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Abstract
The objective of this thesis was to investigate the attitudes of the members of a democratic 
motorcycle club to 1%-clubs (also known as outlaw motorcycle clubs) and if they perceive themselves 
to be subjected to prejudices from the society. The study involved open interviews. The results show 
that the members of a democratic motorcycle club had negative attitudes towards the 1%-culture and 
1%-clubs, but not necessarily towards the members of such clubs.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur medlemmar i en demokratisk motorcykelklubb 
förhåller sig till 1%-klubbar (så kallade kriminella motorcykelgäng) och om de upplever sig bli utsatta 
för fördomar från samhället. Undersökningen utfördes genom öppna intervjuer. Resultaten visar att 
medlemmarna i en demokratisk motorcykelklubb hade en negativ attityd till 1%-kulturen och 1%-
klubbarna, men inte nödvändigtvis till medlemmarna i dessa klubbar.

    Nyckelord: motorcykel, motorcykelklubb, gäng, fördomar
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Inledning
Motorcykelklubbar och gäng har haft medias ögon på sig under en lång tid. Mycket av det som skrivs 
är negativt och handlar ofta om organiserad brottslighet och våld. Sällan talas det om någon trevlig 
klubb i en liten stad, som inte har något brottsregister alls. Samma sak gäller forskningen inom 
området motorcykelåkare. De flesta artiklar handlar om organiserad brottslighet (Barker, 2011; Barker 
& Human, 2009), krig som utspelats mellan olika parter (Quinn & Forsyth, 2011) och panik som 
samhället påstås uppleva vid sådana händelser (Katz, 2011).

De amerikanska motorcykelgängen uppstod strax efter andra världskrigets slut, då ett stort antal män 
kom tillbaka efter att ha fått uppleva mycket otrevliga händelser och många av dem hade utvecklat 
posttraumatisk stress. De hade problem med att komma tillbaka in i samhället och denna frustration 
ledde till revolt genom att många organiserade sig i klubbar och började köra motorcykel (Quinn, 
2001). Efter en händelse i Hollister 1947 kom ett uttalande från AMA (American Motorcycle 
Association), som fastställde att 99% av motorcyklisterna är trevliga, hyfsade och laglydiga medborgare 
(Dulaney, 2005). Det var från detta uttalande som vissa motorcykelgäng tog på sig stämpeln som ”1%-
are”, det vill säga den procent som inte är trevliga, hyfsade eller laglydiga. Det finns i dag ett flertal 
klubbar som bär 1%-stämpeln, men de som är mest kända i Sverige är Hells Angels, Bandidos och 
Outlaws. Gemensamt för 1%-klubbarna är att de har en hierarkisk uppbyggnad. Överst står en 
president, som agerar som klubbens talesman utåt och ordförande vid interna möten. Därefter följer 
vice-president (ungefär viceordförande), sergeant-at-arms (säkerhetsansvarig), road captain (leder mc-
korteger), treasurer (ungefär kassör) samt secretary (sekreterare och kommunikationsansvarig). Under 
dessa står de fullvärdiga medlemmarna, följt av prospects (provmedlemmar), hangarounds (ungefär 
vänner till klubben) och supportrar (Wierup & Larsson, 2007).

Barker och Human (2009) studerade kriminaliteten i de dåvarande fyra största amerikanska 1%-
klubbarna, dvs. Hells Angels, Bandidos, Outlaws och Pagans. Trots att Pagans är en mindre klubb och 
endast verksam i USA inkluderades den i studien på grund av deras benägenhet för våld och 
kriminell aktivitet (Barker & Human, 2009). Materialet för studien bestod av nyhetsartiklar. Bandidos 
uppvisade minst antal kriminella handlingar (25 stycken), vilka bestod i mord, slagsmål med polis, 
misshandel, innehav och distribution av droger samt innehav av illegala vapen. Hells Angels uppvisade 
59 kriminella handlingar, däribland produktion, innehav och distribution av droger, bråk med 
rivaliserande gäng, mord, utpressning, planering av mord på före detta medlemmar, planering av mord 
på Outlaws medlemmar, våldtäkt/gruppvåldtäkt samt indrivningsverksamhet och 
beskyddarverksamhet. Outlaws hade högst antal kriminella aktiviteter, 204 stycken totalt. Av dessa var 
77 beskyddarverksamhet, mord, bombningar och drogdistribution. Övriga fall gällde mordförsök, 
vapeninnehav och skottlossning med ett rivaliserande gäng. Resultaten ansågs stärka argumenten för 
att dessa 1%-klubbar, inte minst, var intresserade av att gå med monetär vinst.

