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Abstract 

Som följd av mediernas felaktiga publiceringar av anklagelser mot Fredrik Virtanen under me 

too-hösten 2017, gjorde Uppdrag granskning ett program där de granskade mediernas 

publiceringar, som mötte stor kritik. Kritiken väckte vårt forskningsintresse för att genomföra 

denna studie. Syftet är att studera Uppdrag gransknings program “#metoo och Fredrik 

Virtanen” med metoden MCDA för att ta reda på hur anklagelserna och de sociala aktörerna 

blir representerade. Studiens vetenskapliga perspektiv grundas i genusteorin med fokus på hur 

kvinnor blir representerade vid sexualbrott. Tidigare forskning visar hur rape myths kommer 

till uttryck vid nyhetsrapportering av sexualbrott och det använder vi sedan för att sätta vårt 

resultat i relation till. Vi har utformat två frågeställningar för att reda på hur 

representationerna i avsnittet ser ut. I analysen finner vi tecken på en orättvis representation 

av de sociala aktörerna. Däremot visar vårt resultat att Uppdrag granskning inte gör sig 

skyldiga till reproduktion av rape myths.  

 

Nyckelord: MCDA, Rape myths, granskande journalistik, representation, sexualbrott, 

Uppdrag granskning 
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1. Inledning 
	  

Den 30 maj 2018 sänder SVT’s program Uppdrag Granskning avsnittet “#metoo & Fredrik 

Virtanen” som avser att granska hur medierna publicerade våldtäktsanklagelser med namn 

och bild på journalisten under me too-hösten. Allting börjar med att Cissi Wallin publicerar 

ett Instagraminlägg i oktober 2017 där hon anklagar Fredrik Virtanen för att ha våldtagit 

henne 2006. En våldtäkt som Wallin polisanmälde 2011 men där förundersökningen lades ner 

2012 och Fredrik Virtanen blev friad från alla anklagelser. Det var fram till Wallins 

Instagraminlägg okänt för allmänheten vem hon anklagat för att ha våldtagit henne (Mokhtari, 

2018). Det som får Wallin att publicera namn och bild på Virtanen är den hashtagg som har 

fått global spridning på sociala medier under hösten 2017 (Mokhtari, 2018). Alyssa Milano 

uppmanar alla kvinnor som någon gång har blivit sexuellt trakasserade att dela med sig av 

sina upplevelser under hashtaggen #metoo (Nationalencyklopedin, 2018). Det dröjer inte 

länge innan hashtaggen når Sverige och debatten om sexuellt våld mot kvinnor är ett faktum. 

Efter Cissi Wallins instagraminlägg svämmar de svenska medierna över av rapportering om 

flera fall där Virtanen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier mot flertalet kvinnor under 

många år. Följande uppsats avser att analysera avsnittet “#metoo och Fredrik Virtanen”. 

 

Me too är en stor del i bakgrunden av denna studie eftersom det var me too-rörelsen och 

#metoo som bidrog till att Cissi Wallin valde att namnge den person som hon påstår har 

våldtagit henne och att fallet uppmärksammades. Me too har varit viktigt för att 

uppmärksamma allvaret i den rådande våldtäktskultur som existerar och har gett kvinnor mod 

att våga prata om sina erfarenheter samt anmäla våldtäkter.  

 

Vårt forskningsintresse för avsnittet väcktes bland annat på grund av den kritik som har riktats 

mot programmet. Efter att programmet sändes gick flera journalister och kända medieprofiler 

ut i medierna och kritiserade SVT för att ställa sig på Fredrik Virtanens sida och påstod bland 

annat att "/…/ för att ärerädda Virtanen i stället försöker riva ner Cissi Wallins trovärdighet" 

