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2007, Swedish television, “Uppdrag granskning,” aired their story about “Louise” from 

Vetlanda. A drug dependent father had gotten custody of his daughter and sexually abused her 

from the age of 10 to 15. The local social services got several notifications about Louise 

suffering of negligence, and did investigate the family several times without taking any 

actions to protect her. At one time, father and daughter were living in his trailer placed in a 

gravel pit, and the police worried about her and called social services, because it was below 

cero degrees outside. That time the social services did not even start another investigation, 

and did not visit Louise in the trailer. How could that be possible? Why did not the social 

workers take any actions? Upon that, reportage followed a debate program in Swedish 

television, huge media hype in general and a street manifestation in Vetlanda. The purpose of 

the manifestation was to force the chiefs of the social services in Vetlanda to leave their 

positions. (In addition, they did) Between 2007-2009 Swedish television aired three programs 

about Louise (one to tell Louise’s story, one to debate how it could happened, and finally one 

last episode about her life today.) TV channel 8, aired one program “Adaktusson”, in witch 

the grandparents of Louise was welcome to tell their version of the story. They claimed that 

she had been living with them most of the time and that things were not as bad as they seemed 

in the Swedish television reportage.  

The aim of this report is to examine how narratives was constructed in institution’s and 

Media’s documentation about the child Louise, to find out how a Grand narrative can be built, 

and see if it is possible to get a kind of understanding for the actors by analyzing the process 

of storytelling. 
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Inledning 

Hur kunde det ske? Hur kunde Vetlanda socialtjänst (soc) låta en flicka bo fem år i en 

husvagn, hos en pappa som missbrukade droger och förgrep sig på henne? Frågan ställdes i 

Uppdrag gransknings, (Ugs) ”Fallet Louise” 2007. Ett reportage som bet sig fast, ett öde som 

engagerade många, en flicka jag fortfarande tänker på. I Ugs uppföljande debattprogram 

krävdes politikerna på svaret och sanningen om hur det kunde ske. Det finns troligtvis inte ett 

svar, utan flera. I denna uppsats kommer svaren att sökas i berättelserna som konstruerades 

om Louise, i myndigheters och medias dokumentation om fallet. Det här är alltså inte en 

uppsats om flickan som kallas Louise, utan om berättelserna om Louise. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur myndigheters och medias berättelser om det utsatta barnet Louise 

konstrueras, vinner sanningsstatus och blir till en stor berättelse, för att utifrån den processen 

se om det går att få en förståelse för berörda aktörer .  

 

I ”fallet Louise” finns huvudsakligen två institutionella samhällsperspektiv representerade, 

mediernas och soc. Syftet inrymmer att avtäcka deras berättelser och diskutera dem utifrån 

brottsofferteorier, regelverk och tidigare forskning om medier och myndigheter som 

historieberättare. Genom att resonera kontrafaktiskt önskar jag finna nya infallsvinklar på 

berättelserna om Louise och förstå varför just dessa berättelser konstruerades som sanna, 

kring just detta barn vid olika tidpunkter.  

 

Frågeställningar 

- Hur såg berättelserna om Louise ut innan Ug sände sitt första program 2007? 

- Hur ser det narrativ ut som konstrueras i Ugs program om Louise?  

- Hur tangerar Ugs journalistiska berättelse om Louise andra berättargenrer?  

- Vilka diskurser om sexuella övergrepp på barn, offer respektive förövare aktiveras i talet om 

”fallet Louise”?  

 
Avgränsningar 

Jag gör en djupare analys av hur ett narrativ framträder i medieberättelsen än i 

myndigheternas berättelser. Denna avgränsning beror på att min tillgång till myndigheternas 

dokumentation är bristfällig pga. sekretess. De offentliga handlingar som jag har tillgång till 
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har flera sidor strukna av sekretesskäl. Av utrymmesskäl har jag avgränsat mig från att göra 

en djupare analys av hur berättelsen om ”fallet Louise”, efter Ugs sändning, påverkade 

människors agerande i ”fallet Louise”, och hur människors agerande påverkade berättelsen.  

 
Material 

Uppsatsmaterialet är ett urval av det som publicerats om ”fallet Louise” på internet: 

Fyra tv-reportage: Ugs reportage ”Historien om Louise” 10 april 2007 (Ug1), Ugs uppföljning 

”Direkt från Vetlanda” 24 april 2007 (Ug2), ett inslag ur Adaktusson den 19 april 2007, samt 

slutligen Ugs uppföljning av Louises nya liv 18 februari 2009 (Ug3). Två nyhetsinslag i 

Smålandsnytt ”Utredning presenteras i Vetlanda” och ”Barbro Hindberg i Smålandsnytts 

studio” (det är oklart när exakt dessa sändes, jag såg dem i efterhand på webben) Tre 

myndighetsdokument ” Jönköpings länsstyrelses beslut med kritik mot Vetlanda 

socialnämnd” samt tillhörande inlaga som socialchef Boo Hedbrant skrev till länsstyrelsen 

under granskningen, JO:s beslut, Barbro Hindbergs utredning ”Bakom Fallet Louise”. skriven 

23 augusti 2007, reviderad 5 september 2007. Två hemsidor; Ugs hemsida om fallet Louise, 

och Vetlanda kommuns hemsida angående fallet Louise. 23 tidningsartiklar från Aftonbladet, 

Expressen, DN och SVD. 

 

Källkritik 

Jag har utgått från mediala källor, undantaget länsstyrelsen i Jönköpings beslut och Barbro 

Hindbergs rapport ”Bakom fallet Louise”. Jag har inte haft tillgång till originalkällor och 

sekretessbelagd information. Det finns alltid anledning att förhålla sig kritisk till 

andrahandsuppgifter och uppgifter som har media som referens. Jag kan inte garantera att de 

fakta jag presenterar i fallet är korrekta. Men jag har vinnlagt mig om att redovisa de 

motstridiga uppgifter som finns om olika sakförhållanden i ”fallet Louise”. För att undersöka 

vilka berättelser som har konstruerats om Louise, och hur en stor berättelse vinner 

sanningsstatus, är det inte nödvändigt att alla fakta är korrekta. Det är de offentliggjorda 

uppgifterna som ligger till grund för den verklighetskonstruktion, som människor sedan tog 

ställning till och agerade efter. 

 

Brotts/offerjournalistik tidigare forskning 

Brottsjournalistik har alltid utgjort en maktfaktor i att definiera det avvikande, och därigenom 

det normala i samhället. Medier fungerar som opinionsbildare genom att definiera vad som är, 

eller borde vara brottsligt eller klandervärt beteende. Brottsrapporteringen har inte ökat men 
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en förändring har skett angående hur och vilka brott det rapporteras om. Sexualbrott syns mer 

i medierna idag än i början av 1900 talet, och kan handla om såväl offrets som 

våldtäktsmannens behov. Tidigare låg fokus i brottsjournalistik och kriminalitetsforskning på 

brottet och brottslingen, men nu inkluderas offrets lidande-
1
(Polack 2001: Nilsson 

2001:Halmerius 2004) Enligt medieforskarna Esther Polack (2001) och Jan Mosander (1994), 

är det på 1990 talet som den s.k. ”drabbad-journalistiken” slår igenom; offrets historia berättas 

med tyngdpunkt på dess lidande (Halmerius 2004:20). Etnologen BoNilsson menar att denna 

utveckling har skett i interaktion med en samhällsutveckling där olika 

brottsofferstödsverksamheter vuxit fram (med start på 70 talet) (Nilsson 2001:26).  

 

Tidigare forskning om medier och socialt arbete, samt begreppet skandalisering  

Mosander anser att viktig information ofta glöms bort i brottsofferberättelser till förmån för 

offrens tragedi, så att det uppstår en lynchstämning runt förövarna (Halmerius 2004:20). 

Skandalisering är ett begrepp som socionomen, journalisten och medieforskaren Elisabeth 

Brunnberg (2001) diskuterar i sin avhandling om medier och socialt arbete. I likhet med 

denna uppsats avhandlar hon mediebevakning om fall där soc har felat i barnavårdsärenden. 

Hon menar att i välfärdsstater som Sverige har soc det yttersta ansvaret för att skydda utsatta 

barn. Om soc har haft kontakt med ett barn och ändå inte lyckats skydda barnet så har de 

misslyckats i sitt uppdrag, och som mediehändelse är sådana fall dramaturgiskt tacksamma. 

Likaså fall där soc har ingripit i onödan och tvångsomhändertagit barn utan grund för det. 

Dessa händelser går att knyta an till vår tids master narratives om t ex. maktmissbruk, varför 

de kan vinna stor genomslagskraft på den offentliga arenan. Ansvariga myndighetsutövare 

utmålas i media som att de har brustit i omsorg pga. sviktande moral och värderingar, och 

sådana händelser leder ofta till skandalisering. Brunnberg skriver att en skandal utmärker sig 

genom att vara personorienterad. Utifrån etiska värderingar diskuterar och ifrågasätter media 

olika aktörers handlande.(Brunnberg 2001:34) Jag kommer att prova dessa teorier om hur en 

skandalisering kan byggas på uppsatsmaterialet.  

 

Brottsoffer, offer eller överlevare 

Psykologen Ellen Bass (1996), expert på fenomenet incest och sexuella övergrepp mot barn, 

har tagit avstånd från offerbegreppet. Hon menar att den som klarat att bli vuxen, inte längre 

är offer utan överlevare. Etnologen Bo Nilsson (2003) sympatiserar med syftet, men anser 

ordvalet vara olyckligt då tankarna går till förintelsens överlevare. Jag ser inte det problemet, 

                                                 
1 Under 1960 talen blev kriminalvården mer human och brottslingarnas hjälpbehov uppmärksammades ( Nilsson 2001:26). 
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sexuella övergrepp på barn utgör också en form av förintelse, och begreppet visar på styrkan 

som krävs för att överleva. Jag kommer ändå inte konsekvent att använda ordet överlevare i 

uppsatsen, utan brottsoffer som markerar att det är ett offer för lagbrott det handlar om, offer 

och utsatta barn, för att dessa begrepp brukas i uppsatsmaterialet och referenslitteraturen 

(undantag Laura Davis & Ellen Bass, 1996), samt begreppet gott offer, som ett redskap i 

studiet av hur ett offer kan konstrueras som trovärdigt, oskyldigt och empativäckande i 

mediala berättelser. Gott offer brukas också i referenslitteraturen.  

 

Skurk, hjälte, sidekick och offer 

Skurk, offer, sidekick och hjälte är vanliga stereotyper i berättelser. Jag använder dessa 

begrepp som analytiska redskap, och syftar på de narrativa rollfördelningar som aktörerna 

tilldelas i relation till varandra i berättelserna om Louise. Samma person kan därmed ha olika 

roller i olika berättelser. Skurk och hjälte, respektive skurk och offer är motsatspar som ofta 

får representera kampen mellan det onda och det goda i berättelsen. Sidekick står istället för 

rollen som medhjälpare till hjälten, den som visar hjältens egenskaper genom att kontrastera 

sig mot denne, samt gör hjälten ”hel” genom att hjälpa till med det som hjälten inte själv 

klarar av.  

 

Vad är en berättelse? 

En definition är att en berättelse består av en början och ett slut, och där emellan en 

händelsekedja där förändringar sker. Drivkraften i berättelsens händelsekedja utgörs ofta av 

dikotomier, kampen mellan ont och gott eller rätt och fel. En berättelse kan vara fiktiv, eller 

bygga på verkliga händelser. Dvs. berättelser kan återge sådant som har hänt, men 

berättelserna är inte händelserna de återger. Någon (eller några) har definierat händelsen, 

valt ut vilken information som är värd att återge, och återger den.  

Det viktiga är att mellan händelsen och återgivandet av händelsen ligger en lång och 

sammansatt process. En verklig händelse och berättelsen om den är två vitt skilda 

fenomen. (Palmenfelt 2010) 

Samtidigt kan våra berättelser om verkliga händelser, påverka människors agerande och 

därigenom den faktiska händelseutvecklingen åt det ena eller andra hållet. Stora 

berättelser, master narratives, skapas ofta av interaktionen mellan människors agerande 

och berättelserna om deras agerande (jfr Klein red. 1995).   

De större kollektiva berättelserna har inte ett koncentrerat dramatiskt händelseförlopp 

med en självklar start och slutpunkt, och för den enskilda människan är de långsamma 
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samhälleliga utvecklingsförloppen svåra att urskilja. Stora berättelser kan därför ses som 

bestående av fragment av en ogripbar helhet. (Palmenfelt 2010)   

 

Ett syfte med narrativ analys är att avtäcka dolda strukturer som organiserar en specifik 

berättelse och se hur berättelsen är uppbyggd. I studiet av ett journalistiskt tv-program 

som en berättelse, inkluderar narrativ analys att undersöka tekniska grepp som 

kameravinklar och ljus, samt symboliska grepp som miljö, föremål och ljud. I 

filmdramaturgi så byggs historien och intrigen med hjälp av berättartekniska grepp som 

anslag, utvecklande avsnitt och ”the point of no return”. Dvs. i anslaget så ska intrigen och 

huvudkaraktärerna presenteras på några få minuter och fånga tittarens intresse, sedan ska 

handlingen drivas framåt och karaktärer utvecklas, i ”the point of no return”, så når 

berättelsen ett slags klimax inför avslutningen och upplösningen. (Papadopous 2003) 

 

HUR SÅG BERÄTTELSERNA OM LOUISE UT INNAN 2007? 

Bergsjöns soc berättelse 2001 

Louise, fingerat namn, kommer från Göteborgsförorten Bergsjön. Där bor hon 10 år gammal, 

med mamma och syskon, efter föräldrarnas skilsmässa. Föräldrarna har gemensam vårdnad. 

Soc i Bergsjön bedömer att mamman inte orkar med Louise och boendet flyttas till pappan. 

Mamman önskar därefter inte mer kontakt med Louise, därför bryts också syskonens kontakt. 

Under följande år svarar mamman inte på kallelser från skola och som och gör inga uttalanden 

i kommande utredningar. Detta utgör ett problem för skola och soc, då hon, som 

vårdnadshavare, enligt lag skall höras i vårdnadsfrågor. Vissa uppgifter kring modern är 

överstrukna i myndighetsrapporterna av sekretesskäl. Men hennes tystnad och 

avståndstagande gör också att hon snabbt förpassas till en biroll i berättelserna om Louise, 

trots att hon har en avgörande betydelse för händelseutvecklingen. Som narrativ karaktär 

tillskrivs hon inte några egenskaper i Bergsjöns berättelse. Hennes agerande är omgärdat av 

frågetecken. Brytningen med mamman fungerar som en start på samtliga offentliga berättelser 

om Louise, men sedan faller mamman och syskonen in i berättelsens dunkel. Beslutet om 

överflyttningen från mor till far verkställdes snabbt, med bara några dagars varsel men var, 

enligt Bergsjöns soc dokumentation, planerad.
2
  

 

                                                 
2 Denna inledande bakgrundsbild finner jag i Länsstyrelsens beslut 2006, och Barbro Hindbergs rapport 2007, vilka grundat 

sig på Bergsjöns soc dokumentation. 
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Socialsekretare från Bergsjön åkte på ett uppföljande hembesök hos fadern i Vetlanda och 

fick vid besöket ett gott intryck av fadern och boendemiljön som de fann barnvänlig. (Ug1: 

6.12)
3
 De gjorde bedömningen att allt såg bra ut, varför det inte fanns skäl till vidare 

utredning. Ärendet var avslutat för deras del. Ansvaret för Louise, vid händelse av att problem 

skulle uppstå hos pappan, var nu soc i Vetlandas bord.  

 

2001 när Louise flyttades till sin pappa var han dömd till rättspsykiatrisk vård för ett 

dråpförsök. Psykiatriker Ulf Brettstram hade tidigare skrivit ett psykiatriskt intyg till 

Länsrätten som sa att fadern led av en allvarlig och djupgående personlighetsstörning med 

hög återfallsrisk i brott (Ug1:07.38). Denna information aktualiserar per automatik inte ett 

barnavårdsärende och kommuniceras inte från rättsväsendets instanser till soc i barnets 

hemkommun. Informationen uteblev i soc bedömning om pappans lämplighet som 

boendeförälder, samt i deras beskrivning av honom. Det som saknades i Bergsjöns 

myndighetsberättelse om dottern, var andra samhällsinstansers berättelser om pappan.    

 

Myndigheters berättelser om pappan  

Rättpsyk där pappan vårdades, fick veta att soc bedömt honom som lämplig boendeförälder åt 

dottern 2001. Ansvarig psykiatriker ansökte då till länsrätten om större frihet och fler 

permissioner till pappan, så att han skulle kunna ta hand om sin dotter. Detta beviljades. 

(Ug1:12.33) Verksamhetschef, Per-Algot Thorslunds bedömning citeras i länsrättsdomen ”att 

det inte finns någon risk för återfall i brottslighet” (Ug1:12.18 och 13.06). Psykiatriker Ulf 

Brettstam bedömde senare samma år, i en länsrättsförhandling, ”föräldraskapet blir en viktig 

del av faderns rehabilitering” (Ug1:14.04).  

 

En viss kommunikation mellan psyk och socialarbetare från vuxensektion på familjeenheten i 

Vetlanda fanns alltså (Ug1:14 och 39.38). Soc och psyk möttes angående deras gemensamma 

klient pappan och han har huvudrollen i dokumentationen som konstrueras. Psyk vägde in soc 

bedömning av pappan som godkänd boendeförälder i sin planering för hans fortsatta vård. 