Ruddell och Gottschall (2011) gjorde en studie angående säkerhetsrisker, som innefattande 1636 
gängmedlemmar intagna på kanadensiska fängelser. Av dessa var 290 medlemmar av olika 1%-gäng (i 
studien kallade Outlaw Motorcycle Gangs eller OMGs). Vita män var överrepresenterade i 1%-
gängen (88,3%) och 42,4% var sedan tidigare dömda för brott. Majoriteten (91,1%) inom gruppen 
1%-gäng var dömda för andra brott än våldsbrott, 50,7% var dömda för drogrelaterade brott och 
29,1% för våldsbrott (Ruddell & Gottschall, 2011). 

Thompson (2008) studerade 44 motorcykelåkare med deltagande observationer och intervjuer. De 
”vardagliga” motorcykelåkarna (icke medlemmar i 1%-gäng) hade många likheter med 1%-gängen 
och till exempel fanns den manliga, hårda stereotypen kvar, medan kvinnor hade (till viss del) en 
underordnad roll i klubbarna även om klädstilen/utseendet var detsamma. De skillnader som fanns var 
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till exempel att de vardagliga motorcyklisterna sällan var ute efter bråk och var mer noggranna med 
att följa lagen. I studien togs många intressanta aspekter av ”biker-kulturen” upp, bland annat olika 
symboler som används och hur dessa motorcyklister använder språket. Studien hade dock stora brister 
i hur materialet dokumenterades. Författaren valde att prioritera informanternas trivsel och använde 
därför inget inspelningsmedium och gjorde inga direkta anteckningar under intervjuerna. Författaren 
ansåg att detta skulle få informanterna att vara mer öppna och även om detta kan vara sant sätter det 
studiens validitet under hård kritik. 

Tämligen lite finns dokumenterat om svenska motorcyklisters åsikter. Lagergren (2007) undersökte 
svenska motorcyklisters rykte i media från år 1945 till 2000. I studien tas bland annat framväxten av 
den så kallade ”skinnknutten” upp, som beskrivs som en ung man i skinnkläder som kör motorcykel. 
Skinnknutten beskrivs som en positiv stereotyp till skillnad från stereotypen ”raggare”, som beskrivs 
som en omoralisk, våldsam och antisocial man som kör runt i bil. Lagergren (2007) beskriver den 
typiske svenske motorcyklisten ur ett historiskt perspektiv, utan att föra in något om 1%-kulturen och 
hur den har påverkat den vanlige motorcyklisten. 

Social identitetsteori (Egidius, 2008; Kassin, Fein, & Markus, 2008) anger mekanismer som kan 
förklara svaren på frågeställningarna. I teorin förespråkas att individen har ett grundläggande behov av 
positiv självkänsla, som leder till att individen skapar en personlig och en social identitet. Den positiva 
självkänslan förstärks genom personliga prestationer, gruppens prestationer och överbetoning av 
skillnader mellan den egna gruppen (s.k. ingrupp) och andra grupper (s.k. utgrupp). Detta ger 
upphov till en så kallad accentueringseffekt, vilket ger gruppen ökad särprägel och andra gruppers 
medlemmars attityder och värderingar nedvärderas. 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur medlemmarna i en demokratisk 
motorcykelklubb ser på, och påverkas av, 1%-kulturen och vilka attityder som medlemmarna har mot 
1%-gängen. Frågeställningarna som utformades utifrån detta syfte är:

− Hur förhåller sig medlemmarna till 1%-kulturen?
− Hur upplever medlemmarna 1%-klubbarna och deras medlemmar?
− Hur upplever medlemmarna att de bemöts när de framför sina motorcyklar och bär sina mc-

kläder jämfört med när de inte gör det?

