 st 0 0

Fler än 25 1 0,8

Hur många utlandskörningar med hoj har du gjort under de senaste tre åren, 
2015-2017? - Klubbanslutna Bikers
Antal svar: 168

Alternativ Antal i  %

Inga alls 75 44,6

1 10 6

2-3 st 54 32,1

4-6 st 22 13,1

7-10 st 6 3,6

11-15 st 0 0

16-25 st 1 0,6

Fler än 25 0 0

Bland icke klubbanslutna är det ungefär lika många som gjort 1-3 hojresor utomlands
de tre senaste åren som de som icke gjort några alls, 45 respektive 48 %.

Bland de klubbanslutna är det tvärtom fler som inte gjort några utomlandskörningar 
alls de sista 3 åren (44,6) än de som gjort 1-3 resor (32,1). Däremot har 13 % av de 
klubbanslutna gjort 4-6 resor utomlands.

Icke klubbanslutna kör således oftare en resa per år utomlands medan de klubb-
anslutna som gjort mer än en resa per år är fler än de icke klubbanslutna. 



Förtroendet för olika
samhällsinstitutioner



Vad har du för förtroende för media generellt? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 264

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 213 80,7

Ganska Litet Förtroende 44 16,7

Litet Förtroende 5 1,9

Ganska Stort Förtroende 2 0,7

Stort Förtroende 0 0

Vad har du för förtroende för media generellt? - Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 222

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 144 64,9

Ganska Litet Förtroende 62 27,9

Litet Förtroende 13 5,9

Ganska Stort Förtroende 3 1,3

Stort Förtroende 0 0

Rekordlåga 0,7 % av de icke klubbanslutna och 1,3 % av de klubbanslutna känner stort eller
ganska stort förtroende för media!

97,4 % av de icke klubbanslutna och 92,8 % av klubbanslutna bikers har inget som helst 
eller ganska litet förtroende för media...

Ovanstående siffror ska jämföras med ett tvärsnitt av befolkningen, vilkas åsikter går att ta 
del utav i den årliga Förtroendebarometern, där 34 av befolkningen känner förtroende för 
dagspressen som helhet. Siffrorna pendlar dock mellan 44 % för Dagens Nyheter medan 
Aftonbladet med 14 och Expressen med 10 % ligger i botten. 

Snittet av befolkningens förtroende ligger dock på 34 % vilket ska jämföras med 0,7 % 
bland de icke klubbanslutna och 1,3 % bland de klubbanslutna! 

De låga siffrorna gällande bikers förtroende för media är ett direkt resultat av de mediadrev 
som drivits mot klubbar och enskilda bikers samt de lögner som dels journalisterna står för 
kring bikers men även för journalisternas alltför stora beredvillighet att sprida polisens 
påhittade lögner kring bikers utan någon som helst kritisk käll- och faktagranskning!

Källa: 



http://medieakademien.se/wpcontent/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf   
Vad har du för förtroende för Riksdagen generellt? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 193

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 169 87,6

Ganska Litet Förtroende 5 2,6

Litet Förtroende 17 8,8

Ganska Stort Förtroende 1 0,5

Stort Förtroende 1 0,5

Vad har du för förtroende för Riksdagen generellt? - Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 244

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 212 86,9

Ganska Litet Förtroende 32 13,1

Litet Förtroende 0 0

Ganska Stort Förtroende 0 0

Stort Förtroende 0 0

I Kantars Sifos Förtroendebarometer uppger 34 % av befolkningen att de har förtroende för 
Riksdagen

Dessa siffror ska då jämföras med icke klubbanslutna bikers 1 % som känner stort eller 
ganska stort förtroende för Riksdagen och 0 % av de klubbanslutna. 

Orsaken till de mycket låga förtroendesiffrorna bland bikers för riksdagen står i direkt 
relation till de uttalanden och de lagar politikerna alltför välvilligt gjort och stiftat å polisens
vägnar riktade mot bikers. Orsak och Verkan. 