Psykiatrikerna hade ansvaret för pappans rehabilitering och kunde se det aktiva föräldraskapet 

som en viktig del i hans tillfrisknande. Deras berättelse blev sedan i ”samtalet” med 

Länsrätten till en dokumenterad domstolsberättelse som bekräftade att psyks bedömning var 

korrekt. Domstolsberättelsen ägde laga rätt att definiera sanningen om pappans behov och 

                                                 
3 Ug uppger att detta baserar på Bergsjöns Soc egen dokumentation från tidpunkten. 
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verkställa förändringar i vården. Den praktiska konsekvensen av länsrättens dom, blev att 

Louise, som spelar en biroll i den här dokumentationen om pappan, kom att bo mera hos 

honom. Utifrån länsrättens och psyks berättelser att ”det är en obefintlig risk för återfall i brott 

för pappan” (Ug1:12.18 och13.06) går det sedan att förstå varför soc Vetlanda vuxensektion, 

inte fann skäl att larma sina kollegor på barn och ungdomsärenden. Min slutsats är att pappan 

kunde konstrueras som lämplig vårdnadshavare för att fokus låg på hans behov och inte 

barnets, samt att det skedde en interaktion mellan rättspsyk, soc och länsrätt 2001.  

 

Min slutsats är att psyks, länsrättens och soc dokument, utgjorde fragment, som tillsammans 

skapade en samstämd större berättelse. Den narrativt konstruerade verkligheten sa att flickans 

placering hos pappan innebar att både förälder och barn skulle må bättre av att bo 

tillsammans. 

 

Skolans, farföräldrarnas och Vetlanda soc berättelser om Louise 2001 

I slutet av 2001 öppnade soc i Vetlanda en barnavårdsutredning om Louise. I den framkom att 

skolan bedömde att Louise under sitt första år hos pappan utvecklades bra. Skolgången var 

välfungerande. När pappan var på psyk. och inte kunde ta hand om dottern så bodde hon hos 

farföräldrarna, vilka levde ett välordnat liv i samma stad. Louise sa att hon hade det bra och 

trivdes hos sin far. Slutsatsen blev att farföräldrarna och psykvården var tillräckligt stöd för 

pappan och att han klarade omsorgen om dottern.  

 

Vetlandas soc berättelse 2002 och framåt 

Januari 2003 börjar Vetlanda soc få flera anmälningar från skola, grannar och myndigheter. 

Det finns tydliga signaler på att Louise far illa. Under åren 2002-2006 uppstår situationer då 

fadern uppträder våldsamt med Louise i närheten, samt rapporter om att hon har vistats med 

honom i en bil under flera dygn i kall väderlek. Utredningar inleds och socialchef Boo 

Hedbrant har själv utredningssamtal med flickan. Men då såväl far som dotter är avvisande till 

stödinsatser, läggs utredningarna ner utan vidare åtgärder. Hedbrant tolkar det s.k. 

barnperspektivet så att ett LVU (tvångsomhändertagande) inte var aktuellt, eftersom flickan 

själv sa att hon hade det bra hos sin pappa och ville bo där  

 

Nu fungerar inte skolgången och Louise verkar bo permanent hos sina farföräldrar. Skolan 

larmar gång på gång. Soc bedömer att den uteblivna skolgången är skolans ansvar att lösa. 

Enligt länsstyrelsen är utredningarna ytligt gjorda, och därför inte särskilt informativa. Ett 
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flertal anmälningar leder aldrig till utredning då soc bedömer att inget nytt kommer att 

framkomma. (länsstyrelsen 2006) När soc får larm om att Louise bor i skogen med sin pappa 

så åker de inte dit på ”hembesök”. Boendet i skogen saknas i deras berättelse om Louise. Den 

narrativa verklighet som skapades internt inom sektionen blev att socialarbetarna hade läget 

under kontroll, och stödet från farföräldrarna var tillräckligt (Ug1:26.29 och länsstyrelsen 

2006). Utifrån detta, och sina tolkningar av barnperspektivet, bedömde socialcheferna att de 

inte kan motivera ett tvångsomhändertagande via LVU och att en frivillig stödinsats inte är 

aktuell eftersom vårdnadshavaren motsätter sig detta.  

 

Vid ett hembesök hos farföräldrarna den 22 juni 2004 gör utredaren bedömningen att hon 

behöver en utomstående samtalskontakt för att avlasta sina tankar kring mamman och sin 

nuvarande situation( länsstyrelsen 2006:2-3). Min slutsats är att den förälder som fortfarande 

ses som flickans stora problem är mamman som inte ”orkar med” henne, och inte pappan som 

nu har den praktiska vårdnaden om henne, men uppvisar brister.  

 

Myndighetsberättelser om Louise 2006  

Några kvinnor hittar Louise sittande på en parkbänk utanför en lanthandel i Asby. Hon uppger 

att hon blivit utkastad av sin pappa och behöver hjälp att nå soc i Vetlanda. Soc hämtar den nu 

hjälpsökande Louise som placeras i jourhem. De genomför en grundligare utredning än 

tidigare och ansöker 2006 om ett tvångsomhändertagande av henne (LVU). Det framgår inte 

av mitt material hur soc motiverar denna LVU-ansökan, men länsrätten avslår den eftersom 

pappan godkänt familjehemsplaceringen ( länsstyrelsen 2006:4). I familjehemmet börjar 

Louise berätta att pappan utsatt henne för sexuella övergrepp, att pappan hotat döda henne om 

hon avslöjade detta, och att han missbrukade narkotika. Soc ansöker då på nytt om LVU pga. 

de nya uppgifterna som de bedömer kräver att Louises boende är gömt. (länsstyrelsen 2006:4) 

En polisanmälan görs också, förundersökning inleds och det blir rättegång. Tingsrätt och 

hovrätt fäller pappan för sexuellt utnyttjande av minderårig och våldtäkt på dottern vid 

hundratals tillfällen med start 2001. Övergreppen började redan första året Louise bodde hos 

pappan, då var hon 10 år gammal. I samtalet mellan enskilda personer och myndigheter skrivs 

så historien om och leder det fram till en gemensam större berättelse där pappan nu utgör ett 

hot mot dottern. Den berättelsen får praktiska konsekvenser för dottern och pappan på flera 

plan. 
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Hur ska soc agerande utifrån ovanstående berättelser förstås? 

Fram till rättegången har berättelserna om Louise varit myndighetsberättelser i form av olika 

sekretessbelagda dokument som förvarats på respektive myndighet. De är interna dokument, 

byggda på socialarbetarnas ( och även övriga myndigheters tjänstemäns) tolkning av de lagar 

och förordningar de har att följa. Fram till 2006 finns det i de nu offentliggjorda handlingarna 

inga tydliga rollfördelningar i berättelsen om Louise, ingen renodlad skurk, inget rent offer 

och ingen självklar hjälte. Pappan är visserligen en skurk i polisens och rättpsyks berättelser 

om honom, i den bemärkelsen att han är dömd för brott, men han är inte ur narrativ synpunkt 

given en skurkroll med skurkens alla egenskaper. Han är inte förpassad till den onda sidan 

utan har nyanser eftersom han också äger identitet som en patient möjlig att rehabilitera. Hans 

tidigare kriminella handlingar och psykiska ohälsa utesluter inte att han skulle kunna vara en 

god pappa till Louise, under förutsättning att han erhåller rätt stöd från psyk och sina 

föräldrar. I myndigheternas berättelser om Louise så är han inte en skurk, utan den förälder 

som trots egna svårigheter ändå är beredd att ta hand om henne. Mamman har en form av 

skurkroll eftersom hon avviker från föreställningen om den goda modern. Det enda vi vet om 

henne är att hon varken orkar eller vill ha kontakt med sitt barn. Hon får bära skulden även 

när Louise mår dåligt hos pappan. Pappan mäts i sitt föräldraskap gentemot mamman, vilken 

bryter ett så starkt moderskapstabu, att det krävs mycket för att pappan ska underkännas som 

förälder. Han fungerar inte som narrativ skurk eftersom utgångspunkten i berättelsen är 

mamman, samt för att han har sina föräldrar i rollen som sidekicks. Med dem vid sin sida blir 

han hel som förälder, eftersom farföräldrarna konstrueras som det stöd som kompenserar 

pappans brister. Fram till år 2006 ses Louise främst som ett offer för hur illa hon for i 

Bergsjön hos sin mamma. I myndigheternas berättelser är Louise som narrativ karaktär inte 

reducerad till renodlat offer, given offrets egenskaper av hjälplöshet och oförmågor. Louise 

ses istället som ett ovanligt verbalt och kompetent barn med förmåga att själv påverka sin 

situation och påtala om hon far illa hos pappan eller inte. Det närmaste vi har en narrativ 

hjältekaraktär i myndigheternas berättelser innan rättegången är socialchef Hedbrant, som 

pga. personalbrist, själv utför utredningar på plats, trots att det ligger utanför hans eget arbets- 

och kompetensområde. Dokumentationen kommunicerar att han är en socialchef som 

anstränger sig för att respektera barnperspektivet (utifrån hur han uppfattat lagstiftningen 

kring det s.k. barnperspektivet). Han är inte en renodlad hjältekaraktär: far och dotter vägrar 

de föreslagna stödinsatserna och flickans tillvaro var inte helt stabil. Men socialchefen vakade 
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över Louise vid behov och försäkrade sig om att hennes uttalade önskan om att få bo med 

pappan efterlevdes. Han konstrueras som tillhörande berättelsens goda sida.
4
 

 

Domstolsförhandlingar och media som historieberättare 

Del av tv-inslag ur Smålandsnytt 2006-10-05: 

”Idag började rättegången mot den man från Vetlanda som ska ha förgripit sig sexuellt på sin 

egen dotter  i fem års tid. Mannen fick vårdnaden om flickan och övergreppen ska ha pågått 

trots att myndigheterna fick larm om att allt inte stod rätt till”. (Ug1:49.09)  

Tonen är den distanserade nyhetsuppläsarens och ackompanjeras av bilder där kameran tittar 

in i en rättegångssal och den anklagade mannens ansikte är maskat till oigenkännlighet. 

Dörren stängs och kameran zoomar in dörrskylten där det står tingsrättsal 1. Fallet 

sammanfattas i korthet, offer och förövare är namnlösa och rapporteringen tycks vara 

faktabaserad. Det finns en inbyggd kritik i påståendet att övergreppen ska ha pågått trots att 

myndigheterna fick larmrapporter. Denna kritik framförs utan känsloyttringar från 

nyhetsuppläsarens sida. 

 

Sexualbrottsmål mot barn omges av sekretess. Förhandlingar sker vanligtvis bakom lykta 

dörrar. Men målen utlyses officiellt och vissa handlingar, så som domsluten, är i någon mån 

offentliga handlingar. Målen kan därför till viss del bevakas av journalister. Om det rör sig om 

grövre sexualbrott, eller det finns ovanliga omständigheter kring brottet, så kan det ligga i 

allmänhetens intresse att media rapporterar om fallet, i alla fall på lokal nivå. Journalisternas 

bevakning av ”Louise-rättegångarna” gjorde det känt att pappan hade kunnat förgripa sig på 

dottern under fem års tid, trots att soc fått larmrapporter om att det inte stod rätt till. De 

ifrågasatte hur det varit möjligt. 

 

Det går att se den juridiska processen som en brytpunkt i hur den stora berättelsen om Louise 

konstrueras. Berättelsefragmenten övergår från att vara helt sekretessbelagda dokument och 

interna angelägenheter för socialtjänsten till att stegvis bli offentliga, och anses vara 

allmänhetens intresse. Det tillkommer nya berättarröster i form av journalister som verkar 

efter ett annat regelverk när de skriver Louises historia. De ska vara objektiva i sin 

rapportering, men också granska och ifrågasätta makten, samt stå på den lilla människans 

                                                 
4
 Det fanns myndighetsdokumentation som särskiljde sig från denna uppfattning men den interagerade inte med ovanstående 

handlingar, varför dessa ej bidrog till den narrativa verklighetsbeskrivning som vann sanningsstatus.  
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sida. Redan innan dom fallit ställde lokala journalister frågan hur övergreppen mot Louise 

kunde ske under så lång tid utan att socialtjänsten ingrep?  

 

Länsstyrelsen söker svar på journalisternas fråga 

Länsstyrelsen i Jönköping beslöt om tillsyn utifrån uppgifter i massmedia rörande Vetlandas 

soc handläggning av ”fallet Louise”. Det framgick att Louise pappa var misstänkt för grova 

sexuella övergrepp mot sin dotter. ”Media ifrågasatte varför dessa övergrepp kunnat ske under 

längre tid utan att soc ingrep” (länsstyrelsen 2006:1). Länsstyrelsens beslut från 2006-11-17 är 

det första dokument som jag har tillgång till där en tillsynsmyndighet uppger sig agera som en 

direkt följd av medias berättelser om Louise. En slutsats är därför att hur media väljer att 

berätta om utsatta barn och sexualbrottsmål kan få direkt betydelse för om samhällets 

tillsynsmyndigheter väljer att agera. I detta fall valde media att tro på offret redan innan dom 

avkunnats och ifrågasätta soc passivitet, vilket fick till följd att länsstyrelsen öppnade en 

utredning utifrån samma frågeställning. Länsstyrelsens skriver att utredningen sedan grundats 

på socialnämndens egen dokumentation (länsstyrelsen 2006:1). 

 

Jönköpings länsstyrelses beslut och berättelse om Louise 2006-11-17 

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden för att man inte har inlett 

utredning i flera fall då anmälningar om allvarliga missförhållanden angående X 

inkommit. Länsstyrelsen riktar vidare kritik för att man inte tillräckligt väl före 

2006 utrett X förhållanden och för att man inte tagit kontakt med modern som 

också är vårdnadshavare. Ärendet avslutas. Länsstyrelsen kommer att göra en 

verksamhetstillsyn under 2007 avseende socialnämndens hantering av barn som 

far illa (---) (länsstyrelsen 2006:1). 

 

Som grund för beslutet pekar länsstyrelsen på anmälningar som uppger att flickan ska ha bott 

i en bil i skogen när det var snö ute, samt att hon varit med vid tillfällen då pappan var 

våldsam. I sista stycket bryts den ”neutrala” myndighetstonen i meningarna: ”X är ett barn 

som levt i allvarliga misshållanden hos sin fader.” ”Socialnämndens handlande uppvisar 

stora brister vilka medfört att hon inte har fått sina behov av skydd och stöd tillgodosedda” 

(länsstyrelsen 2006:8, min kursivering och X står för det namn som länsstyrelsen av 

sekretesskäl strukit över) 
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På myndighetsspråk är länsstyrelsens beslut en berättelse om en flicka som for illa hos sin 

pappa för att soc brast i sitt ansvar. Den i myndighetssammanhang ovanligt känslosamma och 

skarpa tonen i meningarna tolkar jag som att ledamöterna blivit känslomässigt berörda av 

fallet. Länsstyrelsens berättelse tangerar till det som Brunnberg (2001) benämner som 

maktmissbruksdimensionen, när socialarbetare brister i sitt arbete med att skydda utsatta barn 

pga. bristande moral eller kunskap. Länsstyrelsen skriver upprepade gånger att soc borde ha 

utrett grundligare och använt sig av möjligheten att inhämta sekretessbelagda handlingar från 

polis och sjukvård. De skriver b la. att: ”Med tanke på nämndens tidigare kännedom om X 

förhållanden och att X var berusad då han omhändertogs av polisen tidigare under året så 

borde nämnden ha inlett utredning” (länsstyrelsen 2006: 6 ff.). 

Mamman är inte en skurk som förbrukat sin rätt som vårdnadshavare i länsstyrelsens 

berättelse. De anser att soc aktivare borde försökt få kontakt med modern, vilken de bedömde 

hade viktig information att ge. 

 

Analys av länsstyrelsens beslut/berättelse 

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet syftar till att förbättra och övervaka socialnämndens 

verksamhet, så inte samma brister uppstår i hanteringen av liknande fall i fortsättningen. Det 

som tillkommer i konstruktionen av en större berättelse om Louise i och med länsstyrelsens 

beslut, är att Soc i Vetlandas agerande inte bara ifrågasätts utan allvarlig kritik riktas mot dem 

av en auktoritet på området. Den narrativa verklighet som tidigare varit sanningen om Louise 

i de sociala myndigheternas berättelser är nu underkänd av länsstyrelsen. En ny berättelse kan 

börja ta form i och med att fler aktörer kommer in på arenan. Länsstyrelsen har gett tyngd till 

polisens och skolans berättelser om Louise, och integrerat dem tidsmässigt med soc 

dokumentation, där det tidigare varit luckor. Det gör att hela historieförloppet skrivs om av 

länsstyrelsen: sanningen blir att socialnämnden borde ha förstått att flickan for illa hos pappan 

i ett tidigare skede och agerat till hennes skydd. Länsstyrelsens slutsats är att soc har felat och 

offret är Louise. Kritiken är inte personifierad, skurkarna är en ansiktslös abstrakt 

socialnämnd som borde förstått och agerat annorlunda.  

 

Länsstyrelsen undersökte också om barnperspektivet respekterats, dvs. om flickan hade fått 

komma till tals i utredningarna, samt att hennes uttryckta vilja respekterades. De fann att så 

hade skett. Från det att hon själv bad om hjälp 2006 och berättade vad hon varit med om, så 

fann länsstyrelsen att nämnden agerade skyndsamt för att försäkra henne det skydd och stöd 

hon behövde. 2006 upphör soc att vara skurkar i berättelsen, som då får ett bra slut för flickan. 
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Det gör att nämndens skurkroller inte konstrueras som permanenta identiteter. Dessa roller 

relateras till skurkhandlingar och upphör när nämnden börja agera i enlighet med sitt uppdrag.  

