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Sammanfattning 

Under mitten och senare delen av 1990-talet fanns en konstellation av ett antal unga män i 

övre tonåren i Borlänge. De ägnade sig åt brottslig verksamhet och den skildrades som rå och 

brutal med maffialiknande metoder av pressen. Någon kallade konstellationen för ”Familjen” 

vid något tillfälle. Detta begrepp anammade och befäste pressen. Under feta rubriker 

rapporterades det om ”Familjen” och den skräck som medlemmarna spred i framför allt 

Borlänge.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att genom intervjuer studera om de reaktioner på 

”Familjen” i Borlänge var ett fall av moralisk panik. Om pressens skriverier bidrog till 

moralisk panik. Dessutom har jag valt att undersöka konstruktionen ”Familjen” då 

medlemmarna framställs både som ”struliga ungdomar” och som ”medlemmar av en 

maffialiknande konstruktion”. Jag har intervjuat ett antal nyckelpersoner som varit i direkt 

kontakt med ”Familjen” och dess medlemmar samt en f.d. ”medlem” som förmedlat sin 

historia om den grupp som han ansågs tillhöra. Den primära teoretiska ansats jag valt är 

Stanley Cohens teori om moralisk panik som beskriver hur en moralisk panik, genom olika 

stadier, växer fram och lägger stor vikt vid pressens och övrig medias roll i processen.  Den 

sekundära teoretiska ansatsen är den socialkonstruktivistiska teorin. Motivet till den senare är 

att förklara de två framkomna konstruktionerna av ”Familjen” och för att den på ett mycket 

bra sätt förklarar hur vi förhåller oss till ”verkligheten”. Enligt socialkonstruktivisterna är vår 

kunskap och vårt vetande socialt konstruerat. Och hur vi konstruerar vår verklighet skiljer sig 

från person till person. 

 

Resultaten visar att de olika aktörerna presenterar en samstämmig bild av att pressen överdrev 

sin rapportering om ”Familjen” och att de ansåg att pressens skriverier hade inverkan på 

medlemmarnas självbild och brottslighet. Samtliga intervjuade är överens om att ”Familjen” 

var ett begrepp som pressen spred. Medlemmarna fick status och respekt i den kriminella 

världen. Ett ”krig” utbröt på många fronter i Borlänge; ”Familjen” mot polisen, pressen mot 

socialtjänstemännen, pressen mot polisen och medias förmedlade konstruktion av ”Familjen” 

mot hela samhället.  
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1. Inledning 

 

”Han skulle skjuta oss och bränna ned våra hus. Det skulle knacka på dörren en mörk natt och de 

skulle stå utanför och kasta sig över och slå ihjäl oss. Hade vi barn så skulle de slå ihjäl dem 

också och knulla våra kärringar medan vi såg på. Våra bilar skulle de spränga i luften och det var 

väldigt lätt att skjuta genom fönstret. Han visste också var vi bodde så det skulle vara lätt.” 

Polisen läser ur den polisanmälan han och en kollega skrev i februari i år, när de hade gripit en 

av medlemmarna i den s.k. Familjen i Borlänge…  

(Dagens Nyheter 1999-12-01.) 

 

Artikeln är skriven 1999 men ”Familjen” är ett begrepp som än idag lever kvar i staden 

Borlänge. Frågar man en Borlängebo om de känner till ”Familjen” så får man genast ett svar 

som handlar om ”det där kriminella gänget”. Samma svar kan man få om man ställer samma 

fråga till någon boendes i en annan del av Sverige.  

 

Namnet ”Familjen” uttalades av någon vid något tillfälle och befästes sedan av media. 

”Familjen” blev benämningen på den konstellation av unga män som ägnade mer och mer av 

sin tid till brottslig verksamhet, främst i Borlänge, i mitten och slutet av 1990-talet. 

Journalister i Sveriges mediarike; tv, radio, lokal- och rikspress rapporterade under feta 

rubriker om ungdomsligan ”Familjen”. Så här kunde det se ut: 

 

I Borlänge är de sedan många år kända som kriminella. Idag är de i 20-årsåldern, men några 

utmärkte sig redan som 12-åringar. De är Borlänges ”värstinggäng”. Flera av dem har utmärkt 

sig för grova brott. Enligt Borlängepolisen är tre personer i gänget mer drivande än de andra. En 

sitter i fängelse.… Ungdomsgänget som kallar sig Familjen har en inre krets på 15 personer… 

Enligt polisen är de aktivt kriminella, rör sig med mycket pengar och är vapenfixerade… I gänget 

finns främst killar mellan 16 och 23 år… I grupp kan de vara farliga…  

(Borlänge Tidning 1997-01-24.) 

 

Pressen förmedlade en tydlig bild av ett farligt värstinggäng med aktivt kriminella och 

vapenfixerade medlemmar. Var det verkligheten som pressen skildrade? Vad är då 

verkligheten? Ser verkligheten likadan ut för alla? Eller skapar vi vår egen verklighet? Hjälper 

pressen till att skapa vår verklighet? Jag tar i denna uppsats fasta på och utgår ifrån Stanley 

Cohens teori om moralisk panik för att förklara den bild som pressen förmedlade av 
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”Familjen”. Jag applicerar dessutom den socialkonstruktivistiska teorin för att förklara 

konstruktionen av ”Familjen”. 

 

Tre Borlängebor i 20-årsåldern häktades på torsdagen. Samtidigt fortsatte skottlossningarna runt 

om i Borlänge. Nu har polisledningen tillsatt en kommission för att stoppa ungdomsgängets 

våldsamma framfart… 

(Borlänge Tidning 1997-01-25.) 

 

P.g.a. ”Familjens” kontinuerliga kriminella aktivitet tillsatte polisen en grupp bestående av 

polismän som bl.a. utarbetade ett specifikt program med inriktning på störningsverksamhet 

direkt riktat mot ”Familjens” medlemmar. Detta var ett helt nytt arbetssätt för polisen i 

Borlänge. 

 

… K-pistbeväpnad polis i skottsäkra västar bevakade polisstationen i Borlänge där 

häktningsförhandlingarna hölls. Den dagen gjorde Borlänge onekligen skäl för namnet ”Lilla 

Chicago”… Kriminaliteten i Borlänge är påfallande hög. Brottsligheten är ofta grov. Stan är en 

av landets mest narkotikabelastade. – Det är hemskt, det känns som en hel generation håller på att 

gå bort här… 

(Aftonbladet 1997-01-27.) 

 

Det är en skrämmande bild som pressen förmedlar i denna artikel. Sant är att polisen var 

iklädda skottsäkra västar och utrustade med k-pister vid detta tillfälle. Men var det verkligen 

nödvändigt? Vad var anledningen som hade lett fram till denna reaktion? Detta är också några 

frågor som jag söker svar på i denna undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 

Då jag påbörjade min c-uppsats år 2001 var mitt syfte att undersöka vad ”Familjen” var för 

någonting. Var det ett organiserat gäng som bedrev organiserad brottslighet eller en lös 

sammansättning av individer som planlöst begick brott? Fanns ”Familjen” överhuvudtaget? 

Jag ville samla så mycket fakta som möjligt om ”Familjen” och den byggde på intervjuer med 

representanter ifrån socialtjänsten, polisen, pressen i Borlänge och en f.d. ”medlem”. Vad är 

då signifikant för ett gäng? Går det överhuvudtaget att definiera? Jag inledde min 

undersökning med att söka och granska tidigare publicerade artiklar om ”Familjen” i svensk 

dags- och kvällspress, lokal- respektive rikspress. Jag läste en hel del litteratur om 

gängbildning, främst amerikansk sådan då det var brist på svensk. Jag genomförde en intervju 
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och tog sedan av personliga skäl paus från min uppsats. De återstående intervjuerna gjorde jag 

under år 2006.  

 

Efter datainsamlingen och ett första utkast av uppsatsen granskade jag densamma och kunde 

då konstatera att det malmletarperspektiv (Kvale 1997, s. 11 & 204) jag använt mig av stötte 

på patrull, då det är problematiskt att avgöra vad som är sant eller inte baserat på mina 

intervjuer. Mitt råmaterial påvisade istället två olika konstruktioner av ”Familjen”, den ena 

var ”struliga ungdomar” och den andra ”medlemmar av en maffialiknande grupp”. D.v.s. att 

de intervjuade såg på verkligheten utifrån olika perspektiv grundade på olika intressen. Jag 

beslutade mig för att undersöka och analysera de framkomna konstruktionerna med den 

socialkonstruktivistiska teorin som utgångspunkt. Men jag kunde även observera 

socialtjänstemännens, polisens och även, till min förvåning, journalistens åsikter om att media 

bidrog till skapandet av ”Familjen” som de framställde som ”maffiosi” och att media satte 

igång ett s.k. drev på ”Familjen”. Det är en artikel som jag återkommer till vid ett flertal 

tillfällen i denna uppsats. Förklaringen till det är att det är just i denna artikel
1
 som pressen för 

första gången presenterar värstinggänget/ungdomsgänget med namnet ”Familjen”. I samma 

artikel visas tre siluettbilder på tre ungdomar. Pressen skriver följande: ”Enligt 

Borlängepolisen är tre personer i gänget mer drivande än de andra.” Rubriken till artikeln 

lyder: ”Poliser är också kriminella och därför slår vi tillbaka.” Jag väljer att återge ett utdrag 

ur nämnda artikel här nedan: 

 

” Gänget misstänks för att ligga bakom de senaste dagarnas attentat mot 

polisen. Tre yngre män från gruppen är begärd häktade. ’- Det ska inte finnas 

rötägg inom polisen. Det finns några som är lika kriminella som vi är, säger 20-

åringen.’ Han pekar ut åtta poliser i Borlänge, Ludvika och Falun, och menar 

att han och de andra i gänget åtskilliga gånger har misshandlats och 

förnedrats… Hatet mot poliskåren är tydligt. ’Polishat är något jag är född 

med. Jag har alltid blivit orättvist behandlad’, fortsätter 20-åringen. Gänget har 

under en längre tid vuxit ihop och bl. a. polishatet håller det samman. 

Ungdomsgänget, som kallar sig ”Familjen” har en inre krets på 15 personer.” 

 

 

                                                 
1
 Borlänge Tidning 1997-01-24. 
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Medias agerande och skriverier fick därmed konsekvenser för reaktionerna mot medlemmarna 

och för deras kriminalitet. Jag såg att det mönster som framställdes överensstämde med det 

mönster som återfinns i teorin om moralisk panik. Därmed valde jag att applicera denna teori 

som min primära teoretiska ansats.
2
  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom intervjuer studera om medias agerande och skriverier om 

”Familjen” fick konsekvenser för reaktionerna mot medlemmarna och för deras kriminalitet. 

Jag har intervjuat nyckelpersoner ifrån socialtjänsten, polisen, pressen samt en person som 

enligt socialtjänsten och polisen var en tidigare ”medlem” i ”Familjen”. Dessa intervjuade 

personer framställer sin historia om ”Familjen” i efterhand. ”Familjen” var aktiv och aktuell i 

Borlänge under åren 1996-1998 och mina intervjuer genomfördes år 2001 och 2006. 

 

Min övergripande frågeställning i denna uppsats lyder sålunda:
3
 

 

 Fick medias rapportering konsekvenser för reaktionerna mot medlemmarna och för 

deras fortsatta kriminalitet? 

 

Denna frågeställning är direkt kopplad till teorin om moralisk panik. 

  

Två konstruktioner av ”Familjens” medlemmar framkommer i uppsatsen: 

 ”Struliga ungdomar” 

 ”Medlemmar av en maffialiknande grupp” 

 

Vad grundar sig dessa två konstruktioner på? Svaret på denna fråga kopplas till den 

socialkonstruktivistiska teorin. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Att jag använder mig av socialkonstruktivismen och moralisk panik kan synas innebära en motsägelse men jag 

redogör och klargör för detta i teorikapitlet. 
3
 Intervjumallen återfinns i sin helhet i bilaga 1. 
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1.3 Disposition 

I kapitel två presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Efter detta följer en beskrivning 

av metodval, hur datainsamlingen gått till, valet av intervjupersoner följt av en diskussion 

kring reliabilitet och validitet samt en redogörelse för hur materialet har bearbetats. I kapitel 

fyra presenteras resultaten och analysen. I det sista kapitlet följer en diskussion beträffande 

mina analysresultat och slutsatser kopplat till mina teoretiska ansatser, socialkonstruktivismen 

och den moraliska paniken. Jag avslutar sedan med mina egna reflektioner och idéer över 

fortsatt forskning inom området och närliggande område. 
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2. Teoribeskrivning 

För att kunna påvisa hur medias konstruktion påverkar aktörerna och allmänheten samt vilka 

som blir dess konsekvenser, har jag valt att tillämpa Stanley Cohens teori som förklarar 

moralisk panik. Då det i intervjuerna framkommer två olika konstruktioner av ”Familjen” och 

dess medlemmar har jag valt att förklara dessa konstruktioner med hjälp av den 

socialkonstruktivistiska teorin.  

