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The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the 

accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. 

He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and 

columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. 

The main questions this study examined are: How and what did Aftonbladet report 

regarding one of their own journalists being accused for sexual harrassment? And how 

did the reporting comply with the editorial policy at Aftonbladet? 

The method of the study was a case study and critical discourse analysis, with the aim to 

examine news and whether the newspaper followed its editorial policy. The main theme 

listed in the texts published by Aftonbladet was that an Aftonbladet employee was 

accused for rape. Additional themes where discourses regarding the work environment 

at Aftonbladet and a moral discourse regarding the ethics of publishing names and 

reporting openly about the accusations. Other accusations than rape are not mentioned 

in Aftonbladet, except in one article regarding an interview with Fredrik Virtanen. 

Further, the published texts mainly consists of opinions and interviews of management 

at Aftonbladet, including Fredrik Virtanen. Thus, Aftonbladet has reported the case one-

sidedly. The message mediated in texts regarding press ethics and news prioritation is 

that the case was primarly treated as a staff issue rather than news. The criticism 

directed against Aftonbladet regarding lack of news reporting and openness has been 

answered by Aftonbladet with reference to the fact that the newspaper follows the press 

ethics and publishing rules.  However, it can be determined that Aftonbladet, despite its 

reference to press ethics, did not follow its own editorial policy when reporting the case. 
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1 Inledning 
I oktober 2017 uppkom hashtaggen #metoo som blev det hetaste samtalsämnet inom 

feministisk och aktuell samhällsdebatt, inte bara på tv och sociala medier, utan i de 

flesta sociala sammanhang. Alla pratade helt plötsligt om #metoo, och vissa menar att 

detta var början på en ny feministisk revolution. Denna hashtag har inte bara vuxit 

enormt snabbt, utan har även bidragit till att avsätta flera män från sina maktpositioner i 

mediebranschen. Sexualbrott, ofredanden och sexuella trakasserier kom upp till ytan 

och det skrevs om mäns ansvar och kvinnors utsatthet i såväl sociala medier som 

etablerad svensk press. Ett fall som kom upp till ytan i samband med detta rörde en 

journalist som brottsförövare och denna studie syftar till att undersöka hur dessa 

anklagelser om brott gestaltats i Aftonbladet, vilket är tidningen han arbetade för då han 

anklagades för sexualbrott. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Denna uppsats ämnar undersöka hur en svensk etablerad kvällstidning hanterar 

anklagelser som riktats mot en av deras egna anställda genom producerandet av 

nyhetstexter. Det fall som analyseras är journalisten Fredrik Virtanens avgång från 

ledarsidan på Aftonbladet i samband med att han anklagats för olika sexualbrott. 

Eftersom detta fall berör pressetik, nyhetsvärde och personalansvar är studiens syfte att 

undersöka hur Aftonbladet hanterat motsättningarna mellan dessa tre ansvarsområden.  

För att gå in på djupet i min analys använder jag mig av en explorativ fallstudie som 

metod, då det specifika fallet granskas närmare med en kritisk diskursanalys genom en 

närläsning av nyhetstexter. För att avgränsa studien har jag valt att göra en djupgående 

analys av innehållet i den tidning journalisten var anställd på och hur detta innehåll 

förhåller sig till tidningens redaktionella policy, då pressetik diskuteras i texterna. 

 

Studien lyfter även fram de maktdiskurser som skapas då en journalist förlorar sin makt 

när han själv är den aktuella nyheten och på vilket sätt tidningen han representerar väljer 

att rapportera denna nyhet, då han tvingas avgå för att han anklagas för sexualbrott och 

ofredanden utan fällande dom. Då min kartläggning av händelseförloppet indikerar en 

skillnad i rapporteringen av händelsen på Aftonbladet jämfört med andra svenska 

medier, har jag även valt att lyfta fram diskurser som rör pressetik och publicistiskt 

ansvar i nyhetstexterna. Detta för att bidra till en djupare förståelse varför Aftonbladets 
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rapportering skiljer sig jämfört med övrig svensk press i just detta fall. I det empiriska 

materialet ingår även Aftonbladets redaktionella policy, då en del i analysen består i att 

sätta nyhetstexterna i relation till denna. Vad min forskning kan tillföra forskningsfältet 

inom området journalistik är hur vikten av nyhetsvärde och pressetik i relation till 

personalansvar ställs mot varandra då en journalist anklagas för brott.  

 

Tidigare forskning har gjorts kring brottsjournalistik, pressetik och nyhetsvärdering som 

rör sexualbrott. Vad som särskiljer detta fall är området fallet berör mellan dessa ämnen. 

Då en väl etablerad svensk kvällstidning får utstå kritik för att tidningen inte har följt sin 

huvudsakliga roll; att förmedla objektiva granskningar av samhället, med anledningen 

att nyheten och händelsen handlar om en av tidningens egna anställda journalister. 

Denna studie kan alltså tillföra ännu en aspekt till ämnet pressetik, då studien särskiljer 

sig genom att undersöka vad som händer på en tidning när en av de anställda 

journalisterna är nyheten själv samt huruvida tidningen följer sin redaktionella policy i 

rapporteringen av denna händelse. Studien kan även tillföra en aspekt till ämnet 

brottsjournalistik, då den undersöker hur sexualbrottsanklagelser gestaltats i 

nyhetstexter i ett särskilt fall då den anklagade själv är journalist och hur detta påverkar 

journalistiken som produceras kring fallet. Studien kan likväl tillföra en aspekt till 

ämnet nyhetsvärdering, då analysen lyfter fram på vilket sätt Aftonbladet har valt att 

värdera producerandet av nyheter i relation till personalansvar, där i just detta fall, 

personalansvaret har företrätt nyhetsvärdet.  

Med denna studie av detta unika fall hoppas jag därför att den kan tillföra en aspekt i 

fortsatt forskning och diskussion kring nyhetsvärdering och pressetik.  

 

1.2 Frågeställningar 

Då uppsatsen har två sorters empiriskt material, utgår studien ifrån två huvudfrågor. 

Hur och vad rapporterade Aftonbladet till sina läsare när en av deras journalister 

anklagades för sexualbrott? 

Hur förhöll sig rapporteringen till Aftonbladets redaktionella policy? 

 

För att gå in på djupet och täcka fallet ur flera teoretiska perspektiv kommer analysen 

att utgå ifrån fem analysfrågor. Dessa är: 
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1. Vilka huvudteman och delteman kan identifieras i texterna? 

2. På vilket sätt förmedlas de första anklagelserna mot Fredrik Virtanen i Aftonbladet? 

3. Hur gestaltas Fredrik Virtanens avgång från ledarsidan i Aftonbladet? 

4. Vad uttalar sig Aftonbladet om rörande pressetik och nyhetsvärdering i texterna? 

5. Vilka personer ges störst utrymme i texterna som rör anklagelserna mot Fredrik 

Virtanen? 

 

Analysfrågorna är formulerade på så sätt att det ska tydliggöras på vilket sätt 

Aftonbladet rapporterat kring händelsen och vilka frågor kring pressetik och 

nyhetsvärdering som texterna berör. En av analysfrågorna är även särskilt formulerad 

för att lyfta fram huvudteman och delteman i texterna, då jag kommer använda mig av 

kritiskt diskursanaltisk metod enligt Van Dijks modell som fokuserar på texternas teman 

för att få en djupare förståelse kring Aftonbladets agenda. Den sista analysfrågan är 

formulerad på så sätt för att ur ett genusteoretiskt perspektiv lyfta fram vilka personer 

som får makten att uttala sig i Aftonbladets texter som rör händelsen. Då flera 

nyhetstexter berör pressetiken, kommer även Aftonbladets redaktionella policy vägas in 

och sättas i relation till nyhetstexterna under analysfråga 2, 4 och 5.  

 

2 Bakgrund 
För att tydligt förklara händelseförloppet har jag kartlagt det i form av en tidslinje. 

Materialet som beskrivs i tidslinjen är hämtat från databasen Mediearkivet Retriever, då 

jag har gått igenom samtliga artiklar dag för dag med hjälp av sökorden “aftonbladet” 

och “metoo” med avgränsning till svensk press. För att få fram material från den 16-

17:e oktober har jag även använt sökorden “cissi”, “wallin” och “metoo” för att få ett 

bredare resultat i databasen då tidningen Aftonbladet inte alltid nämns i artiklarna. 

Nedan följer en tidslinje från 16:e oktober 2017 till 29:e oktober 2017 med information 

kring vilka medier som skrev vad och när det inträffade. 

 

Händelseförlopp från anklagad till avsatt 

16 oktober: Cissi Wallin publicerar anklagelsen och namnger Fredrik Virtanen i ett 

inlägg på sitt Instagramkonto. Alternativa medier publicerar händelsen via webben.  

17 oktober: Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets publisher, kommenterar anklagelsen i ett 

inlägg på bloggen Aftonbladet inifrån. Fåtal medier skriver om händelsen via webben. 
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18 oktober: Svensk press, både alternativa och etablerade medier publicerar att den 

anklagade Aftonbladet-medarbetaren tar timeout. Samtliga artiklar utan att namnge 

Fredrik Virtanen. Aftonbladet Morgon (webb-tv) tar upp händelsen och intervjuar Sofia 

Olsson Olsén angående namnpublicering. Aftonbladet publicerar kolumn ”Aftonbladet 

har nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp”.  

19 oktober: Ytterligare medier skriver att den anklagade Aftonbladet-medarbetaren tar 

timeout, utan att namnge Fredrik Virtanen. Aftonbladet publicerar en åsiktsbaserad text 

”Efter kritiken: Utreds externt & tar timeout”. 

20 oktober: En humorgrupp i Aftonbladet webb-tv namnger Fredrik Virtanen i 

livesändning. Aftonbladet raderar klippet efter sändning eftersom han namngavs. 

Debattartikel om ämnet publiceras i Aftonbladet ”Kändisarna stjäl syret – sociala 

medier får inte avgöra vem som är skyldig”. Kort artikel i Aftonbladet av Lena Mellin 

”Därför publicerar vi inte namn”.  

22 oktober: Debattartikel om ämnet ”Glädjande att män fått upp ögonen – men det 

finns även en baksida” av Lena Mellin på Aftonbladet webb. Sveriges Radio publicerar 

ett ljudklipp från ett avsnitt av podden Medierna med tillhörande webbartikel. Klippet 

heter ”Värderar Aftonbladet sina egna högre än nyhetsintresset?” och journalisterna 

diskuterar varför ”Aftonbladets nyhetsbevakning lyst med sin frånvaro”. Sofia Olsson 

Olsén intervjuas i klippet angående varför Aftonbladet inte granskat denna nyhet på 

samma sätt som andra nyheter och Sofia Olsson Olsén försvarar sig med att ”det är en 

balansgång mellan ansvaret för personalen och nyhetsrapporteringen”.  

24 oktober: Aftonbladet pulicerar en kolumn ”#metoo lyfter på locket – så tar vi vårt 

ansvar” skriven av Sofia Olsson Olsén.  

25 oktober: Expressen publicerar extra bilaga om fallet, denna publiceras redan på 

morgonen kl 06:00. Aftonbladet publicerar intervju ”Virtanen: Jag har betett mig tölpigt 

och skitstövligt” efter kl 14 på eftermiddagen. Fredrik Virtanen ställer upp på flertalet 

intervjuer och nyheten exploderar i samtliga svenska medier. Aftonbladet publicerar 

intervju med Cissi Wallin ”Cissi Wallin om anklagelserna mot Virtanen: bara toppen av 

ett isberg”. Dagens Nyheter publicerar en artikel om Aftonbladet ”DN granskar krisen 

på Aftonbladet – sexism och tystnadskultur”. Svenska Dagbladet publicerar artikel om 

anklagelserna mot Fredrik Virtanen ”12 kvinnor anklagar Virtanen för sextrakasserier 

och övergrepp”. Aftonbladet publicerar en artikel om sextrakasserier med hänvisning 

till Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets granskning av Aftonbladet. I Aftonbladet 

Morgon (webb-tv) kommenterar Sofia Olsson Olsén DN:s granskning.  
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26 oktober:  Sveriges Radio P1 morgon intervjuar Sofia Olsson Olsén och publicerar 

klippet och en webbartikel med rubiken ”Aftonbladets chefredaktör om kritiken”. 

Aftonbladet publicerar intervju med Virtanen, Wallin och fakta om anklagelserna på 5 

sidor i tryckt upplaga av tidningen. Aftonbladet publicerar intervju med Schibstedts VD 

på webben. Aftonbladet publicerar intervju med Stefan Löfvén om händelsen på 

webben.  