(Nilsson, 2018). Det kom även in över hundra anmälningar till Granskningsnämnden redan 

innan programmet hade sänts i tablå-TV. Reportern för programmet, Lina Makboul, fick 

personligen ta emot hot och kritik. En återkommande anklagelse mot Lina var att hon 

skuldbelägger ett våldtäktsoffer (Makboul, 2018).   
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Avsnittet som vi studerar avser att granska hur medierna publicerade namn, bild och 

våldtäktsanklagelser mot Fredrik Virtanen under me too-hösten men vi kommer i vår studie 

att fokusera på de påstådda anklagelserna och de sociala aktörerna. Vi vill ur ett vetenskapligt 

perspektiv studera hur Cissi Wallins våldtäktsanklagelse och övriga anklagelser mot Fredrik 

Virtanen blir representerade i programmet. Vårt resultat ställs sedan upp i relation till vad 

tidigare forskning har kommit fram till gällande hur våldtäkter representeras i media. I 

analysen fokuserar vi på representationen av Cissi Wallin och Fredrik Virtanen, eftersom att 

det var hennes berättelse som startade drevet mot honom.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Me too 

Uttrycket me too introduceras redan 2006 av den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana 

Burke som ville uppmärksamma sexuella trakasserier bland kvinnor, men uttrycket fick inte 

uppmärksamhet förrän elva år senare då skådespelerskan Alyssa Milano skapade hashtaggen 

#metoo. Den femtonde oktober 2017 uppmanade hon alla kvinnor som någon gång blivit 

utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp att dela sina upplevelser under #metoo på 

Instagram. Hashtaggen växte snabbt och blev ett globalt fenomen. Redan efter ett dygn hade 

85 miljoner människor delat hashtaggen på Instagram (Nationalencyklopedin, 2018). Som ett 

svar på hashtaggen #metoo skapades hashtaggarna #HowIWillChange och #NotAllMen för 

att inkludera männen i debatten. Den ena stod för hur männen kan förändra sitt beteende, 

medan den andra skapades av män som inte kände sig träffade av anklagelserna som uppstod 

under me too-rörelsen (Morgan E. PettyJohn., et.al 2018). 

 

Det tog inte lång tid innan #metoo nådde Sverige. Cissi Wallin väljer att under hashtaggen 

göra ett inlägg på Instagram där hon öppet anklagar Fredrik Virtanen för våldtäkt (Mokhtari, 

2018). Våldtäkten ägde rum 2006 då Wallin var 21 år gammal men hon vågade inte anmäla 

våldtäkten förrän 2011. I en intervju med Aftonbladet 2012 säger Wallin att mannen fick 

henne att tro att de hade haft frivilligt sex och att hon i flera år levde med skuld och skam för 

det som hade hänt. Vid tiden för denna intervju var det ännu inte känt vem som våldtagit 

henne. Det inleddes en förundersökning mot mannen efter Wallins anmälan men den lades ner 

2012 (”Jag var värd att stå upp för”, 2012). Wallin skriver i sitt Instagraminlägg 2017: ”Den 

mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. Jag anmälde 
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2011, först då orkade och vågade jag. Men har inte orkat eller vågat outa. Förrän nu. För 

ingen har väl missat #HarveyWeinstein-gate” (Mokhtari, 2018).  

 

Efter Wallins Instagraminlägg 2017 spreds anklagelserna mot Virtanen, som då var journalist 

och ledarskribent på Aftonbladet, snabbt i massmedierna som även de väljer att publicera 

namn och bild på honom. Han erkänner att han betett sig “törpligt och skitstövligt” men nekar 

till våldtäkten. Medierna rapporterar om flera anonyma anklagelser från kvinnor som påstår 

att Virtanen utsatt dem för sexuella trakasserier och ofredanden. Både Expressen och Svenska 

Dagbladet publicerar två stora granskningar av Fredrik Virtanen som består av flertalet sidor 

med vittnesmål från olika kvinnor. Detta leder till att Virtanen i december 2017 får avsluta sin 

anställning vid Aftonbladet. Han lämnar Sverige på grund av alla de mordhot han mottagit 

efter de publicerade anklagelserna. I början av 2018 polisanmäler Virtanen Wallin för grovt 

förtal och en förundersökning inleds som i skrivande stund fortfarande pågår (Mokhtari, 

2018). 