 

2.1 Teorin om moralisk panik 

Det var den brittiske sociologen Stanley Cohen som myntade begreppet moralisk panik i sin 

klassiska studie ”Folk Devils & Moral Panics – The creation of the Mods and Rockers”, 

(1972). I denna studie skriver Cohen om den uppståndelse och hysteri som uppstod i samband 

med bråk mellan ”rockers” och ”mods” i Storbritannien på 1960-talet. Cohen såg paniken 

som en produkt skapad och uppskruvad av massmedia innehållande de effekter och den 

dramatik som behövdes för att frammana den moraliska panik som utbröt bland samhällets 

medlemmar. 

 

Cohen förklarar att moralisk panik dyker upp då och då i vårt samhälle genom att en 

omständighet, en episod, en individ eller grupp av individer definieras som ett hot mot 

rådande sociala värden och intressen (Cohen 1972, s.1). Massmedia karaktäriserar och 

presenterar det hela på ett stiliserat och stereotypt sätt. De moraliska murarna upprätthålls av 

redaktörer, journalister, biskopar, politiker, doktorer och andra ”rättänkande” personer. 

Ansedda personer inom det sociala väsendet uttalar sina diagnoser och lösningar. Olika sätt 

att hantera situationen och teorier utvecklas.  Ibland är föremålet för den moraliska paniken 

ny, ibland är det något som funnits där under en längre tid men plötsligt uppenbaras. Ibland 

passerar paniken och glöms, förutom i sägner och det kollektiva minnet. Andra gånger kan 

den moraliska paniken ha en långlivad efterverkning genom att den lyckas producera 

förändringar i rättssystemet och socialpolitiken och kanske t.o.m. förändra samhällets 

uppfattning om sig själv (Ibid). 

 

Enligt Cohen så uppstår ofta moralisk panik i samband med olika ungdomskulturer som 

uppträder avvikande eller brottsligt (Ibid). Moralisk panik handlar om en process i vilken 

paniken brukar föregås av det som benämns ”concern” (Goode & Ben-Yehuda 1994, s.33). 

Begreppet ”concern” väljer jag att översätta till bekymmer. Bekymmernivån vad avser en 
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bestämd grupps beteende måste uppstå eller öka då deras beteende ställer till besvär för andra 

samhällsinvånare. Detta bekymmer måste vara mätbart och kunna manifesteras på ett konkret 

sätt, t.ex. genom någon undersökning eller att media uppmärksammat det hela. Ungdomarna 

får då samhällsmedlemmarnas ögon på sig. Enligt Cohen så övergår ”concern” till det som 

han benämner ”hostility” (fientlighet) och det innebär att någon eller några grupper kan 

utpekas som ansvariga för det eventuella hotet. De utpekade stämplas som fiender och därmed 

uppstår en fientlighet i samhället mot den/de utpekade. Det skapas ett ”vi” och ”dem” där den 

senare gruppen hålls ansvarig för det påstådda hotet. Gruppen ”vi” markerarar sitt 

avståndstagande. Själva förloppet följer sedan ett mönster där det först inträffar en eller fler 

dramatiska händelser, exempelvis ett bråk. Händelsen uppmärksammas av och sprids genom 

media. Åsikter om den utpekade gruppen sätter igång diskussioner och fler och fler 

samhällsmedlemmar engagerar sig (Cohen 1972, s.18). Massmedias framställning fortsätter, 

de förutspår fler bråk och att situationen kommer bli värre. Journalister överdriver och 

överrapporterar (Ibid, s.20). Det i sin tur gör att andra ungdomar utan tillhörighet till den 

ursprungliga gruppen blir nyfikna och beger sig till den plats där bråket uppstått och fortsatt 

enligt media. Det i sin tur ökar risken för ännu fler sammandrabbningar. Och bollen är därmed 

i rullning. 

 

Flera av samhällets medlemmar såsom polis, socialtjänst, politiker m.fl. börjar reagera öppet. 

De försöker förstå vad det är som pågår. Denna förståelse som växer fram utvecklas till det 

som Cohen och Goode & Ben-Yehuda kallar ”consensus”. Det begreppet innebär en enighet i 

samhället om att hotet är verkligt och skapat av en grupp - eller som Hacking benämner det: 

en kategoris uppförande. Ett exempel på öppen reaktion kan t.ex. vara att polisen tillsätter en 

speciell kommission inriktad på att lösa det aktuella problemet. 

 

Cohen kallar medlemmarna i de utpekade grupperna för ”folkdjävlar”. Och med det häftiga 

uttrycket vill han poängtera att de kan utgöra avskräckande exempel för övriga 

samhällsmedlemmar då de kan minska den ångest som finns hos övrig befolkning och 

samtidigt öka samhörigheten gentemot ”dem”. Det uppstår en uppfattning som Cohen och 

Goode & Ben-Yehuda benämner ”disproportionality” (Goode & Ben-Yehuda 1994, s.36). Det 

innebär att många av samhällsmedlemmarna tror att det är betydligt fler av samhällets 

individer än vad det de facto är som ägnar sig åt det av media utpekade beteendet. Därmed 

finns ingen rimlig proportion mellan graden av oro och inträffade händelser (Ibid). Det är 

framförallt nu som myndigheter börjar agera och andra i samhället börjar kräva ”hårdare tag” 
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och fler åtgärder. Cohen menar att de åtgärder som då vidtas i samhället istället får 

ungdomarna att reagera på de reaktioner som samhället uppvisar. Det leder till en motsatt 

effekt hos ungdomarna än vad de vuxna hade tänkt sig. Istället börjar nu ungdomarna att 

agera just så som de förväntas uppföra sig och som de vuxna försöker stoppa med alla medel. 

 

En del kan tjäna på att en moralisk panik utbryter och Cohen menar att det kan finnas både en 

ideologisk och ekonomisk grund till det. De som kan tjäna på det skulle kunna vara de 

professionella t.ex. polis, socialarbetare och religiösa organisationer. De kan kräva strängare 

lagstiftning eller ökade resurser genom att hänvisa till pågående oroligheter. Massmedierna 

kan tjäna ekonomiskt på att skriva om händelser som skapar moralisk panik då dramatiska 

händelser allt som oftast säljer extra lösnummer. Ideologiskt kan dessa aktörer som Cohen 

kallar moraliska entreprenörer också utnyttja den rådande situationen genom att t ex. politiker 

kan kräva åtgärder och därmed visa sin handlingskraft och få ökat väljarstöd. 

 

Allt detta sammantaget menar Cohen är de steg som skapar en moralisk panik. Den uppstår 

plötsligt och oväntat, trots att en viss oro legat latent, den dyker upp med jämna mellanrum 

under tidens gång och försvinner sedan lika snabbt igen. Anledningen till det plötsliga 

upphörandet kan man bara spekulera i. Det kan bero på att massmedia tappar intresset, att 

företeelsen avstannar, att ungdomarna slutar bråket så att tidningarna inte har något att 

rapportera eller så tror myndigheterna att deras ingripande givit tillräckligt med resultat. 

 

Syftet med Cohens studie var att betona förhållandet mellan avvikarna och de dömande 

aktörerna och de regler och normer som finns i samhället för avvikelser och inte varför 

människor avviker.  

 

2.2 Socialkonstruktivistiska teorin 

Socialkonstruktivismen är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som medför vissa 

grundantaganden om den sociala verkligheten. Blicken riktas från det som många ser som 

”naturligt” och oproblematiskt och fokuserar istället på att en stor del av vår värld är 

konstruerad genom sociala processer. En människa är, utifrån detta synsätt, en aktiv skapare 

av mening och strukturer, inte ett offer för ”naturliga”, statiska företeelser. Språket är centralt 

i den sociala konstruktionen. Detta förklarar Barlebo Wenneberg (2001) närmare på detta sätt: 

… vår kunskap och vårt vetande är socialt konstruerade faktorer. Att den kunskap vi har 

bland annat kommer från det språk vi tillägnar oss under uppväxten. Att vi kan utvecklas till 
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en tänkande varelse bygger på att vi lärt oss ett språk som redan på förhand strukturerar 

verkligheten för oss … språket skapar vi människor tillsammans. Språket är socialt 

konstruerat och därför blir också vår uppfattning av och vår kunskap om verkligheten socialt 

konstruerad.” (Barlebo Wenneberg, 2001, s.12) 

 

Socialkonstruktivismen kan ses som en uppgörelse med vissa traditionella synsätt från 1800- 

och 1900-talet (bl.a. realism, rationalism, humanism och positivism) (Barlebo Wenneberg, 

2001, s.10). Socialkonstruktivismen utgör också en kritisk kraft; den tar inte det direkta eller 

omedelbara för givet. Det vi uppfattar som naturligt och som sunt förnuft ska inte tas för givet 

utan utforskas. Vi, forskare, använder alltså socialkonstruktivismen till att ifrågasätta det som 

vi uppfattar som naturligt och självklart och det är synsättets främsta användningspotential, 

(Barlebo Wenneberg, 2001, s.13). Vi, människor, försöker aktivt att undersöka aspekter av 

vår värld och när vi gör det skapar vi kunskap som vi sedan uppfattar vara ”sanningen” om 

världen. Kunskap är alltså förenat med och växer fram som en produkt av aktivitet och syfte. 

(Nightingale och Cromby, 2001, s.22). 

 

Vår inre subjektiva verklighet, framför allt vår kunskap om yttervärlden, blir socialt 

konstruerad då vårt vetande i förväg är strukturerat av vårt språk (Barlebo Wenneberg, 2001, 

s.14). Språket är inte något icke-socialt, det förutsätter flera människor då syftet är att 

möjliggöra kommunikation. Detta innebär att kunskap om verkligheten bestäms av 

irrationella och sociala faktorer, det rör sig om faktorer som makt och intressen som 

bestämmer vad som kommer att bli kunskap i vårt samhälle (Ibid, s.81). När vi blir överens 

om att olika ting ska ha vissa egenskaper, skapar vi sociala fakta. Sociala fakta skapas alltså 

genom konventioner. När vi genom språket börjar kalla föremål, känslor och upplevelser för 

olika saker, ger dem namn, och för det vidare till kommande generationer, har vi genom en 

konvention konstruerat ett socialt faktum. 

 

Ian Hacking (1999) menar att medvetandet kan vara personligt men att det är vanligare att ett 

medvetande är gemensamt och utvecklas inom en grupp av människor som är inbäddade i 

bruk och institutioner som de involverats i på grund av hur de kategoriserats (Hacking, 1999, 

s.141). I de här kategorierna, som är kända av människor och har börjat användas i 

institutionella sammanhang, kan människors upplevelse av sig själva förändras och leda till att 

de utvecklar känslor och beteenden, som delvis beror på just hur de har kategoriserats. De här 

kategorierna (av människor och beteenden) är det som Hacking kallar för interaktiva 
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kategorier. ”Inter-” antyder det sätt på vilket kategorin och den kategoriserade individen kan 

växelverka, det sätt på vilket individerna kan bli självmedvetna om kategoritillhörigheten, 

eller för att de behandlas eller institutionaliseras som om de tillhörde kategorin ifråga och 

därför upplever sig själva på det sättet. För att förtydliga det Hacking menar är ett exempel att 

vi sätter in en person i kategorin ”brottsling”. Frågan är då, hur kommer den individen att 

utvecklas i känslor och beteende p.g.a. sin kategorisering? 

 

2.3 Den socialkonstruktivistiska teorin kontra teorin om moralisk panik 

Det finns en viss motsättning mellan de två teorierna som jag valt att tillämpa. Den 

socialkonstruktivistiska teorin utgår från att verkligheten är socialt konstruerad och att ingen 

egentlig sanning finns. Moralisk panik å andra sidan, utgår från att det finns en verklighet och 

en sanning. Den moraliska paniken fokuserar på att man överdriver beskrivningarna av 

verkligheten och åtgärderna mot det som definierats som ett problem. 