27 oktober:  Aftonbladet publicerar en ledare ”Om alla män kan hålla tyst en liten 

stund” om sexism. Dagens Nyheter (tryckt) publicerar en ledare ”Lärdom från 

Aftonbladet”. Samma intervjuer med Schibstedts VD och Stefan Löfvén som 

publicerades via webben dagen innan publiceras i Aftonbladets upplaga av tryckt 

tidning. Aftonbladet publicerar en artikel ”Kvinnor gör ny version av Dokumentet”. 

28 oktober: Expressen intervjuar Fredrik Virtanen.  

29 oktober: Aftonbladet publicerar krönika ”Om krisen på Aftonbladet” där Karin 

Pettersson meddelar att Fredrik Virtanen inte får jobba kvar på Aftonbladets ledarsida 

med tanke på de anklagelser som kommit fram den senaste tiden. Nyheten tas även upp 

i Aftonbladet morgon-TV då Karin Pettersson intervjuas. Aftonbladet publicerar även 

en artikel med rubriken ”Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida”. TT intervjuar 

Fredrik Virtanen om hans avgång och intervjun publiceras i många svenska medier.  

 

Aftonbladet som tidning har kritiserats i samband med att Fredrik Virtanen anklagas för 

våldtäkt genom Cissi Wallins instagraminlägg. Den övergripande kritik Aftonbladet får 

utstå avser tidningens nyhetsvärdering och hantering av ärendet. Sofia Olsson Olsén 

som är ansvarig utgivare, VD och chefredaktör, ställs till svars i flertalet intervjuer 

angående hur tidningen har hanterat ärendet och hon svarar att det för henne varit en 

kluven situation, då hon ansvarar för sin personal samtidigt som hon ansvarar för vad 

tidningen ska publicera och inte. Den kritik som har framförts menar att Aftonbladet i 

detta fall har valt att prioritera sin personal framför nyhetsrapporteringen, när fallet 

handlar om en av deras egna anställda. Detta väcker en fråga för mig om konflikten 

mellan pressetik och personalansvar, vilket jag återkommer till senare i min analys.  

 

2.1 Tidigare forskning 

I mitt sökande efter tidigare forskning inom området pressetik och brottsjournalistik har 

jag inte kunnat tillgå forskning som är baserad på ett liknande fall. Det finns alltså inte 

någon tidigare forskning att tillgå som berör en fallstudie då en journalist anklagas för 
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att ha begått sexualbrott och hur dessa anklagelser gestaltats i svensk press. Forskningen 

som denna studie tillför till området är på så sätt unikt, vilket motiverar varför denna 

studie främst kan tillföra en ny aspekt inom journalistikforskningen. Men om man ser 

utanför ramarna av en fallstudie då det handlar om journalisten som förövare finns det 

flertalet tidigare genomförda studier, som kan ha en förankring i mitt forskningsområde.  

 

I En studie i medier och brott studeras relationen mellan medier och brott och hur dessa 

två forskningsfält interagerar. Hur det postmoderna samhället är som besatt av brott och 

våld och hur detta samspelar med journalistiken ur ett historiskt perspektiv, från 1950-

tal till 1990-tal. Studien kommer fram till att västvärldens brottsbekämpning är till stor 

del beroende av medieutvecklingen och hur journalistiken granskar och ständigt bevakar 

rättegångar, brottsfall och gör det till sensationsnyheter i samhället (Pollack, 2001). Att 

ha denna studie i åtanke anser jag viktigt då denna studies fall berör ämnet 

brottsjournalistik. Ester Pollacks resultat påvisar ett allmänintresse som existerar när 

journalistiken lyfter fram brott och brottsbekämpning, vilket även kan förklara till viss 

del varför fallet om Fredrik Virtanen har uppmärksammats i svensk press.  

 

I forskningsrapporten Pressetiken – i vems tjänst? jämförs och undersöks den svenska 

pressetiken med andra länders motsvarigheter till pressetik. Studien innefattar även 

fältintervjuer, då ett antal ansvariga utgivare inom svensk press under tidigt 00-tal och 

tre pressombudsmän från skilda epoker har intervjuats. Intervjustudien antyder att det 

pressetiska systemet i Sverige har gott stöd hos journalister och publicister. Studiens 

resultat presenterar att det råder god tillit till svensk pressetik (Falkheimer & 

Leijonhufvud, 2002). Denna forskning är relevant att sätta i relation till denna studie, då 

nyhetstexterna som denna studie analyserar berör pressetik och ämnar diskutera hur 

Aftonbladet har förhållt sig till de pressetiska reglerna i gestaltningen av anklagelserna 

riktade mot journalisten Fredrik Virtanen. Fallet i sig väckte debatt i såväl sociala 

medier som svensk press då frågan om pressetik i relation till nyhetsvärde har 

omdiskuterats.  

 

I avhandlingen Redaktionell policy – om journalistikens mål och inriktning i svensk 

dagspress undersöks genom en kvantitativ studie huruvida svensk dagspress använder 

sig av interna policydokument och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa 

dokument. Studien undersöker förekomsten av policydokument och kommer fram till 
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att av 91 dagstidningar fanns det 45 tidningar som använde sig av utformade 

policydokument 1995. Studiens resultat påvisar samband mellan dessa policydokument 

och diskuterar dessa och hur stor betydelse ett policydokument har på en redaktion. 

Studien kommer fram till att de övergripande likheterna som kan utläsas i 

policydokumenten är redaktionens ställning, redaktionens uppdrag, redaktionens 

strategi, etikfrågor, arbetsmetoder samt regler för det inre redaktionella arbetet 

(Andersson Odén, 2001). Denna studie är relevant att jämföra med min forskning, då en 

viktig del av analysen tar avstamp i Aftonbladets redaktionella policy och huruvida 

denna har följts i gestaltningen av fallet som min studie undersöker.  

 

3 Litteraturöversikt 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Kritisk diskursanalys 

För att analysera språk i relation till makt kommer jag använda mig av kritisk diskursanalys 

enligt Van Dijks modell. Samhället genomsyras av underliggande budskap och ideologier, som 

diskursivt kommer till uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Kritisk diskursanalys handlar 

om att se och förstå bortom de konkreta ord och den text som uttrycks och försöka förstå socialt 

förankrade och förutfattade värderingar som måste finnas för att använda och uttrycka de ord 

som används i texten (Berglez & Olausson, 2012).  

Eftersom Van Dijks modell innefattar en tydlig modell för detaljerade studier av språk anser jag 

denna analysmetod som mest lämplig för min uppsats, då jag har för avsikt att göra en 

detaljerad analys av Aftonbladets nyhetstexter. Van Dijk delar in analysen av text i makro- och 

mikrostrukturer. Inom makrostrukturen finns de övergripande teman som presenteras i texten, 

till exempel rubriken i en nyhetstext. (Van Dijk, 1988) Hur dessa makro- och mikrostrukturer 

delas in och definieras förklaras vidare i kapitlet metod och urval.  

 

Det centrala begreppet inom Van Dijks diskursanalytiska modell är sociokognition. För att ta 

nyhetstexter som exempel, så bygger nyhetstexterna på en redan existerande kognition hos 

journalisterna och läsarna. Journalisterna producerar nyhetstexter på ett sätt som läsarna redan 

är införstådda med, det finns ett kognitivt schema. (Berglez, 2010). Genom en kritisk 

diskursanalys ämnar jag lyfta fram de sociokognitiva budskapen och eventuella 

transformationsdiskurser som finns i nyhetstexterna från Aftonbladet. Det vill säga sättet på 

vilket Aftonbladet har rapporterat och framställt det förändrade synsättet på Fredrik Virtanen 
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under denna period. Det övergripande teoretiska perspektivet kritisk diskursanalys kan tillföra 

min studie är således att lyfta fram maktförhållanden och underliggande budskap i 

nyhetstexterna.  

 

3.1.2 Gestaltningsteori och nyhetsvärdering 

Att det finns sex faktorer som påverkar nyhetsvärderingen och vilka händelser som blir 

nyheter är den rådande uppfattningen bland forskare inom journalistik. Faktorerna är då 

närhet, elitcentrering och kändisskap, de institutionella agendorna, avvikelse och 

sensation, hot och risker och slutligen kontinuitet (Strömbäck, 2015). Varför just dessa 

faktorerna är avgörande och hur dessa mönster inom nyhetsrapporteringen kan 

kritiseras, finns det flertalet teorier kring (Strömbäck, 2015). I min uppsats har jag för 

avsikt att diskutera och utgå ifrån Shoemaker och Reeses hierarkiska modell inom 

nyhetsvärderingteori som besvarar varför dessa faktorer är avgörande inom 

nyhetsvärdering.  

 

3.1.2.1 Den hierarkiska modellen enligt Shoemaker och Reese  
Varje nyhetsmedium påverkas och är beroende av den kontext det befinner sig i. Hur 

nyhetsvärderingen går till påverkas av flera faktorer, en del är strukturella, 

organisatoriska, individuella eller situationsberoende. Enligt denna 

nyhetsvärderingsteori finns en hierarkisk modell för hur nyhetsvärderingsprocessen går 

till. Hierarkiska modellen består av fem nivåer. Dessa är: 

1. Individer 

2. Medierutiner 

3. Medieorganisationer 

4. Sociala institutioner 

5. Sociala system 

Med individerna menas journalisterna och redaktörerna som arbetar med nyheterna. 

Vilka som är anställda på redaktionerna påverkar således nyhetsproduktionen, eftersom 

dessa individer bär med sig egna värderingar och normer. Journalister kan dock inte 

skriva fritt vad de vill i medierna, därför vägs medierutinerna in. Medierutiner innebär 

till exempel spelreglerna för press, radio och tv som innefattar Publicitetsreglerna, 

Yrkesreglerna och riktlinjer mot textreklam som har framtagits av Svenska 
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Journalistförbundet. 1 Journalistförbundet är en medieorganisation, vilket ligger ovanför 

medierutinerna i den hierarkiska modellen. Medieorganisationer kan verka i samband 

med sociala institutioner, beroende på vilket nyhetsmedie det handlar om (Strömbäck, 

2015; Shoemaker & Reese, 2014). För att ta Afonbladet som exempel, så är den till viss 

del politisk och påverkas då av en social institution. Slutligen påverkas 

nyhetsvärderingen av de sociala system vi lever i. Med detta menas de normer och 

värderingar som gäller i allmänhet i vårt land till exempel.  

 

3.1.2.2 Gestaltningsteorin enligt Shehata 
Nära kopplat till nyhetsvärderingsteori finns gestaltningsteorin. Medan 

nyhetsvärderingsteori behandlar vad som blir nyheter och varför, behandlar 

gestaltningsteorin hur dessa nyheter presenteras. Gestaltningsteorin handlar således om 

kommunikation och hur medvetna eller omedvetna redaktionella val ständigt påverkar 

på vilket sätt nyheter skapas (Shehata, 2015). Gestaltningsteorin utgår ifrån att mänsklig 

interaktion formas genom meningsskapande processer och hur detta bidrar till att vi 

uppfattar vår omvärld på ett visst sätt. Inom journalistikforskning används begreppet 

framing när man talar om gestaltningsteori. Innebörden av detta begrepp kan förklaras 

på så sätt att frame metaforiskt sätt betyder fönster och nyhetstexter är människornas 

fönster mot omvärlden. (Ibid, 2015). Vad som skrivs och på vilket sätt världen gestaltas 

i form av nyheter påverkar hur människorna som läser tidningen uppfattar sin omvärld. 

Att nyhetsmedierna dock skulle återspegla verkligheten som den faktiskt ser ut finns det 

inget stöd för i forskningen. Metaforen att nyhetsmedier är människors fönster mot 

verkligheten bidrar till uppfattningen om att människor enligt det synsättet kan ta del av 

en nyhetsjournalistik och på så sätt skapa sig en objektiv uppfattning av världen. Det är 

detta synsätt som främst legitimerar journalistikens roll som som förmedlare av 

information i samhället (Strömbäck, 2014). Istället för att se nyhetstexter som 

spegelbilder av verkligheten bör man enligt gestaltningsteorin se dem som 

rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten. Det går alltså aldrig att konstruera 

en helt objektiv bild av verkligheten då det journalistiska yrket handlar om att välja och 

välja bort vad som inkluderas i nyhetstexterna. Det finns två observationer varpå 

gestaltningsteorin vilar. Den första är som tidigare nämnt, att nyheternas frame av 

verkligheten aldrig är identisk med den aspekt av verkligheten som nyheten handlar om. 