 

1.1.2 Uppdrag Granskning 

Uppdrag granskning är SVT’s redaktion för undersökande journalistik och det är även 

Sveriges ledande redaktion inom genren. Redaktionens uppdrag är att exponera maktmissbruk 

och missförhållanden och granskningarna har ofta en stor effekt på samhällsdebatten. Syftet 

med granskningarna är att i ett demokratiskt samhälle ge medborgarna verktyg för att själva 

kunna ta ställning till olika frågor inom samhällsdebatten. Enligt UG själva är en av 

grundförutsättningarna för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag tittarnas förtroende och 

det får de genom att redaktionsmedarbetarna är mycket noggranna och rättvisa i sitt arbete 

(Uppdrag granskning, 2018). Uppdrag granskning är ett av SVT’s mest sedda program och 

har vid ett flertal tillfällen nått tittarsiffror på över en miljon. Programmet sänder ett nytt 

avsnitt varje vecka, vilket motsvarar cirka 45 avsnitt per år (Danielson, 2016: 26-27).  

 

Ulf Johansson, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning skriver i en artikel på SVT nyheters 

sida om varför programmet “#metoo och Fredrik Virtanen” var viktigt att sända. Han skriver 

att de övergrepp mot kvinnor som me too-rörelsen blottlagt är avskyvärda men att det är 

viktigt att medierna bibehåller sin professionalitet vid rapporteringen av sådana händelser. 

Vid fallet Fredrik Virtanen så hade en förundersökning inletts men som sedan lades ner och i 

en rättsstat innebär det att det inte finns tillräckligt med bevis för att brott kan styrkas. Den 
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anmälda är då friad från anklagelserna. I Uppdrag gransknings granskning framkommer det 

även ett flertal anklagelser som publicerats mot Fredrik Virtanen varit felaktiga. Ulf 

Johansson menar fortsättningsvis att det har varit viktigt att granska hur de etablerade 

medierna har rapporterat om me too-rörelsen samt att det är viktigt att rikta uppmärksamheten 

dit ingen annan riktar den, det vill säga mot den nedlagda förundersökningen och de felaktiga 

anklagelserna (Johansson, 2018). Jan Helin som är SVT’s programdirektör är inte ansvarig för 

det specifika programmet utan för att ha tilldelat redaktionen sitt uppdrag om undersökande 

journalistik. Han understryker att nedläggningen av förundersökningen innebär att Virtanen är 

friad från anklagelserna (Helin, 2018). 

 

1.1.3 Kritik mot programmet 

Programmet var menat att granska mediernas nyhetsrapportering riktad mot Fredrik Virtanen, 

dock fick Uppdrag granskning strax efter publiceringen stora mängder kritik för att ha bemött 

me too på fel sätt. Över hundra anmälningar skickades in till Granskningsnämnden redan 

innan programmet hade sänts i tablå-TV. Kritiken mot programmet innefattar bland annat att 

Uppdrag granskning inte håller sig till det som skulle granskas. Kritiken menar att fokus 

hamnar på Cissi Wallin och att förminska och ifrågasätta hennes upplevelse av den påstådda 

våldtäkten. Uppdrag gransknings producent, Henrik Bergsten, höll inte med kritiken som 

riktades mot programmet och ansåg inte att de gjorde sig skyldiga till att angripa me too 

(Nilsson, 2018). Lina Makboul, reportern för avsnittet, fick ta emot personliga hot och 

påhopp. Många menade hon i avsnittet skuldbelägger ett offer och rentvår en våldtäktsman. 

Hon fick även ta emot flertalet anklagelser om att hon och Virtanen skulle vara vänner privat, 

något som de båda har nekat till ska vara sant (Makboul, 2018). 