 

Får länsstyrelsens beslut några praktiska konsekvenser? 

Länsstyrelsen var en aktör av samhället given rätt att definiera vad som är sanningen i detta 

barnavårdsärende.
5
 Men deras beslut offentliggörs inte till allmänhet och alla berörda 

samhällsinstanser per automatik. Delar kan dessutom vara sekretessbelagda. Därför blir 

besluten i praktiken ofta en intern angelägenhet som stannar vid att länsstyrelsen gör en 

uppföljande rutinkontroll för att se om de påtalade bristerna i organisationen har tillgodosetts. 

Ett enskilt beslut som går emot soc tidigare bedömning behöver således inte innebära något i 

praktiken för enskilda aktörer i det unika fallet, varken offret eller de felande socialarbetarna. 

Utan offentliggörande från media så skulle länsstyrelsens nya historiebeskrivning fått ringa, 

om ens någon, betydelse för utvecklingen av hur en grand narrative om Louise skulle kunna 

utvecklas i fortsättningen.   

 

Domstolens beslut  

2007 döms pappan mot sitt nekande i både tingsrätt och hovrätt för grovt sexuellt utnyttjande 

av underårig och våldtäkt på barn vid ett stort antal tillfällen under fem års tid. Han döms till 

rättspsykiatrisk vård. Louise tilldöms ett skadestånd på 200.000 kr. Domarna är en juridisk 

berättelse med laga rätt att definiera verkligheten angående om sexualbrott har begåtts, vem 

som är offer respektive förövare. Sexualbrottsmål handlar också om att fördela skuld och det 

är inte alltid som våldtäktsmannen får bära skulden för brotten han har begått. Den forskning 

som gjorts på området visar att det tvärtom är offret som i stor utsträckning blir ifrågasatt och 

kränkt ( Wennstam 2002, Nilsson 2003). Det är så vanligt förekommande under 

rättsprocessen, att sexualbrottsmål är det enda brottsmål där offret har rätt till ett 

målsägandebiträde som bevakar offrets intressen. När fokus vid uppmärksammade 

rättegångar läggs på tonårsflickans kläder eller fysiska mognad, och domen innehåller 

formuleringar som kan tolkas som skuldläggande av offret, brukar media påtala detta om inte 

media själva som står för ifrågasättandet av offrets trovärdighet. Trots att det ligger utanför 

den här uppsatsen att grundligt gå igenom domarna, så sluter jag mig till att fallet Louise varit 

så befriat från skuldbeläggande av offret som ett sexualbrottsmål kan vara. Louise betraktades 

                                                 
5
 2010 tog socialstyrelsen över de lokala länsstyrelseras tillsyn över socialtjänsten. 
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som trovärdig och pappan som skyldig till alla övergrepp han dömdes för i samtliga 

berättelser om målet.  

 

Slutsats  

Sammanfattningsvis hade samhället i form av rättsväsende, tillsynsmyndighet och media 

agerat och interagerat i fallet med den utsatta Vetlandaflickan år 2007. Deras berättelser 

utmynnade i en samstämmig offentliggjord större berättelse, som undergrävde legitimiteten i 

sociala myndigheters tidigare historieskrivning om Louise rörande perioden när hon bodde 

hos sin pappa. Den stora berättelse som skapades handlade om en anonym flicka från 

Vetlanda som hade utsatts för hundratals våldtäkter av sin psykiskt sjuke pappa under fem års 

tid. Detta hade skett med Vetlanda soc goda minne. Den anonyma socialnämnden är 

berättelsens skurkar eftersom de inte ingrep till flickans skydd, trots flertalet larmrapporter om 

att hon for illa. Här skulle de offentliga berättelserna om Louise kunnat sluta. Här brukar 

offentliga berättelser om utsatta barn/tonårstjejer sluta. Med uttalad kritik, fällande domar, 

samt ett i svenska sammanhang stort skadestånd, så kan det ses som att berättelsen om Louise 

hade ett ovanligt lyckligt slut. Den kan ses som att samhället gav upprättelse åt den utsatta 

flickan från Vetlanda på ett såväl symboliskt som konkret plan. 

 

Den mediala rapporteringen om den anonyma utsatta flickan i Vetlanda hade fram till slutet 

av 2006 mestadels legat på lokal nivå och endast korfattat refererats i nationella nyhetsmedier. 

Men utifrån uppgifterna i lokal media om Vetlandaflickan så beslutar sig det 

samhällsgranskande SVT programmet Uppdrag granskning sig för att börja gräva i fallet.  

___________________________________________________________________________ 

 

HUR SER UPPDRAG GRANSKNINGS BERÄTTELSE OM LOUISE UT?  

För mig, och många andra var det genom Uppdrag granskning (Ug), som vi för första gången 

hörde talas om Vetlandaflickan Louise. Vid tidpunkten när ”Louise-programmen” sändes, 

formulerade ansvarig utgivare Nils Hansson, Ugs uppdrag så här: ”Vårt uppdrag är att 

blottlägga missförhållanden och maktmissbruk. Vi tar reda på det som du bör känna till men 

som någon försöker dölja.” ”Vi tar reda på hur det är - egentligen” (min kursivering).
6
  

Ug, utgav sig för att återge verkligheten oförvanskad, som den egentligen är. Antropologen 

Elliot Oring (1990) ser nyheter och sägner som besläktade genrer, och menar att nyhetsmedier 

                                                 
6
 http://medlem.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=54034&a=620829&lid=puff_620819&lpos=extra_5 Verifierad: 

2008-11-25 

http://medlem.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=54034&a=620829&lid=puff_620819&lpos=extra_5
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har övertagit sägengenrens motiv och berättarteknik (Palmenfelt 1995:40). Etnologen Ulf 

Palmenfelt instämmer till viss del. Båda förankrar sina berättelser i tid och rum, med 

namngivna personer och hänvisar till ögonvittnen för att trovärdiggöra sina berättelser. 

Journalisternas översättning av yttre skeenden till känsloladdade texter är en form av diktning 

precis som sägnerna. (Palmenfelt 1995:41) ”Genom att bortse från trovärdighetskravet och 

tvivla på nyheterna på samma sätt som vi tvivlar på en sägens trovärdighet kan vi, enligt 

Oring, komma åt släktskapet” (Blomster 2003:7). 

Jag kommer att se på Ugs berättelse ur ett narrativt perspektiv, för att se om Orings och 

Palmenfelts tankar om att se på nyhetsberättelsen som historieberättare är fruktbara. Men 

eftersom Ug, till skillnad från nyhetstidningar och muntlig berättartradition, har ett 

dokumentärt tv-programformat kommer jag också att analysera berättelsens uppbyggnad i 

ljuset av teorier om filmdramaturgi.  

 

Anslaget i ”Historien om Louise” den 10:e april 2007 

En filmdramaturgisk term för de inledande minuterna är anslag, vilket har till uppgift att 

fånga publikens intresse. 

I anslaget ska handlingen, huvudperson och huvudkonflikt tydligt presenteras på 

kort tid. Det brukar sägas att i anslaget ska huvudpersonen försättas i så stort 

underläge som möjligt i relation till huvudkonflikten, så att publiken omedelbart 

ska identifiera sig med henne.
7
 

 

Bild: Först några sekunder med utsikten från en åkande bil över en mörk, snöig bilväg. Vi hör 

ljudet från den förbimötande trafiken, samt vintervinden som viner mot fönsterrutorna på 

bilen. Klipp över till ett bostadsområde med höga hyreshus i ett mörkt och snöigt 

vinterlandskap. En manlig röst börjar då tala till de rörliga bilderna: ”Här i bostadsområdet 

Kantarellen gick för några år sen en pappa utklädd till jultomte runt till grannarna och 

önskade God Jul. Han berättade också att hans dotter nu flyttat in till honom, sedan mamman i 

Göteborg slängt ut henne. Nu äntligen skulle hon få det bra…här hos sin pappa!” (Ug1 00.15) 

Bild: Trädtoppar mot himlen. En flicka går på en skogväg och drar en resväska på hjul efter 

sig.  

                                                 
7
 Citat ur texten ”Den dramaturgiska modellen” som publicerats av filmprojektet ”Nära ögat” på hemsidan: 

http://www.film.nykoping.se/ (verifierad 2008-12-20). 

http://www.film.nykoping.se/
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”Det är fem år senare, de bor i en husvagn ute i skogen på gränsen mellan Småland och 

Östergötland. Flickan är nu 15 år gammal. Den första juni lämnar hon sin pappa, hon tar sig 

längts vägen upp till det lilla samhället Asby”. (Ug1 00.45 

En kvinna, Anette, tar över berättandet: ”Ja det var ju flickan som satt här på utemöblerna då 

och grät och var nedstämd då.” 

En annan kvinna, Maritha säger: ”Hon ville ju ha hjälp då att hitta socialen. ” 

Reportern: ”Hur bodde hon då här?” 

Maritha: ”Hon bodde ju då där (pekar) i en husvagn i grustaget..” 

Anette: ”Husvagnen var väl sönderslagen, för hon var ju här och köpte skurmedel då för då 

var ju husvagnen sönderslagen då och det hade regnat så de låg och sov på blöta madrasser 

och blöta kuddar, gjorde hon. .Och de hade ju inga fönster där va?” 

Maritha: ”neej…” 

Till ljudet av en avtryckare som från en gammal kamera, byts bilden till tre av polisens bilder 

på husvagnen i Asby. (Ug:01.45) Och sen tillbaka till intervjusituationen; 

Annette: ”Hon hade ju blivit utkastad sa hon ju till oss av sin pappa.” 

Maritha. ”för han orkade inte ta hand om henne längre så sa hon till oss”  

Annettes röst är klar och tydlig när hon säger: ”så hon skulle gå och söka upp socialen så hon 

skulle försvinna härifrån, hade pappan sagt.” 

Reportern: ”Socialen hämtar flickan och så småningom börjar hon berätta vad hon varit med 

om. Det här är historien om Louise!” (Ug1: 01.10-02.16) 

 

Analys av anslaget 

Flertalet svenskar har kommit att känna igen berättarrösten som den samhällsgranskande 

journalisten Janne Josefssons. I likhet med brittiska och amerikanska nyhetsuppläsare på 

sattelitkanalerna som inleder sina sändningar med ”These are tonight´s stories…” så avslutar 

Josefsson anslaget med ”Det här är historien om Louise...”. Det är en modern variant på 

sagoberättarens magiska inledningsformel ”Det var en gång…”.  Enligt Ulf Palmenfelt (1995) 

så markerar det för tittarna att vi nu går in i en annan värld, där verkligheten är omgjord till 

berättelse. Palmenfelt ser massmedia som en distributör för redan existerande folklore, en 

arena för framförande av folklore och en aktiv skapare och spridare av sin egen folklore. 

(Palmenfelt 1995:41)  

 

Det vi får veta om Louises bakgrund i anslaget skulle gå att sammanfatta med ”Det var en 

gång en utsatt flicka från  Bergsjön. Hon heter Louise.” I stort överensstämmer den 
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inledningen med tidigare myndighetsdokument och medial rapportering. Men något som 

skiljer den här tv-berättelsen från tidigare tv-nyhetsberättelser om den utsatta Vetlandaflickan 

är att hon getts ett namn. Louise är inte hennes verkliga namn, men vi har fått ett namn att 

identifiera berättelsens utsatta flicka med. Om syftet är att tittaren ska identifiera sig med 

henne är det viktigt att hon har ett namn.
8
 Pappan ges inget namn i den här berättelsen, vilket 

redan i anslaget kommunicerar att det inte är honom vi ska sympatisera med. Berättarrösten 

har inte neutralt tonfall på det sätt tidigare tv-nyhetsuppläsare haft. När han efter ett tag syns i 

bild (i samtalet med kvinnorna som fann Louise på bänken) ser vi hur han skakar upprört på 

huvudet och blinkar hårt med ögonen flera gånger. I reportern Josefsson har vi en tydligt 

identifierad, engagerad berättare. Vi förstår att han kommer ledsaga oss under den här resan 

 

Anslagets presenterade huvudkonflikt är husvagnen i grusgropen. När soc hämtat flickan 

därifrån börjar hon berätta vad hon varit med om. (Vi behöver fortsätta se programmet för att 

få veta hur hon hamnade i grusgropen, och vad som hände där.) Anslagets berättarteknik ser 

jag som ett slags folklore. Det som kommuniceras är en berättelse om något som verkar 

osannolikt men ska ha hänt på riktigt. Berättelsen förankras i tids och platsangivelser, samt 

namngivna vittnen. Språket är vardagsnära och berättelsen innehåller detaljer som t ex. att det 

var skurmedel de handlat. Dvs. anslaget innehåller flera av de komponenter som kännetecknar 

en sägen. Den traditionella berättartekniken för att övertyga publiken om att berättelsen är 

sann, förstärks av det moderna mediets möjlighet att lägga till dokumentära bildpåståenden i 

form av t ex. ett vanligt bostadsområde samt fotografier av en sönderslagen husvagn i en 

grusgrop. (Dessa bilder visar i sig inte att Louise har bott där med sin pappa, men det är en 

koppling tittaren gör när det presenteras så.) De dokumentära bilderna förmedlar känslor och 

intryck och berättar en historia i sig själva. Bilderna kan förstärka orden som uttalas, säga 

emot eller rent av undergräva trovärdigheten i orden som berättas till. En otydlighet som kan 

råda i en berättelse som den om Louise, vilken utger sig för att vara dokumentär och med 

verkligheten överensstämmande, är att den ändå tangerar till fiktion, och spelfilmsfacket i sitt 

bildspråk. Eftersom Ug inte dokumenterade i nutid, utan det är händelser i förfluten tid som 

berättas, så är somliga filmsekvenser fria illustrationer till berättelsen och andra regisserade 

iscensättningar av ett redan passerat händelseförlopp så likt hur det egentligen var som 

möjligt. Det är upp till tittaren att förstå vad som är vad, vilket lämnar en öppning till olika 

tolkningar. Redan i anslaget finns dessa tre olika bildberättartekniker representerade:  

                                                 
8
 Det är en lagstadgad rättighet i Sverige att ha ett namn. Namnet personifierar oss som människor. I fångläger  

är en metod att frånta de intagna deras människovärde att reducera dem till enbart nummer. 
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- Polisens fotografier från husvagnen tagna i realtid  

- Intervjuer med två vittnen utanför den lanthandel där de ska ha hittat flickan tidigare, dvs. en 

uttalad iscensättning av ett tidigare händelseförlopp 

- Bilden av en flicka bakifrån med röd jacka som drar en väska med hjul uppför en grusväg, 

en fri illustrerande bildsekvens till berättelsen om när Louise gick vägen upp till lanthandeln, 

eller ett försök till ett återiscensättande av hur det i realiteten var? 

Hade Louise en röd jacka och drog en tillsynes ny resväska med hjul efter exakt den 

grusvägen i det väderlaget, eller är det fiktiva bilder som bedömts passa som illustration till 

berättelsen? Det vet vi inte, men känslan vi får av att ha sett flickan som visas i bild, vävs in i 

berättelsen. Ugs inledande berättelse om Louise skiljer sig från tidigare berättelsers genom 

blandningen av dokumentära och fiktiva bilder och att vi har en tydlig person i rollen som 

berättare. 

 

Utkastad och oönskad av mamma  

Efter anslaget följer vi åter igen med i bilen, via kameralinsen. Vi är på väg tillbaka till 

Bergsjön och år 2001. Ugs berättar att det kom en anmälan till soc om att Louise for illa hos 

mamman. Utredning inleddes men innan den var slutförd, kastade hon ut Louise. Josefsson 

och Louise berättar växelvis om hur hon förlorade alla sina saker i sitt rum, all kontakt med 

sina syskon och enbart fick med sin en liten påse med kläder. Hon fick stå ute på gatan och 

vänta på att farmor och pappa skulle komma. I berättelsen visas en bild på två 

sexvåningshyreshus med en öde lekpark, en bild på en flicka bakifrån med en svart sopsäck i 

handen, som går ut på gatan och väntar med sin sopsäck, följt av baksidan av Josefssons 

huvud och Louises maskade ansikte när hon berättar vad som hände. Mamman, som inte ville 

medverka i Vetlandas socialtjänsts utredningar, ställde inte heller upp på några intervjuer för 

Ug. Vi får därför inte veta mer om mammans perspektiv på dotterns uppbrott än att hon inte 

orkade med Louise, vilket citeras från socialtjänstens rapport. (Ug1:03.40-05.05)  

 

Enligt de handlingar som soc upprättade 2001 var överflyttningen av boendet från modern till 

fadern planerat, ett beslut som togs endast några dagar innan verkställighet (länsstyrelsen 

2006:1).
9
  

 

                                                 
9
 I utredningen ”Bakom fallet Louise”, gjord av Barbro Hindberg 2007, så kritiseras Ug för att ha gett en oriktig 

bild av skeendet genom att framställa det som om Louise blev utkastad när det handlade om en planerad flytt 

(Hindberg 2007:65f). 
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Det skulle gå att se soc formella beslut om en överflyttning, och barnets upplevelse av att utan 

förvarning bli utkastad av mamman, som två olika perspektiv på samma händelse. I den här 

delen av berättelsen så väljer Ug att ensidigt skildra det lilla barnets perspektiv istället för det 

formella myndighetsperspektivet på överflyttningen. Det är signifikativt för den sk. 

”drabbade-journalistiken” att det är offrets historia och lidande som placeras i förgrunden, och 

det är också ett sätt att beröra publiken (Pollack 2003, Nilsson 2003). Josefsson berättar att 

soc i Bergsjön är klar över att Louise haft stora problem hos mamman men vi får inte veta 

varför mamman inte orkade med Louise när hon orkar med övriga syskon som bor kvar hos 

henne (med soc goda minne) (Ug1: 05.50). 