Den andra observationen är att det som har betydelse för människors bild av 
                                                
1 Spelregler för press, radio och tv finns att tillgå hos https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-
press-radio-och-tv.	 
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verkligheten inte är verkligheten i sig – utan nyheternas frame av verkligheten som 

människorna tagit del av (Ibid, 2014). Detta innebär att ju mer människorna tar del av 

medier och nyhetstexter, desto större makt och påverkan har medierna i människors 

verklighetsuppfattning. I min fallstudie anser jag att gestaltningsteorin är viktig att 

inkludera i min teoretiska referensram, då jag ämnar undersöka hur en journalist som 

anklagas för sexualbrott gestaltats i Aftonbladet. Med hjälp av gestaltningsteoretiskt 

perspektiv ämnar jag lyfta fram på vilket sätt Aftonbladets användande av framing och 

återberättande av de anklagelser som riktats mot Fredrik Virtanen gestaltats och hur 

nyhetstexterna som är mitt analysurval kan bidra till en form av verklighetsuppfattning 

hos läsarna.  

 

3.1.3 Genusperspektiv och teori 

De nyhetstexter som tas fram i materialet kommer även att studeras ur ett 

genusperspektiv, för att lyfta fram maktrelationer i texterna kopplat till genussystemet. 

Genusforskare och feminister menar att genussystemet förklarar hur genus är en 

relationell kategori och att inom det binära genussystemet, sätts alltid det normativt 

kvinnliga i relation till det normativt manliga (Gemzöe, 2003). Medierna fungerar som 

aktör och forum i samhällsdebatten, konstruktör och rekonstruktör av världsbilder, 

vilket ger medierna en säregen diskursiv makt och påverkan på opinionen i samhället. 

Genusteori syftar till att lyfta fram vad genus är och hur manlighet respektive 

kvinnlighet konstrueras liksom maktrelationer inom och mellan könen, och hur dessa 

relaterar till klass, etnicitet och läggning. Olika medier har sin medielogik och sina 

berättarstrukturer, och när samhället skildras i media innefattar detta även aspekter kring 

femininet och maskulinitet kopplat till sociokulturellt sammanhang (Hirdman & 

Kleberg, 2015). Jag anser detta perspektiv vara viktigt att inkludera i min teoretiska 

referensram, då fallet och nyhetstexterna väcker en fråga om feminism och 

maktstrukturer i samhället kopplat till kön.  

 

4 Metod och material 
 
4.1 Fallstudie som metod 
 
Då jag haft som avsikt i min studie att granska en särskild händelse under ett begränsat 

tidsspann på en särskild tidning ur ett kvalitativt perspektiv faller det sig naturligt att jag 

valde explorativ fallstudie som metod. Fallstudier ter sig vara bäst lämpade då 
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forskningsområdet avser en händelse, organisation eller ett system då analysuppgiften 

blir att granska eller förstå detta fenomen, denna händelse eller fall. Fallstudier anses 

vara bäst tillämpliga då analysobjekten är komplexa och problematiken ligger i att 

analysera ett objekt i sin kontext. (Backman, 2016). För att förtydliga fallstudien som 

metod menar Yin att “Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av 

fallstudier, är att den försöker belysa ett beslut eller en uppsättnings beslut: varför de 

fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev.” (2007, s. 30). I denna studies 

fall innebär besluten de genom nyhetsvärdering och pressetik fattade beslut som 

Aftonbladet tagit, då de valt att rapportera om anklagelserna mot sin egen journalist på 

ett visst sätt, vilket denna studies syfte är att lyfta fram. Jag har även jämfört 

nyhetstexterna i relation till Aftonbladets redaktionella policy, för att analysera hur 

nyhetsrapporteringen kring fallet förhåller sig till de regler och riktlinjer tidningen ska 

följa. Denna aspekt av hur texterna förhåller sig till Aftonbladets redaktionella policy, är 

relevant för vissa av analysfrågorna som ställdes och har därför inte tagits upp i 

samtliga analysfrågor.  

I mitt fall var min fallstudie främst explorativ då jag har undersökt hur fallet med 

Fredrik Virtanen gestaltats på hans egen arbetsplats Aftonbladet.  

Generellt är fallstudier lämpliga då forskningsfrågor som “hur” och “varför” ställs och 

fokus ligger på aktuella händelser i en kontext som är ett konkret socialt sammanhang 

(Yin, 2007). En fallstudie bygger på tydligt utformande av forskningsfrågor och strategi 

för att genomföra studien. För min forskning har fem frågor formulerats som jag använt 

för att bygga min analys på och den strategi min forskning vilar på som metod är 

huvudsakligen kritisk diskursanalytisk metod enligt Van Dijks tematiska och 

schematiska strukturmodeller.  

 
4.1.1 Kritisk diskursanalytisk metod enligt Van Dijk 

För att kunna genomföra fallstudien av nyhetstexterna har jag valt att följa Van Dijks modell 

som metod i min närläsning av texterna. Denna metod syftar till att studera en text på flera 

nivåer. Dessa är sociokognitiva scheman eller så kallade frames, vilket innefattar de 

schematiska och tematiska strukturera i en nyhetstext. I en makro- och mikrostrukturell nivå 

undersöks då det lexikala i orden och koherensen i meningsskapandet (Berglez & Olausson, 

2012). Detta kan även sorteras in i huvudteman och delteman i texten, då en nyhetstext 

konstrueras i form av en hierarki då det viktigaste står högst upp i rubriken och det mindre 

viktiga står i brödtexten. Detta kallas den tematiska strukturen. Sedan finns även den 

schematiska strukturen, då sociokognition även tolkas in i koppling till huvud- och delteman i 
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texten (Berglez, 2010). I mikrostrukturen kan koherensen kan delas upp i global och lokal 

koherens. Med global koherens menas textens huvudsakliga budskap som kan synas även inom 

lokal koherens som innebär att mindre meningar hänger ihop logiskt och bildar en mening som 

påvisar detta. Koherensen finns alltså mellan raderna uttryckt, då den åsyftar det sociokulturella 

bandet mellan producent och mottagare av texten. (Berglez, 2010) Det kan till exempel vara 

användandet av ett uttryck som inte behöver en vidare förklaring i texten, då det redan är 

underförstått att läsaren ska uppfatta vad uttrycket innebär. 

Denna metod är relevant och passande för min studie då jag har undersökt hur anklagelserna om 

sexualbrott och ofredanden som riktas mot Fredrik Virtanen har gestaltats i Aftonbladet och jag 

har då följt tematiska och schematiska strukturer på en makro- och mikrostrukturell nivå. Rent 

konkret har jag identifierat huvudteman och delteman i samtliga nyhetstexter i mitt urval och 

sedan utgått ifrån dessa och identifierat eventuella diskurser med hjälp av mina analysfrågor.   

 

4.2 Material och urval 
För att avgränsa studien har material och empiri hämtats under ett begränsat tidsspann, 

från 16:e oktober till 29:e oktober 2017. Tidsspannet är strategiskt valt utefter 

händelseförloppet av detta fall. Eftersom Fredrik Virtanen var anställd2 på Aftonbladet 

har jag valt att granska denna tidnings nyhetsmaterial på djupet, för att identifiera 

eventuella transformationsdiskurser under händelseförloppet från dagen han anklagas 

för brott, när han tvingas avgå från sin roll som journalist och hur händelsen beskrivs i 

efterhand. För närmare förklaring av tidsspannet hänsivar jag till händelseförloppet som 

jag har beskrivit ingående i kapitel 2, Bakgrund.  

Under tidsspannet har jag utifrån ett strategiskt urval valt ut elva nyhetstexter som 

publicerats som webbartiklar och i tryckt press till min analys. En av texterna är ett 

blogginlägg från Aftonbladets publisher publicerad på bloggen Aftonbladet Inifrån. Tre 

av nyhetstexterna är åsiktsbaserade i form av kolumn och ledare. Två av texterna är 

notiser. Resterande nyhetstexter är nyhetsartiklar. Förutom nyhetstexterna kan även 

Aftonbladets redaktionella policydokument (Bilaga 1) räknas in i analysmaterialet, då 

detta tillför en intressant aspekt i analysen kopplat till pressetik.  

Metoden har tillämpats på så sätt att då jag läser artiklarna har jag delat in rubrik och 

ingress i dess huvudteman, därefter identifierat eventuella delteman i texterna. Jag har 

även genom schematisk struktur undersökt texternas ordval och meningsbyggande i 

form av lexikala former och koherens. Vidare har jag i den schematiska strukturen 

                                                
2 Fredrik Virtanen avgick från sin anställning på Aftonbladet den 9 december 2017.  



  
 

13 

kopplat ordvalen till Aftonbladets sociokognition i relation till analysfrågorna som 

ställts och jämfört huruvida texterna följer Aftonbladets redaktionella policy.  

 

4.3 Metodkritik 
 
4.3.1 Att undersöka ett enskilt fall 
I samband med hashtaggen #metoo var det flera män i maktpositioner inom 

mediebranchen som avsattes på grund av anklagelser som riktades mot dem rörande 

sexuella trakasserier och ofredanden. Att jag har valt att analysera endast ett av dessa 

fall kan kritiseras, eftersom en studie av endast ett fall inte kan täcka hela #metoo-

rörelsens inverkan på journalistiken. Dock kan min studie påvisa hur ett av dessa fall 

gestaltats vilket bidrar till en aspekt inom journalistikforskningen som berör både 

pressetik och brottsjournalistik och kan bidra till vidare förståelse av #metoo-rörelsens 

inverkan på svensk journalistik. Fallet kring Fredrik Virtanen är unikt i jämförelse med 

andra fall kopplat till #metoo-rörelsen, då han vid anklagelserna är anställd journalist. 

Fallet går att jämföra med anklagelserna som vid samma tid riktades mot 

programledaren och TV4-profilen Martin Timell och hur kanalen TV4 valde att 

rapportera kring dessa anklagelser3. Vad som gör fallet med Fredrik Virtanen mer 

relevant för journalistikforskning är just det faktum att han var anställd journalist vid 

anklagelserna. För min egen vetskap baserat på det material jag har beforskat har jag 

inte kunnat identifiera andra liknande fall.  

 

4.3.2 En kvalitativ fallstudie och kritisk diskursanalys 
Den generella kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning avser att forskningen inte 

kan påvisa något större samband och på så sätt inte bevisa ett resultat i form av 

sammanställning av ett bredare forskningsområde. För att påvisa ett samband som 

resultat skulle fallstudien behöva utökas till att undersöka fler än ett fall för att 

identifiera eventuella samband i en större kontext. Studien skulle i så fall även kunna 

kompletteras med kvantitativ data från ett större urval. Dock är syftet med denna studie 

att lyfta fram hur Aftonbladet har skildrat fallet då en av deras egna anställda 

anklagades för sexualbrott och för att besvara de frågeställningar som studien vilar på 

anser jag att en kvalitativ studie kan lyfta fram ett resultat på ett betydligt mer 

djupgående sätt än vad en kvantitativ studie skulle kunna göra. Med hjälp av kritisk 
                                                
3 Här är en av flera artiklar som belyste anklagelserna som riktades mot Martin Timell: 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/m6gbmO/utredningen-klar-enorm-kritik-mot-tv4 senast 
tillgänglig 28 november 2017. 
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diskursanalys blir det möjligt att påvisa underliggande budskap och sociokognitiva 

kopplingar mellan diskurserna som fallet berör. Med en kvantitativ metod skulle det inte 

vara möjligt att få fram samma resultat, därför anser jag att kritisk diskursanalys är den 

bäst lämpade metoden att använda för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Fallstudien som forskningsmetod har kritiserats främst för brist på stringens, vilket i 

sådant fall beror på att studien inte följt tillräckligt noggranna systematiska strukturer 

(Yin, 2007). För att undvika att denna studie ska resultera i bristande stringens, 

använder jag mig av kritisk diskursanalytisk metod som struktur då nyhetstexterna 

analyseras. Yin menar även att en annan form av kritik som kan riktas mot fallstudier är 

att ”det är svårare att på ett vetenskapligt sätt generalisera utifrån dem” (2007, s. 28). 

För att besvara denna kritik kan man jämföra en fallstudie med ett vetenskapligt 

experiment, som på ett sätt belyser ett problem eller en företeelse. Det är lika välgrundat 

att påstå att det går att generalisera och dra slutsatser utifrån en fallstudie som det är att 

göra detsamma utifrån ett vetenskapligt experiment. (Yin, 2007).  