 

Detta till trots så går de båda teorierna att förena i min uppsats. Detta kommer jag att förklara 

närmare i min avslutande diskussion i sista kapitlet. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera metodval, avgränsningar och urval, min roll som 

intervjuare, intervjuupplägg, genomförandet av intervjuerna samt studiens reliabilitet och 

validitet.  

 

Jag påbörjade min uppsats med att samla in pressklipp för att på så sätt försöka få en bild av 

”Familjen”. Dessa pressklipp kom att ligga till grund för den intervjumall som jag sedan 

utformade. Jag har valt att inte analysera pressklippsmaterialet då tid och utrymme är 

begränsat i denna uppsats. Däremot synade jag pressklippen ytterligare efter det att 

intervjupersonerna själva uttryckt att pressen förstorade upp problemet ”Familjen” och såg till 

att ”sprida onödig skräck”, (som en av intervjupersonerna uttrycker det). Därför återfinns 

några citat i uppsatsens inledning för att genom dem påvisa pressen som aktör i spridningen 

av moralisk panik.  

 

3.1 Val av metod 

Som tidigare nämnts så inledde jag mitt uppsatsarbete med att undersöka ”Familjen”. D.v.s. 

försöka kartlägga hur det förhöll sig i verkligheten då ”Familjen” var som mest aktiv. Jag 

valde då att inta ett s.k. malmletarperspektiv (Kvale 1977, s. 11 & 204). Men då jag granskade 

mitt material kunde jag se att de bilder av ”Familjen” som intervjupersonerna förmedlat till 

mig genom intervjuerna var olika. Problemet jag ställdes inför var följande: Vems bild var 

den mest korrekta och hur skulle jag kunna avgöra det? Problemet blev intressant. Eftersom 

det var i princip omöjligt att avgöra vems bild som var mest korrekt, valde jag att byta 

perspektiv. Jag valde istället en socialkonstruktivistisk ansats i vilket mitt huvudsyfte blev att 

söka svar på hur de olika aktörerna konstruerade ”Familjen”.  

 

I min studie har jag använt mig av semistrukturerade nyckelpersonsintervjuer. Urvalet är 

strategiskt då samtliga intervjupersoner ansetts tillföra uppfattningar, kunskaper och 

erfarenheter om ”Familjen”. Samtliga av de intervjuade kom i kontakt med någon eller några 

ur ”Familjen” då den var aktiv. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att jag har 

utgått ifrån ett formulär, en intervjuguide.
4
 Ett visst antal förutbestämda frågor har ställts till 

samtliga nyckelpersoner som har fått svara fritt. Detta i sin tur leder vidare till öppna 

följdfrågor som inte behöver se lika ut för alla. Därmed följer att inflödet av information har 

                                                 
4
 Bilaga 1. 
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spretat men att kärnfrågorna varit desamma. Detta innebär att jag har en låg grad av 

standardisering då variationen är stor; frågorna har kommit i olika ordning, följdfrågor har 

formulerats beroende på tidigare svar och jag har anpassat mig efter den intervjuades 

språkbruk (Trost 1993 s. 19).  

 

3.1.1 Förförståelse 

Mitt intresse att undersöka ”Familjen” hängde ihop med mitt intresse för gängbildning i 

allmänhet som hade väckts under mina studier i kriminologi 2001. En släkting till mig var 

bosatt i Södra Dalarna och det var genom henne och hennes vänner och bekanta som jag fick 

höra saker som att ”Familjen” var ett kriminellt gäng, organiserat likt den italienska maffian. 

Folk var livrädda, ”Familjen” hade satt skräck i hela staden Borlänge då de var som mest 

aktiva. Knappt en människa hade vågat vistas ute kvällstid. Jag sökte pressklipp om 

”Familjen” och kunde efter läsning se att det jag fått höra stämde väl överens med det jag 

läste. Jag ville veta mer om ”Familjen” och därmed var mitt val för uppsatsen beslutat. Jag 

skulle undersöka vad ”Familjen” var för någonting.  

 

3.2 Avgränsningar och urval 

3.2.1 Intervjuer 

I min studie har jag valt att intervjua representanter ifrån olika samhällsgrenar som på ett eller 

annat sätt kom i kontakt med ”Familjen” då den var aktiv. Jag ville även intervjua några som 

sannolikt fått en nära kontakt med någon/några ur ”Familjen” för att få fram så rikligt med 

information som möjligt. Här nedan beskrivs de sju intervjupersonerna samt vad de 

representerar: 

 

 En journalist från lokalpressen då det var genom pressen som ”Familjen” blev synlig 

för allmänheten.  

 Två poliser som utredde Familjemedlemmarnas brottsliga verksamhet.  

 Tre socialtjänstemän som hade kontakt med flera av dem som de ansåg vara 

medlemmar ur ”Familjen”.  

 En f.d. ”medlem” i ”Familjen”. 

 

Jag kontaktade de intervjuades aktuella arbetsplatser (med undantag för ”medlemmen”). Jag 

frågade vilka som hade arbetat med eller kommit i kontakt med medlemmar ur ”Familjen” 
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och kom så vidare fram till dem som ställde sig positiva till att intervjuas. Den första intervjun 

genomförde jag år 2001 med två personer samtidigt. Förklaringen till detta tidiga årtal är att 

jag då studerade vid Kriminologiska institutionen och påbörjade min c-uppsats. Annat kom 

sedan emellan och jag återupptog mitt intervjuarbete 2006. Beträffande intervjun med f.d. 

”medlemmen” kan jag inte ange hur jag fick tag i honom då risk föreligger att hans identitet 

därmed avslöjas. 

 

3.2.2 Pressklipp/artiklar 

Som tidigare beskrivits så läste jag pressklipp innan jag påbörjade min uppsats, (se 3.1.3 om 

”Förförståelse”, s.12), och i inledningsfasen av mitt skrivande samt efter mina genomförda 

intervjuer. Jag sökte via Internet generellt artiklar med sökordet ”Familjen”. Jag gick sedan in 

på Dalarnas lokala tidningars arkiv och sökte artiklar ur tidningarna: Falukuriren, Borlänge 

Tidning och Dalademokraten. Dessutom sökte jag i arkivet ”PressText” och fick så fram 

artiklar skrivna i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Artiklarna dateras från 1997-01-21 – 

2001-10-19. 

 

Pressklippen har legat till grund för den intervjumall som jag utformade samt för att påvisa 

pressens roll i spridandet av moralisk panik.  Pressklippsmaterialet har inte analyserats då tid 

och utrymme varit begränsat i denna uppsats. Däremot synade jag pressklippen ytterligare 

efter det att intervjupersonerna själva uttryckt att pressen förstorade upp problemet ”Familjen” 

och såg till att ”sprida onödig skräck”, (som en av intervjupersonerna uttrycker det). Därför 

har jag valt att lägga in delar och citat ur en del pressklipp i uppsatsen för att genom dessa 

påvisa pressens roll i spridningen av just moralisk panik. 

 

3.3 Genomförande av intervjuerna 

3.3.1 Tid och plats för intervjuerna 

Den första intervjun genomförde jag, som tidigare nämnts, år 2001 med två av 

socialtjänstemännen samtidigt. Intervjun ägde rum på deras arbetsplats. Att det blev en 

gruppintervju berodde på att den person som jag hade tillfrågat om intervju per telefon valde 

att ha med sig sin chef för att genom denne försäkra sig om att han inte lämnade ut känslig 

information. Jag tar upp detta om känslig information mer i etikavsnittet.  

 

Övriga intervjuer genomfördes likaså på de intervjuades arbetsplatser. Valet att hålla 

intervjuerna på deras arbetsplatser var ett aktivt val då jag inbillar mig att intervjupersonerna 
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känner trygghet i sin vardagsmiljö samtidigt som att tid inte slösades bort för att förflytta sig 

till annan lokal. 

 

3.3.2 Intervjuguide 

Enligt Trost (1993 s.47) så har man inga frågeformulär med i förväg formulerade frågor då 

man ska göra en kvalitativ intervju. Detta för att den intervjuade inte ska bli styrd utan att 

denne ska få styra ordningsföljden i samtalet. Däremot ska man göra upp en lista av 

frågeområden. Jag utgick ifrån en intervjumall med ett antal frågor som jag ville skulle 

besvaras i samtliga intervjuer och denna bifogas i sin helhet i bilaga 1.  

 

Jag började alla intervjuer, efter inledningen, med att be dem beskriva ett gäng. Detta för att få 

reda på vad de ansåg vara grundläggande för en gängkonstellation. Det här säger mycket om 

min förförståelse, (se avsnittet om förförståelse), då jag trodde att ”Familjen” var ett gäng. 

Påföljande fråga var om de ansåg att ”Familjen” var ett gäng. Resonemanget gick sedan 

vidare om de kände till antalet medlemmar som ingick i konstellationen och om de dessutom 

kunde namnge några medlemmar. Vad visste de intervjuade om ”Familjens” struktur? (Om de 

ansåg att det fanns en struktur.) Vad slags brott begicks och skedde det någon upptrappning? 

Använde medlemmarna droger? Jag ställde frågor om de upplevde några reaktioner ifrån 

myndigheter och allmänhet. Vad var deras åsikt om medias hantering av ”Familjen”? Och 

deras egna åsikter om vad som gjordes rätt respektive fel. Avslutningsvis ställde jag frågor om 

hur länge de trodde att ”Familjen” existerade, om den existerar än idag och var de tror att 

medlemmarna tog vägen. 

 

3.3.3 Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer har genomförts med en diktafon som hjälpmedel. På det sättet minskas 

risken att delar av samtalet missas, vilket lätt kan ske om man som intervjuare skall hinna med 

att anteckna svaren. Dessutom kan man med lätthet gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna 

(Kvale 1997 s. 147). Men det finns risk att annat ljud kan störa det inspelade ordet eller att 

vissa ord uttalas så slarvigt/otydligt att det är omöjligt att i efterhand höra vad som sagts. 

Detta inträffade för mig då det var ett slangord jag aldrig tidigare hade hört. Den intervjuade 

påpekade detta och rättade till felet efter att denne läst intervjuutskriften. Samtliga intervjuer 

tog ungefär en till en och en halv timme.  
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Alla intervjuer har transkriberats i sin helhet och ordagrant. Det har tagit lång tid och varit 

stundvis tålamodsprövande då jag fått spola tillbaka gång på gång för att försäkra mig om att 

jag hört rätt. Sedan har jag påbörjat mitt systematiska analysarbete. 

 

3.3.4 Meningskoncentrering 

Denna analysmetod som jag valt, innebär att de meningar som intervjupersonerna har uttryckt 

formuleras mer koncist (Kvale 1997, s.174). Långa utläggningar sammanställs i kortare 

uttalanden där den väsentliga innebörden ingår. Koncentrering av meningen innebär alltså att 

större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. Detta sker genom att 

forskaren först läser igenom hela intervjun och sedan väljer ut de uttalanden av 

intervjupersonerna som denne anser är relevanta för studien. Dessa uttalanden formuleras 

sedan i en mer koncis form. Detta har jag gjort i min analys och dessa koncisa uttalanden har 

jag sedan valt att dela in i olika teman för att göra det hela mer lättöverskådligt. 

 

3.3.5 Etik och reflektioner kring intervjuernas genomförande 

Samtliga intervjupersoner informerades om att syftet med min studie var att undersöka 

”Familjen”. Jag talade även om vilken befattning de andra intervjuade hade, (att de var 

socialtjänstemän, poliser, journalist och medlem). Jag namngav aldrig någon person inför 

någon annan. Detta för att upprätthålla en så hög anonymitetsnivå som möjligt. Men trots 

detta fick jag frågan av några intervjupersoner om jag kunde namnge vilka andra som 

deltog/skulle delta. Frågan besvarades naturligtvis inte. Samtliga fick information om att alla 

uppgifter var konfidentiella. Vidare att eventuella namn som uppgavs i intervjun skulle 

fingeras vid transkriberingen/utskriften samt att deras egna namn inte på något sätt skulle 

figurera i sammanhanget eller att något uttalande skulle kunna leda till personlig igenkänning. 