 

En mamma som avvisar sitt eget barn och vägrar att ha någon form av kontakt med barnet 

kommer i konflikt med en i nutid västerländsk kulturell stark föreställning om en medfödd 

kravlös moderskärlek som är omvårdande. Den framställningen dekonstruerar henne som 

mamma; En god moder, en ”riktig” mamma, beter sig inte så mot sitt barn. Mamman 

påminner om folksagans styvmoder som vill bli av med det oönskade barnet, men är en bra 

mor för de barn hon räknar som sina. Uppbrottet från mamman fungerar som en start på Ug-

berättelsen om Louise, men sedan placeras mamman och syskonen in i berättelsens periferi. 

Mamman spelar ingen huvudroll som skurk. Hon tillskrivs inte aktivt några dåliga egenskaper 

och Louise framtida problem kommer inte att skyllas på henne. Det framstår mer som om 

Louise blev moderslös.  

 

Hur presenteras pappan?  

Efter uppbrottet från modern fortsätter berättelsen om Louise. I bild åker vi åter igen på en 

väg, nu tillsynes åt andra hållet och vi kommer till vad som presenteras som pappans 

bostadsområde i Vetlanda. Vi får veta att socialarbetarna från Bergsjön vid ett uppföljande 

besök uppfattade området som barnvänligt, lägenheten ljus och trevlig och pappan likaså. 

(Ug1:05.20-.06.30) 

 

Första presentationen av pappan 

10.15 Efter ett kameraklick visas polisens fotografi av ett blodigt badrumsgolv med blodstänk 

på väggarna. En ordningsvakt från Vetlanda stadshotell berättar kort om kvällen då en kille 

knivhöggs i magen så att blodet sprutade. Fler bilder från toaletten och det blodiga golvet 

visas i närbild. Zoom ut, nu visas Josefsson som bläddrar i ett juridiskt dokument med bilder 

från brottet, och vi hör honom berätta att skadorna var livshotande och att gärningsmannen 
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som dömdes för dråpförsök bedömdes ha en allvarlig och djupt gående psykisk störning. När 

han vänder sida och gärningsmannen med maskat ansikte kommer i bild säger han ”Det är 

1998 och gärningsmannen är Louises pappa. Han hade förmodligen kunnat hugga. ner vem 

som helst”. Vakten menar att det nog inte var planerat att det skulle bli just den här personen 

som pappan skulle hugga. ner. (Ug1 10.15-11.19)  

Andra presentationen av pappan 

11.19 Till ett foto från entrén till akutmottagningen i Eksjö berättar Josefsson att pappan några 

år tidigare tog en vårdare från psykmottagningen i Eksjö som gisslan. Beväpnad med pistol 

hotade han vårdaren till livet. (Foto av pistolen och patronerna, samt foto av ett sjukhuskontor 

visas i bild.) Pistolen zoomas in och vi får veta att det tog flera timmar för polisen att 

övermanna honom och att vårdaren aldrig kunde återgå till sitt jobb igen. (Ug1 11.19-11.41)  

 

Bilden av en namnlös, ansiktslös och livsfarlig galning som kan försöka hugga. ihjäl vem som 

helst av oss som råkar komma i hans väg tonar fram. Psykisk sjukdom och kriminalitet knyts 

samman. Hotet är visuellt påtagligt i form av pistoler och blodiga golv. Det påminner om hur 

folksägnerna berättar om hur ”det onda”, tränger in i vår fredliga vardag och gör den otrygg. 

(jfr Palmenfelt 1995) Väger vi presentationen av pappan som den sjuka våldsamma 

brottslingen mot det goda intryck han gav soc Bergsjön vid uppföljningen av flytten, trots att 

han samtidigt vårdades på rättspsykiatriskt avdelning för dråpförsök så skymtar också en 

”transformer”, en farlig person, som kan uppträda som välanpassad och trevlig i en socialt 

välanpassad miljö (jfr Klinkmann 2006). Min slutsats är att pappan inledningsvis konstrueras 

som ett hot riktat mot allmänheten. Det som kommuniceras till publiken är rädsla, vi hade alla 

kunnat bli hans potentiella offer. När bilden av pappan som livsfarligt hot etablerats så får vi 

av vår berättare veta att gärningsmannen är Louise pappa. Det styr fokuset på hotbilden som 

framträder i berättelsen mot Louise, och pappan konstrueras inte enbart som ett hot mot oss, 

utan också som en dålig pappa.  

 

I berättelsens inledning framhävs att pappan är en brottsling och Bergsjöns socialchef 

konfronteras med sitt beslut att placera Louise hos pappan utifrån den långa lista med brott 

han hade dömts för innan flytten 2001 (Ug1:11.41-15.00).
 10

 Men om det inte vore för de 

sexuella övergrepp som pappan 2006 fälldes för att ha begått under 2001, så skulle det gå att 

dra slutsatsen att det första året hos fadern var bra för Louise. Josefsson, vår berättare, säger 

                                                 
10

 Konfrontationen med socialchefen i Bergsjön kommer att avhandlas mera senare i uppsatsen. 
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också att det första året var tämligen lugnt (Ug1: 15.05). Louise hade då en fungerande 

skolgång och bedömningen var att hon utvecklades bra. Hon utvecklade en nära relation till 

sin pappa och uttryckte att hon trivdes hos honom. Farmor och farfar fanns som stöd i 

närheten och där bodde Louise när pappan vårdades på psyket. Enligt Louise så tog det ett till 

två år innan han berättade för henne att han tog droger (Ug1:33.38). 

Med undantag för de sexuella övergreppen, finns inget i mitt insamlade material som talar för 

att Bergsjöns beslut att tillåta överflyttningen till fadern 2001 var felaktigt. Den långa lista 

med brott som presenterades för Bergsjöns socialchef innehöll grova våldsbrott, men den 

innehöll inte sexualbrott. Det finns inga självklara likhetstecken mellan en 

personlighetstörning, missbruk och att utnyttja sitt barn sexuellt. Det talas inte heller om 

pappan som en sexualbrottsling i det här skedet i medieberättelsen. I det första skedet 

grundmuras istället konstruktionen av pappans identitet som psykpatient och farlig brottsling. 

Värderingen som kommuniceras är att identiteterna som psykisk sjuk, missbrukare och 

kriminell är permanenta tillstånd och därför i sig själva, utesluter möjligheten att han skulle 

kunnat bli en bra pappa till Louise. En kvart in i programmet så har sexualbrotten mot Louise 

fortfarande inte nämnts i Ugs berättelse om Louise. Istället berättas det nu om 

”gisslandramat” som ägde rum i januari 2002. 

 

”Gisslandramat”  

Josefsson visas stående bredvid det trevåningshus som Louise bodde i med sin pappa. Han 

pekar och berättar att pappan stod på balkongen med en kniv och hotade att ta sitt eget och 

flickans liv (Ug1:15.37). Han säger att åtta polispatruller tillkallades, nationella insatsstyrkan 

larmades och socialtjänsten kom dit för att se vad som hände (Ug1:15.50). I ett kök berättar 

grannen Fadi att pappan stod på balkongen och sa att han skulle ta livet av sig själv och sin 

dotter. Fadi visar med handen mot sin egen hals hur pappan höll kniven mot strupen på 

dottern. Han intygar att han såg det med egna ögon och att ”alla” såg det. (Ug1:15.53). 

Berättelsen växlar sedan mellan Fadi och andra grannar som vittnar om hur rädda de var för 

pappan, om knivar och vapen som pappan haft och att de tyckte att det var fel att flickan 

bodde hos honom (Ug1:15.53- 16.53). Avsnittet avslutas med att en grannkvinna säger: ”Folk 

var rädda för honom. De litade inte på honom” (Ug1:16.54). Reportaget övergår till en 

återkommande bild, en flicka med röd jacka med ryggen mot oss som gungar i en 

gungställning. I bakgrunden skymtar hyreshusen där de bodde. Kedjan gnisslar.  
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I ”presentationen av pappan” tycktes hotet vara riktat mot vem som helst som kom i hans väg. 

Nu riktas dödshotet mot hans egen dotter, vilket nyhetsgenremässigt brukar tillskrivas fäder 

från s.k. hederskulturer. Här berättas om en svensk pappa som hotar sin dotter till livet. och 

andra faktorer får förklara varför pappan hotar sin dotter till livet i den här berättelsen. Pappan 

har redan framställts som en galning, psykisk sjukdom är den förklarande lins vi ser denne 

svenske pappa som hotar sin dotter till livet genom. Sägnens traditionella berättarteknik med 

konkreta tids- och platsangivelser, och vittnen som med ”egna ögon” såg hur pappan hotade 

flickan till livet med en kniv, övertygar publiken om att det som berättas är sant. Men i 

Länsstyrelsen beslut, som Ug hade tillgång till, skildras ”gisslandramat” på ett annorlunda 

sätt. Där står att pappan meddelat larmcentralen att han tagit sin dotter i gisslan och krävt att 

ett polisärende mot honom skulle läggas ner, vilket föranledde det stora polispådraget. 

Händelsen bedömdes av polisen som ett falsklarm, Louise och hennes pappa uppgav att de 

hade iscensatt dramat för att komma till tals med polisen (länsstyrelsen 2006:2). Domstolen 

dömde senare pappan till böter för falsklarmet ( Adaktusson 2007-04-19). Två dagar senare 

hotade pappan polismän på polisstationen och uppträdde våldsamt. Länsstyrelsens berättelse 

talar för att hotet var riktat mot polisen och inte dottern (länsstyrelsen 2006:2). I de 

pressetiska journalistiska kraven ingår att redovisa fakta som kan ge ett annat perspektiv på en 

händelse. I denna del av berättelsen uteslöts alltså polisens och domstolens bedömning att det 

var ett falsklarm. Det ingår i uppsatsens syfte att försöka förstå vad det valet gör för Ugs 

berättelse om Louise.  

 

Genom att resonera kontrafaktiskt ska jag försöka finna ett svar på vad valet av perspektiv på 

”gisslandramat/falsklarmet” gör för berättelsen om Louise. Gisslandramat, så som det 

framställs av Ug, är den första konkreta situation då Louise framställs som ett offer som 

svävar i reell fara i relation till sin pappa. Enligt etnologen Bo Nilsson (2003) väcker offret i 

sin ideala form empati och medkänsla genom att ha utsatts för något hon inte kan lastas för. 

Offret frias därför från allt ansvar (Nilsson 2003:115). Genom att Louise hotas till livet i 

vittnens åsyn konstrueras hon som ett gott offer, försatt i vanmakt och utan skuld. Utifrån 

länsstyrelsens beskrivning skulle samma situation istället kunna ses som ett bevis för hur långt 

Louise var redo att gå för att skydda sin far. 

Det är vanligt att utsatta barn lever med en känsla av att vara sammansvurna med den 

förälder/vuxne som förgriper sig på dem, att det är de två mot resten av världen. Förövaren 

knyter barnet till sig för att försäkra sig om barnets lojalitet och tystnad, även om det sällan är 
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så extrema situationer och bevis på lojalitet som i det här ”gisslandramat”.( jfr Bass & Davies 

1996, Swedin/ Back 1996, 2003)  

 

I nästa sekvens sveper kameran långsamt över det hyreshus där ”gisslandramat” ska ha ägt 

rum. Vi hör Josefssons röst: ”I början av 2003, när gisslandramat pågår på Kantarellvägen ser 

socialen från första parkett vad som händer” (Ug1:17.56). Efteråt berättar han att det var 

socialchef Hedbrant själv som pratade med Louise på polisstationen efter dramat. I 

medieberättelsen var socialchefen där, såg samma sak som grannarna såg. En kniv mot halsen 

talar sitt eget språk. Ändå ingrep han inte. Hade det istället redovisats som om Louise var i 

pakt med pappan och iscensatte ett falsklarm som kostade skattebetalarna pengar hade 

gråtoner uppstått i berättelsen. Relationen mellan offer och förövare hade framstått som 

betydligt mer komplex, Louise hade då varit en av aktörerna och inte enbart ett passivt offer 

försatt i vanmakt. Om båda versionerna redovisats hade det framstått som möjligt att 

socialchefen inte såg på händelsen på samma vis som grannvittnena. Socialchefen hade ändå 

varit berättelsens skurk, att han gjort fel hade länsstyrelsen redan fastslagit, men han hade 

kanske inte framstått som lika ”ond”. 

 

I min analys framstår ”Gisslandramat” som en nyckelhändelse som får de olika aktörerna att 

falla in i gamla välbeprövade narrativa roller. Far och dotter polariseras, han får en tydlig 

karaktär som förövare och potentiell mördare. Hon blir ett gott offer som ej kan ifrågasättas. 

En konflikt dramatiseras, där socialchefen representerar den onda sidan. I berättelsen om 

”gisslandramat” pekas socialchef Hedbrant ut som medvetet missbrukande sin maktposition. 

Han uppträdde omoraliskt när han såg Louise hotas till livet med en kniv mot halsen, och 

ändå inte ingrep. Utifrån sociologen Söders teorier, kan en medial skandalisering byggas upp 

på det här sättet. ”Gisslandramat” blir en första byggsten i konstruktionen av vad som skulle 

komma att bli en medial skandalisering av socialchefen Hedbrant ( Brunnberg 2001:34). 

 

Den missbrukande pappan  

33.40 minuter in i reportaget presenteras Louises egen berättelse om pappans missbruk:  

Louise berättar att det tog ett till två år innan pappan berättade för henne att han tog 

amfetamin och hasch. Därefter fick hon blanda sprutor åt honom och se på när han injicerade. 

Josefsson – ”Dvs. du som barn fick vara med och blanda amfetaminet som han injicerade?” 

Louise- ”Ja, för han hade så ont i händerna, speciellt när han bodde i husvagn eller när vi var i 

bil, och han var kall om fingrarna för han har reumatism i händerna, och då sa han att jag kan 



 29 

inte hålla i det, så du får blanda för mig, och så sa han hur mycket han skulle ha. Och till sist 

så lärde jag mig så då tog jag bara så mycket som jag tänkte att så mycket tar han och ibland 

så snålade jag t om. så att jag tog så pass mycket så jag var rädd om honom.”. (Ug1:33.40 - 

34.37) 

 

Louise visar omsorg om sin pappa när hon snålar med amfetaminet. Det går att utläsa en 

relation med ett ömsesidigt beroende av varandra. När pappan var svag och sjuk av abstinens, 

i akut behov av sin drog men själv inte kunde injicera pga. reumatism i händerna var han 

beroende av Louise. När Louise blandade till mängden amfetamin i hans spruta, hade hon i 

praktiken makt över hans liv. Hon kunde underdosera och vara rädd om honom och hon hade 

kunnat överdosera och skada honom. Louise sa att hon vid många tillfällen var rädd för sin 

pappa, men hon berättar också att hon var rädd om sin pappa. Ibland var hon ensam och 

utelämnad till pappan. Ibland var han i praktiken pga., sjukdom och missbruk, utelämnad till 

henne. I reportaget beskrivs Louise som oönskad av mamman, och mobbad under hela 

skoltiden. Jag tolkar Louise berättelse som att hon upplevde att pappan var den enda hon hade 

som älskade henne och ville ha henne. I reportaget framgår att Louise pappa också sagt att 

han älskar sin dotter.  

 

2007, efter att programmet sänts, kommer den s.k. ”oberoende” utredaren, samhällsvetaren 

Barbro Hindberg, att kritisera Ug för att det inte tillräckligt framgår hur lojal Louise var med 

sin pappa, att hon sa att hon ville bo med sin pappa och hade det bra där (Hindberg 

2007:67ff). Reportern samtalar aldrig med Louise om varför hon sa sig ha det bra hos pappan 

och förnekade att hon for illa. Som en röd tråd löper temat rädsla genom berättelsen som 

flyttar fokuset från den kärlek, lojalitet och ansvar som Louise också uttryckte i relation till 

pappan. Det som underförstått kommuniceras är att betydelsen av Louise skyddande och nära 

relation till pappan inte behöver avhandlas, eftersom offret egentligen inte var lojal och trygg 

med sin förövare. Hon bara låtsas vara trygg och lojal med pappan för att hon inte vågade 

annat.  

 

Julen 2005 

En öde och mörk bilparkering på ett köpcentrum i Jönköping. Julen 2005 tillbringande Louise 

fyra dygn här i en bil med sin pappa. Hon berättar att hon frös så hon skakade, att de fick 

tvätta sig med snö och att de mest åt godis. Josefsson berättar att några butiksanställda tyckte 

synd om dem och kom med julmat, polisen tittade till dem flera gånger. Socialjouren. kom 
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förbi kl.19.00, dagen innan julafton och informerade sedan kollegorna i Vetlanda. 

(Ug1:42.22-43.19) 

Josefsson- Minns du julafton? 

Louise- Ja, det var ju inget speciellt. Det var bara att jag fick ett gosedjur i julklapp liksom 

och att det var så fruktansvärt kallt.  

Josefsson - Knarkade pappa här då? 

Louise – Ja, det gjorde han. Speedet var så starkt att det frös inne i kanylen eller inne i 

pumpen och allting så de kunde liksom inte få ut det. Han fick ju ta jättestarka och vara 

jättesnabba och så och jag minns så väl att de eldade över stearinljuset.  