Källa: 
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf   

http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf


Vad har du för förtroende för Polisen generellt? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 243       

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 165 67,9

Ganska Litet Förtroende 68 28

Litet Förtroende 4 1,6

Ganska Stort Förtroende 5 2,1

Stort Förtroende 1 0,4

Vad har du för förtroende för Polisen generellt? - Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 213

Alternativ Antal i %

Inget Förtroende alls 130 61

Ganska Litet Förtroende 65 30,5

Litet Förtroende 16 7,5

Ganska Stort Förtroende 0 0

Stort Förtroende 2 1

I Brottsförebyggande Rådets Nationella trygghetsundersökningen från 2017 uppger 54 % att de har 
stort förtroende för Polisen. 19 % uppger att de har mycket litet eller litet förtroende för Polisen.

I Kantar Sifos Förtroendebarometer ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, 
POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG landar likaledes Polisens förtroende på 54 %. 

Bland bikers har endast 2,5 % av de icke klubbanslutna stort eller ganska stort förtroende för 
Polisen. Motsvarande siffra för klubbanslutna bikers är 1 %. 

I gengäld har 95,9 % av icke klubbanslutna bikers och 91,5 % av klubbanslutna bikers inget eller 
ganska litet förtroende för Polisen.

Vad säger då dessa siffror? För det första att icke klubbanslutna bikers faktiskt har ännu mindre 
förtroende för polisen än de klubbanslutna vilket visar att Polisens särbehandling av bikers inte 
inskränker sig till bara de klubbanslutna vilket polisen ofta låtit påskina. 

Och för det andra följer den givna slutsatsen att det oerhört dåliga förtroendet helt och hållet bygger
på polisens såväl olagliga som mycket dåliga beteende gentemot bikers som direkt av speglar sig i 
bristande förtroende!

Källor:https://bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629a1f/1515763454764/2018_NTU_Sammans
tallning_av_centrala_resultat_NTU_2017.pdf   

https://bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629a1f/1515763454764/2018_NTU_Sammanstallning_av_centrala_resultat_NTU_2017.pdf
https://bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629a1f/1515763454764/2018_NTU_Sammanstallning_av_centrala_resultat_NTU_2017.pdf


http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf  

Enkäter med direkt 
koppling till bikerlivet

http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf


Brödraskapet inom bikerkulturen har av polisen och författare nedvärderats 
eller rentav påståtts inte existerat. Existerar det ett brödraskap mellan mellan 
bikers? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 238

Alternativ Antal i %

Ja 233 97,9

Nej 1 0,4

Vet ej  4 1,7

Brödraskapet inom bikerklubbarna och inom bikerkulturen i stort har av 
polisen och författare nedvärderats eller rentav påståtts inte existerat. Existerar 
det ett brödraskap mellan medlemmar i klubben och mellan bikers i 
bikerkulturen? - Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 197

Alternativ Antal i %

Ja 194 98,5

Nej

Vet ej  3 1,5

En väldigt stor andel bikers, såväl icke klubbanslutna med 98 % som klubbanslutna 
bikers 98,5 % slår tydligt fast att brödraskapet inom bikerkulturen existerar! Denna 
undersökningen torde en gång för alla kunna fastslå att brödraskapet inom biker-
kulturen är såväl stort som starkt som i högsta grad en levande realitet!



Vad Anser du om polisens, politikers och medias användande av begreppet 
kriminella mc-gäng? Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 229

Alternativ Antal i %

Helt fel 216 94,3

Fel 11 4,8

Helt rätt 0

Rätt 2 0.9

Vet ej 0

Vad Anser du om polisens, politikers och medias användande av begreppet 
kriminella mc-gäng – Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 290

Alternativ Antal i %

Helt fel 283 97,6

Fel 3 1,0

Helt rätt 0 0

Rätt 3 1,0

Vet ej 1 0,4

99,1 % av de icke klubbanslutna respektive 98,6 av de klubbanslutna anser att 
myndigheternas användande av begreppet ”Kriminella mc-gäng” är helt fel eller fel! 
Alternativet helt fel har valts av 94,3 respektive 97,6 %.