 

Då studiens forskningsmetod är kvalitativ kan resultatens reliabilitet ifrågasättas. En 

fallstudies mål är att säkerställa sin struktur och metod så att en annan forskare skulle 

kunna genomföra studien och komma fram till samma resultat (Ibid, 2007). För att 

motivera denna studies reliabilitet hänvisar jag till den tydligt utformade teoretiska 

referensram som analysen utgår ifrån och den kritiskt diskursanalytiska metod enligt 

Van Dijks modell med tematiska och schematiska strukturer som studien bygger på. Här 

ska dock tilläggas, att eftersom studien är kvalitativ är jag tvungen till att formulera 

mina slutsatser med hjälp av den teoretiska referensram som utformats. Det är alltså inte 

med säkerhet fastställt att en annan forskare skulle dra samma slutsatser som jag gör i 

min forskning, även om man använder sig av samma teori och metod.  

 

4.3.3 Urval och avgränsning 
Förutom det som tidigare är nämnt kring valet att endast granska ett fall, har även 

ytterligare avgränsningar gjorts i mitt urval av analysmaterial. Anledningen till att 

studien har ett bestämt tidsspann från 16:e oktober till 29 oktober 2017 är för att den 

16:e oktober var dagen då Cissi Wallin publicerade ett inlägg på Instagram om 

våldtäktsanklagelsen och namnger Fredrik Virtanen, vilket startade hela 

händelseförloppet. Anledningen till att jag valt att hämta material fram till den 29:e 

oktober är för att det är dagen då Fredrik Virtanen avgår som ledarskribent från 

Aftonbladet. Då jag sökt material och kartlagt händelseförloppet har jag kunnat 
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konstatera att det är mellan dessa datum som det skrivs mest, om inte nästintill 

uteslutande, om anklagelserna mot Fredrik Virtanen. I min kartläggning har jag hittat ett 

tjugotal artiklar som berör ämnet #metoo där Fredrik Virtanen nämns i löpande text, 

med eller utan namn. Majoriteten är publicerade i slutet av tidsspannet. Varför jag valde 

ut elva av dessa är för att dessa elva nyhetstexter handlar uteslutande om just detta fall. I 

resterande artiklar som publicerats i Aftonbladet under denna tidsperiod som är 

kopplade till #metoo, handlar de huvudsakligen om andra fall eller händelser kopplat till 

hashtaggen, då detta fall inte utgör huvudsakliga temat i texten. Jag anser därför min 

avgränsning av mitt strategiskt valda urval av analysmaterial tillräckligt för att 

genomföra min studie och motivera studiens validitet.  

 

5 Resultat och analys 
Nyhetstexterna som har analyserats är publicerade via webb och i tryckt upplaga av 

Aftonbladet. Jag har valt att dela in resultaten utefter de analysfrågor som ställts och de 

tre huvudsakliga diskurserna som analysen tar upp är arbetsmiljödiskurs, moraldiskurs 

och genusdiskurs.  

 

5.1 Vilka huvudteman och delteman kan identifieras i texterna? 
De huvudteman som kan identifieras i nyhetstexterna har tagits fram med hjälp av 

kritisk diskursanalytisk metod, då huvudteman är de teman som kan utläsas 

huvudsakligen från rubrik och ingress i texterna. För att förklara de huvudteman och 

delteman som kan identifieras kommer jag gå igenom i kronologisk ordning utefter 

publiceringsdatum av texterna.  

 

Blogginlägget Med anledning av anklagelsen mot en av våra anställda (Olsson Olsén, 

S., 2017, 17 oktober), har ett tydligt huvudtema som kan utläsas ur rubriken. 

Huvudtemat är att en medarbetare på Aftonbladet är anklagad för en våldtäkt. Ett 

deltema i inlägget är att Sofia Olsson Olsén personligen är emot sexuella trakasserier. 

Eftersom blogginlägget är kortfattat är det dessa teman som framgår som tydligast. 

 

I texten Efter kritiken: Utreder externt & tar timeout (Aftonbladet, 2017-10-19) är 

huvudtemat att Aftonbladet tar in en extern utredare för att undersöka de anklagelser 

som riktats mot Fredrik Virtanen och att han tar en timeout från sin arbete på tidningen. 

Delteman som kan identifieras i texten är personliga berättelser från Sofia Olsson Olsén 
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som handlar om att hon har blivit utsatt för sexuella trakasserier tidigare i sitt liv. Ännu 

ett deltema är att Aftonbladet hänvisar till polisens beslut att ”brott inte kunde styrkas” 

när det gäller anklagelsen om våldtäkt från Cissi Wallin. Ett annat deltema i texten är 

moraldiskursen som tas upp, då Sofia Olsson Olsén uttalar sig om hur fallet enligt henne 

är mer ett personalärende att hantera snarare än en nyhet att publicera. Aftonbladet 

hänvisar till de pressetiska reglerna och att dessa inte efterföljs om de publicerar 

anklagelserna och namnger Fredrik Virtanen.  

 

I texten Här är Aftonbladets Lena Mellins svar på läsarnas frågor om publiceringarna 

(Aftonbladet, 2017-10-20) är huvudtemat fakta kring när och varför namn publiceras 

och inte inom journalistiken på Aftonbladet och hur Aftonbladet följer pressetikiska 

regler. Delteman i texten är att läsarna får svar på sina frågor och att Lena Mellin tydligt 

svarar på tal på ett defensivt sätt.  

 

I texten #metoo lyfter på locket – så tar vi vårt ansvar (Aftonbladet, 2017-10-24), är 

moral och Aftonbladets policy huvudtema. Moral i det avseendet då texten berör den 

påstådda ”Aftonbladet-andan” och en ”grabbig kultur” som det enligt texten ryktas om 

existerar  på Aftonbladet. Delteman i texten som tas upp är anklagelserna som riktats 

mot Fredrik Virtanen och att Aftonbladet har tillsatt en extern utredare för att ta reda på 

sanningen i dessa anklagelser.  

 

I texten Virtanen: Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt (Aftonbladet, 2017-10-25) 

är huvudtemat det som kan utläsas ur rubriken, att Fredrik Virtanen betett sig som enligt 

hans formulering en ”skitstövel”. Deltemat i texten är att Fredrik Virtanen påstår att han 

har förändrats som person och anledningen till hans ”tölpiga” beteende har varit på 

grund av hans osunda relation till alkohol och droger. Ännu ett deltema i texten är att 

Fredrik Virtanen nekar till de påståenden om honom som framförs i anklagelser om 

ofredanden och våldtäkt som har riktats emot honom. Texten presenterar även samtliga 

anklagelser i from av en faktaruta i slutet, vilket även i sig är ett deltema. Cissi Wallin 

kommer till tals i texten i slutet och ett deltema är att hon påstår att anklagelserna mot 

Fredrik Virtanen är enligt henne ”toppen av ett isberg”. 

 

I texten Har betett mig tölpigt men inte våldtagit någon (Aftonbladet, 2017-10-26) 

framgår samma huvudtema och delteman som i Virtanen: Jag har betett mig tölpigt och 
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skitstövligt (Aftonbladet, 2017-10-25), då denna artikel är baserad på samma intervju 

men i tryckt upplaga. Huvudtemat som kan utläsas ur rubriken förändras dock, eftersom 

rubrikerna är olika. Denna artikels huvudtema är att Fredrik Virtanen har betett sig illa 

men han har inte våldtagit någon.  

 

I texten Lena Mellin: Därför publicerar vi namn och bild på vår medarbetare idag 

(Aftonbladet, 2017-10-26) är huvudtemat förklaringen som ges i texten till varför 

tidningen väljer att publicera namn och bild på Fredrik Virtanen. Deltemat i texten är att 

det även ges vidare förklaringar och jämförelse med fallet kring den tidigare 

finansministern Anders Borg. 

 

I texten Aftonbladet kunde absolut agerat snabbare (Aftonbladet, 2017-10-26) är 

huvudtemat att Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén ger en förklaring till varför 

Aftonbladet avvaktat med namnpubliceringen av Fredrik Virtanen och hon menar i 

texten att varje publiceringsbeslut fattas från fall till fall. I rubriken framgår även hennes 

svar på kritiken att de avvaktat med att skriva om händelsen med svaret att Aftonbladet 

kunde ha agerat snabbare och publicerat nyheten om anklagelserna tidigare. Delteman i 

texten som tas upp är frågor om arbetsrätt, diskursen mellan arbetsgivaransvar och 

publicitetsansvar och att Aftonbladet har enligt texten nolltolerans mot sexuella 

trakasserier.  

 

I texten Bilden av AB: en sexistisk machokultur (Aftonbladet, 2017-10-26) är 

huvudtemat att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har gjort granskningar som 

påvisar att det råder sexism och machokultur på Aftonbladets redaktion och att 

Aftonbladet besvarar kritiken i dessa granskningar genom att ta in externa utredare för 

att gå till botten med de problem som granskningarna påvisat. I texten används även 

samma intervjusvar som i texten Aftonbladet kunde absolut agerat snabbare 

(Aftonbladet, 26-10-2017) vilket även medför att denna text har liknande delteman. 

Delteman som framgår är således att Sofia Olsson Olsén bemöter kritiken om sexism, 

sexuella trakasserier och kvinnofientlighet med svaret att Aftonbladet har nolltolerans 

mot sådana beteenden. Ännu ett deltema är att Sanna Vidlund, journalistklubbens 

ordförande, uttalar sig om att hon inte känner igen sig i den påstådda kritik som riktas 

mot Aftonbladet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets granskningar.  
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I texten Om krisen på Aftonbladet (Aftonbladet, 2017-10-29) är huvudtemat att Karin 

Pettersson, politisk chefredaktör, uttalar sig om granskningarna angående sexism på 

redaktionen som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gjort. Hon uttalar sig även om 

anklagelserna som riktats mot Fredrik Virtanen och meddelar i texten att hon med 

hänvisning till anklagelserna väljer att sparka Fredrik Virtanen som ledarskribent för 

Aftonbladet. Delteman som tas upp i texten är arbetsmiljödiskurser och genusdiskurser, 

då texten tar upp att Aftonbladet är en trivsam arbetsplats samtidigt som det ”finns 

rester av en sexistisk kultur i väggarna”. Ännu ett deltema i texten är att Aftonbladet 

måste sätta nya gränser för att utveckla arbetsplatsen till det bättre.  

 

I texten Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida (2017-10-29) är huvudtemat 

det som framgår i rubriken och som även skrivs i ingressen, att ”Aftonbladets politiska 

chefredaktör Karin Pettersson petar Fredrik Virtanen från tidningens ledarsida”. 

Delteman som tas upp i texten är att Fredrik Virtanen uttalar sig negativt om beslutet att 

han får avgå. Ännu ett deltema är att Sofia Olsson Olsén uttalar sig i texten om att hon 

stöttar och har förståelse för beslutet. Ännu ett deltema i texten är att fem kvinnor på 

Aftonbladet har startat projektet ”Dokumentet 2.0” som är en uppföljare till ett initiativ 

från 70-talet, då kvinnor samlade uppgifter och information om sexism på tidningen i ett 

dokument.  

 

Sammanfattningsvis finns det likheter och skillnader i texternas huvudteman och 

delteman. Ett återkommande huvudtema i texterna är att en medarbetare på Aftonbladet 

är anklagad och att Aftonbladet tillsätter en extern utredare för att undersöka om 

anklagelserna stämmer. Ett återkommande deltema är att Sofia Olsson Olsén ges 

utrymme att uttala sig om sexuella trakasserier, genom att berätta personliga 

erfarenheter och hennes personliga inställning till sexuella trakasserier och hur de bör 

hanteras. Pressetiken är även ett återkommande tema, då det förklaras flertalet gånger 

huruvida namnpublicering är motiverat eller ej och på vilket sätt Aftonbladet följer de 

pressetiska reglerna. Ännu ett deltema som är återkommande är att Fredrik Virtanen 

nekar till anklagelserna och att han uttalar sig negativt gentemot Aftonbladet och hans 

chef. Arbetsmiljön diskuteras även återkommande i texterna, med hänvisning till 

granskningar utifrån som påvisar en machokultur. När texternas huvudteman och 

delteman ställs emot varandra, går det alltså att utläsa dessa genomgående teman i 

rapporteringen kring händelsen som Aftonbladet har förmedlat.  
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5.2 På vilket sätt förmedlas de första anklagelserna mot Fredrik 
Virtanen i Aftonbladet? 
För att besvara denna analysfråga har tre texter analyserats, då dessa tre texter är de 

första Aftonbladet publicerar angående anklagelserna. För att analysera huruvida 

Aftonbladet genom sin nyhetsrapportering har följt sin redaktionella policy har även 

policydokumentet (Bilaga 1) använts som analysmaterial, då texterna lyfter fram 

budskap som kan sättas i relation till den redaktionella policyn.  