 

Jag förklarade att den intervjuade inte var tvungen att svara på alla frågor utan kunde avstå 

om denne ville och även välja att avsluta intervjun. Jag berättade vidare att jag skulle använda 

mig av en diktafon och att intervjun därmed skulle spelas in på band för att sedan ordagrant 

skrivas ut. Emellertid måste jag ha glömt att berätta om diktafonen för den person som deltog 

i min första intervju år 2001 (eller så glömde den intervjuade). För då jag kom till platsen för 

intervjun blev denne tveksam och hämtade sin chef. Detta för att, som jag själv tolkar det, få 

stöd för sin berättelse samt för att känslig information inte skulle lämnas ut till mig utan 

chefens godkännande. 
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Samtliga intervjupersoner fick läsa igenom den ordagranna utskriften av intervjun för att 

kunna ge eventuella kommentarer, rättelser eller strykningar. Det var viktigt för mig att få de 

intervjuades godkännande av min utskrivna text. En av de intervjuade reagerade kraftigt efter 

att ha läst utskriften av sin intervju. Den intervjuade ansåg att alltför känslig information hade 

utgivits samt att informationen kunde kopplas direkt till dennes person. Att detta hände 

berodde på att det under intervjun växte fram en stor förtrolighet mellan den intervjuade och 

mig själv. Lösningen låg i att en stor del av intervjun censurerades i samråd mellan mig, den 

intervjuade och den dåvarande handledaren för uppsatsen. De intervjuade fick efter 

genomläsning behålla ett exemplar av den slutgiltigt godkända intervjuutskriften. 

 

3.3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Med det menas att en mätning är stabil och inte utsätts för 

t.ex. ”slumpinflytelser” – allt ska vara lika för alla som intervjuas, intervjuaren ska fråga på 

samma sätt, intervjusituationen ska vara lika för alla m.m. (Trost 1993 s.99). En mätning vid 

en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. Och idén med det är att man 

ska få samma svar på frågan då den ställs vid skilda tillfällen. Det skulle innebära att 

människan är stabil och statisk i sina föreställningar, beteenden och åsikter (Ibid s.101). Men 

människan är istället deltagare och aktör i en process vilket i sig innebär att svaren kommer 

att skilja sig då samma fråga ställs vid skilda tillfällen. Därmed är det svårare att applicera 

reliabilitet på kvalitativa studier än på kvantitativa (Ibid). Det blir därför viktigt för forskaren 

att så noga som möjligt påvisa för läsaren hur materialet i intervjustudierna analyserats då 

kontrollen av intervjustudien fyller en för reliabiliteten viktig roll. Detta för att läsaren inte har 

tillgång till det forskningsmaterial som tolkningarna baseras på. Läsaren är på så sätt beroende 

av forskarens urval och kontextualisering av uttalanden som förekommit i intervjuerna. Jag 

försöker i min studie att ge så noggranna förklaringar till mitt tillvägagångssätt att 

sannolikheten för att andra forskare skulle uppnå samma resultat finns vid en liknande studies 

genomförande. 

 

Validitet betyder giltighet och avser om studien, genom metoden, mäter det som den är 

avsedd att mäta. Detta avser främst kvantitativa undersökningar som räknar eller mäter ett 

visst fenomen. Men validitetsbegreppet kan vidgas till att även gälla kvalitativa 

undersökningar. Begreppet handlar då om en undersökning som genomförs med en 

frågeställning som utgångspunkt verkligen ger svar på just denna frågeställning. Forskarens 

data, analys och slutsatser måste alltså vara trovärdiga om studien ska anses vara valid (Trost 
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1993, s. 102). Validiteten i denna studie bör därmed bedömas utifrån mitt sätt att presentera 

mitt syfte, studiematerial, analys, resultat och slutsats på ett för läsaren så trovärdigt sätt som 

möjligt. 

 

Både reliabiliteten och validiteten i denna uppsats skulle kunna ifrågasättas då mitt syfte, som 

jag hade då jag påbörjade uppsatsen, byttes ut under arbetets gång. Men jag har nogsamt 

förklarat och beskrivit anledningen till ändring av syftet. D.v.s. att då jag granskade mitt 

insamlade datamaterial kunde jag konstatera att reaktionerna som följde på ”Familjen” 

påvisade samma skeende som Cohen beskriver i sin teori om moralisk panik. Dessutom 

framkom två olika konstruktioner av ”Familjens” medlemmar. Jag ansåg mig vara tvungen att 

byta perspektiv, från det s.k. malmletarperspektivet till att applicera teorin om moralisk panik 

och socialkonstruktivismen. 
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4. Resultat och analys 

Jag har valt att dela in intervjupersonernas uppfattningar i olika teman för att lättare kunna 

strukturera intervjuerna. Intervjuguiden ligger till grund för hur jag valt att dela in följande 

teman för presentation av mina resultat och min analys.  

 

 4.1 Konstellationen. Hur beskriver intervjupersonerna ”Familjen”?  

  4.2 Kriminalitet. Hur beskriver intervjupersonerna ”Familjens” kriminalitet? 

 4.3 Reaktioner & åtgärder. Hur beskriver intervjupersonerna, (som de själva 

uppfattade), de reaktioner och åtgärder som följde på ”Familjens” verksamhet? 

 4.4 Pressens roll. Hur beskriver de intervjuade pressens roll beträffande ”Familjen”? 

 

I varje temastycke presenterar jag en sammanfattande redogörelse/analys av 

intervjupersonernas uttalanden. Jag har valt att lägga in flertalet citat från intervjupersonerna i 

den löpande textmassan med förklaringen att deras ord och uttryck förmedlar många starka 

känslor samt stärker reliabiliteten och validiteten. Jag avslutar varje kapitel med att belysa de 

likheter och olikheter som framkommit. 

  

4.1 Konstellationen 

4.1.1 Konstellationen enligt socialtjänstemännen 

Samtliga socialtjänstemän uppger att det var sju medlemmar som grundade ”Familjen”. En 

kallar dem för ”blodsbröder” då några av dem hade vuxit upp tillsammans. De hörde ihop och 

ställde upp för varandra. Enligt en av socialtjänstemännen bestod gänget: …”av ungdomar 

som inte hade föräldrar eller som hade föräldrar men de hade inget vuxenstöd i samhället” 

/…/ ”de hade det taskigt och sökte sig till varandra. De kände sig trygga med varandra. Det 

var tryggare att vara med dem än med sina föräldrar.”… Han anser att de kände sig oerhört 

svikna av vuxensamhället. 

 

De sju medlemmarna var jämngamla och de var i åldrarna 17 – 20 år då ”Familjen” bildades, 

någon gång under 1996, enligt en av socialtjänstemännen. En annan socialtjänsteman uppger 

att de troligtvis bildades under åren 1994/1995. Samtliga socialtjänstemän säger att 

”Familjen” var aktiv fram till 1999. Enligt en så hoppade två medlemmar av efter några år då 

några nya medlemmar anslutit sig och den gamla ursprungliga kamratstämningen försvunnit.  
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En socialtjänsteman tror sig själv vara anledningen till varför gänget kom att kallas för 

”Familjen” då denne vid ett tillfälle sagt att de var som en familj eftersom de inte hade någon 

riktig familj. Dennes teori är att någon reporter anammade begreppet och började skriva om 

”Familjen” då det enligt densamme sålde bra i den bemärkelsen att tankarna och 

föreställningarna drogs till ”La Famiglia”, den italienska maffian. 

 

En socialtjänsteman säger att: …”det drog iväg då pressen började skriva om ”Familjen”, 

vilket innebar bl.a. att fler personer utifrån anslöt sig. Även smågrabbar tyckte det var häftigt 

att vara med i ”Familjen”. Uttalanden som: ”Jag är med i ”Familjen” eller jag känner någon 

i ”Familjen” så mig petar du inte på” fick en socialtjänsteman höra. Han menar att det blev 

”heavy” med ”Familjen”, de fick ett visst renommé. Enligt en av de andra 

socialtjänstemännen så ”tajtades” gänget ihop och blev ”Familjen” då pressen började skriva 

om gängets kriminalitet. Enligt samtliga intervjuade socialtjänstemän så kallade de sig själva 

aldrig för ”Familjen”. Men enligt en socialtjänsteman var de, och han härmar en av 

medlemmarna: …”Jag och dödspolarna /…/ Om vi var ett gäng här så gick vi tillsammans. 

Sa jag någonting att ”Kan du fixa det här?” så ställde man upp!” Han fortsätter berätta: 

”Man ställde upp stenhårt för varandra! Det var det som man fann trygghet i! För det fanns 

ingen vuxenvärld. Man hade ingenting utanför! Det enda man hade var gänget! Eftersom 

deras bakåthistoria var ju … Det fanns ingen vuxenvärld!” 

 

En av de tre socialtjänstemännen anser att det fanns en ledare och när denne ”försvann” 1999 

så upplöstes gruppen. En annan socialtjänsteman utrycker att det var en som var drivande 

under ”Familjens” aktiva period och att om den drivande personen hade plockats bort så 

skulle det ha blivit lugnt i Borlänge, gänget skulle ha splittrats. 

 

4.1.2 Konstellationen enligt polismännen 

Båda poliserna är samstämmiga i sin teori beträffande uppkomsten av namnet ”Familjen”. Det 

skulle komma ifrån en rättegång där någon tillfrågades om han hade någon familj. Denne 

någon lär då ha svarat att ”min familj är mina vänner”. Media fångade upp detta och sedan var 

”Familjen” ett medialt begrepp som kunde dra tankarna lite mer åt ”italiensk maffiastruktur”. 

Enligt båda poliserna så kallade aldrig gänget/nätverket sig själva för ”Familjen”. Den ena 

polismannen väljer att beskriva ”Familjen” som ett gäng med en starkt sammansvetsad kärna, 

den andra polismannen beskriver ”Familjen” som ett nätverk med en kärna. 
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Polismännen har olika åsikt om antalet medlemmar. Den ena uppger ett hårt sammansvetsat 

gäng med en kärna bestående av sju till åtta barndomskamrater i en ålder runt 20 år. Den 

andra säger att kärnan bestod av åtta till tio personer, kanske 12. Sedan samlades ”… 

supporters runt omkring kärnan, de deltog någon enstaka gång i brottet eller tog hand om 

stöldgods” Sammanlagt tror den ena polisen att cirka 100 personer kunde ha ingått i det som 

han väljer att kalla nätverket. Enligt den andra polisen så lockades många till Borlänge p.g.a. 

pressens skriverier. ”Familjen” var som mest aktiv åren 1997 – 1999, enligt poliserna. 

 

Flertalet i kärnan hade enligt den ena polisen ”taskiga” hemförhållanden med kriminella och 

alkoholiserade föräldrar. Någon hade ”vettiga” föräldrar som försökte stötta i den mån det 

gick. Den andra polisen berättar att flertalet i kärnan var kända av polisen då de hade figurerat 

i brottsliga sammanhang innan de blivit straffmyndiga. De var också kända av de sociala 

myndigheterna. De var väldigt brottsaktiva och den ena polisen menar att staden är liten, de 

träffade på varandra, gjorde något brott tillsammans och att de sedan gjorde det oftare och 

oftare. Detta ledde till bildandet av själva kärnan.  

 

4.1.3 Konstellationen enligt journalisten 

Enligt journalisten så bestod ”Familjen” av en konstant kärna på tre till fyra medlemmar med 

en ledare som förde gängets talan. Journalisten berättar följande: …”Det var en som var 

mycket påtaglig och mycket klar ledare för det här gänget/…/som jag upplevde och som 

Borlängeborna upplevde. Och som också förde talan när det var någonting./…/Ja, när de 

kom upp på tidningen t.ex. ett gäng, så var det han som förde talan. Det var också han som på 

något vis var i skottlinjen när man skrev om dem också”. Journalisten säger att han träffade 

medlemmar ur den s.k. Familjen vid ett flertal tillfällen då de besökte tidningsredaktionen 

som han arbetade på. Enligt honom var medlemmarna imponerade över att det skrevs om dem 

och att de fanns med på bild i tidningen. …”Så de var ju uppe och pratade väldigt juste med 

oss. Alltså som att vi var deras vänner. De mådde bra av att bli uppmärksammade. Och det 

hade inte vi förstått tydligen. Så de var till oss flera gånger. Jag känner ju igen dem till 

utseendet.” 

 

Journalisten anser idag, år 2006, att det var hånfullt att kalla dem för ”Familjen”. Han 

förklarar det med att medlemmarna tidigt blev utan familjer. Jag tolkar det som att de inte 

hade någon större kontakt med sina föräldrar kopplat till det som journalisten berättar enligt 

följande: ”de här unga pojkarna det är ju ett resultat utav en lång utveckling som började 
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redan på 70-talet med deras föräldrar”. Journalisten berättar att föräldrarna kom till Dalarna 

för att få vård och omsorg mot deras missbruk av alkohol och droger. Men att det inte gick så 

bra utan att de istället fortsatte sitt missbruk och att det har påverkat deras föräldraroll 

negativt.  