Med ett närmevärde som är nästan identiskt med samtliga enkätdeltagare så 
anser således de verkliga experterna på bikerkulturen, de som faktiskt lever och 
verkar inom bikerkulturen, att bikerklubbarna inte är kriminella organisa-
tioner samt att begreppet ”kriminella mc-gäng” är helt felaktigt att använda!!!

Se sammanställningen av fakta- och forskning kring bikers: 
https://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf 

https://payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning.pdf


Vad anser du Polisen bör prioritera i sin verksamhet? Mer än ett alternativ 
möjligt! - Icke Klubbanslutna Bikers. Mer än ett svarsalternativ möjligt
Antal Svar: 455

Alternativ Antal i %

Sexualbrott 182 40

Mängdbrottslighet 130 28,6

Gängskjutningar/Bilbrän-
der/Sprängningar

101 22,2

Narkotikainnehav 29 6,4

Trafikbrott 9 1,9

Bikers/Bikerklubbar 4 0,9

Vad anser du Polisen bör prioritera i sin verksamhet? Mer än ett alternativ 
möjligt! - Klubbanslutna Bikers. Mer än ett svarsalternativ möjligt
Antal Svar: 531

Alternativ Antal i %

Sexualbrott 196 36,9

Mängdbrottslighet 149 28,1

Gängskjutningar/Bilbrän-
der/Sprängningar

144 27,1

Narkotikainnehav 38 7,2

Trafikbrott 4 0,7

Bikers/Bikerklubbar 0 0

De icke klubbanslutna anser till 90,8 % att polisen ska prioritera Sexualbrott, 
mängdbrottslighet samt gatu-/kvartersgängsbrottslighet. Endast 0,9 anger att polisen 
bör arbeta mot bikers och bikerklubbar. 

Bland de klubbanslutna anser 92,1 % att polisen bör arbeta mot Sexualbrott, 
mängdbrottslighet samt gatu-/kvartersgängsbrottslighet. Ingen i denna grupp anser att
polisen bör arbeta mot bikers och bikerklubbar. 

Ännu en gång kan vi uppmäta en rörande enighet mellan klubbanslutna bikers 
och icke klubbanslutna. Tre olika former av brottslighet ska prioriteras och 
bikers och bikerklubbar anser knappast någon att det finns anledning att arbeta
emot! De som vet har talat!



Var och Hur har du haft kontakt med polisen de senaste tre åren på grund av 
din bikerkulturstillhörighet? - ICKE Klubbanslutna Bikers 

Alternativ Antal i %

I hemmet 4 -

På jobbet 5 -

På mc-klubb 12 -

På krogen iförd mc-relaterad 
klädsel

25 -

Stoppad i vanlig, ej mc-relaterad 
trafikkontroll

29 -

Stoppad för idkontroll och/eller 
fordonsgenomsökning/kroppsvisita-
tion på grund av bikerkulturs-
tillhörighet

18 -

Aldrig 27 -

Var och Hur har du haft kontakt med polisen de senaste tre åren på grund av 
din bikerkulturstillhörighet? - Klubbanslutna Bikers 

Alternativ Antal i %

I hemmet 10 -

På jobbet 2 -

På klubben 11 -

På krogen iförd väst el klubbtröja 20 -

Stoppad i vanlig, ej mc-relaterad 
trafikkontroll

36 -

Stoppad för idkontroll och/eller 
fordonsgenomsökning/kroppsvisita-
tion på grund av klubbtillhörighet

67 -

Aldrig 8

Då frågorna ovan var fleralternativsfrågor så går det ej ur materialet att utröna hur 
många personer som besvarat frågorna. Vad som dock går att säga är två saker:

1. Att svaren är överraskande lika vad gäller klubbanslutna och icke klubbanslutna 
bikers. Båda grupperna träffar på polisen i samband med klubbesök och i samband 
med krogbesök i lika hög grad och blir utsatta för olaga insatser!