Josefsson summerar: Än en gång gjorde socialtjänsten i Vetlanda ingenting. De visste, men lät 

henne bo i bilen utanför köpcentret hela julhelgen. Men det var helt enkelt en miss säger de 

ansvariga. (Ug1:43.19-44.06) 

 

Enligt länsstyrelsens rapport så hämtades Louise från bilparkeringen den 25 december 2005. 

Det framgår ej av vem, men antagligen hämtades hon av sina farföräldrar för det är där hon 

uppges bo såväl före som efter denna episod ( länsstyrelsen 2006:4). Om länsstyrelsens 

uppgifter stämmer så tillbringade Louise inte hela julhelgen i en bil på parkeringsplatsen så 

som reportern påstår.  

 

Det svenska julfirandet bestående av skinka, julgran och Kalle Anka i kretsen av släktingar är 

inte så vanligt som vi föreställer oss. En del barn åker runt i bil mest hela julen för att hinna 

fira en kort stund med alla sina olika hel, halv, och bonusfamiljer. Det enda som nästan alla 

svenskar anser vara ett måste på julen är julklapparna, och barnfamiljerna handlar mest 

julklappar av alla. ( Hagström & Hugosson & Nordström: 2006) Louise pappa begår ett 

allvarligt brott mot de svenska sociokulturella reglerna för hur en förälder bör agera mot sitt 

barn på julen. Därför kommunicerar denna händelse något mer än att ett barn frös i en bil 

tillsammans med sin missbrukande pappa under fyra dygn utan att soc ingrep. Den berättar 

också att det här är en pappa som bryter mot starka sociala och kulturella normer. Personalen 

från en affär sägs ha tyckt synd om flickan och pappan och gett dem mat i enighet med 

kulturella normer för hur människor bör agera när någon far illa på julen. Polisen var där flera 

gånger och tittade till dem. Socialjouren var där kvällen före julafton och erbjöd dem logi, 

vilket de avböjde,  samt larmade kollegorna i Vetlanda (länsstyrelsen 2006:4). Socialcheferna 

i Vetlanda gjorde ingenting, och bröt därigenom mot starka sociokulturella regler och tabun, i 
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sina yrkesroller som välgörare samt som individer.
11

.En annan utbredd föreställning 

tillhörande julen är nämligen traditionen av välgörenhet, omtanken om de ensamma och 

utsatta.  

 

För att beröra tittarna hade det räckt med berättelsen om att flickan tillbringade dagarna innan 

julafton, samt själva julafton på bilparkeringen. Att Josefsson överdriver antalet julhelgsdagar 

som tillbringades på parkeringen kan ses som en berättarteknik som förstärker skildringen av 

den onda sidan i berättelsen som socialcheferna får representera. Att Louise firade juldagen 

och annandag jul hemma hos farföräldrarna, skulle kunna skapa förståelse för att 

socialcheferna inte ingrep under dessa juldagar. Det är fortfarande hemskt med bilboende och 

förstörd julafton, men inte nattsvart eftersom hon ändå kom därifrån dagen efter och fick fira 

två juldagar med sina släktingar. I Ug-berättelsen bidrar ”julen i bilen”, mer än någon annan 

händelse till att tillskriva socialcheferna omoraliska egenskaper som privatpersoner, eftersom 

julen som tidpunkt säger att då ska vi alla agera välgörare, oavsett yrkesroll och om vi är i 

tjänst eller ej.  

 

Gamla historieskrivare konfronteras av nya  

2001 var Bergsjöns soc på hembesök hos Louise och pappan i Vetlanda och fick ett gott 

intryck. De bedömde att Louise skulle kunna få sina behov tillgodosedda hos pappan. År 2006 

sitter enhetschef Egelstig i en intervju med en reporter från Ug som låter henne läsa det 

psykiatriska utlåtandet som rättspsykiatriker Brettstam skrev 2001, det intyg som säger att 

fadern hade en djupgående psykisk störning och stor risk för återfall i brott (Ug1:8.40). Hon 

får också se en flera sidor lång lista med allvarliga brott, främst våldsbrott, som fadern hade 

dömts för innan 2001. Det är första gången hon tar del av den här informationen om fadern 

och hon instämmer med reportern: ”Ja, det här var illa” (UG1:9.11). Egelstig ser faktiskt ut 

som om hon ska svimma när hon läser listan med faderns brottsliga bana och säger ”ja, det 

var en diger lista det må jag säga” (Ug1 11.44). 

 

Domen från 2001, där det står att verksamhetschefen för rättpsyk, Per-Algot Thorslund, 

bedömde att ”det inte finns någon risk för återfall i brottslighet” (Ug1:12.18 och13.06) visar 

reportern inte socialchef Egelstig under sin intervju. Reportern ber inte heller Egelstig att 

                                                 
11

 Dvs. det framgår inte av anteckningar om kollegorna i Vetlanda tog ställning till att starta utredning i samband 

med socialjourens anmälan (länsstyrelsen 2006:4). 
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kommentera psykiatriker Ulf Brettstams bedömning från samma år att ”föräldraskapet blir en 

viktig del av faderns rehabilitering” (Ug1:14.04). Läkarutlåtandena motsäger varandra. Det 

hade varit svårt för Egelstig att veta vilken av bedömningarna som skulle visa sig bli rätt i 

framtiden, även om hon hade känt till de olika intygen som hon borde.
12

 För föräldrar med 

liknande problematik så kan ett föräldraansvar bli en positiv vändpunkt i livet. Men när Ug 

berättar sin historia är det officiellt att så inte skedde med Louises pappa. 

 

När Ug 2006 konfronterar psykiatriker Brettstam med hans första utlåtande om pappan från 

2001, och frågar om han tycker att en sådan person är lämplig som föräldrar så säger 

Brettstam att nej, det kan han inte tycka (Ug 1:08.04). Han säger också att han känner 

medansvar för det som har hänt Louise, eftersom han är ansvarig för sina utlåtanden. Hans 

förklaring är att han kände sig lugnad att göra en sådan formulering för att han visste att 

placeringen av flickan skedde med soc goda minne, att han litade på att soc skötte sitt arbete 

(Ug1:14.13). Så omvärderas betydelsen av det tidigare utlåtandet i relation till faderns 

föräldraförmåga och en ny sanning konstrueras i samtalen mellan psykiatrikern och Ugs 

reporter. På liknande vis som skedde i samtalen mellan soc och psyk några år tidigare. 

 

Bergsjöns socialarbetare och psykiatrikerna framstår i reportaget som inkompetenta, 

lättmanipulerade i sina yrkesroller, samtidigt aningslösa och ångerfulla som personer. De ger 

upp sitt tidigare definitionsföreträde som professionella bedömare i ärendet, och accepterar 

Ugs historiebeskrivning utan vidare motstånd. De gör avbön, axlar rollen som felande och 

medansvariga till Louise lidande. Min tolkning är att de känslomässiga reaktionerna på de nya 

uppgifterna, och instämmandet i Ugs berättelse får dem att framstå som mänskliga. De blir 

inte berättelsens onda karaktärer, de hamnar inte i konflikt med Ugs berättelse. Istället uppstår 

konsensus mellan de nya och gamla historieskrivarna, och de behöver inte stå till svars fler 

gånger i Ugs program.  

 

Vetlanda soc kritiserades av länsstyrelsen för sitt agerande i ”fallet Louise”. Enligt 

länsstyrelsens utredning, baserad på nämndens egen dokumentation, så hade de nog 

information för att kunna utreda grundligare, och ingripa till stöd och skydd för flickan. De 

bröt mot socialtjänstlagen när de inte gjorde det. Vid flera tillfällen konfronteras de i Ugs 

                                                 
12

 Pappan kommer också att friskförklaras igen ett år efter att Ugs ”Historien om Louise” sändes. Källa: Aftonbladets artikel 

2008-03-07: ”Läkare: Han är frisk” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1997734.ab ( verifierad 2008-12-20) 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1997734.ab
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reportage av reportern Josefsson med de fel som de begått. Så här kunde det se ut vid en sådan 

konfrontation. Tidsmässigt så visas konfrontationen efter att tittarna fått kännedom om 

”gisslandramat”, att Louise bott i en kall bil och husvagn, samt att hon fått blanda amfetamin 

åt pappan, men innan vi fått kännedom om våldtäkterna hon utsattes för.   

 

Ur Ug1 

Josefsson berättar att Ejlon Johansson, socialnämndens ordförande, blev uppringd av polisen 

mitt i natten, eftersom Louise bodde i skogen vid 15 minus grader. Enligt Johansson (som nu 

syns i bild) så lämnade han den informationen till socialkontoret morgonen därpå (Ug1: 

24.47). I en intervju på kontoret säger cheferna Ola Götesson och Boo Hedbrant 

Josefsson- Han kontaktar er och vill att ni ska göra nånting, vad gör ni då? 

Götesson- Det vi gör i den situationen är utefter den kunskap vi har då och vi gör då det vi 

återigen då har sett oss riktigt att också göra.  

Josefsson - Polisen är uppenbart rädda för det är ett barn vi pratar om. Vad gör ni? 

Götesson. Med den kunskap som socialtjänsten  hade så har vi vidtagit de åtgärder som vi 

under den tid ansåg oss ha rätt att göra, 

Josefsson- Vad gjorde ni då? 

Götesson- och då kan jag ju säga att i efterhand skulle vi ingripit och gjort saker och ting 

annorlunda. Vi skulle alltså ha inlett utredning tidigare.  

Josefsson- Men gjorde det ni skulle göra, vad gjorde ni frågade jag. 

Götesson- …alltså vi valde att inte inleda utredning och det fanns ju fog för utefter den 

bedömning man gjorde då, att inte göra det. (Ug1: 25.23-26.24) 

Ejlon Johansson i bild igen. 

Josefsson- Men du återvände alltså till socialförvaltningen och frågade vad de hade gjort? 

Johansson- Jag frågade vid första mötet med socialutskottet. 

Josefsson. Vad fick du för svar? 

Johansson- Ja, det var att man hade kontroll. (Ug1:26.24-26.35) 

 

Socialt arbete utförs på uppdrag av samhället. Myndighetsutövning är centralt, samtidigt som 

socialarbetare själva uppfattar sitt arbete som individorienterat och hjälpande (Brunnberg 

2001:3). Soc har tidigare kunnat definiera sanningen om Louises historia och sin egen roll 

däri. I Vetlandas berättelse om Louise var socialcheferna en form av hjältar, som trots 

personalbrist och hög arbetsbelastning gjorde så gott de kunde för att hjälpa henne. I 

synnerhet Hedbrant kunde utifrån deras berättelse ses som en hjälte, eftersom han genomfört 
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vårdnadsutredningar och pratat med Louise, trots att det egentligen inte ingick i hans 

arbetsuppgifter som chef. 

 

Ett sätt att förstå intervjusituationen som skedde vid en tidpunkt då den utsatta 

Vetlandaflickan fortfarande var ett okänt begrepp för de flesta svenskar är att cheferna inte 

accepterade Ugs nya historiebeskrivning och de skurkroller de tilldelats. De menade att det 

går att se felen med facit i hand, men att bedömningarna som gjordes syntes riktiga då. 

Socialcheferna accepterar länsstyrelsens kritik och beklagar att det har begåtts misstag inom 

förvaltningen.
13

. Men misstag förpassar inte dem per automatik till berättelsens onda sida. I 

berättelsen som Vetlanda soc utformat ses misstagen mer som hinder på vägen, som de var 

tvungna att övervinna för att slutligen lyckas med sitt räddningsuppdrag. I deras berättelse om 

Louise så blev slutet gott år 2006 ( länsstyrelsen 2006). 

 

Samhället har tilldelat soc det yttersta ansvaret för att skydda barn och om de misslyckas 

skydda ett barn som de har kontakt med så har de misslyckats i sitt uppdrag, vilket kan leda 

till medial skandalisering. För att något ska vara en skandal krävs att det inträffade blir 

allmänt känt. Mediernas uppgift är att upplysa allmänheten om misstag som har begåtts och 

varför (Brunnberg 2001:4). En skandalisering är personorienterad och i den mediala 

berättelsen om Louise, är det nämndens ordförande Johansson, men främst socialcheferna 

Götesson och Hedbrant som personligen får stå till svars inför reportern ( jfr Brunnberg 

2001:4). Precis som i sägnerna kommunicerar media kulturella värderingar. Det är utifrån 

etiska värderingar som Josefsson ifrågasätter chefernas (brist på) agerande. Genom att påpeka 

att det handlar om ett barn blir den ojämna maktfördelningen mellan cheferna som vuxna 

myndighetsutövare och den utsatta klienten/barnet än tydligare. Eftersom vi får veta att 

cheferna fick kännedom om att barnet Louise bodde i en husvagn i skogen när det är 

minusgrader, men ändå underlät att agera, framstår deras val som medvetet ondskefulla. Deras 

brist på mimik och känsloyttringar vid konfrontationerna, som i ett annat sammanhang skulle 

kunna uppfattas som professionell distans, får dem att framstå som likgiltiga inför flickans 

lidande. Götessons krångliga meningsbyggnader och byråkratiska ordval när han t ex. svarar: 

”Med den kunskap som socialtjänsten hade så har vi vidtagit de åtgärder som vi under den tid 

ansåg oss ha rätt att göra” samt ”alltså vi valde att inte inleda utredning och det fanns ju fog 

för utefter den bedömning man gjorde då, att inte göra det” skapar ytterligare distans till 

                                                 
13

 Socialchef Boo Hedbrant tillstår redan i sin kommentar till länsstyrelsens tillsyn, med beteckning 7011-14285-

06 dokument daterat 2006-11-30, sid 2, att han har begått misstag i ärendet.  
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tittaren. Berättartekniskt så bryter chefernas svar mot sägnernas traditionella metoder för att 

övertyga lyssnaren om att det som sägs är sant. Det framstår som att socialchefen försöker 

dölja att de inte gjorde något alls genom att vara ospecifik och använda så krångliga 

fraseringar som möjligt. Reportern däremot använder ett vardagligt och enkelt språkbruk, och 

incidenten med Louise i husvagnen förankras i tid och rum. Det innebär att Ug använder 

samma berättarteknik som folksägnerna. Josefsson framstår i Ugs berättelse som den 

huvudsakliga hjälten, som försöker avslöja sanningen och ställa ansvariga till svars.  

 

Liknande slutsatser drog Kari Andén-Papadopoulos 2003 i en narrativ analys av Ugs s.k. 

”Valstugereportage” från 1991. Hon fann att det centrala problemet framställdes som att 

makthavarna inte menade vad de sa och inte sa vad de menade. Hjälten var även då reportern 

Josefsson som tillsammans med sin följeslagare, försökte rädda demokratin och avslöja 

skurkarnas lögner ( Papadopoulos 2003:25). I "Valstugereportaget" användes dold kamera 

som hemligt vapen för att överlista bedragarna. Vetlandas socialchefer gör inte avbön som 

Bergsjöns socialchef, utan håller fast vid sin version av historien. De menade att en orsak till 

att de inte ingrep tidigare var att de inte kände till vem pappan var, hans bakgrund och vad 

han gjort. Vapnet för att avslöja dem blir istället för dold kamera soc egen sekretessbelagda 

handling, med information från rättspsyk, som säger att pappan vistades där dömd för 

dråpförsök (Ug1:39.38). Josefsson berättar för tittarna att soc försökt hindra Ug från att få 

tillgång till sekretessbelagda handlingar om Louise och hennes pappa, vilket gör att det 

framstår som om cheferna försökte dölja just denna handling. När Josefsson konfronterar dem 

med dokumentet ser de lika förvirrat chockade ut som politikerna som avslöjades med sina 

egna hemligt inspelade rasistiska skämt i ”Valstugereportaget”. Det visar sig sedan att 

handlingen inte fanns på barn och ungdomsenheten, inom familjeenheten, som ärendet med 

Louise tillhör, utan på vuxensektionen, varför socialarbetarna hade missat den (Ug1:37.27-

40.49) Josefsson är upprörd vid alla konfrontationer med socialcheferna. Han anklagar dem 

för att ljuga, medan han själv representerar sanningen. Men de ger sig inte, utan tycker sig 

sitta på sanningen de också. Konfrontationerna mellan socialcheferna och reportern, ser jag 

som en kamp om vem som äger tolkningsföreträde till Louises historia. I förlängningen 

representerar media och socialtjänst två var för sig ganska maktfullkomliga 

samhällsinstitutioner. Kampen handlar om privilegiet att få definiera sociala problem och 

lösningar i vårt samhälle.  
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Konsensus tycks råda mellan socialchefer och reporter om att det var av betydelse om 

pappans bakgrund var känd för cheferna eller inte. Socialtjänstlagen som är det regelverk som 

soc främst har att förhålla sig till säger att om ett barn visar tecken på att fara illa, vilket kan 

utgöra skäl för en åtgärd, så skall utredning inledas omedelbart.
14

 Bedömning i 

barnavårdsärenden skall ske utifrån den aktuella situationen. Det kan ses som om regelverket i 

sig själv kunnat utgöra trumfkortet för Ug att slänga ut i konfrontationen med cheferna. 

Massmedier verkar i en samhällskontext och de berättelser som de konstruerar speglar och 

rekonstruerar också existerande kulturella föreställningar. Inte heller soc som institution är 

frikopplad från den samhällskontext den verkar i, och socialarbetarna påverkas av samma 

kulturella föreställningar som råder i övriga samhället. Att både reportern och socialcheferna 

lägger större vikt vid pappans bakgrund än vid regelverket, säger något om hur vi i allmänhet 

föreställer oss den pappa som handlar som Louise pappa gjorde. Min slutsats är att det är 

viktigt för Ugs berättelse i det här skedet att om och om igen klarlägga att pappan var sjuk och 

att socialcheferna visste om det.   