 

Aftonbladet publicerar inte Cissi Wallins instagraminlägg när det har fått stor 

uppmärksamhet i sociala medier.4 Det Aftonbladet väljer att publicera är ett inlägg på 

webben via bloggen Aftonbladet Inifrån, som drivs av tidningen. I detta inlägg 

kommenterar Sofia Olsson Olsén anklagelsen kortfattat.  

 
”Polisen utredde anklagelserna 2012. Förundersökningen lades ned för att brott inte 

kunde styrkas. Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som 

dömer. Det är viktiga principer i en rättsstat. Lika viktiga principer som jämlikhet, 

jämställdhet och ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Det är något jag personligen 

kämpat för under hela mitt yrkesliv och som jag brinner för nu och i framtiden.” (Olsson 

Olsén, S., 2017, 17 oktober). 

 

Detta inlägg publiceras dagen efter Cissi Wallins instagraminlägg. Samma dag gör 

övrig svensk press journalistik av händelsen (Se kapitlet 2 Bakgrund för mer 

information). Detta inlägg är den enda informationen som Aftonbladet ger ut kring 

anklagelsen när instagraminlägget publicerats. Aftonbladet producerar alltså inte någon 

artikel baserad på anklagelsen utan förmedlar endast denna information via bloggen 

Aftonbladet Inifrån. Bortsett från en intervju med Sofia Olsson Olsén i Aftonbladet 

Morgon5 publicerar inte tidningen några artiklar eller nyhetstexter som berör 

anklagelserna förrän den 19:e oktober, då det publiceras en åsiktsbaserad text i tryckt 

version av Aftonbladet. 

 

                                                
4	Cissi Wallin berättar om händelsen på sitt instagramkonto den 16:e oktober 2017 och namnger då 
Fredrik Virtanen som förövare av det påstådda brottet. Instragraminlägget får över 30 000 likes och 
många kommentarer. 
5 Aftonbladet Morgon är ett nyhetsprogram i webb-tv format som direktsänds varje morgon via 
aftonbladet.se. Intervjun med Sofia Olsson Olsén finns att tillgå här: 
https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/229613 Senast tillgänglig 27 december 2017.  
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”Det har varit två turbulenta dygn på Aftonbladet. /…/ Och det är en svår situation att 

hantera för oss alla. Inte minst för vår anklagade medarbetare.” (Aftonbladet, 2017-10-

19, Efter kritiken: Utreder externt & tar timeout) 

 

I texten används flera begrepp för att bildligt förklara hur situationen ser ut på 

Aftonbladet. Ett ord som används är turbulent. Turbulent har flera betydelser6 men i 

denna kontext tolkar jag det som att det betyder öppen konflikt, då Aftonbladet har fått 

utstå mycket kritik under dygnen som textens beskrivelse åsyftar. Ett av textens tydliga 

budskap, är att Aftonbladet ställer sig bakom Fredrik Virtanen eftersom han är en av 

deras medarbetare. Texten uttrycker det i en dramaturgi som, i denna kontext, ger 

budskapet att det är en svår situation för tidningen, men den svåraste situationen av alla 

är den som Fredrik Virtanen genomgår.  

 
”/…/ under de senaste dygnen har allt fler på sociala medier blivit kritiska mot 

Aftonbladet som ’låter våldtäktsmannen jobba kvar’. Kritik riktas också mot att vi inte 

publicerar hans namn. Och här synliggörs den tydliga skillnaden mellan sociala medier 

utan ansvarig utgivare och ett etablerat mediehus med ansvarig utgivare.” (Aftonbladet, 

2017-10-19, Efter kritiken: Utreder externt & tar timeout) 

 

I denna text kan en moraldiskurs utläsas. Aftonbladet drar en tydlig gräns mellan vad 

som är pålitligt och inte och att detta beror på att källan till information har en ansvarig 

utgivare. Texten förmedlar inte några andra anklagelser än den från Cissi Wallin om 

våldtäkt i texten. Aftonbladet försvarar det genom att hänvisa till de pressetiska 

reglerna. 
”Det framförs nu krav på öppenhet i detaljerna, vilket är omöjligt eftersom det inte 

rimmar med Pressens etiska regler. Det är ett personalärende och ska hanteras som det.” 

(Aftonbladet, 2017-10-19, Efter kritiken: Utreder externt & tar timeout) 

 

Moraldiskursen får här ännu en aspekt, personalärendet. Aftonbladets underliggande 

budskap kan alltså tolkas vara att anklagelserna som riktats mot Fredrik Virtanen inte 

bör tas upp i tidningen, eftersom det inte finns några enligt Aftonbladet tillförlitliga 

källor. Budskapet är även att situationen inte ses som en prioriterad händelse att 

rapportera nyheter om då ansvaret Aftonbladet bär för att skydda sina anställda och reda 

ut situationen väger tyngre.  

                                                
6 Enligt SAOL 14 (2015): 1) virvelrörelse i framströmmande gas el. vätska; ofta: luft-gropar och 2) öppna 
konflikter, oro: politisk turbulens. 
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I Aftonbladets policy står det bland annat att ”Den som granskar samhället måste också 

själv kunna tåla att bli granskad”. Samt att ”Aftonbladets journalistik ska utgå från 

läsarens perspektiv, vara innovativ och lyhörd för samtida trender” och att ” Aftonbladet 

ska bidra till en bred och folklig debatt genom att ge röst åt människor som annars har 

svårt att göra sig hörda” (Bilaga 1, Aftonbladets redaktionella policy). Om man jämför 

textens budskap med Aftonbladets redaktionella policy, finns det ett flertal punkter som 

kan diskuteras och ifrågasättas. Om Aftonbladet ska utgå ifrån läsarens perspektiv och i 

detta fall är det tydligt att läsarna har riktat stark kritik mot tidningen. Ändå väljer 

Aftonbladet att ta sin medarbetares parti i frågan, genom att försvara denne och aktivt 

avstå från att förmedla de anklagelser som har riktats mot honom i tidningen. Fredrik 

Virtanen är journalist och skriver vanligtvis på Aftonbladets ledarsida, vilket innebär att 

han inte har några svårigheter att göra sin röst hörd. Läsarna å andra sidan, som har 

uttryckt kritik och åsikter via sociala medier, har svårt att göra sig hörda.  

 

Den 24:e oktober publiceras ännu en åsiktsbaserad text via webben. I denna nyhetstext 

kan flera diskurser identifieras. 

 
”/…/ på den här arbetsplatsen är det inte tillåtet att kränka varandra. Inte en enda 

medarbetare ska behöva känna sig utsatt eller rädd. Att vi som jobbarkompisar 

respekterar varandra på Aftonbladet är en förutsättning för att vi ska fortsätta vara 

Sveriges primära nyhetskälla” (Aftonbladet, 2017-10-24, #metoo lyfter på locket – så tar 

vi vårt ansvar) 

 

I denna nyhetstext kan en arbetsmiljödiskurs identifieras. Arbetsmiljödiskursen tar upp 

påståenden och uppmaningar om hur arbetsmiljön på Aftonbladet bör vara och hur den 

ser ut idag och har sett ut tidigare. I texten förklaras värderingen av trygghet bland 

arbetskollegor vara viktig för att Aftonbladet ska fungera som ”primär nyhetskälla” i 

Sverige. Det är tydligt att budskapet som Aftonbladet vill förmedla med texten är en 

demokratisk och jämställd ideologi som tidningen eftersträvar.  

 
”På vår redaktion brukar vi stolt tala om ’Aftonbladet-andan’. En alldeles speciell 

gemenskap och sammanhållning som många som har jobbat här genom åren kan vittna 

om. Nu cirkulerar rykten om en grabbig kultur på redaktionen. Grabbighet i form av en 

onödig jargong som i vissa ögonblick och situationer under åren ibland gått över 

gränsen.” (Aftonbladet, 2017-10-24, #metoo lyfter på locket – så tar vi vårt ansvar) 
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Inom detta citat ställs arbetsmiljödiskursen emot ännu en diskurs, genusdiskursen. 

Aftonbladet hänvisar till en särskild gemenskap som kallas ”Aftonbladet-andan”. Detta 

begrepp beskrivs inte med vidare förklaring förutom att tidigare anställda kan vittna om 

denna gemenskap. Koherensen i detta begrepp innebär alltså att läsaren förväntas förstå 

vad som menas med ”Aftonbladet-andan” när det benämns i texten. Vidare tar texten 

upp påstådda rykten som handlar om en ”grabbig kultur”, ”grabbighet” och ”onödig 

jargong” som ibland har ”gått över gränsen”. För att mikrostrukturellt analysera dessa 

begrepp måste ordens sakliga betydelse tas i beaktning. Adjektivet grabbig betyder 

manschauvinistisk och präglad av föraktfull inställning till kvinnor (SAOL 14, 2015). 

Ordet grabb är synonymt med pojke och man. Med ”grabbig kultur” menas alltså en 

kultur upprättad och tillhörande män, grabbar och pojkar.  

Enligt Gemzöe (2003) tillsammans med andra genusforskare, innebär genussystemet ett 

dualistiskt tänkande då kvinnor är motsatsen till vad män är. De egenskaper som anses 

tillhöra det normativt manliga och maskulina i samhället är bland annat egenskapen av 

subjekt, förnuft, oberoende, intellekt. Så vad menar Aftonbladet egentligen med 

begreppet ”grabbig kultur”? Om man ska se på begreppet ur ett genusperspektiv, blir det 

nära kopplat om inte likväl synonymt med machokultur. Machokulturen innebär en 

norm då män överdriver sin normativa manlighet7. Med manlighet menas den normativa 

betydelsen av de egenskaper som ofta tillskrivs män i samhället, såsom starka, 

patriarkala, aggressiva och mäktiga. Då ”Aftonbladet-andan” beskrivs som en 

sammanhållning och gemenskap, blir ”grabbig kultur” i relation till denna 

sammanhållning en motsats. Eftersom denna form av kultur tillskrivs en 

könstillhörighet, separerar Aftonbladet ordet gemenskap från ordet grabbighet. Denna 

genusdiskurs indikerar alltså att Aftonbladet identifierar att det råder ett upprättat 

genussystem på redaktionen, men vill inte bekräfta den som helt sann då det tydligt 

beskrivs vara ett rykte.  

 
”Vi ska göra allt vi kan för att hitta sanningen. Jag kommer inte lägga ett enda finger 

emellan om det kommer fram nya uppgifter om trakasserier och övergrepp. Aftonbladets 

grund vilar på alla människors lika värde. I vår journalistik och i vårt medarbetarskap.” 

(Aftonbladet, 2017-10-24, #metoo lyfter på locket – så tar vi vårt ansvar) 

 

Här kan även en moraldiskurs identifieras i texten. Aftonbladet menar att de strävar 

efter att vara sanningsenliga och följa sin grund som vilar på människors lika värde. 
                                                
7 Enligt SAOL 14 (2015) betyder macho man som överskattar eller överdriver sin manlighet. 
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Begreppet ”lägga finger emellan” har en koherens då det är ett bildligt begrepp som 

läsarna förväntas förstå. Innebörden av begreppet kan tolkas på så sätt att Aftonbladets 

ledning inte ska skydda sina anställda oavsett om de har betett sig bra eller dåligt, utan 

de ska eftersträva att framföra sanningen. Med moraldiskurs menar jag alltså att den 

behandlar de frågor som väcks kring moral, såväl i redaktionellt arbete och inom 

pressetiken som tidningen förväntas följa och eftersträva. På vilket sätt Aftonbladet 

följer denna påstådda moral är dock något jag lämnar till diskussionen i kapitel 5. 