Metod

Informanter

Informanterna var åtta medlemmar i en motorcykelklubb med demokratiska värderingar. Samtliga 
informanter var män i åldern 25-70 år. Två av informanterna var sedan tidigare bekanta med 
författaren. De övriga informanterna rekryterades med snöbollsmetoden med hjälp av de sedan 
tidigare bekanta informanterna. 

Material

En intervjuguide för en öppen intervju, men som hade strukturerats för att beröra frågeställningarna 
och som var indelad i bakgrundsfrågor, frågor om attityder och upplevda fördomar användes vid 
intervjuerna (Bilaga 1).

Procedur

Majoriteten av intervjuerna utfördes vid samma tillfälle i klubbens egen lokal, då klubben hade 
kvällsmöte. Anledningen till detta var att informanterna hade svårt att sätta av tid för intervjuer på 
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grund av jobb och familj. En av intervjuerna utfördes hemma hos en informant av bekvämlighetsskäl. 
Samtliga intervjuer spelades in. Informanterna fick innan intervjutillfällena information om vad 
studien handlade om och ungefär vilka frågor som skulle ställas. Efter intervjuerna i klubbens lokal 
hölls ett informellt samtal med de som hade deltagit den kvällen för att bekräfta det som hade sagts 
under intervjuerna.

Databehandling

Data som insamlades analyserades med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 
(Howitt, 2013). IPAs främsta syfte är att undersöka hur individer upplever olika fenomen och deras 
psykologiska tolkningar av dessa fenomen, det vill säga identifiering av likheter och skillnader mellan 
informanters upplevelser. De likheter som identifierades under analysen med IPA (Bilaga 2) tolkades 
sedan med hjälp av social identitetsteori (Egidius, 2008; Kassin et al., 2008). Samtliga namn är fiktiva 
för att skydda informanternas identitet.

Resultat

Attityder mot 1%-kulturen och 1%-klubbar

Samtliga informanter tog mer eller mindre avstånd från 1%-kulturen. En av informanterna var särskilt 
hård i sin kritik och kallade dem upprepade gånger för ”ett jävla pack” (Börje, 44 år). Hans attityd 
grundades mest på en händelse, då hans vänner i en annan klubb blev hotade av ett 1%-gäng under 
1%-gängets uppbyggnad i Sverige. Börjes vän (Axel) hade vid ett tillfälle blivit tillsagd att ta av sig 
västen när han var ute med sin motorcykel, men hade vägrat. Senare samma dag hade Axels klubb 
blivit kontaktade av 1%-gänget och återigen blivit tillsagda att ta av sig västarna, denna gång med 
tillägget ”annars vet inte vi vad som händer med era fruar och barn”. Börje nämnde även en händelse 
vid en motorcykelträff för några år sedan, där han bevittnade ett 1%-gäng som lastade av sina 
motorcyklar från en trailer ungefär 500 meter från området och sedan körde motorcyklarna in på 
området.  ”Det är nästan så att prislapparna sitter kvar på skinnställen. Då blir jag inte särskilt 
imponerad” (Börje, 44 år).

De övriga informanterna var inte lika hårda i sin kritik, men de var fortfarande avståndstagande. En 
informant sade ”det kan väl vara roligt och läsa på lite grann och höra om allt tokeri de gör, ja, men 
man inser att nej, det där är en livsstil jag kör utan, det är inte det motorcykellivet går ut på” (Peder, 
49 år). Peder påstod att många som söker sig till 1%-gäng i dagens läge är kriminella, som vill utöka 
sin verksamhet och inte har motorcykelåkande som främsta prioritering. Han gjorde skillnad på 
gamla och nya 1%-are:

Om du pratar med de här gamla, de är ju helt annorlunda mot för de här nya, de nya då är det 
bara ”åå fan va coolt det är med att väst” och hit och dit...västen (blir) mer för inbördes 
beundran om man säger så då, istället för att visa att jag tillhör en klubb (Peder, 49 år).