 

Husvagnen 

Polisens fotografier av husvagnen i mörk kall väderlek, samt skogsbilder från platsen, 

återkommer sex gånger i det 54.45 minuter långa  programmet ( Ug1:01.45-01.55, 24.20, 

47.26-47.43, 50.13-50.29, 51.50-51.58, 52.44-43.00). De varvas med bilden av en flicka 

släpande på en väska med hjul på en landsväg i skogen. En spänning och nyfikenhet byggs 

upp kring husvagnen och frågan från anslaget, bär tittaren fortfarande med sig Vad hände 

Louise, som hon började berätta om sedan hon lämnat husvagnen? 47 minuter in i 

programmet får Louise berätta. 

 

Josefsson berättar: Boo Hedbrant får ytterligare en anmälan från skolan 2006 men diarieför 

inte ens brevet. Han tar heller inte reda på var Louise finns (Ug1: 47.22). 

Sedan visas polisens bilder från husvagnen och Louises berättar:” Det var blött, det var det 

kallt. Det var mögligt inne i husvagnen. Vi hade inte toalett, ingen el och inget rent vatten 

eller nånting. Vi fick dricka vatten från sjön…”(Ug1:47.26 -47-43)  

 

                                                 
14

 Sol 11 kap,1§ Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning om vad som genom ansökan eller på annat 

sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.  

Sol 5 Kap 1§ Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. 

Källa: www.notisum.se/rnp/sls/lag/2001453.htm (verifierad 2011-04-20) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/2001453.htm
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Husvagnsincidenten berättar om konkret nöd. Det saknades rent vatten, elektricitet och 

möbler. Bilderna går utanför våra kulturella föreställningar om hur barn i Sverige lever och i 

den misären ska Louise ha bott. Husvagnen i grusgropen, omgiven av presenningar beskrevs 

av polisen som ett ”tältläger”. Begreppet ”tältläger” markerar att husvagnen inte är ett positivt 

semesterboende, och campingfordon i denna kontext.  

 

Den synliga fysiska misären särskiljde fallet Louise från andra sexualbrottsmål och utsatta 

barn i det svenska nyhetsflödet. Husvagnen blev den bild som efterföljande medier valde att 

använda sig av som en symbol för fallet Louise. (När jag samtalat med människor om min 

uppsats så minns de fallet Louise, som fallet där soc lät en flicka bo i en husvagn.) Poliser 

äger ett högt förtroendekapital. Att det är polisens fotografier och polisen som larmade soc 

gör det trovärdigt att hon faktiskt bodde där.  

 

Hade medieberättelsen slutat här hade det blivit skandal. Det krävs inte mer än grundläggande 

kunskaper om den svenska socialtjänstlagen för att veta att ett omedelbart 

tvångsomhändertagande hade legat för handen om socialarbetarna hade åkt ut till platsen och 

vårdnadshavaren motsatt sig en stödinsats. Ett LVU skulle sedan ha omvandlats till en 

Solinsats om vårdnadshavarna gått med på det. Soc hade kunnat ingripa, det förstår tv-

publiken. I Ug pekas socialnämndens ordförande och socialcheferna ut som personligt 

ansvariga för att så inte skedde. Min slutsats utifrån de teorier om medial skandalisering som 

redovisats i uppsatsen, är att det i detta skede fanns alla de ingredienser som kunde möjliggöra 

en skandalisering av de utpekade socialcheferna i Vetlanda efter sändning.
15

 En skandal är 

knuten till personer som kan hållas skyldiga för det inträffade, men en skandal kan också 

stimulera till moralisk panik om deras handlingar kan ses som symptom på ett större socialt 

problem (Brunnberg 2000:34).  

 

Vad hände i husvagnen? 

Bilden av husvagnen som nötts in på tittarnas näthinnor under programmet återkommer när 

Louise ska berätta om ett övergrepp som hände henne där.  

Louise - Eeeh, Det började som en helt vanlig dag, vi höll på och packade och sorterade för vi 

skulle måla om husvagnen i blått, eeh ljusblått och när jag precis skulle börja måla så ville 

han ha då va, nånting utav mig och det ville ju inte jag ( Ug1:47.43-48.10). 

                                                 
15

 En skandal förutsätter att allmänheten känner till vad som hänt - Ug, är ett tv-program med stor 

genomslagskraft. Ug pekade ut personligt ansvariga och berättelsen tangerar maktbruksdimensionen. 
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När hon berättar om pappans begäran varvas hennes utsuddade, förvrängda ansikte och röst, 

med polisens husvagnsfoton som byts med ett kameraklick. För vart klick kommer tittaren 

närmare husvagnen, incest och husvagnmisär knyts ihop, blir till ett. Incesten/våldtäkterna/ de 

sexuella övergreppen placeras där, i husvagnsmiljön (Ug1. 47.25-48.48). Sociologerna Nea 

Mellberg (2002) och Kerstin Rathsman (2001) menar att incest och andra sexuella övergrepp 

på barn är något som vi vill förlägga till ” de andra” dvs. till andra kulturer, platser och till 

marginaliserade miljöer och personer i vårt eget samhälle. Vi har svårare att tro att det sker i 

socialt välanpassade miljöer, i vår egen vardag och kultur. Svårast är det att tro på att en 

person som vi känner och tycker om kan ha begått övergrepp på sin egen dotter. I fallet 

Louise presenteras övergrepp som skett i en marginaliserad miljö och social misär långt bort 

från det som associeras med vardagligt familjeliv och svensk välfärd.  

 

Många anser att sexuella övergrepp mot barn är det värsta brott som kan begås ( jfr Mellberg 

2002:28). Trots att incesten kan ses som det viktigaste att uppmärksamma, det värsta ett barn 

kan utsättas för, så är det först när det återstår cirka sex minuter av reportaget som Louise får 

berätta om övergreppen. Hon berättar aldrig i klartext om övergreppen som skedde i 

husvagnen, vad exakt det är som pappan vill göra med henne eller att hon ska göra för honom. 

Istället säger hon ”då ville han ju ha nåt då utav mig och det ville ju inte jag”( Ug1:48-07) 

”Då sa han bara att: ”Nu drar du av dig brallorna för nu vill jag!”(Ug1. 50.30).
16

 Hon inleder 

med att berätta att de skulle måla om husvagnen i blått, i den delen av redogörelsen lägger 

hon till förtydligande detaljer som att de skulle måla i ljusblått. Hennes språk blir tydligt 

fattigare när det kommer till att beskriva vad pappan utsatte henne för sexuellt.  

Feministiska forskare har belyst svårigheten för kvinnor och barn att tala om erfarenheter av 

sexuella övergrepp och misshandel, när samhället har saknat ett relevant språk för dessa 

erfarenheter (Nilsson 2003, Mellberg 2002:58).  

 

Förutom Louise knapphändiga redogörelse om övergreppen får vi ta del av ett nyhetsinslag. 

En domstol visas och vi hör hur en nyhetsröst med neutralt tonfall berättar: ”Den man som 

varit anklagad för att ha begått sexuella övergrepp mot sin dotter fälldes idag i Eksjö tingsrätt 

för sexuellt utnyttjande och våldtäkt av barn” (Ug1:49.09).  

Nyhetspresentation av incesten bryter mot Ugs sagoliknande dramaturgi samt det familjära 

tilltalet av flickan som Louise. Fallet sammanfattas i korthet, offer och förövare är namnlösa, 

                                                 
16

 Senare i uppsatsen kommer vi att se närmare på den del i berättelsen då Louise berättar om denna 

övergreppsituation. 
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kameran tittar in genom en öppning till en rättsal. Louise pappa får sin identitet skyddad, hans 

ansikte ”maskas” (Ug1: 49-20). Det framstår som faktabaserad och distanserad 

nyhetsrapportering, samtidigt som vi informeras om att samhället tagit ställning till att fadern 

är skyldig till de övergrepp som han anklagas för. Den här nyhetsrapporteringen från 

domstolen är den andra bilden av incesten som Ug presenterar. Den anonyma 

nyhetsrapporteringen berättar inte i vilka miljöer våldtäkterna har skett. Pappan fälldes för 

hundratals våldtäkter som skett under fem års tid. Därför måste Louise vittnat om hundratals 

tillfällen som inte skett i husvagnen.  

 

Slutsatser 

I medieberättelsen hade Ug makten att definiera Louises övergreppshistoria, hur vi ska förstå 

det hon utsatts för. Det sker i en samhällskontext som talar för att det är i misär som 

övergrepp sker. Ugs berättelse tangerar diskurser om svenska incestförövare som enskilda 

sjuka individer. Förklaringar till fenomenet behöver då inte sökas i den svenska kulturen. 

Genom att välja ut detta unika tillfälle och placera berättelsens incest/sexuella 

övergrepp/våldtäkter av barn i en husvagnsmisär görs berättelsen överensstämmande med 

rådande kulturella föreställningar om övergrepp mot barn. Bilden av husvagnen där Louise 

uppges bott med sin pappa fungerar som en presentation av våldtäkterna han utsatte henne för. 

Det stärker konstruktionen av Louise som ett trovärdigt och gott offer. Platsen dit incesten 

förlagts ligger tillräckligt nära den svenske tv-tittaren geografiskt för att denne ska känna sig 

engagerad men tillräckligt långt från vad genomsnittstittaren identifierar som sin egen vardag 

för att inte kännas hotfull. Det är en medierad, modern narrative om fenomenet incest/sexuella 

övergrepp mot barn, som inte nödvändigtvis ger en rättvis bild av hur fenomenet i praktiken 

ser ut.  

 

“The point of no return”  

En filmdramaturgisk regel är att berättelsens (huvud-/hjälte-) karaktärer bör utvecklas, 

konflikter trappas upp, för att slutligen lösas. I mediernas moderna narrativ (nyheter och 

reportage som följer en tydlig dramaturgi) om utsatta flickor, finns ofta en passage där den 

utsatta unga kvinnan, offret, gör sig fri från förövaren som har hållit henne instängd (jfr Brune 

2004). Det syftar till att flickan ska gå från att vara ett passivt offer till att bli en frihetskämpe 

och hjältinna. Den delen av det dramaturgiska berättandet benämns ibland som ”the point of 

no return” (ingen återvändo). Begreppet ”the point of no return” syftar på upptakten till vad 

som blir konfliktens klimax; något inträffar som gör att hjälten inte har något annat val än att 
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slutföra kampen mot det onda. I den grand narrative som konstruerades i medierna om den 

mördade Fadime Sahindal, så lämnar hon fadershuset för att leva som en ”vanlig” svensk 

flicka tillsammans med sin svenska pojkvän, vilket hennes far inte tillåter. Eftersom hon visat 

sig öppet med pojkvännen fanns ingen väg tillbaka. Så beskrivs ”the point of no return” ofta i 

nyhetsgenren om invandrarflickor som faller offer för våld som tillskrivs hemlandets 

patriarkala hederskultur (Brune 2004, Wikan 2005, Eldén 2003). Finns en sådan passage i 

berättelsen om Louise, och hur ser den i sådana fall ut? 

 

I Ug-berättelsen om Louise så får hon en dag nog av faderns sexuella övergrepp. När ”han vill 

ha något av henne, som hon inte vill ge honom” (Ug1. 48.07) så säger hon nej. Han befaller 

henne att ta av sig brallorna och tar strypgrepp på henne när hon vägrar, men hon ”ger sig 

inte” utan ”slår tillbaka” (Ug1:48.17-28). Då kastar pappan ut henne. Han säger till henne att 

lämna honom och gå och söka upp socialtjänsten. Louise berättar ”jag var inte värd nånting 

och hans liv skulle vara bättre utan mig” (Ug1:48.29). När det gäller sexualbrottsoffer 

(kvinnor och barn) så skuldbeläggs de ofta utifrån sitt eget agerande( Nilsson 2003 Wennstam 

2002, 2004 Mellberg 2002 ). ”Det kan sägas att graden av motstånd avgör graden av 

skuld”(Nilsson 2003:97). Genom att välja att visa fram ett tillfälle då Louise lyckades göra 

motstånd i en övergreppssituation, så konstrueras hon till det oskyldiga sexualbrottsoffret i 

Ug-berättelsen. 

 

Beslutet att göra motstånd mot pappans sexuella våld trots strypförsök och en möjlig död, kan 

ses som att det är Louise som lämnar pappan. Budskapet blir att hon hellre dör än stannar kvar 

och blir våldtagen en gång till. Kriteriet för att vara hans dotter under hans tak, tycks ha varit 

att han kunde tvinga henne att ”ge” honom sex (våldta och utnyttja henne). Om vi ser detta 

som konfliktens klimax, ”the point of no return” så innebar hennes vägran att låta sig bli 

våldtagen igen till att det inte fanns någon väg tillbaka till fadershuset för Louise.  

Jag frågar mig varför Josefsson i Ug säger att Louise lämnade sin pappa, när hon och vittnena 

berättade att hon blev utkastad av sin pappa den dagen.
17

 Enligt Louise sa pappan att han inte 

orkade med henne längre, att hon skulle vända sig till soc (Ug1:48.28). Jag har ovan, 

redogjort för att jag uppfattar att det skeende som ledde fram till att pappan kastade ut henne, 

ändå på ett symboliskt plan, kan ses som att det är Louise som lämnar honom. Men ibland går 

Ug längre i sitt språkval och påstår att Louise rymde. Ur en text på Ugs hemsida av Peter 

                                                 
17

 I Jönköpings länsstyrelses beslut 2006-11-17 sid.4 står det också att ”Louise blivit utkastad, och stod utan 

vårdnadshavare.  
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Bagge ”FÖRST EFTER ATT Louise våren 2006 rymt från pappan, som hon då bodde 

tillsammans med i en husvagn, började vidden av hennes elände att klarna”.
18

”  

 

Att rymma är enligt rådande språkbruk, motsatsen till att bli utkastad eftersom det kräver 

tvingande omständigheter från vilka personen avlägsnar sig. Louise var inte bara fri att gå för 

sin far, han krävde att hon skulle gå. Jämför med perspektivet på flytten från modern. Då 

valde Ug att inta Louise och vittnenas perspektiv, att hon kastades ut för att mamman inte 

längre orkar med henne. Om Ug var konsekvent skulle även flytten från pappan framställas 

som att Louise blev utkastad för att han inte orkade med henne längre. När modern kastar ut 

Louise blir hon till en förälder som sviker, men när fadern gör detsamma så blir Louise en 

hjältinna som lämnar honom. Ug väljer att på denna punkt frångå Louise egna ord och istället 

med hjälp av bilder och speaker berätta att det var hon som lämnade honom. 

 

Hur framstår uppbrottet som att Louise rymmer istället för att bli utkastad? 

Flickan som rullar sin väska på en landsväg bort från synfältet inleder Ug. Hon återkommer 

sedan vid flera tillfällen. Innan vi återser henne för sista gången, ser vi ”tältlägret” i skogen 

och hör vittnesmålen om Louise som for illa hos sin far under flera barnaår (Ug1:48.26). Nu 

berättas att flickan blivit 15 år, (hennes karaktär bör utvecklas och hon gör sig fri). Flickan 

med väskan, varvas med polisen bilder av ”tältlägret”, som tittarna fortfarande kan se. Det 

skapar känslan av att stå vid ”tältlägret” och se Louise lämna platsen och pappan (Ug1: 47.24 

samt 48.26-48.55). Flickans mål är lanthandeln därframme i solskenet (Ug1: 48.55). 

Påståendet att det är Louise som lämnar, rymmer från sin pappa stämmer överens med 

berättelsens dramaturgi och bilder. Tittarna hör visserligen att Louise och vittnena motsäger 

detta, men den bild- och ljudinramning som ges vittnesmålen gör att det ändå går att uppfatta 

den historia som Ug valt att berätta. Josefsson är historiens berättare som knyter ihop scener 

och talar om vad publiken ser och hör. Därför intar publiken lätt Josefssons perspektiv trots 

att han i detta avseende säger emot Louise och vittnena.  

 

Papadopoulos menar att ett typisk tv-narrativ inte följer traditionell spelfilmslogik med 

kausalitet och tydliga avslut. Istället bygger den på expansion och cirkularitet. I hennes studie 

av Ugs ”Valstugereportage” inleds och avslutas reportaget med en bil vid en faluröd stuga på 

                                                 
18

 Text av Peter Bagge http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68057 

 
 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68057


 42 

ett fält. (Papadopous 2003:26 f) I ”Fallet Louise” så är det den (re)konstruerade bilden av 

flickan som rullar sin väska bakifrån på en grusväg som knyter samman cirkeln. I slutscenen 

lyser solen i bildens framkant och flickan går mot ljuset. Papadopous tolkar 

”Valstugereportaget” så att cirkeln inte enbart markerar ett fulländat varv utan också att 

fortsättning följer (Papadopous 2003:26 f). 

 

Slutet 

Den nu nedbrända husvagnen med allt skräp visas i bild och Josefsson frågar ”Ska barn leva 

så?” Vi ser socialnämndens chef bläddrandes i ett häfte med husvagnsbilderna och han svarar 

”Nej, det ska de inte.” Josefsson och socialcheferna Hedbrant och Götesson visas i bild och 

Josefsson säger ”Titta på dem!” Götesson ser på bilderna av husvagnen. Josefsson ”Där bor 

”pipljud” med sin pappa, får hjälpa honom injicera amfetamin. Ska du ha kvar jobbet?” 