 

Journalisten uttrycker: ”Och sedan just den förbannelsen att kalla dem ”Familjen” det är ju 

verkligen att lyfta upp dem på någonting. Kan man kalla en grupp unga kriminella för 

”Familjen”? Det går ju åt maffioso eller också missriktad familjegemenskap. De måste ju 

vara maffioso då!” Men journalisten medger också att det var journalisterna som satte epitetet 

”Familjen” på dem därför att de måste ha sett någon slags trygghet som de skapade i sitt gäng. 

Han tror vidare att just det epitetet blev deras förbannelse. 

 

4.1.4 Konstellationen enligt f.d. ”medlemmen”  

”Medlemmen” berättar att han och ett gäng kompisar umgicks. Kanske lite intensivare och 

extremare, enligt honom själv, än vad andra kompisar umgås. De gjorde allt för varandra på 

den tiden, det fanns inga gränser. De hade inget namn, d.v.s. de kallade sig själva aldrig för 

”Familjen”. Året var 1996 och kärnan bestod av åtta till tolv stycken killar i tjugoårsåldern. 

Cirka 80 – 100 personer var nära anslutna p.g.a. kriminella intressen. Dessa personer ställde 

upp då brott skulle begås. Någon uttalad ledare fanns inte men en medlem har av media blivit 

utpekad som medlem, enligt ”medlemmen”. Han berättar att tre personer var pådrivande men 

då en av dem ofta avtjänade straff i fängelse var det två som drev på den brottsliga 

”karriären”, som ”medlemmen” uttrycker det. Det fanns enligt honom, ”inga regler, mer en 

slags moralisk praxis. Alltså, eller vad vi tyckte var moral, ja vissa saker som man inte gör 

eller gör. /…/ Det fanns ingen klubbstadga liksom. Vi hade inga möten med dagordning typ 

som Hells Angels har. Du kan inte bli utsparkad ur klubben för att… Vill du inte umgås med 

oss? Bra, stick! Förstår du? Är du juste kille, vi gillar dig, och vi umgås med dig dagligen. På 

ett eller annat sätt, mer eller mindre, kommer du bli involverad i vad vi gör eftersom alla är 

kompisar. Det fanns inget annat!” 

 

Första gången ”medlemmen” hörde talas om ”Familjen” var då han läste en tidningsartikel 

under rubriken: ”Familjen i krig med polisen”. Under tiden han läste fick han klarhet i att det 

faktiskt var han själv och hans kamrater, enligt artikeln, som var i ”krig” mot polisen. 
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”Medlemmen” berättar att han har hört två historier om tillkomsten av namnet ”Familjen”. 

Den ena historien bygger på att en av medlemmarna skulle ha sagt till polisen i ett förhör att 

”De är som min familj” med hänsyftning på hans kamrater/medlemmar i konstellationen 

”Familjen”. Den andra historien: En kille var på väg mellan två lägenheter en natt då 

piketpolisen stoppade honom. Enligt ”medlemmen” så använde polisen sig av skrämseltaktik 

och hot för att få honom att åka hem till sin familj som bodde i en annan stad. Killen hade då 

svarat att han redan var hos sin familj med hänsyftning på ”Familjen”. Enligt ”medlemmen” 

var det polisen som döpte konstellationen till ”Familjen” och att media sedan anammade och 

befäste  begreppet. 

 

4.1.5 Likheter och olikheter beträffande konstruktionerna 

Socialtjänstemännen och polismännens konstruktioner avviker gällande antalet medlemmar. 

De förra uppger med bestämdhet antalet sju och de senare antalet åtta till tolv. 

Konstruktionerna stämmer väl överens då det gäller kunskapen om medlemmarnas 

bakgrunder. De är också överens om att det är pressen som är orsak till att kärnan stärktes, 

som bekräftade att de var ett gäng och som valde att kalla dem för ”Familjen”.  

 

Journalistens konstruktion avviker beträffande det låga antalet medlemmar, endast tre till fyra. 

Annars anser han liksom socialtjänstemännen och polismännen att de hade trasslig bakgrund 

och att det var pressen som gav dem epitetet ”Familjen”. 

 

Medlemmens konstruktion överensstämmer med polismännens då det gäller antalet 

medlemmar och att de begick brott. Däremot anser han att det var polisen som döpte dem till 

”Familjen” och förmedlade benämningen till pressen som anammade och befäste densamma. 

 

4.2 Kriminalitet 

4.2.1    Kriminalitet enligt socialtjänstemännen 

Enligt en av socialtjänstemännen så höll några av medlemmarna på med droger, (använde för 

eget bruk och sålde), begick grova rån och stölder och hade vapen. Enligt en annan 

socialtjänsteman så hade man uppgörelser med andra kriminella, ”man var tvungen att 

beväpna sig rejält alltså, för man hade fiender överallt! I konkurrensen med den kriminella 

världen, man hade poliser som var som hökar/…/förväntningar som gjorde att det blev mer 

och mer och tyngre och tyngre. Och det här med vapen, egentligen var man skraj, rädda/…/ 

Det var hot i olika former, från polisen som kanske var det snälla hotet till det andra/…/ och 
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det var affärer hit och dit och oordning blir det ju också då det är snurrigt med alla droger. 

Med skulder hit och dit och det byter ägare. Det hjälper inte med att betala tillbaks, likt 

förbaskat har skulden bytt ägare. Det är ju inte några bankregler som gäller med 

amorteringar. Ja, jag tror att det var en ohyggligt tuff färd de fick. På alla plan…” 

 

4.2.2 Kriminalitet enligt polismännen 

Familjens brottslighet kretsade enligt polismännen runt narkotika, vapen, stöld, rån, våld och 

indrivningar av pengar/skulder. Polisen gjorde många vapenbeslag, allt från handeldvapen till 

en kulspruta. Narkotikabeslag gjordes flera gånger, bl.a. på 10 kilo hasch vid ett och samma 

tillfälle. Polismännen tror att många av medlemmarna själva använde sig av droger. Den ena 

polisen säger att: ”det var någonstans tänkt att de skulle kliva ur det här vanliga samhället. 

De ställde inte upp på de normer och lagar som vi har. De ville gå utanför…” 

 

Den andra polisen berättar om när ett brott av mer banal karaktär hade skett. Målsägande hade 

känt igen en av de inblandade, som sedan skulle visa sig vara en ”Familjemedlem”. Inför 

huvudförhandlingen sköt någon med gevär in i målsägandes föräldrars villa, uppenbart för att 

skrämmas. Detta skulle fortsättningsvis bli ”Familjens” tillvägagångssätt, att ingripa i 

rättsprocessen för att skrämma potentiella vittnen till tystnad. Polismannen berättar att 

medlemmarna sa att de behövde vapen för att skydda sig mot varandra i ”Familjen” och mot 

andra gäng: ”men det märks väl inte förrän de blir riktigt oense, om någonting då. Det vet jag 

ju att en del utav dem ansåg att någon var idiot som man uttryckte det, som gick för långt i 

våldsam handling. Eller som var för våldsam. Och ibland då brast det/…/Och de här har 

väldigt liten förmåga att lösa konflikter på något annat sätt än med våld.” 

 

Polismännens teori är att brottsspiralen stegrades ju mer trängda de blev av polisens 

intensifierade bevakning.
5
 

 

4.2.3 Kriminalitet enligt journalisten 

Journalisten tror att medlemmarna använde sig av droger. Men på frågan om vilka brott som 

begicks kan han inte komma ihåg annat än en konfrontation som ägde rum mellan några 

medlemmar och beväpnad polis som var utställd vid polisstationen i Borlänge. 

 

                                                 
5
 Om denna intensifierade bevakning beskriver jag närmare i kapitel 4.3.2. 
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4.2.4 Kriminalitet enligt f.d. ”medlemmen” 

”Medlemmen” säger att de begick brott: ”vi kunde ringa upp och säga: ’Hörru lyssna, ta med 

dig tio grabbar och möt mig på den parkeringsplatsen nu. Alla ska ha vapen med sig.’ Och så 

kom de. Alltså folk som man begick brott med och som ja, nära anslutna p.g.a. kriminella 

intressen men ingen djupare vänskap.” Han säger vidare att de sysslade med: …”allt som 

drar pengar”/…/ Självklart så har man begått brott, om man nu har varit skyldig pengar så 

har man ju tagit av de pengarna och kanske betalat tillbaka. Men det är ju bara för att man 

har pengar. Man kan ju inte säga att: nu tjänade jag trehundra tusen på det här jag gjorde 

men jag tänker inte betala den där skulden för då är det som jag har gjort brottet för honom, 

så kan man ju inte göra heller.”/…/ Ja, jag såg till att få råd till det jag hade lust att få råd 

till. Om jag ville ha en juste bil så hade jag en juste bil.” Enligt ”medlemmen” var det 

självklart att det skedde en upptrappning i brotten. Anledningen kunde vara att ”kanske skaffa 

sig dyrare nöjen eller vill ha mer pengar.”  

 

”Medlemmen” berättar att droger användes och att det var drogerna som var anledningen till 

att ”Familjen” upplöstes: ”Men när folk brukar fråga: Vad hände med ”Familjen”? Då 

brukar jag säga: ’Knark hände.’ Ja, det var därför folk började bli osams och folk dog och 

folk slutade och ja…” 

 

4.2.5 Likheter och olikheter beträffande kriminalitet 

Socialtjänstemännens, polismännens och medlemmens konstruktioner av den kriminalitet som 

begicks stämmer väl överens. Journalistens konstruktion uteblir egentligen då han inte kan 

påminna sig om vilka brott som begicks. 

 

4.3  Reaktioner & åtgärder 

4.3.1 Reaktioner & åtgärder enligt socialtjänstemännen 

En av socialtjänstemännen ansåg att galenskapen accelererade mellan åren 1996 och 1999. 

Han menar att arbetsklimatet för dem inom socialtjänsten blev mycket ”tuffare och iskallt” i 

Borlänge p.g.a. pressens skriverier. Det blev, som han säger: ”ett krig” mellan framför allt 

polisen och de som utpekades som medlemmar i ”Familjen”. 

 

En socialtjänsteman tyckte att vissa medlemmar verkade vara väldigt stolta över den 

kriminalitet de begick. De blev synligjorda genom pressen som gav dem mycket publicitet 

vilket enligt socialtjänstemannen innebar att de fick status inom vissa kretsar. Vilket i sin tur 
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gjorde att de genom sina brott hade mycket pengar att röra sig med. Andra ungdomar såg upp 

till medlemmarna i ”Familjen” och kunde hota sin fiende med orden ”att de kände någon i 

”Familjen” som kunde spöa upp honom”. Socialtjänstemannen sa att sådana hot fortfarande 

förekom så sent som år 2001. 

 

 En av socialtjänstemännen tror att det inte hade blivit så drastiskt som det blev om pressen 

inte hade skrivit som den gjorde. ”Men jag menar att det blev nog en jakt och fokus på dem 

och det blev väl nästan som en självuppfyllande profetia lite grann”. En annan 

socialtjänsteman menar att: ”pressen kom in och krossade alla idéer och skulle driva socialt 

arbete”. I och med det så drog sig ungdomarna undan, isolerade sig så att det blev svårt för de 

involverade på socialtjänsten att komma åt medlemmarna. Problemet ”Familjen” hamnade på 

högsta kommunnivå enligt honom. ”Så jag menar, om man jobbar socialt med trasiga 

ungdomar som är kriminella så har ju vi vår metodik att försöka möta det. Och det är ju på 

något sätt att synliggöra de här ungdomarna för oss och för dem så att de kan komma till oss 

och diskutera/…/Men polisen hade ju inte något annat syfte än att jaga dem och låsa in dem. 

Det var ju deras uppgift. Och Svensson bildade sig säkert någon uppfattning om att det här 

inte fungerade på något plan eftersom de kunde läsa i tidningarna om att problemet 

fortfarande finns och att det eskalerar. Så tyckte ju de inte att polisen gjorde något. Och de 

tyckte inte att socialen gjorde något. För det pågick ju under en lång tid och ingen fick ju 

riktigt pejl på det. Ingen säger ju någonting direkt. Ingen vittnar, ingen pratar. Det är absolut 

iskallt. Och de släpptes ut. De greps ju massvis med gånger.” 

 

Socialtjänsten kallade vid denna tid, 1996 eller 1997, sju stycken unga män som ansågs 

tillhöra ”Familjen” till ett möte. Några kom. Tanken med mötet var försöka hitta en 

gemensam nämnare och ”styra av”, som socialtjänstemannen uttrycker det. Med någon/några 

lyckades de etablera en bättre kontakt men ”Familjen” fortsatte sina aktiviteter. 