En annan informant (Sixten, 70 år) sade något liknande: 

En riktig kille, en riktig som åker motorcykel och grejer han vet ju i stort sett precis vad en 
motorcykel handlar om. Du har ju många av de här till exempel som, om de trycker på 
knappen där på styret, och det inte börjar brumma, då vet de inte (vad de ska göra), då tar de 
telefonen och ringer nån. Det där genuina motorintresset sitter ju inte där det ska sitta om jag 
säger vad jag tycker (Sixten, 70 år).
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Ingen av informanterna hade någonsin upplevt ett behov av att bli del av 1%-kulturen, varken som 
grupp eller individuellt. När frågan angående detta ställdes blev svaren ”vi är ju inget mer annorlunda 
än en fotbollsförening, de tycker om fotboll, vi tycker om motorcyklar” (Rickard, 27 år), ” vi är ju 
som ett kompisgäng som har motorcyklar som intresse” (Jack, 35 år) och ”det är ingenting som 
tilltalar mig” (Peder, 49 år).

Trots att det förekom hårda ord om 1%-kulturen och 1%-klubbarna påpekade samtliga informanter 
att det även finns trevliga individer inom kulturen. 

Umgås med de där 1%-arna, så att säga, det är ju inga problem, de är ju djävulskt trevliga på 
alla sätt och vis, det är de ju, de är väldigt, vad ska man säga, tillmötesgående, och trevliga och 
pratar mycket och bjuder på sig själva och bjuder på grejor, på fester och så (Nisse, 32 år).

”Träffar man dem ute om man är ute och åker nånstans så är de ju som vilka andra som helst. De är 
schysta och de hjälper till om du har nå problem och sådana grejer” (Christian, 30 år) och ”De man 
har träffat har jag haft mycket positivt av i alla fall. Aldrig att det har varit något tjafs med dem på 
något vis. Utan de har varit schyssta faktiskt” (Rickard, 27 år). Lovorden följdes dock ofta upp med 
uttalanden i stil med ”så länge man inte har något otalt med dem så är det helt okej” (Sixten, 70 år) 
och ”man stöter sig ju inte med dem i onödan” (Börje, 44 år). På frågan om 1%-ares rykte i media är 
välförtjänt svarade alla informanter ja. Nisse, 32 år, tillade ”de är väl trevliga till en viss gräns...då är de 
inte riktigt lika trevliga längre”.

Efter intervjuerna hölls ett informellt samtal med sju av informanterna. Under detta samtal kom ett 
lokalt 1%-gäng på tal. För att få förståelse om 1%-gänget i fråga ställdes frågan om vad klubben visste 
om dem. Det första svaret var att de säkert vill framstå som väldigt trevliga, men att deras umgänge är 
allt annat än trevligt. ”Själva gänget är okej, de som de umgås med är värre”, sade Nisse, 32 år, som 
sedan berättade att han hade fått besök av en av medlemmarna, som då visade en rulle med 
tusenlappar och sade att han hade gjort lite affärer. ”Det är skumma affärer han gör” sa Sixten, 70 år, 
och följde upp med ”en vacker dag så slutar nån i ett dike”.

Upplevda fördomar

Endast en av informanterna (Nisse, 32 år) hade personlig erfarenhet av negativ behandling, vid 
framförandet av sin motorcykel. Han berättade att han hade blivit nekad inträde till en camping. 
Kassörskan hade förklarat för honom att det var en familjecamping och att han inte var välkommen, 
trots att han hade sin familj med sig. Efter en del diskuterande blev han dock insläppt. Som avslut lade 
han till ”hade jag kommit dit i bil hade det ju aldrig varit några problem”. En annan informant 
(Ragnar, 45 år) berättade en liknande historia, där en av hans vänner hade blivit nekad inträde på en 
camping. Förklaringen till varför de inte fick komma in var densamma, trots att de var en familj blev 
de inte insläppta, utan var tvungna att åka vidare.