2. Att polisens insatser avseende kontroller i mycket högre grad drabbar klubb-
anslutna bikers. Det handlar då om att stoppa för id-kontroll och/eller kropps-
visitation på grund av klubbtillhörighet vilket strider mot beslut såväl i Europa-
domstolen som utefter beslut av JO och JK! Beslut vilka polisen har föga intresse av 
att följa när det gäller bikers.  

Källor: Gillan och Quinton mot Storbritannien målnr: 4158/05, JK-beslut 5054-17-
4.3 och JO-beslut 3023-2016.



Har det hänt att polisen/kommunen kontaktat klubbens 
hyresvärd/fastighetsägare? -  KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 116

Alternativ Antal i %

JA 39 33,6

NEJ 77 66,4

34 % av alla klubbmedlemmar är medlemmar i  klubbar som blivit utsatta för att 
polisen kontaktat klubbens hyresvärd/fastighetsägare i ett försök att vräka klubben. 

Det är högst anmärkningsvärt att härunder behöva konstatera att polisen inte ens äger 
det ringaste lagstöd för att kontakta en enda fastighetsägare! Det innebär i förläng-
ningen  att poliskontakten i samtliga fall skett helt olagligen och utgjort direkta 
lagbrott!! Det har varit fråga om trakasserier och förföljelser i varje enskilt fall... 

Har det hänt att polisen kontaktat din arbetsgivare på grund av din 
klubbtillhörighet – KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 163

Alternativ Antal i %

JA 145 89,0

NEJ 18 11,0

11 % av klubbmedlemmarna har varit utsatta för att polisen kontaktat klubb-
medlemmarnas arbetsgivare i ett försök att få till ett avsked utefter klubbtillhörighet. 
Det är återigen väldigt allvarligt att polisens ens i ett enda fall brutit mot lagen då det 
helt saknas lagstöd för sådana polisinsatser. Varje fall är således även härunder ett fall
av rent trakasseri och förföljelse...

Se vidare: https://payback.name/norska-polisen-medger-att-de-kontaktar-och-
hotar-1-medlemmars-arbetsgivare/ 

https://payback.name/norska-polisen-medger-att-de-kontaktar-och-hotar-1-medlemmars-arbetsgivare/
https://payback.name/norska-polisen-medger-att-de-kontaktar-och-hotar-1-medlemmars-arbetsgivare/


Har du blivit avvisad från krog, festival eller liknande på grund av bärande av 
väst med mc-relaterade märken eller supportkläder? Mer än ett alternativ 
möjligt! - Icke Klubbanslutna Bikers 

Alternativ Antal i %

Ja, från krogen 84 -

Ja, från festival 7 - 

Ja, från annan allmän plats 28 -

Nej 39 -

Har du blivit avvisad från krog, festival eller liknande på grund av bärande av 
klubbväst, klubbtröja eller supportkläder? Mer än ett alternativ möjligt! - Icke 
Klubbanslutna Bikers 

Alternativ Antal i %

Ja, från krogen 182 -

Ja, från festival 9 -

Ja, från annan allmän plats 29 -

Nej 43 -

Av de icke klubbanslutna så har avvisningar skett ifrån allmän plats i 119 fall. Bland 
klubbanslutna har det i 220 fall verkställts avvisningar från allmän plats. 

Krogen, en festival och annan allmän plats är lokaler och områden dit allmänheten 
har fritt tillträde! 

Mc-västar, support- och klubbtröjor och andra mc-relaterade kläder är skyddade av 
yttrandefriheten vilket fastslagit i åtta olika domslut. Högsta Domstolens fastslog 
vidare 1995 i Mål nr: B4354-93 att en man som inträngde i en lokal trots förbud från 
affärsinnehavaren  inte gjort sig skyldig till olaga intrång då en affärslokal, liksom 
exempelvis en krog eller en rättsförhandling, är en plats dit allmänheten har fritt 
tillträde. Se: https://lagen.nu/dom/nja/1995s84 

Således förhindras och avvisas bikers på grund av klädsel och föreningstillhörighet 
systematiskt från allmän plats utan att något som helst lagstöd för sådan åtgärd 
föreligger. Tvärtom har Högsta Domstolen fastställt att emblem skyddas av 
yttrandefriheten och att alla medborgare har rätt att vistas på allmän plats!