 

En av socialtjänstemännen berättar att polisen hade en specialstyrka som var ute och, som han 

uttrycker det, ”irriterade”. Socialtjänstemannen hänsyftar här på den störningsverksamhet
6
 

som polisen grundlade och utövade under den period då ”Familjen” var som mest aktiv. 

 

 

                                                 
6
 Se kapitel 4.3.2. 
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4.3.2 Reaktioner & åtgärder enligt polismännen 

Polismännen framhåller att medlemmarna fick respekt hos andra kriminella genom att synas i 

media samt att pressens skriverier om den ökande brottsligheten skapade otrygghet hos 

allmänheten. Polismännen berättar att alla inom polisen var överens om att ”Familjen” skulle 

inkapaciteras. Men alla ville inte jobba emot dem ute på fältet p.g.a. rädsla eller obehag vid 

eventuell konfrontation. Så ett antal poliskonstaplar handplockades för att koncentrerat arbeta 

enbart med ”Familjen”. Det var i samband med detta som programmet 

”Störningsverksamheten”
7
 kom till. Anledningen var ”Familjen”. I utvärderingen av 

programmet kan man läsa följande: 

 

Under hösten 1996 och vintern 1997 var Borlänge polisområde utsatt för ett stort antal 

brott. Några olika gängbildningar med kriminella personer stod för de flesta av alla 

dessa brott. Utöver dessa gäng fanns också många kriminella individer som ägnade sig 

åt brottslig verksamhet själva eller i sällskap med några få medgärningsmän. Dessa 

olika gäng sysslade i princip med all form av kriminell verksamhet. Spectrat spänner 

från bilangrepp och stölder till övergrepp i rättssak, grov misshandel och dråpförsök. 

Borlängepolisen visste inte vilka som var mest brottsaktiva. Man hade inte stor kunskap 

om hur aktiva dessa personer var, hur mycket de rörde sig ute, vilka de umgicks med 

eller var de bodde/uppehöll sig. Någon särskild plan för hur man skulle hantera dessa 

problem fanns inte och personalläget var inte av sådan karaktär att man kunde avsätta 

poliser för att arbeta med problemen. Mot denna bakgrund skrevs en projektidé som 

kallas störningsverksamhet. Projektet anammades av polisområdets chefer och efter 

några månader kunde störningsprojektet i Borlänge starta. 

(”Utvärdering av Störningsverksamheten i Borlänge våren 1997” av Polismyndigheten 

Dalarna.) 

 

Det uttalade syftet i programmet var: att minska antalet brott samt att minska nyrekryteringen 

till de kriminella gängen. Om dessa övergripande mål uppfylldes så skulle också tryggheten i 

polisområdet öka. Under åtta veckor i april – maj år 1997 arbetade tio poliser i yttre tjänst 

tillsammans med två samordnare i en intensifierad störningsverksamhet inom Borlänge 

polisområde. Man störde de brottsbenägna personerna med olika metoder. Främst handlade 

det om att utnyttja den lagstiftning som stod till förfogande och de arbetade väldigt nära den 

s.k. nolltoleransprincipen. 

                                                 
7
 En projektidé inom polisen, kallad ”störningsverksamhet” anammades av Dalapolisens chefer och applicerades 

sedan i verksamheten. Detta var en ny arbetsmetod för Dalapolisen.  De arbetade väldigt nära den s.k. 

nolltoleransprincipen. 
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I programmet går att läsa: ”En kärna på 5 – 6 personer står för en stor del av brottsligheten.” 

Denna kärna syftar på ”Familjen” enligt de båda polismännen. Polisen i Borlänge hade ingen 

tidigare erfarenhet av det som nu skedde, det hade inte funnits ett liknande gäng i Borlänge 

enligt en av polismännen som säger: ”Nu vart det ett gäng som höll ihop. Vi fick en annan 

problembild. Vi fick andra motståndare, det var det det handlade om och då måste vi agera 

på ett annat sätt, mer, mycket mer offensivt. Så vi daterade upp oss på gällande lagstiftning. 

Även om vi kunde den innan så var vi tvungna att lära oss hur vi kan offensivt agera med den 

lagstiftning som gäller nu”.  

 

Nationella insatsstyrkan kallades till Borlänge vid något tillfälle och man använde sig av 

annan extern hjälp vid behov (vilken extern hjälp exakt gick polismannen inte in på). En av 

poliserna säger att när polisen organiserade sig för att bekämpa ”Familjen” så blev kärnan 

något fastare än vad den var tidigare. Det var en väntad effekt. Brottsspiralen stegrades och 

enligt polismannen så kände sig medlemmarna pressade av bevakningen, inte bara ifrån 

polisen utan också ifrån media. Polismannen menar att ”Familjen” kände sig tvungen att göra 

något, för att komma i tidningen om inte annat. Detta motiverar polismannen med att man 

fann tidningsurklipp hos medlemmar vid husrannsakan.  

 

Nu, år 2006, tycker polismannen att de överreagerade: ”Ja, det skrevs ju enormt mycket om 

det här och allmänheten reagerade ju så att man vart rädd. Det var många som hörde av sig 

och man… det överdrevs, de här farorna. Och tyvärr så bidrog många av oss inom det här 

yrket också till det. Nu efteråt så ser jag att jag tycker det. Man överreagerade vid 

häktningsförhandlingar och annat i polishuset när man ställde ut beväpnade vakter i vartenda 

gathörn med k-pistar och sådant. Det fanns ingen anledning egentligen. Och det ger sken av 

att det nästan är undantagstillstånd i staden. Och det var det ju aldrig frågan om. Så att 

allmänheten var ordentligt tagen av det här och många av polisen också.” En av 

förklaringarna till den uppkomna rädslan hos vissa poliser kan härröra sig ifrån att de gjorde 

många vapenbeslag av tunga, militära vapen. Och detta var en för Borlängepolisen ny 

företeelse. De visste att det florerade tunga vapen ute i de kriminella kretsarna och det 

skapade oro.  

 

Polisen anser att samarbetet med socialtjänsten ökade. Tidigare hade de möten som var mer 

allmänt hållna för samverkan. Under ”Familjens” aktiva period träffades de oftare och 
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försökte finna gemensamma lösningar på vad som var bäst för medlemmarna. Enligt 

polismännen blev det ett mer strukturerat och målinriktat arbete. 

 

En av polismännen berättar att polisen under den s.k. ”Familje-eran” en natt, tog ett par 

ynglingar i Borlänge i en stulen bil. Anledningen till att de uppmärksammades och kunde 

gripas var att de nattetid dök på folk på staden och frågade var ”Familjen” fanns, för de ville 

ansluta sig. De hade rymt ifrån en ungdomsvårdsskola visade det sig. Även andra ungdomar 

drog sig till Borlänge för att de ville ansluta sig till ”Familjen”. 

 

4.3.3 Reaktioner & åtgärder enligt journalisten 

Journalisten berättar att: ”Det blev ju så tokigt till slut så att hela Borlänge var ju livrädda för 

de här unga människorna i och med att de vågade sätta sig upp emot, inte bara samhällets 

repressiva grenar, polis och andra myndigheter. Och tog fight emot dem. Och det här gjorde 

ju att situationen eskalerade hela tiden vilket då massmedia, radio, tv och tidningarna också 

hängde på hela tiden som ett nytt fenomen. Polisen var rädda. De stod med skottsäkra västar 

och vapen utanför polishuset. Och de här ungdomarna åkte förbi i bil utanför och hotade 

polisen va? Det var den bilden som vi (d.v.s. journalisterna) gav borlängeborna”. 

 

Medlemmarna besökte tidningens redaktion där journalisten arbetade: ”De ville både ha 

tidning och ville ju naturligtvis berätta om deras syn på saker och ting, (d.v.s. medlemmarna 

ville både ha tidningar i vilka de själva var omskrivna samt berätta deras egen syn på vad som 

skedde runt dem själva)  inte minst då när polisen trappade upp sin bevakning av polishuset”. 

Beträffande denna incident, då polishuset bevakades med polismän iförda skottsäkra västar 

och var beväpnade med automatvapen, säger journalisten att: ”Det var en dramatisk situation 

i Borlänge. Det var någonting som vi aldrig hade upplevt tidigare.” 

 

Journalisten menar att den utveckling som historien med ”Familjen” fick berodde på rädsla. 

Rädslan från samhället, rädsla från polis, rädslan från socialarbetare m.fl.: ”Alla var rädda. 

Och de här pojkarna kände också att de hade makt i sina händer. Att folk var rädda för 

dem./…/Men när polis, socialarbetare och det övriga samhället blir rädda och när 

tidningarna också skriver om dem som ”Familjen” och vad de kan göra. Hur de lyckas 

pressa fram det här med bevakning, det här med beväpnad polis o.s.v. så växte de nog i sina 

egna ögon också. Det var så jag uppfattade det i varje fall. De var några helt plötsligt.” 

Medlemmarna kände, enligt journalisten, att de hade makt i sina händer och de behandlades 
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som maffiosi. Journalisten berättar att då ”Familjen” blev känd fick medlemmarna en speciell 

status: ”De var på krogarna, så fick de alltid service först och de skulle ha gratis dricka och 

annars skulle de få se på faen. De levde sig verkligen in i sin roll”. 

 

4.3.4 Reaktioner & åtgärder enligt f.d. ”medlemmen” 

På frågan: Hur tycker du att polisen reagerade beträffande er i ”Familjen”, svarar 

”medlemmen”: ”Inget värre än mot någon annan. Kanske t.o.m. lite mindre emot oss, jag vet 

inte.” ”Medlemmen” förtydligar vad han menar med ”mindre”: ”Men vad jag menar med 

mindre är att t.ex. andra kriminella kanske fick stryk när de blev fångade. Men oss vågade de 

aldrig slå/…/De var lite tuffa då man var sådär tretton, fjorton, femton. Men från det att man 

började skaffa vapen och skjuta tillbaka så, faktiskt har de slutat med sådant.” 

 

”Medlemmen” anser att det skulle ha blivit ett tvärt slut på ”Familjens” verksamhet om han 

själv tillsammans med två andra hade blivit utplacerade, av socialtjänsten, på ”varsin 

kontinent”. ”Medlemmen” menar att det bästa hade varit att separera de tre ”medlemmarna” 

som enligt honom själv var de drivande personerna i ”Familjens” kriminalitet. ”Hade de 

plockat bort X och Y och Z också så hade det inte blivit mycket gjort i Dalarna.”  

 

Då jag i intervjun omtalade att den nationella insatsstyrkan kallades upp till Borlänge vid ett 

tillfälle p.g.a. ”Familjen” så svarade ”medlemmen”: ”Men jag har aldrig märkt av dem. Jag 

har aldrig stött på dem. Jag gjorde allt jag skulle göra, jag lovar. De har aldrig besvärat 

mig.” 

 

”Medlemmen” berättade att små ungdomsgäng i förorterna till Stockholm uppmärksammade 

”Familjen” och hade dem som idoler.  

 

”Medlemmen” berättade också att tv-programmet ”Efterlyst” vid ett tillfälle sände en 

brottsrekonstruktion. I denna så utpekades han själv som den gärningsman som skulle ha 

skjutit någon vid ett bestämt tillfälle. Den person som spelade medlemmen i tv-programmet 

såg ut som ”medlemmen” själv gjorde vid den aktuella tiden. Enligt ”medlemmen” var han 

själv misstänkt för brottet och tv använde ett utseende och klädsel på den person som spelade 

den misstänkte som styrde tankarna just till honom (d.v.s. den intervjuade ”medlemmen”). 

Detta för att stärka misstanken och styra vittnen mot honom, enligt ”medlemmen” själv. 
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4.3.5 Likheter och olikheter beträffande reaktioner och åtgärder 

Socialtjänstemännen, polismännen och journalisten upplevde alla att medlemmarna blev 

synliggjorda genom pressen som gjorde att de kände sig stolta och som gav dem publicitet 

vilket innebar att de fick status inom kriminella kretsar.  

 

Pressen skriverier försvårade arbetet för både socialtjänstemännen och polisen då fokus på 

”Familjen” var så överdrivet stort och omfattande både i antalet spaltmeter och i kontinuitet. 