Trots att de andra informanterna inte hade några direkta personliga erfarenheter av negativ 
behandling kände alla någon form av utsatthet, när de vistades bland människor iklädda sina 
motorcykelkläder. En av informanterna (Börje, 44 år) kände sig klart orolig för att bli jämförd med 
1%-are. Han sade ”det är väl det man tycker är det värsta med det där. Gemene man kan ju dra 
likhetstecken, mellan dem (1%-klubbar) och andra som har motorcykeln bara som ett intresse” och 
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”de (gemene man) har ju inte koll på vilken klubb de ser”. Han hade dock inga personliga 
erfarenheter av att ens ha blivit jämförd med 1%-are. På frågan om han hade blivit negativt bemött, 
när han hade framfört sin motorcykel blev svaret: 

Nej, inte på det viset. Det enda jag tänker på är att de glor ju mer, men det kan ju vara för att, 
ja, jag hade ju också glott på någon i skinnkläder. Men man har ju det i bakhuvudet ibland att 
man inte är så jävla populär när man kommer med (motorcykeln) men det är inget jag kan 
säga att jag har upplevt (Börje, 44 år).

De övriga informanterna berättade liknande historier om hur de upplevde andras agerande gentemot 
dem själva. En informant (Sixten, 70 år) upplevde att han ofta blev bemött med rädsla när han körde 
motorcykel och bar sin utrustning. Han berättade att folk brukade flytta på sig, när han till exempel 
kom in på en bensinstation för att betala: 

Man har ju liksom reagerat ibland på en del ställen, till exempel om man har stannat och 
tankat, man har kommit in och ska betala, och om det står nå folk där, om de har barnen i 
närhet så tar de barnen och drar dem åt sidan och blir som ”nu kommer det en fuling här så 
passa er” men...man märker det själv. De försöker göra det på ett snyggt sätt men man märker 
det i alla fall (Sixten, 70 år).

Sixten lade sedan till ”de är rädda på nåt vis, liksom passa dig, gå åt sidan så att du inte kommer i 
vägen för den här”. En annan informant berättade om liknande upplevelser: 

Nog märker man att när man har en väst på sig och går på stan i full mundering...det är ju 
inte nån som pratar med en, du ska ju känna någon för att de ska prata med en...alltså jag 
personligen får inte ögonkontakt från någon jag inte känner (Peder, 49 år).

Peder nämnde också att han upplevde att andra individer undvek honom när han var klädd i 
motorcykelklädsel: ”många ”duckar” liksom bara för att de tror att det är någon jävla huligan som 
kommer gående”. Den sista informanten som intervjuades (Ragnar, 45 år) upplevde att han ibland 
blev iakttagen, när han vistades i affärer iförd motorcykelklädsel: 

Om man går och ska köpa nån dricka eller så och man hamnar bakom någon hylla och så då 
kan det ju komma någon och gå förbi och låtsas ska handla någonting men man märker att de 
inte ska handla någonting utan de ska bara kolla vad man gör (Ragnar, 45 år).

Intervjuledaren ställde då följdfrågan varför personalen agerade så. Svaret blev att de ska ”kolla om 
man (tänker) sno någonting” (Ragnar, 45 år). Peder, 49 år och Ragnar, 45 år, lade dock till att de 
aldrig hade blivit direkt negativt behandlade på grund av sitt val av utstyrsel. 
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Analys
De övergripande likheter som framkom under analysen var följande: 1) avståndstagande från 1%-
kulturen/1%-klubbarna, men inte nödvändigtvis dess medlemmar, 2) nedvärdering av utgrupp(er) 
och 3) gruppmedlemmarnas upplevelse av fördomar (Bilaga 2).

Avståndstagande från 1%-kulturen/1%-klubbarna, men inte nödvändigtvis dess 
medlemmar

Under intervjuerna gjorde medlemmarna det klart för intervjuledaren att det inte var aktuellt för 
varken klubben eller individerna i den att rätta sig efter 1%-kulturens ideal. Det var heller inte tal om 
att omvandla den demokratiska klubben till någon hierarkisk 1%-klubb. Trots detta avståndstagande 
talade många av informanterna väl om individerna, som ingick i dessa klubbar. Informanterna 
upplevde att de ofta var trevliga, tillmötesgående och bjöd på sig själva. Även den informant med 
mest negativ erfarenhet av 1%-klubbarna sade under intervjun ”visst finns de dem som tycker om 
motorcyklar också (av 1%-arna)” (Börje, 44 år).