 

SVT’s programdirektör Jan Helin mottog flera hundratals mail från personer som sett 

programmet och som kritiserar det genom att ställa flertalet frågor. Kritiken ifrågasätter bland 

annat Jan Helins trovärdighet i att sända programmet då han är en gammal kollega och vän till 

Virtanen från tiden de båda jobbade på Aftonbladet. Kritiken som kommit in menar även att 

den intervjumetod som används vid Wallins intervju är oetisk och att den person som 

intervjuade henne är vän med Virtanen. De menar även att journalisternas egna åsikter lyser 

igenom programmet och det ifrågasätter om SVT verkligen stödjer #metoo efter valet att göra 

detta program (Nilsson, 2018). 
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Med bakgrunden av det som har hänt mellan Cissi Wallin och Fredrik Virtanen, de uppdrag 

som SVT och Uppdrag granskning har samt den kritik som har riktats mot programmet 

mynnar detta ut i uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att analysera representationerna av anklagelserna mot Virtanen samt de sociala 

aktörerna, med fokus på Wallin och Virtanen, i Uppdrag gransknings avsnitt “#metoo och 

Fredrik Virtanen”. 

 

Syftet preciseras med hjälp av två frågeställningar: 

  

F1: Hur representeras Cissi Wallins våldtäktsanklagelse och de övriga anklagelserna mot 

Fredrik Virtanen? 

F2: Hur representeras Fredrik Virtanen, och de aktörer som riktar anklagelser mot honom i 

programmet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i olika kapitel med anpassade rubriker samt underrubriker för att dela in 

texten och göra den mer strukturerad och lättläst för mottagaren. Kapitel två behandlar de 

teoretiska utgångspunkter vi använder oss av i studien. Vi använder tre olika teorier som 

följer modellen av en uppochnedvänd triangel, där genusteori är basen och sedan smalnar av i 

“representation av kvinnor vid brott” och “rape myths och victim-blaming”. “Public service” 

och “granskande journalistik” tillämpas även för att rama in vilket typ av program Uppdrag 

granskning är. I teoridelen tar vi upp och förklarar viktiga begrepp som sedan återkommer i 

den tidigare forskningen. Vi har därför valt att ha teori före den tidigare forskningen så att 

dessa begrepp är förklarade när de återkommer i studierna som vi redovisar. 

 

Det tredje kapitlet består av tidigare forskning och innehåller studier som undersöker objekt 

som påminner om vårt. Studierna innehåller fakta och analysmaterial som är relevant för vår 

studie, som kan bidra till vår analys som stöd och jämförelsematerial. De ger också en 

överblick i hur forskningsläget ser ut.  
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Kapitel fyra redogör den metod vi har valt för vår studie samt vilket material vi använder. 

Metoden som kommer användas är en multimodal kritisk diskursanalys och kapitlet är indelat 

i ett antal underrubriker som beskriver de olika metodverktyg vi kommer att använda i 

analysen. En underrubrik beskriver även metodens nackdelar.  

 

Efter metoden kommer kapitel fem, som är uppsatsens analysdel. Där presenterar vi analysen 

genom de metodverktyg som vi beskriver i metodkapitlet. Analysen disponeras med hjälp av 

tematiserade underrubriker för lättare läsning och kategorisering av analysresultaten.  

 

I kapitel sex förs diskussionen av analysresultaten. I det kapitlet dras paralleller till teori och 

tidigare forskning för att stödja våra egna analyser och tolkningar. Detta för att stärka våra 

resultat och visa hur de förhåller sig till andras resultat och teoribegreppen. I detta kapitel 

finns det även en underrubrik där vi med hjälp av vår analys diskuterar den kritik som riktats 

på avsnittet. 

 

Efter analys och diskussion, i kapitel sju så behandlar vi uppsatsens slutsatser där vi svarar på 

våra frågeställningar och vad vi kommit fram till i analysen.  