 

För att återkomma till analysfrågan och sammanfatta, skriver Aftonbladet alltså inte 

särskilt mycket om anklagelserna i jämförelse med övrig svensk press (Se förteckning 

av övrig rapportering i kapitel 2 Bakgrund). Huruvida ett blogginlägg kan definieras 

som journalistik eller inte är ytterligare en aspekt som bör tas upp. I dagens 

medlialiserade samhälle är den moderna journalistiken inte bara tidningsartiklar och 

reportage. Men när en av Sveriges största kvällstidningar aktivt väljer att inte producera 

en enda nyhetsartikel via webb eller tryckt press om händelsen som enligt andra medier 

anses vara en viktig nyhet, blir ett blogginlägg i jämförelse ganska klent. Den 

åsiktsbaserade texten som publiceras den 19:e oktober tar upp att Fredrik Virtanen tagit 

en timeout, men mer information kring anklagelserna tas inte upp. Att det sedan är tyst 

från Aftonbladets sida fram till en vecka senare då kolumnen publiceras, kan vara 

anledningen till den kritik som riktats mot Aftonbladet i efterhand från flera håll. (Se 

kapitel 2 Bakgrund för mer information). Kritiken i sig kan även förklaras ytterligare 

om man läser Aftonbladets redaktionella policy, där det tydligt framgår att ”Inga 

lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra 

Aftonbladet att så ärligt som möjligt skildra verkligheten.” (Bilaga 1) Med 

lojalitetsband i detta avseende, skulle jag vilja påstå att även detta innefattar 

lojalitetsband inte bara till ägare utan även Aftonbladets anställda journalister. 

Lojalitetsbandet behöver dock inte tolkas på detta sätt, men om Aftonbladet eftersträvar 

att förmedla sanningen kan det tolkas som sådant. Att Aftonbladet inte rapporterar om 

anklagelsen i mer än ett blogginlägg och i en åsiktsbaserad text där budskapet som 

förmedlas är att de skyddar sin medarbetare, skulle därför kunna tolkas att Aftonbladet i 

detta fall har på ett sätt inte följt sin redaktionella policy. Vilket även förklarar den kritik 

som har riktats mot tidningen och Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén, att 

Aftonbladet rapporterat bristfälligt kring nyheten.  
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5.3 Hur gestaltas Fredrik Virtanens avgång från ledarsidan i 
Aftonbladet? 
För att börja besvara denna analysfråga, bör de två texter som behandlar Fredrik 

Virtanens avgång delas in i makro- och mikrostrukturell nivå. Den text som är först med 

att gestalta Fredrik Virtanens avgång är en ledare skriven av Fredrik Virtanens 

dåvarande chef Karin Pettersson och en halvtimme senare publiceras även en 

nyhetsartikel baserad på Karin Petterssons ledare.  

 

Rubriken lyder ”Om krisen på Aftonbladet” (Aftonbladet, 2017-10-29). Ordet ”krisen” 

har en sociokognitiv betydelse som ger en särskild tyngd i rubriken. Om det råder kris 

innebär det att det råder en mycket svår situation på Aftonbladet. Ur ett 

gestaltningsteoretiskt perspektiv, kan detta även tolkas som ett sätt att locka till läsning 

genom att använda sig av känsloladdade ord.  

 
”Liksom alla kvinnor jag känner har jag drabbats av vittnesmålen i #metoo-kampanjen. 

Berättelserna har väckt minnen till liv, egna minnen i kroppen och i huvudet. Gammal 

vrede och skam har gjort sig påmind. Mitt i stormen har min egen arbetsplats funnits. 

Aftonbladet som helhet, men också ledarsidan som jag är chef över.” (Aftonbladet, 2017-

10-29, Om krisen på Aftonbladet). 

 

Koherensen i ”alla kvinnor” innefattar att läsarna förväntas förstå att #metoo-kampanjen 

är något som har drabbat alla kvinnor i samhället. Uttrycket ”mitt i stormen” är ett 

bildligt uttryckt begrepp för att förklara ”krisen” som Aftonbladet befinner sig i. 

Budskapet och textens tematiska struktur är tydlig; Aftonbladet befinner sig i en storm, 

en kris, ett kaos. Textens budskap byggs upp dramaturgiskt och med denna 

bakgrundsinformation som förmedlas i början av texten, meddelar Aftonbladet genom 

denna ledare att Fredrik Virtanen sparkas.  

 
”Ledarsidan är tidningens röst. Det är en väldigt speciell roll att skriva här. Oavsett vad 

utredningen kommer fram till, så är min bedömning att Fredrik Virtanen inte längre kan 

medverka på Aftonbladets ledarsida.” (Aftonbladet, 2017-10-29, Om krisen på 

Aftonbladet) 

 

Här blir deltemat i texten tydligt, att rollen som ledarskribent på Aftonbladet innebär att 

föra Aftonbladets talan och röst i samhällsdebatten. Med hänvisning till de 
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anklagelserna som riktats mot Virtanen, kan han inte enligt texten uppfylla de krav som 

ställs för att uppfylla ”den speciella rollen” det innebär.  

Vidare i texten kan flera diskurser identifieras, under huvudtemat och budskapet att 

Aftonbladet är i kris. 

 
”Låt mig först och främst säga att jag älskar och har älskat denna tidning i sju år. 

Människorna här, professionaliteten. Hjärtat och bredden och närheten till läsarna. Jag 

känner inte igen mig i bilden som målas upp i DN. Jag har glatt mig åt att gå hit varje 

morgon.” (Aftonbladet, 2017-10-29, Om krisen på Aftonbladet) 

 

Arbetsmiljödiskursen tar form här, då textens budskap förmedlar att stämningen och 

arbetsmiljön är trygg och professionell. Aftonbladet ställer sig emot granskningen som 

Dagens Nyheter gjort som visar det motsatta budskapet8.  

 
”Det finns rester av en sexistisk kultur i väggarna på Aftonbladet som ibland har drivit 

mig till vansinne. Varför försvann så många kvinnliga mellanchefer och lovande tjejer? 

Varför var det nästan bara män som fick toppjobben i chefslaget över oss, i moderbolaget 

Schibsted?” (Aftonbladet, 2017-10-29, Om krisen på Aftonbladet) 

 

Arbetsmiljödiskursen i texten tillförs av ännu en aspekt, genusdiskursen. Ifrågasättande 

tonen i texten ger ett sociokognitivt budskap att Aftonbladet är självkritiska och 

genusmedvetna, då arbetsroller kopplat till makt och kön tas upp och en normativ bild 

av könsroller blir synlig. Beskrivandet av könsroller fortsätter även i slutet av texten. 

 
”Och jag minns konferensen i Ungern när jag grät av ilska på väg till hotellrummet efter 

att ett gäng Schibstedgubbar kapade ett trevligt samtal och vände det till ett sexistiskt hö-

höande.” (Aftonbladet, Aftonbladet, 2017-10-29, Om krisen på Aftonbladet) 

 

Begreppet ”Schibstedgubbar” har en lexikal betydelse vilket kan tolkas som en grupp 

äldre män anställda av Schibsted. I denna kontext, då meningen och ordbyggnadens 

lokala koherens tydligt har en negativ laddning, kan begreppet ”Schibstedgubbar” tolkas 

som ett skälsord. Begreppet ”sexistiskt hö-höande” kan inte förklaras om det inte sätts i 

relation till sin kontext. Det går att utläsa ett feministiskt budskap och ifrågasättande av 

könsroller i texten, där sexism har en negativ laddning. ”Hö-höande” tolkar jag som ett 

                                                
8 Dagens Nyheters granskning finns att tillgå via https://www.dn.se/nyheter/sverige/dn-granskar-krisen-
pa-aftonbladet-sexism-och-tystnadskultur/. Senast tillgänglig 27 december 2017.  
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form av läte, liknande ”haha”, ett naturligt läte som kan liknas vid skratt. Begreppet är 

definitivt hämtat från talspråk och tillsammans med ”sexistiskt” får skrattet en negativ 

klang gentemot det sexism står för; objektifieringen av kvinnor.  

 
”’Det kommer som en stor överraskning för mig att Karin Pettersson godkänner det 

publicistiska haveriet’ /…/ ’Nu har Aftonbladets politiska chefredaktör degenererat till 

någon som vänder kappan efter den populistiska vinden’” (Aftonbladet, 2017-10-29, 

Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida)  

 

I detta citat uttalar sig Fredrik Virtanen själv i texten som förmedlar nyheten om hans 

avgång från ledarsidan. Begreppet ”det publicistiska haveriet” kan ur ett 

mikrostrukturellt perspektiv tolkas som en publicitetsskada, då haveri betyder 

förstörelse genom olyckshändelse.9 Om begreppet och meningen tas ur sin kontext kan 

det vara svårt att tolka vad det betyder. Om man ställer detta uttalande i texten i 

kontexten tillsammans med det Fredrik Virtanen uttalat sig om i tidigare intervjuer 

angående anklagelserna mot honom, då han uttalar Expressens granskning vara en 

”nekrolog” (Aftonbladet, 2017-10-25, Virtanen: Jag har betett mig tölpigt och 

skitstövligt) tolkar jag begreppet ”publicistiska haveriet” vara anklagelserna som riktats 

emot Fredrik Virtanen och som har publicerats i Aftonbladet några dagar tidigare. 

Verbet ”degenerera” betyder utvecklas till det sämre. Tillsammans i meningens lokala 

koherens med begreppen ”vända kappan” och ”den populistiska vinden” blir budskapet 

tydligt negativt och kritiskt gentemot Aftonbladet.  

 

Sammanfattningsvis förmedlas Fredrik Virtanens avgång från ledarsidan genom att hans 

dåvarande chef uttalar sig kring arbetsmiljö och genusfrågor och förklarar att hon inte 

längre kan se hur Fredrik Virtanen kan uppfylla ”den speciella roll” det innebär att 

skriva på ledarsidan i Aftonbladet. Fredrik Virtanen ges utrymme att kommentera detta 

och hans uttalande är tydligt kritiskt gentemot hans chef och Aftonbladet.  

 

5.4 Vad uttalar sig Aftonbladet om rörande pressetik och 
nyhetsvärdering i texterna? 
Då detta fall har väckt frågor om huruvida Aftonbladet följer de pressetiska reglerna på 

ett korrekt sätt, har Aftonbladet uttalat sig flertalet gånger om pressetik och 

nyhetsvärdering i texterna. För att vidare analysera vilka regler och riktlinjer 

                                                
9 Enligt SAOL 14 (2015) betyder haveri (far-tygs eller flyg-plans) förstörelse genom olyckshändelse. 
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Aftonbladet åsyftar i sina uttalanden, har även Aftonbladets redaktionella policy och 

Spelregler för press, radio och tv använts som analysmaterial. 

 

Det går att identifiera en genomgående tematisk struktur genom flera av texterna som 

har analyserats, vad avser frågan om pressetik och moraldiskurs. Det huvudtema som 

kan identiferas i dessa uttalanden är att Aftonbladet hänvisar till de pressetiska reglerna, 

vilket menas de publicistiska reglerna ur Spelregler för press, radio och tv (Se Bilaga 1). 

Hänvisningen till dessa regler är genomgående i Aftonbladets bemötande av kritik som 

riktats emot tidningen, där kritiken ifrågasätter att varken anklagelserna eller namnet på 

Fredrik Virtanen publicerats förrän han själv ställer upp på en intervju med Aftonbladet.  

 
”Vi har det gemensamma pressetiska systemet med publicistiska regler att följa. Varje 

namnpubliceringsbeslut föregås av noggranna överväganden och resultatet är olika från 

fall till fall. Det ska det vara. /…/ Olika hänsyn ska vägas in, olika bedömningar av 

personens ställning i samhället göras och vi är – och vi ska vara – restriktiva med att 

publicera enskilda personer med namn.” (Aftonbladet, 2017-10-19, Efter kritiken: Utreds 

externt & tar timeout) 

 

Vidare hänvisar Aftonbladet att en namngivelse skulle bryta mot de pressetiska 

reglerna. I Spelregler för press, radio står det ”Överväg noga konsekvenserna av en 

namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett 

uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.” (Bilaga 1). Jag tolkar det som att det 

är denna regel som Aftonbladet hänvisar till i texten. Aftonbladets budskap kan alltså 

tolkas som att det inte råder ett uppenbart allmänintresse i att få veta via etablerad press 

vilken medarbetare anklagelserna och utredningen avser.  

 
”Det framförs nu krav på öppenhet i detaljerna, vilket är omöjligt eftersom det inte 

rimmar med Pressens etiska regler. Det är ett personalärende och ska hanteras som det.” 

(Aftonbladet, 2017-10-19, Efter kritiken: Utreds externt & tar timeout) 

 

Här uttalar sig Aftonbladet tydligt gentemot kritiken som är att de bör rapportera mer 

kring anklagelserna och namnge sin medarbetare. Det finns en tydlig moraldiskurs där 

Aftonbladet menar, att ansvaret som tidningen bär att skydda sina medarbetare och 

hantera situationen som ett personalärende och intern utredning, väger tyngre än 

ansvaret de bär som tidning gentemot sin läsare och allmänheten att förmedla ”öppenhet 

i detaljerna”. Som jag tidigare nämnt, står det i Aftonbladets redaktionella policy 
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(Bilaga 1) att inga lojalitetsband får hindra tidningen från att så ärligt som möjligt 

skildra verkligheten. Moraldiskursen ställs alltså mellan ansvaret att rapportera nyheter 

och ärligt skildra vad som händer i fallet, samtidigt som tidningen måste följa de 

pressetiska reglerna vad gäller försiktighet med att publicera namn med hänsyn till 

personens privatliv som namnges.  