Nedvärdering av utgrupper

I intervjuerna nedvärderades olika 1%-klubbar vid upprepade tillfällen: ”det är ett jävla pack, som inte 
har motorcykelåkande som främsta intresse” (Börje, 44 år), ”när man har sett dem så ofta uppträder de 
som fånar” (Sixten, 70 år), ”det är bara nyköpt. Det är knappt så att de kan köra cykeln” (Ragnar, 45 
år), ”det är nästan så att prislapparna sitter kvar på skinnställen” (Börje, 44 år), och ”de hade staket till 
och med runt sitt tält, du vet sånt där staket man har typ runt husvagnar, också vid varje ingång så 
hade dem en vakt, så man fick inte gå in” (Nisse, 32 år, som efter detta uttalande brast ut i skratt). 

Upplevelse av fördomar

Hos samtliga informanter återfanns upplevelser av förändrat beteende gentemot dem, när de bar sina 
motorcykelkläder. De upplevde att individer blev rädda, undvikande, misstänksamma och 
nedvärderande. Trots att många berättade om sådana upplevelser var det endast en informant som 
kunde återge ett specifikt fall där han personligen hade blivit diskriminerad, men inte heller i detta 
fall fanns det några säkra bevis för att det skulle ha grundat sig på hans val av utstyrsel. Då deras 
upplevelser inte var grundade på några direkta erfarenheter av diskriminering kan det vara möjligt att 
deras egna fördomar hade påverkat deras uppfattning av situationen, vilket då hade lett till en felaktig 
slutsats. Många av informanterna återgav under intervjuerna att de ständigt tänker på andras beteende, 
när de vistas ute i sina motorcykelkläder eller kör sina motorcyklar, vilket ger många tillfällen till 
feltolkning. 

Tolkning utifrån den sociala identitetsteorin

Under intervjuerna kom uttalanden om den egna klubben i stil med ”det är ett härligt gäng” och 
majoriteten av informanterna satte värde på att deras klubb var demokratisk och inte hierarkisk. Då 
studiens fokus låg på 1%-kulturen var det till största del dessa klubbar som kom på tal under 
intervjuerna. De nedvärderingar av 1%-klubbar och klara avståndstaganden från deras livsstil, som till 
exempel ”det är själva motorcykelintresset som jag är ute efter, inte den där andra biten” (med ”den 
andra biten” syftade informanten Sixten, 70 år, på kriminaliteten som 1%-kulturen är förknippad 
med) stämmer väl överens med hur det i den sociala identitetsteorin antas att självkänsla byggs genom 
social identifiering, det vill säga att skillnader mellan ingrupp och utgrupp överbetonas och att 
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utgruppens värderingar och attityder nedvärderas.

Den sociala identitetsteorin överensstämde inte med föreliggande resultat i alla avseenden. De som 
inte hade någon personlig negativ erfarenhet av 1%-klubbar och deras medlemmar beskrev dem som 
rätt trevliga individer, som kunde bjuda på sig själva. Detta går emot teorin, i vilken påstås att 
individen även nedvärderar utgruppens medlemmar för att stärka sin egen självkänsla.

