
Till Hanne Kjöller 
 
Jag tycker att det är bra att någon kritiserar medier för felaktiga publiceringar. Det är bra att 

lyfta fram när journalister förvränger sanningen, utelämnar viktiga uppgifter eller publicerar 
felaktiga påståenden i jakten på en bättre story. Tyvärr gör din bok En halv sanning är också 
en lögn mig djupt besviken. Paradoxalt nog är den ett lysande exempel på just det du vill visa.  

En grundläggande princip för all granskande journalistik är att låta den som kritiseras få 
svara på kritiken. Jag förstår inte varför du inte tog kontakt med mig innan du kritiserade min 
dokumentär Den fastspända flickan. Jag är lätt att få tag i via Sveriges Radios växel och jag 
hade gärna svarat på dina frågor. Då hade du kanske sluppit publicera flera felaktigheter om 
dokumentären i din bok, vilket du nu har gjort. 

 
Fel 1: 

Du anklagar mig för att ha låtit bli att nämna att Nora fortfarande har diagnosen emotionellt 
instabil personlighetsstörning, en diagnos som du skriver att hon ”gissningsvis” fortfarande 
har för att ”dessa patienter” enligt dig ofta har emotionellt instabil personlighetstörning.  

Du har vad jag vet aldrig träffat Nora, men du tror dig alltså veta vilken diagnos hon har 
baserat på en gissning. Och så använder du denna gissning för att visa på att jag har mörkat 
diagnosen. Problemet är att din gissning är fel. Nora har inte diagnosen emotionellt instabil 
personlighetsstörning. Till skillnad från hennes tidigare psykiater har man nu nämligen gjort 
flera ordentliga utredningar som visar det. Hur kan du basera din kritik på en gissning? Vad 
tror du att Nora tycker om att du skriver i en bok som alla kan läsa att hon har en diagnos som 
hon inte har? Och detta för att du felaktigt gissar det? 

 
Fel 2: 

Du skriver att titeln, Den fastspända flickan, syftar på att Nora blivit fastspänd i bältessäng. 
Det är också fel. Titeln syftar den novell Nora skrev 2007 om sig själv, efter att hon blivit 
våldtagen och fastspänd av den man som långt senare skulle visa sig vara Göran Lindberg. 
Hennes novell hade nämligen titeln Den fastspända flickan och den skrev hon alltså innan hon 
blivit fastspänd i bältessäng. Om du lyssnar på dokumentären så nämns detta också i början av 
första delen. Du hade ju annars kunnat fråga mig så hade jag kunnat berätta för dig vad titeln 
syftar på istället för att du, återigen, gissar dig till något som inte är sant. 

 
 
Fel 3: 

Du skriver att det är ett medvetet stickspår av mig att psykiater Ola Gefvert sparar pengar 
på att neka Nora en kvinnlig psykolog. Det är fel. Jag ifrågasatte inte, som du verkar tro, den 
psykolog Nora till slut fick byta till, utan den olegitimerade mentalskötare hon innan dess 
tvingades gå till under ett och ett halvt år. Det var det jag frågade Ola Gefvert om i intervjun 
och det framgår tydligt om du lyssnar på frågan jag ställde direkt innan. Jag nämnde då att 
han kallat Nora ”länets mest svårbehandlade patient” och frågade honom: ”Om hon är så 
svårbehandlad, varför har hon då fått gå till en olegitimerad terapeut istället för en psykolog? 
Jag frågade sedan som en direkt följd på det ”Om du hade skickat henne till en extern 
psykolog så hade det kostat mer pengar, eller hur?” På den frågar svarar Gefvert till slut ”Ja, 
det hade kostat mer pengar”.  

Det är ett högst relevant och intressant faktum att den ägare som till egen ficka tar ut 
vårdföretagets vinst också sitter på den stol där han bedömer hur dyr vård hans patienter ska 
ha. Att Nora efter ett och ett halvt år blev erbjuden en ny manlig samtalskontakt är en helt 
annan sak. Jag nämner också i dokumentären att denna man är psykolog. Men du rycker detta 



ur sitt sammanhang och påstår att jag medvetet gjort ett ”medvetet stickspår” av att en 
kvinnlig psykolog skulle vara dyrare än en manlig. Det har jag aldrig gjort.  
 
Fel 4: 

Du skriver att en dokumentär om en tvångsvårdad manlig ”värsting” aldrig hade kallats 
Den fastspända pojken. Tydligen tycker du att Nora är en ”värsting”. I min värld är en 
värsting en ungdom som har en kriminell livsstil. Nora blev inte omhändertagen för att hon 
var kriminell utan för att hon var ångestdriven, rispade sig på armarna och var i behov av 
hjälp och skydd för att inte orsaka sig själv mer skada.  Så står det i beslutet att omhänderta 
henne. Jag vet inte om du känner till något kriminellt leverne som Nora haft under tonåren 
och som jag har missat efter att ha gått igenom domar, all dokumentation från sociala 
myndigheter och alla journaler från olika ungdomshem och institutioner. Hur kan du annars 
likställa Nora med en ”värsting”? 
 
Fel 5: 

Du skriver att Nora ”flera år” efter  våldtäkten ”bedömer att hon själv lider av 
posttraumatiskt stress”. Det är dubbelt fel. Det var inte ”hon själv” som bedömde det och det 
var inte ”flera år senare” hon fick diagnosen PTSD. Flera läkare konstaterade att hon hade 
posttraumatiskt stressyndrom redan 2007. Att hon behövde psykoterapi var inte heller hennes 
eget påfund. Det slog socialtjänsten i samråd med barn- och ungdomspsykiatrin fast långt 
innan hon hamnade på Gefverts vårdföretag. Det står i journalerna. Allt detta nämns dessutom 
i dokumentären, men bara den som lyssnar hör.  

 
Varför använder du dig inte av den grundläggande journalistiska principen, att låta den du 

kritiserar svara på kritiken? Du hade väl åtminstone kunnat höra vad jag hade att säga om 
den?  Jag hade gärna diskuterat min dokumentär. Istället publicerar du uppgifter som inte 
stämmer. 

Jag, liksom antagligen alla journalister, är rädd för att publicera felaktiga uppgifter. Ett enda 
fel kan nämligen få förödande konsekvenser. En enda felaktig detalj kan också undergräva 
trovärdigheten för ett omfattande jobb, och för mig som journalist. Därför går jag alltid 
igenom, line by line, och kontrollerar alla uppgifter och allt som sägs innan publicering. 
Vartenda ord. Hur vet jag det? Vad har jag för belägg för det? Ingenting får baseras på mina 
egna förutfattade meningar eller antaganden. Jag skulle aldrig publicera kritik mot någon för 
att jag ”gissningsvis” har rätt. Jag måste veta. 

Du anklagar andra för att snedvrida sanningen, men du glömmer ett av de värsta exemplen: 
Dig själv och din egen bok. Du bygger ju din kritik på gissningar och felaktiga påståenden, 
utan att vi som kritiseras får en chans att ens svara. Jag är häpen över att Brombergs 
Bokförlag släpper igenom en bok med så uppenbart undermålig research. En halv sanning är 
ju också en lögn. 

 
Daniel Velasco 