I en notis svarar Aftonbladets ställföreträdande chefsredaktör på läsarnas frågor om 

namnpublicering. En av frågorna jämför fallet med Anders Borg, och framför kritiken 

att i det fallet var Aftonbladet mycket snabbare med att rapportera om händelsen och 

namnge Anders Borg när den skandalen inträffade. 

 
”’Den stora skillnaden är att Anders Borg själv valde offentlighetens ljus. En annan 

skillnad är att han hade många maktpositioner i samhället, så av det skälet fanns det 

anledning att skriva om fallet. Nu kan man säga att en medieprofil också har en 

maktposition, men det är bara en, Anders Borg hade ganska många.’” (Aftonbladet, 

2017-10-20, Här är Aftonbladets Lena Mellins svar på läsarnas frågor om 

publiceringarna) 

 

Aftonbladet menar alltså att på grund av sina olika maktpositioner i samhället, är detta 

den främsta anledningen till varför Anders Borg namngavs i tidningen och Fredrik 

Virtanen inte. Huruvida detta är en form av dubbelmoral från tidningens sida kan 

diskuteras. 

 

En fråga från en läsare avser nyhetsvärdering, som uttrycker förståelse för pressetiska 

regler men ifrågasätter varför nyhetsrapporteringen kring fallet varit bristfällig. ”Det jag 

däremot inte förstår är varför Aftonbladet knappt har skrivit om det över huvud taget?” 

(Aftonbladet, 2017-10-20, Här är Aftonbladets Lena Mellins svar på läsarnas frågor 

om publiceringarna) Aftonbladet väljer att svara på frågan med informationen att den 

påstådda våldtäkten ägde rum 2006 och att det därför inte är aktuellt att 

nyhetsrapportera om något som hände för flera år sedan och understryker även att brott 

inte kunde styrkas i fallet. Moraldiskursen huruvida vad som är pålitliga källor och inte 

tas upp och Aftonbladet hänvisar till att de lutar sig mot polisens utredning snarare än 

kvinnorna som har framfört anklagelser mot deras medarbetare.  

 
”Att hålla isär begreppen och hålla huvudet kallt är i det här läget mycket viktigt för att 

inte springa iväg med omotiverade namnpubliceringar, som inte har stöd i de pressetiska 

reglerna. /…/ Jag kommer inte att lägga ett enda finger emellan om det kommer fram nya 
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uppgifter om trakasserier och övergrepp.” (Aftonbladet, 2017-10-24 #metoo lyfter på 

locket – så tar vi vårt ansvar) 

 

Vid tidpunkten då Aftonbladet uttalar sig kring vikten av pålitliga källor har flera 

anklagelser än den Cissi Wallin yttrat kommit fram på sociala medier10. Att Aftonbladet 

uttalar sig om att de inte ”kommer lägga ett enda finger emellan” angående nya 

anklagelser kan i sig tolkas som dubbelmoral, då det inte rapporteras om dessa 

anklagelser på grund av att fallet anses vara ett personalärende snarare än en nyhet.  

 
”Den senaste tiden har Aftonbladet publicerat namn på andra män som anklagats /…/ 

men som inte är dömda. /…/ Trots det har Aftonbladet väntat med att skriva namnet på 

sin egen medarbetare, vilket flera har kritiserat som dubbelmoral och hyckleri.” 

(Aftonbladet, 2017-10-26, Aftonbladet kunde absolut agerat snabbare) 

 

Aftonbladet väljer själva att använda kritikernas egna ord i beskrivningen, att det enligt 

läsarna råder dubbelmoral och hyckleri. Samma svar ges som tidigare beskrivet verkar 

vara det rådande huvudtemat i frågan; Aftonbladet hänvisar till att de följer de 

pressetiska reglerna och därför inte kan rapportera om anklagelserna eller namnge sin 

medarbetare, trots det att de har rapporterat om liknande fall där den anklagade inte var 

en av deras egna anställda. När Expressen har publicerat en granskning kring fallet på 

morgonen den 25:e oktober, ställer Fredrik Virtanen upp på en intervju med 

Aftonbladet. 

 
”Den nya bedömningen beror på att Fredrik Virtanen, som bland annat jobbar som 

kolumnist på Aftonbladet, själv valt att träda fram i den intervju som publiceras här 

nedan.” (Aftonbladet, 2017-10-26, Lena Mellin: Därför publicerar vi namn och bild på 

vår medarbetare idag) 

 

Aftonbladet förmedlar tydligt i en notis ovanför intervjun varför de väljer att publicera 

namn och bild på medarbetaren. Varför detta publicerades först efter ett uttalande 

kommit in till tidningen från den anklagade, kan kritiseras och diskuteras huruvida 

Aftonbladet som tidning har nyhetsvärderat i samma mån som de gjort med liknande 

fall då andra mediemän anklagats för sexualbrott.  

 

                                                
10 Anklagelserna framfördes anonymt via sociala mediet Instagram.  
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För att sammanfatta och återkoppla till analysfrågan, är det rådande huvudtemat vad 

gäller pressetik och nyhetsvärdering att Aftonbladet värderar personalansvaret högre än 

nyhetsvärdet vad gäller rapporteringen om fallet. Aftonbladet försvarar sin bristfälliga 

nyhetsrapportering genom att hänvisa till de pressetiska reglerna. I studien Pressetiken – 

i vems tjänst (2002) framtogs resultatet att det råder god tillit till svensk press och att 

redaktioner värderar Spelreglerna för press, radio och tv högt. Men när Aftonbladet 

väljer att värdera dessa högre än nyhetsvärderingen och plikten att rapportera öppet om 

vad som sker, uppstår en konflikt mellan pressetik och nyhetsvärde.  

 

5.5 Vilka personer ges störst utrymme i texterna som rör 
anklagelserna mot Fredrik Virtanen? 
För att besvara denna analysfråga har jag kartlagt vilka personer som får komma till tals 

i samtliga texter, i såval åsiktsbaserade texter som i nyhetsartiklar med intervjupersoner. 

För att även dra en slutsats vilka personer utöver detta som tilldelats störst utrymme i 

texterna, har texterna även analyserats ur ett gestaltningsteoretiskt perspektiv med 

hänsyn till rubriksättning, layout och bilder.  

 

I de texter som producerats kring fallet har nästan uteslutande personer med 

överordnade positioner på Aftonbladets redaktion kommit till tals, med några undantag. 

De åsiktsbaserade texterna är skrivna av Sofia Olsson Olsén och Karin Pettersson, som 

båda vid tidpunkten var Fredrik Virtanens chefer. I texterna som berör pressetik i form 

av två notiser är det ställföreträfande chefredaktör Lena Mellin som har besvarat 

anonyma läsares frågor om fallet. Fredrik Virtanen kommer till tals i två intervjuer. 

Cissi Wallin har endast uttalat sig genom en kort textkommentar, ej i någon intervju. 

Resterande personer som har fått komma till tals i texterna är journalistklubbens 

ordförande Susanna Vidlund angående hur hon såg på granskningen som Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet gjort och Frida Söderlund, krönikör på Nöjesbladet har 

uttalat sig kort om ”Dokumentet 2.0” i en av texterna.  

 

Förutom att ge vissa personer utrymme genom att låta dem komma till tals i texterna, 

går det även att analysera vilka personer som får ta plats genom att se hur Aftonbladet 

gestaltat texterna genom rubrik och bilder. I webbartiklarna är det ett fåtal bilder och 

porträtt av skribenten till de åsiktsbaserade texterna. I artiklarna som utgivits i tryckt 

upplaga dock, finns det stora porträttbilder och rubriker som påvisar vilka personer som 

får störst utrymme i rapporteringen av fallet. I texterna Efter kritiken: Utreds externt & 
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tar timeout (Aftonbladet, 2017-10-19) och Bilden av AB: en sexistisk machokultur 

(Aftonbladet, 2017-10-26) tar rubrikerna upp halva sidan tillsammans med en bild fotat 

utifrån på Aftonbladets kontorsbyggnad. Det är en intetsägande bild och budskapet blir 

tydligt att texterna handlar om problem som rör hela Aftonbladet.  

Bredvid texten Har betett mig tölpigt men inte våldtagit någon (Aftonbladet, 2017-10-

26) utgör en stor porträttbild av Fredrik Virtanen nästan en hel sida. Bredvid 

porträttbilden finns en smal faktaruta med ett litet foto av Cissi Wallin ovanför. 

Bilderna talar tydligt om vilken person som ges störst utrymme i texten. Texten utgår 

ifrån Fredrik Virtanens perspektiv och Cissi Wallin får knappt komma till tals. 

Textinnehållet är som tidigare nämnt detsamma som innehållet i webbartikeln Virtanen: 

Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt (Aftonbladet, 2017-10-25), dock är rubrikerna 

olika. Varför ordvalen i rubrikerna har ändrats från i webbartikeln ”skitstövligt” till i 

den tryckta artikeln ”men inte våldtagit någon” är intressant att ha i åtanke då 

gestaltningen av texterna jämförs. Rubrikerna ger på grund av denna ändring lite olika 

budskap. Webbartikeln ger ett tydligt budskap att Fredrik Virtanen har betett sig som en 

skitstövel, medan den tryckta artikelns rubrik snarare ger intrycket av att Fredrik 

Virtanen har betett sig illa men han har aldrig våldtagit någon.  

På nästa sida i tidningen, bredvid texten Aftonbladet kunde absolut agerat snabbare 

(Aftonbladet, 2017-10-26) tas hela sidan upp av en porträttbild av Sofia Olsson Olsén. 

Att Aftonbladet väljer att gestalta dessa texter tillsammans med stora porträtt av Fredrik 

Virtanen och Sofia Olsson Olsén påvisar detta vilka två personer som ges mest utrymme 

i rapporteringen av fallet, vilket även stämmer överens med de personer som fått 

komma till tals som intervjupersoner i texterna.   

 

Sammanfattningsvis har alltså Aftonbladet i de flesta texterna låtit Sofia Olsson Olsén 

vara den enda som uttalat sig om anklagelserna eftersom i de fåtal nyhetsartiklar som 

har skrivits, har hon varit den främsta intervjupersonen. I Aftonbladets redaktionella 

policy står det bland annat: ”Aftonbladet ska bidra till en bred och folklig debatt genom 

att ge röst åt människor som annars har svårt att göra sig hörda” (Bilaga 1). Jag skulle 

inte vilja påstå att Aftonbladet har följt denna punkt vad gäller rapporteringen kring 

detta fall, då människor som annars har svårt att göra sig hörda inte har fått komma till 

tals i texterna. För att tolka detta måste påståendet redas ut ytterligare. Vilka skulle 

dessa människor kunna vara? Jag skulle anse att dessa människor är kvinnorna som har 

framfört flertalet anklagelser gentemot Aftonbladets medarbetare, där inkluderat Cissi 



  
 

32 

Wallin. Den enda gången anklagelserna publiceras är i samband med intervjun med 

Fredrik Virtanen. Cissi Wallin uttalar sig bara en gång, då kort via en kommentar efter 

intervjun med Fredrik Virtanen. Att hon inte ges någon större plats blir ännu mer tydligt 

om man även analyserar storleken av bilderna som tillhör texterna i tryckt upplaga.  

 

För att täcka en bred debatt och ge röst åt människor som annars har svårt att göra sig 

hörda, skulle fler intervjupersoner fått ta plats i texterna. Annars rapporteras inte 

händelsen ur fler perspektiv än Aftonbladets eget perspektiv, vilket i sig kan ge en 

vinklad framing av nyheten. Enligt Shehatas nyhetsvärderingsteori, förmedlar aldrig 

medierna en sann bild av verkligheten utan endast en spegelbild av verkligheten som de 

har producerat med strategiska redaktionella urval och prioriteringar av vad som är 

relevant att rapportera om. Denna spegelbild som förmedlas till läsarna kommer i sin tur 

påverka läsarnas verklighetsuppfattning (Strömbäck, 2014). Utifrån denna teori kan 

alltså slutsatsen dras att Aftonbladet har förmedlat en ensidig bild i sin 

nyhetsrapportering kring fallet, då det nästan är uteslutande personer som är anställda på 

Aftonbladet som har fått utrymme att komma till tals i texterna. Aftonbladet har således 

förmedlat en vinklad bild av händelsen och inte följt sin egen redaktionella policy.  