Polismännen började arbeta på ett annat sätt än tidigare. De utvecklade sitt s.k. 

störningsprogram. Socialtjänstemännen ansåg att de inte kunde fortsätta arbetet med 

medlemmarna då de var tvungna att svara på pressens alla frågor och att medlemmarna 

isolerade sig från socialtjänstemännen. Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten ökade för 

att på så sätt finna gemensamma lösningar. 

 

Journalisten anser att den största reaktionen var den stora rädsla som växte fram hos alla i 

samhället, framför allt hos polisen. Och att detta medförde att medlemmarna kände att de fick 

makt. 

 

”Medlemmen” själv anser att polisen behandlade medlemmarna med större respekt än 

tidigare. Han kände av och såg att han själv och övriga medlemmar uppmärksammades i 

rutinerade kriminella kretsar samt att de blev idoler hos yngre. 

 

4.4 Pressens roll 

4.4.1 Pressens roll enligt socialtjänstemännen 

”Den dagen då det blev/…/som den kärnan, det vart ju när rikspressen kom. Då blev de ett 

äkta gäng. Då var det vi mot dem, mot världen va’!”, säger en av socialtjänstemännen. Enligt 

en annan socialtjänsteman så innebar pressens skriverier om ”Familjen” och deras kriminalitet 

bl.a. att gänget uppmärksammades på ett sådant sätt att andra ungdomar från andra orter i 

Sverige reste till Borlänge för att ansluta sig till ”Familjen”. Han kallar dessa för ”hang-

arounds”, /…/det var liksom lite fränt att få vara med i det här, med en sådan uppmärksamhet 

som de fick via pressen.” Socialtjänstemannen säger vidare att: ” i och med att pressen 

började agera så blev det ju värre och värre, de fick ju verkligen bekräftat att ”vi är farliga”. 

Medlemmarna fick en viss status i den kriminella världen och många var rädda för 

medlemmarna. Det fanns ”småglin”, som socialtjänstemannen uttrycker det, som sa att de 

tillhörde ”Familjen”, för att skrämmas och för att det var ”fränt”.  
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”Vårt sätt att jobba slog de helt sönder och samman och när pressen kom in och krossade 

alla idéer och skulle driva socialt arbete. I och med det drog vi oss ur det här va./…/ Att gå in 

och göra ett förändringsarbete med dem då vi hade pressen i arslet hela tiden som kollade om 

vi gjorde rätt eller om vi var fullständiga idioter.” Socialtjänstemannen beskriver en för dem 

hopplös arbetssituation. De blev ständigt ifrågasatta i media. Han säger också att pressen 

framställde ”Familjen” som en maffialiknande organisation för att det sålde bättre. Media 

utsåg en ledare i ”Familjen”, vilket denne inte var men däremot en av de mest svårarbetade, 

enligt socialtjänstemannen. Ett ”krig” utbröt mellan socialtjänsten och media då media 

koncentrerade sig för hårt på den s.k. ledaren och skrev ner de metoder som socialtjänsten 

använde sig av för att få bukt med ”Familjens” medlemmar och framför allt med den mest 

svårarbetade. En av socialtjänstemännen fortsätter: ”När media kom och koncentrerade sig på 

X, så blev det kaos! I hela staden!  Vi hade ju inte en sekund över för att jobba med det här 

längre. Vi hade ju krig med media då! Vi fick jobba med media! /…/ Efter det var vi 

idiotförklarade. Då var vi ju lite slut. Då var vi ju utpuffade. Samtidigt fick de här fortsätta att 

växa i sina roller. Att bli som de blev. Det har kostat mycket alltså. För vår kommun. Men det 

var ju ingen som såg. Vi övergav dem! Vi hade inte en sekund över för att jobba med de här!” 

Han hänsyftar till medlemmarna i ”Familjen”. Medlemmarna blev enligt socialtjänstemännen 

synliggjorda genom den stora publicitet de fick genom media. De fick status också. ”Och då 

vart de ju lite mäktiga i sin ungdom. Ja, de var ju ungdomligt, naivt mäktiga!” 

 

En av socialtjänstemännen sammanfattar pressens roll enligt följande: ”Vi som har varit med 

och sett hela förloppet. Hur det gick till. Vad som hände. Och ser medias uppiskande! Det är 

groteskt! Och hur mycket de ljög! Jag trodde inte det var sant att man kunde ljuga och hitta 

på så mycket dynga om någon!” 

 

4.4.2 Pressens roll enligt polismännen 

En av polismännen tror att: ”hade inte media varit med här så hade heller inte stämpeln över 

Borlänge blivit så hård och då hade inte heller de identifierat sig med att begå brott så 

väldigt tydligt som de kom att göra sen. Så det blev dem liksom. I media. Jag tror att media 

har en stor roll där. Eller det vet jag att de har.” Enligt polismännen fick medlemmarna i 

”Familjen” respekt hos andra kriminella genom att de syntes så pass mycket och ofta i media.  

De anser vidare att media dessutom lockade ungdomar att komma till Borlänge för att ansluta 

sig till ”Familjen”.  
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Den ena polismannen tror att pressen valde att föra fram gänget som ”Familjen” för att det ger 

lite mer italiensk maffiastruktur på namnet. D.v.s. journalisterna kopplade ”Familjen” till en 

av publiken redan känd italiensk konstellation. En konstellation som står för bl.a. hot, våld, 

mord, indrivningar av pengar o.s.v. Det ger också intryck av en brottslighet som är värre än 

den i själva verket är, enligt polismannen. ”Det skapar otrygghet i samhället om media 

skriver om den ökande brottsligheten hela tiden och sedan fräschar upp det här ordet 

”Familjen”. 

 

Polismännen tror att medlemmarna kände sig pressade av all bevakning från media, att de 

nästan kände sig tvingade att begå brott för att komma i tidningen. Polismannen fortsätter: 

”Man kände ett visst tryck. Vi vet ju också att de följde pressen, dagspressen. Vid 

husrannsakan så har vi hittat tidningsurklipp ur dagspressen om just den här ”Familjen”. 

 

Den ena polismannen berättar att det som överraskade polisen mest var den enorma mediala 

uppmärksamhet som historien med ”Familjen” fick samt att media valde att föra fram gruppen 

”à la italiensk maffia”, som han väljer att uttrycka det. Media uppvisade något annat än den 

verklighet som polisen befann sig i. Polisen säger att de försökte bemöta pressen för 

korrigeringar men problemet var att det fanns poliser inom kåren som ansåg att den mediala 

bilden var korrekt. Han påstår inte att det fanns två läger inom polisen som hade olika 

uppfattningar om ”Familjen”. Men han har en egen fundering som skulle kunna förklara 

anledningen till att några individer, som företrädesvis arbetade i utryckningsstyrkan, ställde 

sig på medias sida och den lyder: ”Deras arbete vart mer häftigt och betydelsefullt om det var 

en organiserad brottslighet de hade emot sig. Så man pratade ofta i termerna: ”Det gäller att 

erövra staden, ta tillbaka staden igen!” 

 

4.4.3 Pressens roll enligt journalisten 

Journalisten menade att ”Familjen” vågade sätta sig upp emot och tog fight med, inte bara 

samhället utan också samhällets repressiva grenar, polis och andra myndigheter. Situationen 

och vad den utvecklades till eskalerade enligt journalisten och massmedia hängde på hela 

tiden som om det hela var ett nytt fenomen. Journalisten anser att polisen var rädda. De stod 

vid ett tillfälle med skottsäkra västar och vapen utanför polishuset. Enligt journalisten så åkte 

medlemmar ur ”Familjen” förbi och hotade polisen. Den bilden gav pressen borlängeborna. 

Journalisten tycker att massmedia överdrev sin rapportering för att skapa en intressant 

berättelse. Han anser att det var de rädda poliserna som inte kunde hantera situationen:  
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”Att det var samhället som inte visste alls hur faen vi skulle göra nu. Ingen visste någonting. 

Och jag tycker nog att massmedia sög i sig lite väl mycket just då. För att skapa en intressant 

situation. En intressant berättelse”. Han tycker, så här i efterhand, att journalisterna var för 

ytliga. Den mer nyanserade journalistiken kom i slutänden, efter att ”Familjen” varit synlig i 

cirka 2 år, då vissa journalister gick in och tittade på deras uppväxt. ”På samma sätt som att 

media, de olika media liksom triggade varandra att skriva om hur hemskt och spännande det 

var om allt som hände. Lika mycket triggade man varandra sedan för att få en lite mer 

nyanserad bild. Så att det blev bättre. Och det tycker jag är positivt för det visar ju att man 

kan lära av misstag också.” 

 

I slutet av intervjun så säger journalisten följande: ”Så det här gänget de var väl mer en 

medial… det var där de blev kända. Jag tror i grunden att egentligen allt det de gjorde inte 

var värre än vad folk sysslar med idag.” 

 

4.4.4 Pressens roll enligt f.d. ”medlemmen” 

”Medlemmen” berättar att första gången han läste om ”Familjen” förstod han först inte vilka 

de var som beskrevs av pressen. Han säger att media hade fått namnet ”Familjen” från någon 

polisman. Mer än så kan jag inte beskriva ”medlemmens” syn på pressens roll då frågan inte 

belystes mer än så i intervjun. 

 

4.4.5 Likheter och olikheter beträffande pressens roll 

Enligt socialtjänstemännen, polismännen och journalisten var det pressen som såg till att 

”Familjen” blev ett äkta gäng, pressen lockade ungdomar ifrån andra orter till Borlänge för att 

de skulle ansluta sig till ”Familjen”, de fick status och respekt i andra kriminella kretsar, 

”Familjens” medlemmar ansågs vara farliga – de kunde identifieras som maffialiknande. 

Socialtjänstemännen och polismännen är också överens om att media uppvisade en felaktig 

bild av verkligheten. Journalisten ansåg att massmedia överdrev och var för ytliga, de ville 

skapa en intressant situation och följaktligen förmedla en intressant historia. 
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5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer jag att förmedla en mer sammansatt bild av de olika konstruktioner av 

”Familjen” som vuxit fram i analysdelen och koppla dessa till min teoretiska ansats 

socialkonstruktivismen. Efter det kommer jag närmare beskriva pressens roll i utvecklandet 

av den moraliska panik som växte fram enligt socialtjänstemännen, polismännen och 

journalisten. Jag avslutar med reflexioner kring uppsatsen. 

 

5.1 ”Familjens” olika konstruktioner 

Syftet som socialtjänstemännen hade beträffande medlemmarna i ”Familjen” var att ge dem 

stöd, vuxenstöd som de själva väljer att definiera det. Genom detta stöd skulle de kunna 

utvecklas som individer och på så sätt normaliseras. Flertalet medlemmar hade en otrygg 

uppväxt i en tvivelaktig miljö där familjegemenskap saknades. Medlemmarna hade redan 

begått brott, de var på god väg in i fortsatt kriminalitet. Socialtjänstemännen hade träffat 

flertalet medlemmar, hade etablerat en kontakt med dem och med några hade de påbörjat ett 

förändringsarbete. Socialtjänstemännens konstruktion till en början är alltså unga män i behov 

av stöd, ”struliga ungdomar”.  

 

Polisen utgick liksom socialtjänstemännen ifrån sin yrkesroll då de konstruerade ”Familjen”. 

Skillnaden, som jag ser det, i konstruktionen ligger i att polisen ville se till att rättmätiga straff 

utlystes då de unga männen identifierades som kriminella brottslingar. Målet var att de skulle 

inkapaciteras. Förändring i konstellationen skedde även för polisen då media gjorde sitt intåg 

och målade upp en bild av ”Familjen” som använde sig av maffialiknande metoder. Många 

poliser blev rädda p.g.a. pressens skriverier och trodde att medias bild stämde överens med 

verkligheten. Därför övergick konstruktionen, inte för alla men för några poliser, till att bli 

”maffiagänget Familjen”. Denna konstruktion kom att påverka delar av poliskåren vilket 

ledde till att deras agerande mot ”Familjen” förändrades. Större krafttag vidtogs vilket i 

efterhand anses av polisen, var överdrivna reaktioner. 

 

Det sociala faktum som pressen konstruerade och presenterade för allmänheten var således 

bilden av ”Familjen” som en maffialiknande organisation. Den bilden överskuggade allt. Vad 

innebar detta? Mot bakgrund av mina intervjuer tolkar jag det som att pressen bidrog till att en 

moralisk panik skapades och spreds. 