(vänder sig nu till Hedbrant)  Hedbrant ”Ja, det är ju en fråga för min chef om han vill 

annorlunda” Vi ser platsen med den nedbrunna husvagnen och Louise säger ”Ibland har jag 

undrat själv. Kan de inte se att jag mår dåligt Jag skolkar, jag blir mobbad, jag bor i en 

husvagn, jag bor i en bil. Att de inte förstår och att de överhuvudtaget inte har reagerat”(Ug1 

51.44-53.00). Josefsson ”Ett barn levde i misär och det ringdes i alla klockor som fanns men 

de som skulle skydda henne när föräldrarna svek vaknade aldrig.” Bakifrån syns flickan med 

den röda jackan i en öppning mellan höghusen, luta sig mot ena husväggen och se ut över 

hustaken. Hon är ensam i bild. (Ug1 54.00-54.45  

 

Pappans största svek mot sin dotter kan vara att hans kärlek är villkorlig, att han inte vill ha 

henne om han inte får utnyttja henne. Men dramaturgiskt blir det fel om berättelsens skurk 

förkastar den goda karaktären, offret. Då framstår det som att det kanske är något fel med 

offret Louise. I synnerhet som varken mamman eller pappan vill ha henne. Det händer ofta att 

sexualbrottsoffer ifrågasätts om det framgår att de sökt kontakt och umgåtts med förövaren, 

eller fortfarande känner varma känslor för denne efter en våldtäkt. I tonåren börjar offret 

framstå som svagt på fel sätt om det inte utvecklas i sin karaktär, gör motstånd och lämnar 

förövaren, oavsett om förövaren är en närstående eller inte. (jfr Wennstam 2002, Nilsson 

2001) Ugs val, att framställa det som att Louise rymde från sin pappa, förebygger ett 

ifrågasättande av hennes trovärdighet som sexualbrottsoffer och det är dramaturgiskt 

betydelsefullt. Det gör att kraften i berättelsen bibehålls.  

. 
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I Ugs narrativa verklighetskonstruktion har offret Louise, trots fällande domar, skadestånd 

och länsstyrelsens kritik, ännu inte fått upprättelse. Berättelsens hjälte, Ugs reporter, har ställt 

socialcheferna till svars i programmet. Men genom att peka ut dem som personligt ansvariga 

och ifrågasätta om de ska ha kvar sina jobb avslutas programmet med en invit till publiken att 

själva agera och hjälpa till att få dem avsatta. Detta upprepas sedan i chatten efter 

programmet, då tittarna uppmanas att JO och polisanmäla socialcheferna, samt kräva deras 

avgång.
19

 Frågan om socialcheferna kommer avgå eller inte, fungerar i dramaturgisk mening 

som en ”cliff hanger” dvs. publiken engageras och görs nyfikna på hur det kommer att gå med 

Louise och cheferna. Publiken förbereds på att det kan komma en fortsättning på Ugs 

berättelse om Louise. Därför går det att se Ug-programmet med namnet ”Historien om 

Louise”, som en delberättelse, eller inledande avsitt i en tv-serie. 

 

Mellanspel, mediedrev och enstaka motbilder 

Efter att det första programmet om Louise sändes skedde en rad uppmärksammade händelser. 

Socialchef Hedbrant avgick direkt på eget initiativ. Ett hundratal människor demonstrerade på 

Vetlanda torg och krävde socialchef Götessons avgång. Mediedrevet gick och det skrevs 

otaliga artiklar om fallet Louise, mestadels baserade på Ugs berättelse.  

 

Adaktusson sände ett tv-program där farföräldrarna fick komma till tals för första gången. De 

menade att Louise aldrig bott i misär i husvagnen utan enbart hälsade på sin pappa där. De 

sista två åren bodde hon permanent hos dem, där hon hade det bra. Fotografier av det leende 

barnbarnet Louise, som dricker saft i deras somriga trädgård och sitter med sin pappa i en eka 

visades. Uppgifterna att Louise de sista två åren hade sitt permanenta boende hos 

farföräldrarna verifieras av socionom Hjördis Flodström Nilsson i en debattartikel (Svenska 

Dagbladet 070421) och av Louise pappa (Expressen 081030). 

 

En vecka efter första programmet sändes Ug debattprogram ”Direkt från Vetlanda” (Ug2), 

med Josefsson som debattledare. Stämningen i publiken var hetsig, Josefsson krävde flera 

gånger att inbjudna kommunpolitiker skulle svara på varför soc i Vetlanda inte ingrep tidigare 

och nöjde sig inte med svaren han fick. Socialcheferna i Vetlanda kom att JO- och 

polisanmälas av flera tittare, så som Ugs Journalister uppmanat till i chatten. Vetlanda Soc 

och kommun tog emot hundratals kritiska telefonsamtal och mejl, varför några innehöll hot 

                                                 
19

 http://svt.se/2.68059/1.802952/chatt_efter_programmet_10_april (verifierad 2011-04-20) 

http://svt.se/2.68059/1.802952/chatt_efter_programmet_10_april
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mot socialchef Götesson, som sjukskrevs, för att sedan omplaceras. Han erhöll även 

polisskydd under en kortare period. Vetlanda kommun gav samhällsvetaren Barbro Hindberg 

uppdraget att undersöka varför det gick fel i ärendet Louise. Hon kom fram till att det funnits 

flera samverkande orsaker och problem inom organisationen som orsakat misstagen i fallet 

Louise. Skulden kunde, enligt utredningen, inte läggas på enskilda personer. Hindberg 

kritiserade soc i Vetlanda, men också Ug för att ha vinklat sin historia och uteslutit viktiga 

fakta. Hon oroade sig för att Ugs berättelse skulle få negativa konsekvenser för Louise i 

framtiden, så som en försämrad kontakt med farföräldrarna (Hindberg 2007:67). Ugs 

Journalister vann pris för ”Historien om Louise”. Louise, krävde, via advokat, ett skadestånd 

av Vetlanda kommun och fick 200.000 kr.  

 

Forskning efter ”fallet Louise” 

2008 skrev Davidsson & Nyström, c-uppsatsen ”Tala eller Tiga” där de intervjuade svenska 

socionomstudenterna tyckte att medias negativa bevakning av soc drog ner statusen på yrket. 

Informanterna nämnde ”fallet Louise”, som exempel på reportage de tyckte gav allmänheten 

en orättvist negativ bild av socialt arbete. Informanterna var kritiska till att Ug krävde svar 

som socialcheferna inte kunde ge pga. sekretessen, och till socialcheferna som inte gav de 

svar de kunnat ge utan att bryta sekretessen. Enligt uppsatsen ingår inte medieträning på 

socionomutbildningen och många inom soc vet inte vad de får säga till media, varför risken 

finns att de inte alls svarar på kritiska frågor. Författarna och informanterna tycker att soc 

också har ett ansvar för vilken bild som framträder av dem i media. Enligt uppsatsen står 

lokalpressen för majoriteten av all mediebevakning om soc och de rapporterar positivt eller 

neutralt informativt, medan tv och rikstäckande press ägnar sig åt skandalisering och kritik av 

uppmärksammade fall. Studenterna var överens om att reportage som ”fallet Louise” är vad 

allmänheten minns (Davidsson& Nyström 2008).  

 

I denna uppsats har tidigare dragits slutsatsen att Ugs berättelse om Louise överrensstämmer 

berättartekniskt med befintliga teorier om hur medial skandalisering av soc i ett 

barnavårdsärende kan byggas upp, och moralpanik kan stimuleras. Min slutsats är att det som 

följd av Ugs berättelse om Louise blev en skandalisering, nästintill personförföljelse, av 

socialchefen Ola Götesson. Andra tjänstemän inom kommunen blev också dömda av 

allmänhet och svensk media, och tvingades lämna sina poster. Vid enstaka tillfällen gavs 

utrymme för konstruktion av motbilder eller nyansering av Ugs berättelse om Louise, vilket 

drunknade i mediedrevet, som reproducerade Ugs berättelse om Louise och konstruerade en 
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stor berättelse om fallet. Någon moralpanik eller utbredd samhällsdebatt om 

utredningskulturen inom svensk socialtjänst och avsaknaden av en tillsynsmyndighet med 

syfte att ge upprättelse åt enskilda offer uppstod inte. Bo Edvardsson docent i psykologi, 

specialiserad på utredningsmetodik, deltog i den direktsända Ug-debatten från Vetlanda. Han 

menade att hans 25-åriga forskning visar att utredningskulturen inom svenska soc och psyk är 

undermålig, och att Louise inte var något exceptionellt fall (Ug2).
20

 I medieberättelsen och 

den stora berättelse som Ug, allmänhet och efterföljande mediedrev skapade om Louise, 

framstod fallet inte som ett exempel på Sveriges problem med att skydda utsatta barn, vilket 

vi måste åtgärda, utan som ett undantag. Det framstod som om allt skulle bli bra igen, bara vi 

ordnade så Louise fick det bra. Tyvärr kan interaktionen mellan människors agerande och 

medias berättelser, samt hur berättelsen om vad som hänt, kom att påverka det fortsatta 

händelseförloppet och tvärtom, av utrymmesskäl inte analyseras djupare än så i denna 

uppsats. Istället hoppar vi två år fram i tiden, då Ug fortsätter sin berättelse om Louise. 

 

”Louise - Hur gick det sen?”  

Sammanfattning av Ug den 18 februari 2009. 

Delar från ursprungsprogrammet, Ug1, visas. Därefter återser vi flickan i den röda jackan och 

vita pälsmössan bakifrån, Louise, som intervjuas av reporter Karin Mattisson utomhus under 

en skogspromenad. Av intervjun framgår att Louise har fyllt 18 år och anser sig må bra nu. 

Hon har flyttat från familjehemmet, förlovat sig och blivit en del i fästmannens 

familj.(Bröllop planeras inom kort.) Kontakten med samtliga familjemedlemmar från 

ursprungsfamiljen är bruten, eftersom hon känner sig sviken och inte tycker att hon behöver 

dem när hon har fästmannens familj. Hon försöker glömma sina föräldrar och anser att pappan 

inte längre är hennes pappa. Reportern säger att det var starkt berörande när Louise i första 

programmet berättade om hur hon tvingats fira jul med sin pappa på en parkeringsplats. Hon 

undrar om den senaste julen och Louise berättar att den var helt ”otroligt underbar”, den bästa 

i hennes liv. I fästmannens familj var alla glada, julklappar delades ut, julmat åts och de såg 

på Kalle Anka på tv. Slutligen tackar Louise journalisterna som berättat hennes historia, och 

svenskarna som upprördes av den. ”Det värmde i hjärtat” att människor brydde sig så mycket 

om henne. Louise håller också på att skriva en egen bok om sitt liv. (Ug3) 

 

                                                 
20

 Han menade att den undermåliga utredningskulturen både ledde till att många barn omhändertogs lättvindligt 

utan grund, samtidigt som  soc underlät att ingripa när barn verkligen for illa (Ug2). Samma slutsats drog jag 

efter att ha granskat samtliga JO-anmälningar mot svenska socialnämnder under åren 1998-2006.  
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Analys och slutsatser  

Ug-berättelsen började med anslaget i Ug1 då reporter Josefsson sa ”Det här är historien om 

Louise,” vilket fungerade som en modern variant på sagans magiska inledningsformel: ”Det 

var en gång”. Det markerade för tittarna att nu går vi in i en annan värld, där verkligheten är 

omgjord till berättelse. Sagans slut är att prinsessan räddas av prinsen, de gifter sig och lever 

lyckliga i alla sina dagar. Denna magiska slutformel återfinns i berättelsen om Louise (Ug3), 

räddningen är den man som hon ska gifta sig, han gör henne lycklig. Medieberättelsen om 

Louise reproducerar gammal folklore och en inrotad föreställning att det behövs en man för 

att göra en kvinna hel. Det följer gammal berättartradition att det är just fästmannen som får 

symbolisera Louise nya lyckliga liv. Publiken är van vid att mediala berättelser kommunicerar 

klassisk folklore och protesterar inte mot att detta framställs som ett lyckligt slut, även om 

någon hemma i tv-soffan kanske undrar över faktorer som arbete, skolgång och terapier. Hade 

berättelsen istället varit placerad i en kontext där temat varit att problematisera att osäkra 

tonårstjejer tenderar att bli sambos och gifta sig för tidigt, skulle publiken kunna uppröras av 

att en så utsatt ung flicka som Louise gör sig beroende av en man och hans familj. Då hade 

det kunnat ses som ett tragiskt slut.  

 

Det ges också stort utrymme åt Louises senaste julfirande. Föreställningen om hur den 

svenska julen firas med skinka, julgran och Kalle Anka med en stor skara släktingar är 

mycket utbredd, så föreställer sig svenskarna det ideala julfirandet (Hagström &Hugosson & 

Nordström, 2006). Berättelsen om Louises jul med sin nya familj blir ännu ett bevis på att 

hennes liv nu är bra. Nu firas julen som en ”riktig” jul ska firas och hennes nya familj 

överensstämmer med bilden av den välfungerande ”riktiga” familjen.  

 

I berättelsens slutskede framställs Louise än en gång som ett gott och tacksamt offer. Det är 

tack vare journalisterna och de svenskar som engagerat sig i hennes öde, som hon lever ett bra 

liv idag och kunnat få sin ”prins”. Ug framställs som berättelsens hjältar och svenskarna som 

agerat i enighet med deras historiebeskrivning som medhjälpare i kampen för det goda. 

Berättelsen om det tacksamma offret Louise, som fått det bra tack vare Ug blir också ett 

indirekt bemötande av den kritik, som har uttalats mot att Ug ska ha utnyttjat Louise och 

försämrat hennes situation.  

 

Vi kan konstatera att Hindberg fick rätt i sina farhågor angående försämrad kontakt med 

farföräldrar och ursprungsfamiljen. Men vad den brutna kontakten innebär för Louise vet vi 
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inte. Inte heller vet vi om den nya familjen verkligen är bättre än den gamla. Personerna som 

ansvarade för Louise innan soc och media började sin kamp om tolkningsrätten av ”fallet 

Louise” är bortreducerade ur hennes liv och den mediala berättelsen. Såväl farföräldrar som 

syskon tilldelades rollen som svikare, eftersom Louise känner sig sviken av dem och inte 

heller denna gång finns farföräldrarnas version redovisad. Reportern ifrågasätter inte hur 

lillasyster, som fortfarande är ett barn i sin mammas vård, har kunnat svika Louise. Detta är 

brottsofferjournalistik, eller ”drabbad journalistik”, där Louise i egenskap av offer ensam ges 

definitionsrätten till berättelsen om sin nuvarande situation och personer som finns i hennes 

närhet. Det kan ses som ett relativt nytt fenomen, en motreaktion och kompensation till den 

tid då förövaren istället gavs den definitionsrätten ( Halmerius 2004:20, Nilsson 2003). Men 

det finns kriterier för när ett offer kan konstrueras som den trovärdiga i media. I Louises fall 

kunde hon konstrueras som det goda offret i medieberättelsen främst för att pappan var en så 

bra skurk. Hade hon haft en annan pappa, en som inte passat in i de allmänna 

föreställningarna om förövaren som en avvikande, sjuk och kriminell person, hade det varit 

svårt att framställa Louise som den trovärdiga. Då hade pappan kunnat ges definitionsrätten 

till berättelsen istället. Det hade blivit en helt annan berättelse. Berättelsen om en oskyldigt 

dömd sexualbrottsling, vilket också är en slags brottsofferberättelse som förekommer inom 

den sk. ”drabbade-journalistiken”.  

 

Avslutande reflektion  

Louises pappa missbrukade droger i perioder och våldtog henne hundratals gånger under 

årens lopp. De tillbringade några dygn i kalla bilar, hon hälsade på hos honom när han bodde i 

husvagnen och där förgrep han sig på henne vid något tillfälle. Hon bodde inte stadigvarande i 

husvagnen, hon tillbringade inte hela julhelgen på en bilparkering och hon rymde inte från sin 

pappa. Hon våldtogs av sin pappa i en lägenhet i ett barnvänligt område, hon våldtogs hemma 

i farmor och farfars villa, samt i husvagnen. Hon var rädd för sin pappa, men hon var också 

rädd om sin pappa. Hon tvingades bevittna missbruk och våld när hon var med sin pappa, och 

hon fikade i farmors trädgård och hade roligt tillsammans med sin pappa. Hon var lojal mot 

honom och han svek henne. Det är vad jag anser att mitt material om Louise visar. Det är en 

berättelse om en flicka som utsätts för sexuella övergrepp av sin pappa. I Ugs medieberättelse 

om Louise, som utvecklas till den kollektiva berättelse som får definiera sanningen, placeras 

detta brott i en miljö av misär, och incestförövaren framställs ensidigt som en psyksjuk 

galning och drogmissbrukare. Det var inte vad socialarbetarna såg, det var inte deras 

berättelse, därför utredde de inte grundligare. Ibland inte alls. Det var inte vad farföräldrarna 
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såg, därför anser de att Louise varken levde i misär eller utsattes för sexuella övergrepp. 

Redaktionen Adaktusson och den oberoende utredaren Barbro Hindberg ifrågasätter inte 

domen om övergreppen, däremot Ugs framställning av att Louise ska ha levt i misär (eftersom 

hon inte bodde flera år i husvagnen). Min slutsats är att dessa förenklade föreställningar kring 

utsatta barn, förövare och begreppet misär, som framkommer och reproduceras i 

myndigheters och medias berättelser, utgör ett svar på frågan hur det kunde ske. Media och 

soc, Ug och Adaktusson, kämpade om tolkningsföreträdet i ”fallet Louise”,  men delade 

föreställningar och definitioner av misär, incest, förövare och offer. Därför blev det avgörande 

för att trovärdiggöra berättelsen och sexualbrottsoffret Louise, huruvida hon verkligen bodde i 

husvagnen eller i farföräldrarnas villa, om hon rymde från sin pappa eller om hon kastades ut 

och om pappan var psyksjuk eller inte. Hade den gemensamma föreställningen istället varit att 

missbruk och incest förekommer inom alla socialgrupper och boendemiljöer, att offer och 

förövare kan ha en komplex relation till varandra, och att hundratals våldtäkter alltid innebär 

ett liv i misär, hade dessa trätespunkter inte spelat någon avgörande roll för berättelsen.  