Diskussion
Att vissa informanter nedvärderar 1%-kulturen och 1%-klubbar, men inte individerna som ingår i 
dessa klubbar går att förklara om ett antagande görs att det finns tre nivåer i individens 
föreställningsvärld, där individen gör jämförelser; nämligen kulturnivå (demokrati mot hierarki), 
klubbnivå (klubb mot klubb) och individnivå (individ mot individ). På kulturnivå skulle då 
grupperna upplevas vara helt skilda och därför skulle individen ha goda skäl att agera enligt den 
sociala identitetsteorin (Egidius, 2008; Kassin et al., 2008). Detsamma gäller för klubbnivå, då 
individen definierar sin egen grupp som ingrupp och därmed medvetet skiljer sig från utgruppen. På 
individnivå kan detta dock ändras i och med att medlemmarna har en självständig identitet som 
motorcykelåkare skild från identiteten medlem av en specifik grupp. Denna identitet innebär att 
individen ser sig tillhöra gruppen motorcykelåkare och där har en gemenskap med alla som åker 
motorcykel, vilket leder till att individen inte betraktar andra som tillhöriga en utgrupp och att inga 
motorcykelåkare nedvärderas.

Analysen visar alltså att den sociala identitetsteorin är tillämpbar om antagande kan göras att det 
existerar olika nivåer av upplevd grupptillhörighet. Individerna skulle då ha en viss tillhörighet till sin 
demokratiska kultur (gentemot 1%-kulturen) och till sin klubb, men en annan tillhörighet när de 
vistas tillsammans på individnivå. Frågan kan ställas om detta fenomen endast återfinns i denna klubb 
med dessa individer eller om flera motorcykelklubbar har en liknande upplevelse av grupptillhörighet. 

Reliabilitet och validitet

Intervjuguiden utformades utifrån artiklar om 1%-kulturen och Thompsons (2008) tidigare forskning 
inom området, trots att studierna ofta var dåligt dokumenterade. Detta innebär att intervjufrågorna 
kanske inte var helt aktuella eller passande för studiens ändamål, vilket kan ha påverkat validiteten 
negativt. Att en halvstrukturerad intervjuguide användes istället för en helstrukturerad kan ha lett till 
sämre reliabilitet än vid en helstrukturerad intervju. De data som har samlats in gav dock tydliga svar 
på examensarbetets frågeställningar, vilket förutsätter både god reliabilitet och god validitet hos 
metoden. Howitt (2013) argumenterar dock emot att reliabilitet bestäms i kvalitativa studier, därför att 
de områden där reliabilitet kan tillämpas (test-retest och intern konsistens) inte påverkar kvalitativa 
studier. Howitt (2013) anser att många forskare inom kvalitativ metod förkastar antagandet att det 
skulle finnas fastställda mätbara karakteristika hos individer, vilket gör det svårt att diskutera 
reliabiliteten.  

Den interna validiteten i studien bör kunna ses som hög, då analysen har kunnat förklara de data som 
har insamlats. De observationer som inte överensstämde med den sociala identitetsteorin kunde 
förklaras genom antagandet att klubbens individer gör skillnad på kultur-, klubb- och individnivå. Att 
inte samtliga medlemmar från klubben ställde upp på intervju kan dock ha skadat den externa 
validiteten. Den externa validiteten är begränsad även därför att endast medlemmar i en enskild klubb 
har studerats. För att kunna höja den externa validiteten bör studier på fler motorcykelklubbar med 
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liknande demokratisk inställning utföras. 

Etiska överväganden

Samtliga informanter fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, typ av frågor och 
sina rättigheter. Informanterna informerades om att deltagande i studien var frivilligt och att 
inspelning endast fick ske med deras godkännande. Författaren klargjorde att inga personliga uppgifter 
skulle samlas in och vidtog även åtgärder för att skydda klubbens och individernas anonymitet. Under 
analysen var det endast författaren som hade tillgång till ljudfilerna och transkriberingarna av 
intervjuerna. Inga känsliga frågor om till exempel politiska åsikter eller brottsregister ställdes. 
Informanterna godkände att det som sades under intervjuerna fick användas och citeras i arbetet så 
länge klubbens och medlemmarnas namn inte nämndes. Sammanfattningsvis följdes de etiska 
riktlinjerna rekommenderade av Vetenskapsrådet (2002).