 

6 Slutsats och diskussion 
Denna studies huvudfrågor är: Hur och vad rapporterade Aftonbladet till sina läsare 

när en av deras journalister anklagades för sexualbrott? Samt Hur förhöll sig 

rapporteringen till Aftonbladets redaktionella policy? 

I detta kapitel besvaras huvudfrågorna genom de slutsatser som kan dras med hjälp av 

analysen i föregående kapitel. Vidare tas även ytterligare frågor upp i diskussionen samt 

förslag på vidare forskning.  

 
6.1 Slutsats 
För att sammanfatta de slutsatser som dragits genom analysen kan huvudfrågorna 

besvaras. Sammanfattningsvis är de huvudteman i texterna som analyserats att en 

aftonbladet-medarbetare är anklagad för våldtäkt. Två ytterligare huvudteman är en 

arbetsmiljödiskurs och moraldiskurs som tas upp som två framstående övergripande 

ämnen i texterna. Analysen kan även fastställa att övriga anklagelser om sexualbrott och 

ofredanden förutom anklagelsen som Cissi Wallin tagit upp, inte nämns i texterna 

förutom i den text då Fredrik Virtanen blir intervjuad. Övergripande genom texterna är 
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det Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets publisher, som för ordet och kommer till tals i 

texterna. Fredrik Virtanens avgång från ledarsidan förmedlas genom en åsiktsbaserad 

text skriven av hans dåvarande chef och Fredrik Virtanen ges utrymme att uttala sig 

kritiskt angående sin avgång. Det budskap som förmedlats i texterna rörande pressetik 

och nyhetsvärdering är att fallet främst har hanterats som ett personalärende snarare än 

en nyhet att rapportera öppet kring. Kritiken som riktats gentemot Aftonbladet rörande 

bristande nyhetsrapportering och öppenhet kring fallet har besvarats från Aftonbladets 

sida med hänvisning till att tidningen följer de pressetiska reglerna. För att summera 

vilka personer som får komma till tals i texterna, är det främst kvinnliga chefer och 

personer som innehar en maktposition på Aftonbladet som har fått komma till tals. 

Aftonbladet har således gestaltat en ensidig bild av fallet i sina nyhetstexter.  

Denna studies syfte har varit att besvara hur Aftonbladet har hanterat motsättningarna 

mellan pressetik, personalansvar och nyhetsvärdering, samt vilka maktdiskurser som 

skapas då en granskare blir granskad. För att dra en slutsats utifrån analysen kan det 

konstateras att motsättningarna har hanterats på så sätt att fallet har hanterats som ett 

personalärende och vikten av personalansvar har i Aftonbladets gestaltning av fallet 

vägt tyngre än vikten av nyhetsvärdering. Detta har i sin tur lett till att 

nyhetsrapporteringen kring detta fall från Aftonbladets sida har uppfattats som 

bristfällig. Utifrån analysen kan det även fastställas, att Aftonbladet trots sin hänvisning 

till att de följer de pressetiska reglerna inte har följt sin redaktionella policy i 

gestaltningen av fallet. Maktdiskurserna som skapats är således att de högsta cheferna 

på Aftonbladet har nästan uteslutande varit de personer som förmedlat information och 

kommit till tals i rapporteringen kring fallet, vilket har skapat en ensidig bild från 

Aftonbladets lednings sida. 

 

6.2 Diskussion 
 
Att Aftonbladet ständigt hänvisar till de pressetiska reglerna som anledning till varför 

de inte har rapporterat särskilt mycket kring detta fall, väcker en intressant fråga 

huruvida Aftonbladet i sin rapportering verkligen har följt de pressetiska relgerna och 

sin redaktionella policy på ett korrekt sätt. I Andersson Odéns (2001) granskning av 

olika policydokument spekulerar han kring varför policydokument har blivit alltmer 

vanligt förekommande och en av anledningarna, menar han, kan vara för att 

publicisternas och de ansvariga utgivarnas mannöverutrymme har växt. I min närläsning 

av Aftonbladets redaktionella policy som även innefattar delar ur Spelregler för press, 
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radio och tv, fastnade min blick vid en av meningarna i samband med granskningen av 

detta fall. “Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” 

(Bilaga 1). Denna yrkesregel sammanfattar ganska tydligt vilka frågor och tankar denna 

studies slutsats kan väcka. För ur ett maktdiskursivt perspektiv, har i detta fall 

journalisten med sin makt att förmedla information och granska samhället, direkt 

förvandlats till en person som istället blir granskad och ifrågasatt då han anklagas för 

sexualbrott. Det har skett en transformationsdiskurs. Aftonbladets uppgift att granska 

och bevaka händelser i samhället har i detta fall vänts emot dem själva, då de på grund 

av dessa anklagelser gentemot en av deras medarbetare, tvingats rannsaka och granska 

sig själva.  

 

Påtryckningar och granskningar av Aftonbladet som gjorts och publicerats utifrån är 

även värdefulla att ha i åtanke i reflektionen av på vilket sätt Aftonbladet hanterade 

situationen och varför de valde att rapportera om detta fall på det sätt som denna studie 

påvisar. En intressant fråga att ställa är i vilken utsträckning dessa utomstående 

granskningar har påverkat Aftonbladets rapportering och arbete. Om inte 

granskningarna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade publicerats, hade 

antagligen inte arbetsmiljödiskursen uppstått i lika stor utsträckning som den gjorde i 

Aftonbladets nyhetstexter. Om inte Expressen hade publicerat en flera sidor lång 

granskning av Fredrik Virtanens liv och beteende som privatperson och journalist hade 

publicerats tidigt på morgonen den 25:e oktober, kanske Fredrik Virtanen själv inte 

hade valt att uttala sig offentligt genom intervjun som Aftonbladet publicerar via 

webben några timmar senare samma dag. Jag är övertygad om att granskningarna som 

pågått utifrån har haft en stor inverkan på vad Aftonbladet har skrivit, när de har skrivit 

det och varför vissa teman har ett större övertag i texterna.   

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att komplettera denna studie med en större granskning och 

komparativ studie i hur olika svenska dags- och kvällstidningar har rapporterat kring 

detta fall. Då denna fallstudie endast kan besvara hur Aftonbladet har gestaltat 

händelsen, vore det intressant med ett bredare forskningsområde då det kan bli möjligt 

att jämföra hur olika tidningar har granskat Aftonbladet och vad eventuella likheter och 

skillnader i rapporteringar kan bero på.  
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Anklagelserna som riktades mot Fredrik Virtanen uppkom i samband med hashtaggen 

#metoo som under några veckor fullkomligt exploderade i socala medier. Fredrik 

Virtanen var inte ensam om att förlora sitt arbete och sin maktposition som följd av 

detta. Det skulle vara intressant med en bredare forskning vars syfte skulle vara att 

jämföra hur olika fall med liknande anklagelser som kommit upp till ytan i samband 

med #metoo har skildrats i svensk press. Dessa studier skulle även för att göra en 

bredare forskning, kunna utföras både med kvantitativa och kvalitativa metoder och 

förslagsvis granskas ur ett genusperspektiv.  

En annan viktig aspekt som denna studie tar upp är frågan huruvida Aftonbladet följer 

sin redaktionella policy. Ett förslag på vidare forskning inom området pressetik skulle 

kunna vara att jämföra hur olika svenska tidningar följer sina policydokument och om 

det finns likheter och skillnader i den formen av gransknings resultat. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Aftonbladets redaktionella policy 

Nedan följer Aftonbladets redaktionella policy samt de pressetiska reglerna som 

Aftonbladet följer i producerandet av sin journalistik.11 

Redaktionell policy 
 
Aftonbladet är en tidning för de breda folkgrupperna. 
Aftonbladets journalistik ska utgå från läsarens perspektiv, vara innovativ och lyhörd för samtida 
trender. 
 
Aftonbladet ska kritiskt granska makthavare i offentlig sektor och näringsliv, driva opinion och ge 
journalistisk service. 
Text, bild och redigering ska vara lättillgänglig, informativ, underhållande och ge en avkopplande 
läsupplevelse. 
 
Aftonbladet ska bidra till en bred och folklig debatt genom att ge röst åt människor som annars 
har svårt att göra sig hörda. 
 
Aftonbladets journalistik ska vara sann och vederhäftig. 
Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra Aftonbladet 
att så ärligt som möjligt skildra verkligheten. 
 
I de frågor Aftonbladet väljer att driva på nyhetsplats ska journalistiken stå på den röstsvages 
sida. 
Personliga kommentarer och analyser ska i redigeringen skiljas från nyheter. 
 
Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk. Arbetarrörelsens grundvärderingar avspeglas på 
ledarsidan, och inom vida ramar också på kultursidorna. 
 
Kvällstidningen Aftonbladets uppdrag är att effektivt konkurrera på tidningsmarknaden.  

 
Yrkesregler för journalister 
 
En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället 
måste också själv kunna tåla att bli granskad. 
 
Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till 
medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs. 
 
Journalistens integritet 
 
1. Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen 
 
2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån - och ingå inte avtal eller 
andra förbindelser - som kan misstänkliggöra Din ställning som fri och självständig journalist. 
 
3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad 
publicitet. 
 
4. Använd inte ställningen som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller 
andras vinning eller till att skaffa privata förmåner. 
 
5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska 
förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda. 
 

                                                
11 Detta dokument har mottagits via mailkontakt med Aftonbladet. Jag anser därför källan vara  

tillförlitlig och sanningsenlig.  
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6. Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin 
övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag. 
 
Anskaffning av material 
 
7. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var 
deras uttalanden återges. 
 
8. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är 
avsett för publicering eller enbart för information. 
 
9. Förfalska inte intervjuer eller bilder. 
 
10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med 
olyckor och brott. 
 
11. Beakta upphovsrätten vad avser text och bild och ljud. 
 
12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
 
Ur Spelregler för Press, radio och TV 
 
 
Publicitetsregler för redaktion 
 
Ge korrekta nyheter 
 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 
och allsidig nyhetsförmedling. 
 
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 
medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan 
faktaredovisning och kommentarer. 
 
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 
 
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 
korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 
 
Var generös med bemötanden 
 
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 
påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 
lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har 
fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell 
kommentar. 
 
6. Publicera utan dröjsmål 
Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. 
 
Respektera den personliga integriteten 
 
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte 
ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 
 
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 
anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
 
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 
och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
 
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 
religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 
missaktande. 
 
Var varsam med bilder 
 
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
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12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder 
eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage 
eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 
 
Hör båda sidor 
 
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att 
anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 
 
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 
fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 
 
Var försiktig med namn 
 
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 
sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
 
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, 
kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 
 
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 
materialet.  
 
Ur Spelregler för Press, radio och TV  
 
12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
 
Ur Spelregler för Press, radio och TV 
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Bilaga 2: Förteckning över empiriskt material 
 
Det empiriska materialet består av nyhetsartiklar publicerade via webben och i tryckt 

press. De artiklar som är publicerade via webben är länkade.  

 

Olsson Olsén, S. (2017, 17 oktober). Med anledning av anklagelsen mot en av våra 

medarbetare [Blogginlägg]. Hämtad från 

http://inifran.aftonbladet.se/2017/10/med-anledning-av-anklagelsen-mot-en-av-vara-

medarbetare/ 

 

Aftonbladet 2017-10-19 Efter kritiken: Utreds externt & tar timeout 

 

Aftonbladet 2017-10-20 Här är Aftonbladets Lena Mellins svar på läsarnas frågor om 

publiceringarna 

 

Aftonbladet 2017-10-24 #metoo lyfter på locket – så tar vi vårt ansvar 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jVmVA/metoo-lyfter-pa-locket--sa-

tar-vi-vart-ansvar 

 

Aftonbladet 2017-10-25 Virtanen: Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GvO8m/virtanen-jag-har-betett-mig-tolpigt-och-

skitstovligt 

 

Aftonbladet 2017-10-26 Lena Mellin: Därför publicerar vi namn och bild på vår 

medarbetare idag 

 
Aftonbladet 2017-10-26 Har betett mig tölpigt men inte våldtagit någon 
 
Aftonbladet 2017-10-26 Aftonbladet kunde absolut agerat snabbare 
 
Aftonbladet 2017-10-26 Bilden av AB: en sexistisk machokultur 
 
Aftonbladet 2017-10-29 Om krisen på Aftonbladet 
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Lye7p/om-krisen-pa-aftonbladet 
 
Aftonbladet 2017-10-29 Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-
ledarsida 
 