Länk: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr
%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf 

http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf
http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf
https://lagen.nu/dom/nja/1995s84


Har du varit utsatt för kontroll på grund av din bikerkulturstillhörighet och hur
upplever du i så fall polisens kontroller av id och/eller kroppsvisitation i 
samband med mc-event eller på gata eller väg? Mer än ett alternativ möjligt! - 
ICKE Klubbanslutna bikers

Alternativ Antal i %
Ja, och jag känner mig trakasserad 
då de saknar lagstöd för 
kontrollerna

48 -

Ja, och jag känner min rätt till 
personlig integritet kränks

37 -

Ja, och jag känner mig utsatt 3 -

Ja, men jag bryr mig inte 10 -

Nej, jag har ej varit med om någon
poliskontroll

34 -

Har du varit utsatt för kontroll på grund av din klubbtillhörighet och hur 
upplever du i så fall polisens kontroller av id och/eller kroppsvisitation i 
samband med mc-event eller på gata eller väg? Mer än ett alternativ möjligt! - 
Klubbanslutna bikers

Alternativ Antal i %
Ja, och jag känner mig trakasserad 
då de saknar lagstöd för 
kontrollerna

77 -

Ja, och jag känner min rätt till 
personlig integritet kränks

58 -

Ja, och jag känner mig utsatt 3 -

Ja, men jag bryr mig inte 12 -

Nej, jag har ej varit med om någon
poliskontroll

33 -

Ett stort antal både av icke klubbanslutna och klubbanslutna bikers har blivit utsatta 
för kontroller på grund av kulturtillhörighet eller klubbtillhörighet. 

Den största gruppen av utsatta från båda kategorierna anser sig ha blivit trakasserade 
då de vet att polisen saknar erforderligt lagstöd för att verkställa kontrollerna. Nästan 
lika många känner också att deras lagliga rätt till personlig integritet kränkts. En 
mindre grupp av som utsatts har även känt sig utsatt vid kontrolltillfällena. 

Att kontrollera någon på grund av kulturtillhörighet eller klubbtillhörighet 
saknar helt lagstöd vilket JO konstaterat i ärende: 3023-2016 och JK därefter 
bekräftat i JK-beslut 5054-17-4.3. JK konstaterade även att sådan kontroll stred
direkt mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv! 



Hur skulle du kategorisera Polisens uppträdande vid kontroller i samband med 
mc-fester? - ICKE KLUBBANSLUTNA BIKERS!   
Antal Svar: 181

Alternativ Antal i %

Mycket aggressivt 101 55,8

Aggressivt 15 8,3

Otrevligt 59 32,6

Mycket vänligt 1 0,5

Vänligt 5 2,8

Korrekt 0 0

Hur skulle du kategorisera Polisens uppträdande vid kontroller i samband med 
mc-fester? - KLUBBANSLUTNA BIKERS!
Antal Svar: 195

Alternativ Antal i %

Mycket aggressivt 1 0,5

Aggressivt 19 9,8

Otrevligt 172 88,2

Mycket vänligt 0 0

Vänligt 3 1,5

Korrekt 0 0

Av de icke klubbanslutna anser 96,7 % att polisen uppför sig mycket eller ”bara aggressivt” 
eller otrevligt i samband med kontroller. Majoriteten 56 % anger mycket aggressivt 
uppträdande!

Av de klubbanslutna anser 98,5 att polisen uppför sig mycket eller ”bara aggressivt” eller 
otrevligt i samband med kontroller. Majoriteten 88,2 anger otrevligt beteende. 

Polisförordningen 2014:1104, paragraf 10 säger följande: Anställda vid Polismyndigheten 
och Säkerhetspolisen ska i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna 
och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett 
sätt som inger förtroende. 