Framtida forskning

Det finns mycket skrivet om 1%-kulturen, som dock sällan är grundat på säkra data. Detta kan bero 
på att det är svårt att få information om hur många avdelningar ett visst gäng har eller hur många 
individer som har fullt medlemskap i en avdelning, då 1%-klubbar sällan vill tala med någon inom 
området psykologi eller någon utomstående över huvud taget. Vid eventuell vidare forskning bör 
därför intervjuguiden redigeras utifrån de data som redovisats i denna studie. Ytterligare 
motorcykelklubbar bör även intervjuas för att ge säkrare resultat.
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Bilaga 1

Intervjuplan

Bakgrund
− Ålder? Utbildning? Sysselsättning?
− När började du köra motorcykel?

− Någon speciell anledning? Grupptryck? Föräldrar? Eget initiativ?
− När gick du med i klubben?

− Vilken/vilka anledningar?
Attityder

− Vad vet du om 1%-kulturen (motorcyklister som aktivt ställer sig utanför lagen och istället går efter  
klubbens lagar och normer)?
− Hur klubbarna är uppbyggda, hur individerna i ett 1%-gäng tänker och agerar (frågan är  

till för att undersöka eventuell förförståelse om andra mc-gäng).
− Hur ställer du dig till den så kallade 1%-kulturen?

− När tog du beslutet att leva med/avvisa den kulturen? Varför gjorde du det 
(brödraskap, livsstil, avståndstagande gentemot samhället)?

− Hur ser du på den brottslighet som förknippas med 1%-are?
− Är deras rykte överdrivet eller välförtjänt?

Möte med fördomar
− Känner du att samhällets/medias bild av 1%-are/”outlaw bikers” har påverkat hur folk ser på 

dig?
− Positivt eller negativ? Upplever du människor du möter ute som generellt 

trevligare/otrevligare när du bär din motorcykelklädsel istället för vardagliga kläder?
− Har du (vid upprepade tillfällen) blivit negativt bemött när du framfört din motorcykel?

− Om ja, beskriv din upplevelse. Hur bemötte du dem?
− Har du (vid upprepade tillfällen) blivit negativt bemött när du haft din motorcykelklädsel på 

dig?
− Om ja, beskriv din upplevelse. Hur bemötte du dem?



Bilaga 2

Teman från Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)

Huvudtema Undertema A Undertema B

Avståndstagande från 1%-
kulturen och-klubbarna, men 
inte nödvändigtvis deras 
medlemmar:  ”man inser att nej, 
det där är en livsstil jag kör utan, 
det är inte det motorcykellivet går ut  
på” Peder, 49 år.
”Aldrig att det har varit något tjafs  
med dem på något vis. Utan de har  
varit schysta faktiskt” Sixten, 70 
år.

Oro för att bli jämförd med 1%-
are:  ”Gemene man kan ju dra 
likhetstecken, mellan dem (1%-
klubbar) och andra som har  
motorcykeln bara som ett intresse för  
att det är skoj” Börje, 44 år.

Återkommande negativ 
inställning till 1%-klubbar:  ”när  
man har sett dem så ofta uppträder  
de som fånar. Det är bara nyköpt. 
Det är knappt så att de kan köra  
cykeln” Börje, 44 år.

Nedvärdering av utgrupper: 
”En riktig kille, en riktig som åker  
motorcykel och grejer han vet ju i  
stort sett precis vad en motorcykel  
handlar om. Du har ju många av  
de här till exempel som, om de 
trycker på knappen där på styret, 
och det inte börjar brumma, då vet  
de inte, då tar de telefonen och  
ringer nån. Det där genuina 
motorintresset sitter ju inte där det  
ska sitta” Sixten, 70 år.

Rädsla för konflikt:  ”man stöter  
sig ju inte med dem i onödan” Jack, 
35 år.
”de är ju jävulskt trevliga på alla  
sätt och viss, det är de ju, men de är  
väl trevliga till en viss gräns...då är  
de inte riktigt lika trevlig längre” 
Nisse, 32 år.

Upplevelse av fördomar: 
”Många ”duckar” liksom bara för  
att de tror att det är någon jävla  
hulligan som kommer gående” 
Peder, 49 år.

Upplevelse av utsatthet: ”man 
har ju det i bakhuvudet ibland att  
man inte är så jävla populär när  
man kommer med (motorcykeln)” 
Ragnar, 45 år.