 

Berättelser är inte de händelser de återger, men den kollektiva berättelse som vinner status 

som sanningen om vad som har hänt, påverkar människors agerande och det fortsatta 

händelseförloppet. Därför får berättelser om verkligheten, verkliga konsekvenser för berörda 

aktörer. 

 



 49 

Litteratur  

Andén-Papadopolus Kari 2003 Dold kamera I sanningens tjänst? Stiftelsen Institutet för 

Mediestudier: Stockholm 

Bass Ellen & Davis Laura 1988 Incest och andra sexuella övergrepp – Handbok för 

överlevare Ica Förlaget: Västerås 1996  

Brune Ylva 1998 Mörk magi i vita medier Carlssons förlag 

Brunnberg Elinor  2001 I välfärdens skugga Socialt arbete med barn i Sverige och England 

Göteborgs Universitet 

Brunnberg, Elisabeth 2001 Media och socialt arbete. En explorativ studie av 

mediarapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England 

Nordicom Information Medie- och kommunikationsforskning i Norden, Vol. 23, No. 

2, p 31-44 

Douglas Mary 1986 How institutions think Syracuse University Press: New York 

Elde´n Åsa 2003 Heder på liv och död : våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder Uppsala 

Universitet 
Eriksson Maria 2003 I skuggan av pappa Familjerätten och hanteringen av fäders våld 

Förlags AB Gondolin:Polen 

Davidsson Ida & Nyström Susanne 2005 Grävande Journalistik Objektiv samhällsgranskning 

eller reproduktion av rådande strukturella förhållanden? En studie av det grävande 

tv-programmet Uppdrag granskning Luleå Tekniska Universitet C-uppsats Medie- 

och kommunikationsvetenskap, Journalistik Musikhögskolan 

Hagström &Hugosson & Nordström red. 2006 Nu gör vi jul igen Institutet för språk och 

folkminnen 

Halmerius Matts 2004 Bilden av styckmordet i Halmstad Högskolan i Halmstad,  

Magisteruppsats Medie- och Kommunikationsvetenskap 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Brottsoffer%20i

%20fokus%202006.pdf (verifierad 2011-03-24)  

Klein Barbro red. 1995 Gatan är vår! Ritualer på offentlig platser Carlssons: Stockholm 
Klinkmann Sven-Erik 2006 35-åringen.. Den svenska kvällspressens konstruktion av en antihjälte. 

Hotbilder-våld, aggression och religion. I Leppäkari&Peste Red. Religionsvetenskapliga 

skrifter vid Åbo Akadami,. Åbos Akademis tryckeri: Åbo.  

Mellberg Nea 2002 När det overkliga blir verklighet Boreá Bokförlag:Finland 

Nilsson Bo. 2003 brottsoffer Boreá: Finland  
Nordgren Malin 2006 Utredningar baseras på skvaller Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/utredningar-baseras-pa-skvaller (verifierad 2011-03-24 

Palmenfelt Ulf 1995 Den folkloriserade verkligheten, Två svenska kvällstidningar som 

historieberättare I: Selberg (red.) Nostalgi og sensasjoner. Folkloristiskt perspektiv 

på mediekulturen NIF: Åbo. 

Palmenfelt Ulf 2010 Berättelsens grundstrukturer. Manuskript. 

Pollack E 2001 En studie i Medier och brott JMK Stockholm 

Rathsman Kerstin 2001 Incest. Att bo i en stulen kropp Studentlitteratur: Lund 

Ristilammi Per-Marku 1994  Rosengård och den svarta poesin  en studie av modern 

annorlundahet Stehag B. Östlings bokförlag: Stockholm 

Swedin Carl Göran & Back Christina 1996 Barn som inte berättar Rädda Barnen  

Swedin Carl Göran & Back Christina 2003 Varför berättar de inte Rädda Barnen 

Vuorenmaa Anne och Vogel Vanessa 2008 Tala eller tiga En kvalitativ studie om 

självupplevelser av medierapportering Göteborgs Universitet C-uppsats 

Socionomprogrammet 

Wennstam Katarina 2002 Flickan och skulden Albert Bonniers förlag: Denmark 2004 

Wennstam Katarina. 2004 En riktig våldtäktsman Albert Bonniers förlag: Uddevalla  

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Brottsoffer%20i%20fokus%202006.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Brottsoffer%20i%20fokus%202006.pdf
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/utredningar-baseras-pa-skvaller


 50 

Wikan Unni 2003 En fråga om heder Ordfront förlag: Stockholm 2005   

Ronström, Owe & Ann Runfors & Karin Wahlström 1994: "Det här är ett svenskt dagis". 

Kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. Stockholm: Arena 

 
Material 

 

Aftonbladet  
2007-04-12: ”Hälsningen från Louise: ”Jag gjorde det för att ingen annan skulle behöva gå igenom 

samma sak” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article422652.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-12 Journalisterna drabbade samman 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article422653.ab?service=print ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13: ”Varför fick jag ingen hjälp när jag som mest behövde det?” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article423186.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13:” Högljudd protest i Vetlanda” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article423180.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2008-04-17 Ännu ett fall i Vetlanda 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article424303.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-21: ”Han tystades av socialen” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article425831.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-26 ”Fallet Josefsson” 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article427447.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2007-08-31: ”Vetlandabor kritiska till Louiseutredning” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article673057.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2008-03-07: ”Läkare: Han är frisk” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1997734.ab ( verifierad 2008-12-20) 

2008-03-07: ”Pappan och advokaten kräver en ny rättegång” 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1998509.ab ( verifierad 2008-12-20) 

 

Expressen 

2007-04-12 Storbråket  

http://www.expressen.se/nyheter/1.634601 

2007-04-20: ”Josefsson upprörd över Adaktussons Louise-granskning” 

http://www.expressen.se/1.646212 ( verifierad 2008-12-20) 

2007-12-6: ”En misstänkt i fallet Louise” 

http://JOnkoping.expressen.se/nyheter/1.957421/en-misstankt-i-fallet-louise  

( verifierad 2008-12-20) 

2008-03-29: ”Janne Josefsson: Det finns ingen anständighet alls” 

http://www.kvp.se/nyheter/1.1102442/janne-Josefsson-det-finns-ingen-anstandighet-alls 

(verifierad 2008-12-20) 

2008-03-29: ”Louises” pappa kan släppas fri” 

http://www.expressen.se/1.1102377 (verifierad2008-12-20) 

2008- 03-30: ”Pappan: Jag vill inte ha vårdnaden” 

http://www.kvp.se/nyheter/1.1103101/pappan-jag-vill-inte-ha-vardnaden#comments (verifierad 2008-

12-20) 

 

Dagens Nyheter  

2006-11-20: ”44-åring döms till vård för våldtäkter av dottern” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=590357 (verifierad 2008-12-20) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article422652.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article422653.ab?service=print
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article423186.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article423180.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article424303.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article425831.ab
http://www.aftonbladet.se/kultur/article427447.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article673057.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1997734.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1998509.ab
http://www.expressen.se/1.646212
http://jonkoping.expressen.se/nyheter/1.957421/en-misstankt-i-fallet-louise
http://www.kvp.se/nyheter/1.1102442/janne-josefsson-det-finns-ingen-anstandighet-alls
http://www.expressen.se/1.1102377
http://www.kvp.se/nyheter/1.1103101/pappan-jag-vill-inte-ha-vardnaden#comments
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=590357


 51 

2007-12-13: ”Inget tjänstefel efter fallet Louise” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=724428 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13: ”Socialchefen i Vetlanda får polisskydd” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=638806 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-20: ”Vreden växer i Vetlanda” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=641507 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13: ”Varför fick jag ingen hjälp när jag som mest behövde det?” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=638967 (verifierad 2008-12-20) 

 

 

Svenska Dagbladet 

2007-04-21: ”Louise fosterpappa: ”Vi har utsatts för trakasserier och hot” ändrad: 2007-09-27  
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_220513.svd ( verifierad 2008-12-20) 

2007-04-20:”Tv-strid om fallet Louise”,  ändrad 2007-9-27 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_220025.svd ( verifierad 2008-12-20) 

  

Sveriges radios hemsida 

2007-10-20: ”Kritiserad utredare JO-anmäld” 

http://www.sr.se/cgi-bin/JOnkoping/nyheter/artikel.asp?Artikel=1668103 (verifierad 2008-12-20) 

 

Artiklar, samt chatten om ”Fallet Louise” från Uppdrag gransknings hemsida (SVT) :  

Chatten efter programmet Publicerad 10 april 2007 - 22:03, uppdaterad 17 april 2007 - 21:51 

http://svt.se/2.68059/1.802952/chatt_efter_programmet_10_april (verifierad 2011-04-20) 

2007-04-10: Så gjorde vi reportaget om Louise 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=800575 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-10, uppdaterad 2007-05-23: Ingen ingrep för att hjälpa Louise 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=800297 (verifierad2008-12-20) 

2007-04-10, uppdaterad 2007-04-12: Dokument: Kritik mot kommunen 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=802663; 

2007-04-11: Socialchefen ber Louise om ursäkt 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=803355 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-11, uppdaterad 2007-04-12: Många polisanmälningar mot kommunen 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=803850 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-12: Kritiserad Vetlandachef avgår 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=804325 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13: Tack till alla som bryr sig” 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=804842 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-13: Stämningsplaner mot kommunen grundlösa 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=805073 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-14: Demonstranter krävde chefens avgång  

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=806013 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-17: Socialchefen i Vetlanda sjukskriven 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=807528 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-20: JO utreder inte Louise-fallet 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=811041 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-21: Fosterpappan kritisk mot socialtjänsten 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=811341 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-21: Utredare ska granska Vetlanda 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=812385 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-29: Hedbrant saknade kunskap om lagen 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=816682 (verifierad 2008-12-20) 

2007-05-10: Regeringen reagerar efter ”Fallet Louise” 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=824689 (verifierad 2008-12-20) 

2007-05-10: Reportaget utsett till ”Månadens knäck” 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=724428
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=638806
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=641507
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=638967
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_220513.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_220025.svd
http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?Artikel=1668103
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=800575
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=800297
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=802663
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=803355
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=803850
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=804325
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=804842
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=805073
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=806013
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=807528
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=811041
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=811341
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=812385
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=816682
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=824689


 52 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=824938 (verifierad 2008-12-20) 

2007-05-21: Socialchefen har ingen tanke på att avgå 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=832254 (verifierad 2008-12-20) 

2007-05-21: Ingen ansvarsfrihet för socialnämnden 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=854236 (verifierad 2008-12-20) 

2007-08-17: Två reportage tävlar i Prix Europa 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53676&a=887162 (verifierad 2008-12-20) 

2007-08-29: Vetlandachef utpekas som syndabock 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=895645 (verifierad 2008-12-20) 

2007-08-29: Nils Hansson: Utredaren manipulerar fakta 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=896197 (verifierad 2008-12-20) 

2007-09-13: Ola Götesson kvar- med mindre ansvar 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=909032 (verifierad 2008-12-20) 

2007-10-21: Hederspris för ”Fallet Louise” 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=945913 (verifierad 2008-12-20) 

2008-03-06, uppdaterad  2008-04-23: ”Louise” stämmer Vetlanda kommun 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=1077737 (verifierad 2008-12-20) 

2008-04-23: ”Louise” får 200 000 kr i ersättning 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=1123063 (verifierad 2008-12-20) 

2009-02-18- Ug-Chatt om Louises nya liv 

http://svt.se/2.105863/1.1449632/chatt_efter_programmet_br_om_louises_nya_liv 

(verifierad 2011-03-15) 

 

Smålandsnytts hemsida (SVT): 

2007-08-29, uppdaterad 2007-08-30: Socialchefen lastas inte för fallet Louise 

http://medlem.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33731&a=895640 (verifierad 2008-12-25) 

 

Vetlanda kommuns hemsida om ”Fallet Louise”:  

2007-07-17: Plan för utredning av socialtjänstens verksamhet 

http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/demokratikommun/krissakerhet/sarskildahandelser/f

alletlouise/louise/planforutredningavsocialforvaltningensverksamhet.5.73f533b01130196a0378000328

5.html ( verifierad 2008-12-25)  

 

Uppdrag gransknings program: 

2007-04- 10: Historien om Louise 

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_searc

h527895&lpos=3 (verifierad 2008-12-25) 

2007-04-10: Webbexklusivt: Längre intervju med socialchefen 

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_searc

h527895&lpos=3 (verifierad 2008-12-25) 

2007-04- 24: Direkt från Vetlanda 

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_searc

h527895&lpos=3 (verifierad 2008-12-25) 

2009-02-18 :Louise - hur gick det sen?  

http://svt.se/2.105857/louise_-_hur_gick_det_sen (verifierad 2009-02-18) 

 

TV 8: 

2007-04-19: Adaktussons program om “fallet Louise”  

http://viastream.player.mtgnewmedia.se/inner.php?TvSkin=tv8_se&PKCatID=595','','statusbars=no,wi

dth=915,height=532,top=100,left=50 (verifierad 2008-12-25) 

 

 Polisens foton från ”tältlägret”:  

http://www.svt.se/svt/road/Classic/article/615/jsp/Render.jsp?a=800538&d=34187&index=0&popup=

true&lid=puff_800297&lpos=extra_0 (verifierad 2008-12-25) 

 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=824938
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=832254
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=854236
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53676&a=887162
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=895645
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=896197
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=909032
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=945913
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=1077737
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=1123063
http://svt.se/2.105863/1.1449632/chatt_efter_programmet_br_om_louises_nya_liv
http://medlem.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33731&a=895640
http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/demokratikommun/krissakerhet/sarskildahandelser/falletlouise/louise/planforutredningavsocialforvaltningensverksamhet.5.73f533b01130196a03780003285.html
http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/demokratikommun/krissakerhet/sarskildahandelser/falletlouise/louise/planforutredningavsocialforvaltningensverksamhet.5.73f533b01130196a03780003285.html
http://www.vetlanda.se/vanstermeny/vadsokerdu/demokratikommun/krissakerhet/sarskildahandelser/falletlouise/louise/planforutredningavsocialforvaltningensverksamhet.5.73f533b01130196a03780003285.html
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=64513&a=812474&lid=is_search527895&lpos=3
http://svt.se/2.105857/louise_-_hur_gick_det_sen
http://viastream.player.mtgnewmedia.se/inner.php?TvSkin=tv8_se&PKCatID=595','','statusbars=no,width=915,height=532,top=100,left=50
http://viastream.player.mtgnewmedia.se/inner.php?TvSkin=tv8_se&PKCatID=595','','statusbars=no,width=915,height=532,top=100,left=50
http://www.svt.se/svt/road/Classic/article/615/jsp/Render.jsp?a=800538&d=34187&index=0&popup=true&lid=puff_800297&lpos=extra_0
http://www.svt.se/svt/road/Classic/article/615/jsp/Render.jsp?a=800538&d=34187&index=0&popup=true&lid=puff_800297&lpos=extra_0
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Nyhetsinslag i Smålandsnytt:   
”Utredning presenteras i Vetlanda” 

http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896199&lid=puff_

895640&lpos=extra_0 (verifierad 2008-12-04) 

”Barbro Hindberg i Smålandsnytts studio” 

http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896306&lid=puff_

895640&lpos=extra_1 (verifierad 2008-12-04) 

 

Utredningar: 

Jönköpings länsstyrelses beslut med kritik mot Vetlanda socialnämnd 2006-11-17   

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=802663http://www.svt.se/content/1/c6/80/26/63/l

ansbeslut_ny.pdf (verifierad 2008-12-20)  

2006-11-30:Boo Hedbrants svar till socialnämnden 

http://www.svt.se/content/1/c6/80/26/63/vetlandasvar.pdf (verifierad 2008-12-20) 

2007-09-05: Barbro Hindbergs rapport: Bakom ”fallet Louise”  

http://www.vetlanda.se/download/18.4f3dc665114b17fc3bd80003857/Bakom+fallet+Louise.pdf 

(reviderad 2008-12-25) 

2008-04-22 : JO:s beslut i utredning med diarienummer: 1805-2008,1806-2008,1807-2008 

http://www.JO.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX

_SFS_Decision&Id=2992 (verifierad 2008-12-20) 

2007-04-19: JO:s beslut diarienummer: 1598-2007 att inte öppna utredning av Vetlanda 

socialförvaltning, och Vetlanda socialnämnd mfl. angående  underlåtenhet att agera i ”fallet Louise” 

http://www.JO.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX

_SFS_Decision&Id=2290 (verifierad 2008-12-20) 

 

http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896199&lid=puff_895640&lpos=extra_0
http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896199&lid=puff_895640&lpos=extra_0
http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896306&lid=puff_895640&lpos=extra_1
http://medlem.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=33745&a=896306&lid=puff_895640&lpos=extra_1
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=802663http://www.svt.se/content/1/c6/80/26/63/lansbeslut_ny.pdf
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=68059&a=802663http://www.svt.se/content/1/c6/80/26/63/lansbeslut_ny.pdf
http://www.svt.se/content/1/c6/80/26/63/vetlandasvar.pdf
http://www.vetlanda.se/download/18.4f3dc665114b17fc3bd80003857/Bakom+fallet+Louise.pdf
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=2992
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=2992
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=2290
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=2290