Endast 3,3 % av de icke klubbanslutna och endast 1,5 av de klubbanslutna anser att polisen 
uppträder vänligt eller korrekt i samband med poliskontroller och därmed uppfyller 
polisförordnings krav på hänsynsfullhet, behärskning och ingivande av förtroende!!

Länk till polisförordningen: https://lagen.nu/2014:1104 

https://lagen.nu/2014:1104


Har det hänt att polisen utan befogenhet stoppat någon av följande personer på 
grund av din bikerkulturtillhörighet? Mer än ett svarsalternativ möjligt! - 
ICKE KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 124

Alternativ Antal i %

Ja, min partner 28 22,6

Ja, mina barn 3 2,4

Ja, andra släktingar 17 13,7

Ja, min vänner utanför 
bikerkulturen 

13 10,5

Nej 63 50,8

Har det hänt att polisen utan befogenhet stoppat någon av följande personer på 
grund av din klubbtillhörighet? Mer än ett svarsalternativ möjligt! - 
KLUBBANSLUTNA BIKERS
Antal Svar: 149

Alternativ Antal i %

Ja, min partner 33 22,2

Ja, mina barn 3 2,0

Ja, andra släktingar 2 1,3

Ja, min vänner utanför 
bikerkulturen 

17 11,4

Nej 94 63,1

Polisen har utan befogenhet stoppat partners, barn, släktingar och vänner utanför 
bikerkulturen i 37 % för klubbanslutna bikers och i 49 % av de utfrågade i icke 
klubbanslutna bikers fall! Alla dessa tillfällen av stopp och uppehållanden, av ovan 
uppräknade grupper, sker också utan erforderligt lagstöd, att märka!

Det överraskande utfallet härvidlag är att icke klubbanslutna bikers anhöriga och 
vänner stoppas i cirka 12 % högre grad än de klubbanslutnas!

I 22 % av fallen stoppas bikers partners, samma procenttal oavsett klubbanslutning 
eller ej, vilket är en oroväckande hög siffra då det handlar om olagliga såväl som 
obefogade stopp (läs: trakasserier).



Har du som passagerare i fordon tvingats visa id på grund av klubbtillhörighet 
utan att du varit brottsmisstänkt eller efterlyst? - Icke Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 135

Alternativ Antal i %

Ja, ofta 23 17,0

Ja, enstaka gånger 60 44,4

Nej 52 38,6

Har du som passagerare i fordon tvingats visa id på grund av klubbtillhörighet 
utan att du varit brottsmisstänkt eller efterlyst? - Klubbanslutna Bikers
Antal Svar: 190

Alternativ Antal i %

Ja, ofta 46 24,2

Ja, enstaka gånger 79 41,6

Nej 65 34,2

Polisen äger inget som helst lagstöd för att begära id från en passagerare i ett fordon 
om personen inte är efterlyst eller misstänkt för ett konkret brott. 

Det är därför oerhört allvarligt att 65,8 % av de klubbanslutna och nästa lika många 
av de icke klubbanslutna 61,4 % uppger att de tvingats visa legg utan att de varit 
misstänkta för brott!

Det påvisar också i sig att polisen systematiskt och ofta direkt bryter mot lagen så fort
det avser bikers! Id-kontrollerna sker utan någon som helst urskiljning och enbart på 
grund av bikerkulturstillhörighet vilket utgör såväl trakasseri som lagbrott som 
förföljelse! 