 



 

35 

 

5.2 Moralisk panik kring ”Familjen” 

Händelseförloppet kring ”Familjen” såsom intervjupersonerna beskriver det har många 

likheter med Cohens teori över hur moralisk panik växer fram. Det började med att en 

samling unga män begick brott. Det som skiljde dessa unga män ifrån andra var att de började 

begå grova brott trots sin låga ålder, några innan de var straffmyndiga, och att dessa brott 

snabbt ökade i antal. Skillnaden var också att de valde att göra fler brott tillsammans med 

andra i grupp. Och att den gruppen bestod av en kärna i vilken två var pådrivande. Den här 

gruppen uppmärksammades av socialtjänsten och polisen som ett framväxande problem. Med 

andra ord fanns en bekymmernivå (Goode & Ben-yehuda 1994, s.33).  

 

Ett specifikt brott som gruppen begick uppmärksammades rejält av pressen
8
. Pressen hade 

tidigare rapporterat om gruppens brottslighet men inte i lika stora rubriker som nu skedde. 

Denna grupp, som nu för första gången namngavs som ”Familjen”, fick sålunda 

samhällsmedlemmarnas ögon på sig. De utpekades som samhällets fiender då de gick emot 

lag och ordning, då de öppet visade ett hat mot framför allt åtta poliser men som av pressens 

tolkades som ett allmänt polishat. Vittnen i kommande rättegångar hotades och ”Familjen” 

presenterades som en maffialiknande grupp av pressen. ”Familjen” blev helt klart en 

”folkdjävul” som Cohen uttrycker och väljer att definiera fenomenet som. En av de 

intervjuade socialtjänstemännen säger att det blev ett ”krig” mellan polisen och medlemmarna 

i ”Familjen”. ”Familjen” utgjorde ett stort hot mot praktiskt taget alla i Borlänge, enligt 

pressens rapportering. ”Vi”- och ”dem”-begreppen, som Cohen beskriver, var befästa. Enligt 

alla intervjuade så överdrev pressen sin rapportering. Situationen i Borlänge beskrevs enligt 

den intervjuade journalisten som värre och värre. Medlemmarna började begå brott för att de, 

enligt polisen, kände sig mer eller mindre tvingade att göra så för att hamna i pressen. Det 

blev som en självuppfyllande profetia som en av socialtjänstemännen uttrycker det. 

Socialtjänstemännen ansåg att pressen var anledningen till att de inte kunde fortsätta sitt 

påbörjade förändringsarbete med de unga männen då männen isolerade sig från samhället mer 

och mer. Polisen införde ett nytt program beträffande ”störningsverksamhet”, vilket innebar 

att de var ständigt synliga ute på stadens gator under en period. De var ute och ”irriterade” 

som en av socialtjänstemännen uttrycker det. ”Det var näst intill omöjligt att begå brott under 

den perioden”, säger en annan socialtjänsteman. Snöbollen var i rullning, det ena gav det 

                                                 
8
 Utdrag ur artikeln återfinns i kapitel 1.1 Bakgrund, sid. 3.  
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andra. Bl.a. så visade sig andra ungdomar, som kom åkande ifrån andra delar av landet, 

intresserade av att ansluta sig till ”Familjen”, enligt de intervjuade poliserna.  

 

Problemet ”Familjen” var till slut uppe på högsta kommunnivå enligt en av 

socialtjänstemännen. De utgjorde ett stort problem. Ingen hade en färdig lösning att komma 

med eftersom ”Familjen” var en ny företeelse, som polismännen väljer att uttrycka det. Även 

journalisten beskriver det som ”ett nytt fenomen”. Medlemmarna var enligt polisen 

beväpnade med tunga vapen. Det skapade rädsla vid konfrontationer vilket i sin tur medförde 

överreaktioner hos polisen som iklädde sig skottsäkra västar och öppet beväpnade sig med k-

pister. Det såg ut som om undantagstillstånd rådde i Borlänge, enligt en av poliserna. Rädslan 

medförde också att lokala polisen begärde hjälp från den nationella insatsstyrkan vid ett 

tillfälle. ”Familjen” beskrevs som ännu farligare. Medlemmarna blev utpekade som 

”folkdjävlar” enligt Cohens moraliska panikteori. Oron ökade i styrka än mer. Som extra 

förstärkning till det så började fler och fler ungdomar i Borlänge säga att de var medlemmar i 

”Familjen” enligt en av de intervjuade socialtjänstemännen med motiveringen att ”Familjen” 

var ”tuff/häftig”. Till slut var praktiskt taget ”alla” ungdomar i Borlänge medlemmar eller 

”kände ledaren till Familjen”, enligt socialtjänstemannen.  

 

Pressens roll var övergripande i skapandet av den moraliska panik som utbröt kring 

”Familjen”. Om detta råder inget tvivel enligt de intervjuade socialtjänstemännen, 

polismännen och journalisten. Dessvärre har jag inte kunnat återge medlemmens bild av 

pressens roll då detta inte belystes tillräckligt i den genomförda intervjun. Men, polisen 

beslagtog ett antal pressklipp vid en husrannsakan hos en medlem vilka samtliga handlade om 

”Familjen”. Detta är inget bevis men antyder att han troligtvis var intresserad och/eller stolt 

över det som skrevs om honom och de andra medlemmarna. 

 

Uppsatsen visar tydligt att pressens roll, enligt de intervjuade, var stor i utvecklandet av den 

moraliska panik som växte fram då ”Familjen” var som mest aktiv under åren 1996-1998.  
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5.3 Föreningen av de båda teorierna moralisk panik och socialkonstruktivismen 

I mina intervjuer framkom två tydliga konstruktioner av medlemmarna i ”Familjen”. Dels var 

de ett gäng ”struliga ungdomar” som i tidig ålder kom i kontakt med socialtjänsten och även 

med polisen då de började begå mindre brott. Brotten blev fler och grövre. Konstruktionen 

”struliga ungdomar” var densamma men förändrades för en del polismän då pressens 

skriverier började. Pressen förmedlade en bild av ”Familjen” som en maffialiknande 

konstruktion. Om detta vittnade samtliga intervjuade bortsett ifrån ”medlemmen”. En del 

polismän tog fasta på denna nya bild av olika anledningar. Bl.a. så nämner en av polismännen 

att de som arbetade främst i utryckningsstyrkan kanske ansåg att det var lite ”häftigare och 

mer betydelsefullt” om det var en organiserad brottslighet som de arbetade emot än mot 

vanliga, ”struliga ungdomar”. Men också att det berodde på rädsla. Helt plötsligt så 

förmedlade pressen en annan verklighet, d.v.s. en annan konstruktion som fick poliskåren att 

agera på ett sätt som man  inte skulle ha gjort annars. Polisen agerade kraftigare än vad som 

var nödvändigt för stunden. Detta anser polismännen i efterhand, vilket tydligt framgår i mina 

intervjuer. Jag väljer här att citera en av polismännen: ”Och de här åtgärderna som jag säger 

att vi var lite överilade med, beväpnade vakter när det inte behövdes, det skrämde ju upp även 

poliser! Det överdrevs, de här farorna och tyvärr så bidrog många av oss inom det här yrket 

också till det. Nu efteråt så ser jag att jag tycker det, man överreagerade vid 

häktningsförhandlingar och annat i polishus när man ställde ut beväpnade vakter i vartenda 

gathörn med k-pistar. Det fanns ingen anledning egentligen. Och det ger sken av att det 

nästan är undantagstillstånd i staden. Och det var det ju aldrig frågan om. Så att allmänheten 

var ordentligt tagen av det här och många av polisen också.” 

 

Polisen anammade alltså pressens konstruktion av ”Familjen” som maffialiknande grupp och 

bidrog i sin tur med att sprida denna till allmänheten. Polisen bidrog även därmed till att 

sprida moralisk panik. Detta innebär att socialkonstruktivismen och moralisk panik är möjlig 

att förena som två teorier i ett, för den tiden, aktuellt skeende. 
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5.4 Reflektioner 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om reaktionerna på ”Familjen” i Borlänge var ett fall 

av moralisk panik. I intervjuerna har det tydligt framkommit att pressens rapportering fick 

konsekvenser för reaktionerna mot medlemmarna i utvecklandet av den moraliska panik som 

växte fram. I föregående kapitel presenterades mina resultat och analys och i detta kapitel har 

jag utvecklat min analys och kopplat densamma till den socialkonstruktivistiska teorin och 

teorin om moralisk panik. Jag har dessutom kunnat förena dessa två teorier som annars påstås 

vara motsägelsefulla. Sålunda är undersökningen genomförd.  

 

Polismännen valde att beskriva ”Familjen” på två olika sätt, dels som ett gäng med en starkt 

sammansvetsad kärna och dels som ett nätverk med en kärna. Pressen valde att initialt 

benämna ”Familjen” som ett värstinggäng eller som ett ungdomsgäng. Jag har i denna uppsats 

valt att inte försöka definiera begreppet gäng. Jag har fokuserat på ”Familjen” som en 

konstruktion och påvisat att ”Familjen” hade två olika konstruktioner beroende på vem som 

var avsändare. Den f.d. ”medlemmen” framhåller att han själv och de andra medlemmarna 

aldrig kallade sig för ”Familjen”. Det absurda skulle då vara att ”Familjen” i egentlig mening 

aldrig har existerat. ”Medlemmarna” existerade definitivt och de ägnade sig åt kriminalitet. 

Men så här i efterhand, blev det inte en höna av en fjäder? Det som var den stora skillnaden i 

detta fall i förhållande till tidigare, var den massmediala uppmärksamheten och den 

journalistiska vinklingen av de händelser som inträffade i och kring ”Familjen”. 

 

”Familjen” var aktiv mellan 1996 och 1998. Mina intervjuer är genomförda 2001 och 2006. I  

skrivande stund är året 2007. Dagligen rapporteras via massmedia om kriminella gäng och 

konstellationer som växer sig större och starkare. S.k. M.C.-gäng etablerar sig enligt pressen i 

små orter. Det rapporteras om ”krig” mellan M.C-gäng och andra maffialiknande gäng. En 

nyutkommen bok ”Svensk maffia”, skriven av journalisterna Lasse Wierup och Matti Larsson 

kartlägger de svenska kriminella gängen. I boken går att läsa om den förändrade svenska 

kriminaliteten som går ut på beställningsmord, utpressning, mutor, tystade vittnen, 

uppgörelser på öppen gata m.m. Det ”sägs” att polisen håller inne med information inför 

media för att de kriminella gängen inte ska glorifieras. I TV får vi höra att boken ”Svensk 

maffia” cirkulerar på våra fängelser i syfte att vara något slags uppslagsverk i de intagnas 

sökande efter eventuellt medlemskap i något av de namngivna gängen. Intervjuade 

kriminologer och professorer motsäger denna bild och talar om löst sammanhållna nätverk 

utan någon som helst organisation. Några av våra politiker vill grunda en svensk motsvarighet 
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till FBI i kampen mot den växande, organiserade brottsligheten. Ja, vad ska man som ordinär 

samhällsmedborgare, lyssnare och läsare tro? Vad är konstruktion och vad är verklighet? 

 

Med denna uppsats har jag kunnat konstatera att samtliga intervjuade, bortsett ifrån den s.k. 

medlemmen, anser att pressen överdrev i sin rapportering av ”Familjen”. Detta fick 

konsekvensen att polisen, i efterhand anser att de, överreagerade med alltför kraftfulla, 

överdrivna och drastiska metoder. Är det först många år efteråt, då stormen lagt sig, vi står 

med facit i hand och kan säga att vi överreagerade? Vi skulle ha gjort annorlunda? 

 

Jag avslutar denna uppsats med fler frågetecken än jag hade då jag påbörjade densamma. 
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Bilaga 1. 
Intervjumall 

Konstellationen 

 Hur vill du beskriva ett gäng? 

 Den s.k. Familjen, var det ett gäng? 

 Känner du till vilka som ingick i gänget? 

 Hur många var det som ingick i gänget? 

 Känner du till medlemmarnas ålder? 

 Varför kallades de för ”Familjen”? 

 Var de organiserade? 

 Hade de någon struktur? 

 Hade de någon inbördes rangordning? 

 Hur länge fanns ”Familjen”? 

 Finns ”Familjen” än idag? 

 Känner du till vad de f.d. medlemmarna gör idag? 

 

Kriminalitet 

 Vad slag brott begick de? 

 Tror du att det förekom droger inom ”Familjen”? 

 Skedde det någon upptrappning i brotten? 

 

Reaktioner & åtgärder  

 Vilken var allmänhetens reaktion enligt dig? 

 Vilka var myndigheternas reaktioner enligt dig? 

 Vad gjordes rätt enligt dig? 

 Vad gjordes fel enligt dig? 

 

 

 