Se: https://payback.name/om-europadomstolens-manniskorattsexperts-uttalanden-
om-att-polisen-inte-ager-ratt-att-stanna-och-begara-id-eller-kroppsvisitera-personer/ 

https://payback.name/om-europadomstolens-manniskorattsexperts-uttalanden-om-att-polisen-inte-ager-ratt-att-stanna-och-begara-id-eller-kroppsvisitera-personer/
https://payback.name/om-europadomstolens-manniskorattsexperts-uttalanden-om-att-polisen-inte-ager-ratt-att-stanna-och-begara-id-eller-kroppsvisitera-personer/


Ålder – Icke Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 291

Alternativ Antal i %

15-20 år 0 0

21-25 år 2 0,6

26-30 år 16 5,5

31-35 år 13 4,5

36-40 år 29 10,0

41-45 år 25 8,6

46-50 år 50 17,2

51-55 år 68 23,4

56-60 år 68 23,4

61-65 år 12 4,1

66-70 år 5 1,7

71-75 år 3 1,0

76-80 år 0 0

Ålder – Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 434

Alternativ Antal i %

15-20 år 1 0,2

21-25 år 8 1,8

26-30 år 26 6,0

31-35 år 28 6,4

36-40 år 34 7,8

41-45 år 64 14,7

46-50 år 74 17,0

51-55 år 135 31,1

56-60 år 40 9,2

61-65 år 16 3,7

66-70 år 6 1,4

71-75 år 2 0,5

76-80 år 0 0



Ålder – Klubbanslutna + Icke Klubbanslutna Bikers
Antal avgivna svar: 725

Alternativ Antal i %

15-20 år 1 0,1

21-25 år 10 1,4

26-30 år 42 5,8

31-35 år 41 5,7

36-40 år 63 8,7

41-45 år 89 12,3

46-50 år 124 17,1

51-55 år 203 28

56-60 år 108 14,9

61-65 år 28 3,8

66-70 år 11 1,5

71-75 år 5 0,7

76-80 år 0 0

Institutet för Framtidsstudier släppte under november 2018 rapporten Våldsbejakande
extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten var framtagen på 
beställning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

I rapporten stod följande häpnadsväckande påstående på sidan 34-35: Individerna i 
MC-gängen har högst medelålder (27,8 år). Den vanligaste åldern (typåldern) i mc-
gängen, uppges vara 21 år. Minimiåldern inom mc-populationen uppges vara 15 år. 

Källa: https://payback.name/wp-content/uploads/iffsrapport.pdf

Resultatet av Enkätundersökningarna!

Då vi visste att rapportens uppgifter om bikers åldrar var helt fel tog vi följaktligen 
fram korrekta siffror via en enkätundersökning på Payback Sveriges Facebookgrupp.

Bland klubbanslutna bikers toppar gruppen med 51-55 år med 31,1 % därefter följda 
av gruppen 46-50 år med 17 % och gruppen 41-45 med 14,7 %. Inga andra grupper 
når över 10 %. 0,2 % eller 1 person är i ålder mellan 15-20 år och ytterligare 7,8 % är
i åldrarna 21-30 år. Det vill säga att 8 % är max 30 år!

Bland icke klubbanslutna bikers är de två största grupperna bikers jämnstora. 51-55 
år och 56-60 år har båda 23,4 %. Tredje största grupp är 46-50 år med 17,2 %. Icke 
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Klubbanslutna bikers år således lite grann äldre än de klubbanslutna. Gruppen 36-40 
år når precis upp till 10,0 %. Alla andra åldersgrupper har mindre procent. Ingen 
person är mellan 15-20 och endast 18 personer eller 6,1 % är 30 år eller därunder.

Slår man ihop statistiken för klubbanslutna och Icke Klubbanslutna bikers så blir den 
största gruppen mellan 51-55 år med 31,1 %. Endast 7,3 % är i åldersspannet upp till 
30 år!

Slutsats av de mycket grava statistiska felen i aktuell rapport!

Enkäten fastslår följande: Bikers medelålder ligger i skiktet 51-55 år och typåldern 
därmed på cirka 53 år! Rapporten har således fel på cirka 25-30 år i medelålder och 
cirka 32 år i typålder!!

Rapportens mycket grava fel i åldersangivelserna visar tydligt att de personer som 
medtagits i beräkningarna gällande mc-klubbar är helt andra än bikers! Det är folk 
som överhuvudtaget inte hör hemma i bikerkulturen - om de ens existerar!