 

Kapitel åtta består av en kort sammanfattning av den fullständiga uppsatsen. Sista kapitlet 

redogör de referenser som använts till studien.   
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Genusteori 

I denna studie kommer vi att tillämpa genusteori. Begreppet genus definieras ofta som det 

sociala könet och begreppet kön står för det biologiska könet. Genus är alltså något socialt 

konstruerat och något som blir tilldelat det biologiska könet. Är du född som det biologiska 

könet kvinna blir ditt genus sedan skapat av de sociala och kulturella förväntningar på hur du 

bör vara för att vara kvinnlig. Genus står även för en kulturell tolkning av vad som är manligt 

och kvinnligt vilket innebär att detta skiljer sig mellan olika kulturer (Jarlbro, 2013: 11-12). 
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Det nationella sekretariatet för genusforskning (2018) beskriver skillnaden mellan kön och 

genus på följande sätt:  

 
Medan könstillhörighet står för den biologiska uppdelningen i två kategorier: 

kvinnor och män, står genus för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper 

som ett samhälle tillskriver dem. För att förstå skillnaden mellan genus och 

könstillhörighet används även begreppen ”maskulinitet” och ”femininitet”. 

Femininitet och maskulinitet skapas socialt och kulturellt på olika sätt i olika 

sammanhang, i olika kulturer och olika historiska tidsperioder. 

 

Genus kan även användas för att studera strukturer som upprätthåller vad som är manligt och 

kvinnligt. Det kan användas för att upptäcka maktförhållanden och segregation mellan könen. 

Centralt för genusperspektivet är även att ha ett kritiskt, reflekterande och ifrågasättande 

förhållningssätt till studieobjektet. Vilka medvetna och omedvetna val görs av avsändaren för 

att representera de olika biologiska könen? Genusperspektivet används alltså för att studera 

hur de sociala könen konstrueras och rekonstrueras. Genusperspektivet öppnar även upp för 

att se hur andra normer konstrueras i samhället, exempelvis hudfärg, klass och 

funktionsvariationer (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018).  

 

Det har ur ett nyhetsperspektiv stor betydelse för vem som får vara källa, expert och aktör vid 

nyhetsrapportering. Jarlbro (2013) skriver att det är fler män än kvinnor som framträder i 

nyhetsmedier vilket bidrar till att nyheten framkommer ur ett manligt perspektiv. Det 

påverkar alltså vilka delar av nyheten som tas upp och att nyheterna blir manligt präglade av 

att det är de som uttalar sig (Jarlbro, 2013: 31).  

 

2.2 Representation av kvinnor vid brott 

Pollack (2001: 204) skriver att män är vanligast förekommande i brottsjournalistiken men 

Jarlbro (2013) skriver i sin bok “Genusmedveten journalistik” att det vid sexualbrott är det 

kvinnliga offret som hamnar i fokus. Statistiken visar att män är överrepresenterade av de som 

begår brott och nästan 100% av alla sexualbrott begås av män. Det är därför anmärkningsvärt 

att det vid medierapporteringen av dessa typer av brott är det kvinnliga offret som hamnar i 

centrum genom att fokus ligger på hur hon såg ut, hennes bakgrund och om hon druckit 
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alkohol. Inte vid rapportering vid några andra typer av brott läggs så stort fokus på offret som 

det gör vid sexualbrott (Jarlbro, 2013: 34-35). 

 

Medierapporteringen av de kvinnliga offren påverkar bilden av “det kvinnliga offret”. 

Beskrivningarna av hennes utseende, bakgrund och alkoholtillstånd bidrar till bilden av att det 

inte är en “vanlig” kvinna som blir våldtagen, utan att det ligger självförvållade orsaker 

bakom att hon blev utsatt för brott (Jarlbro, 2013: 36-37). Det finns även två tydliga bilder av 

hur den våldtagna kvinnan blir representerad i medierna. Antingen är hon en oskyldig oskuld 

eller en promiskuös kvinna som har en stor sexuell erfarenhet. Även detta skapar bilden av att 

det inte är “vanliga” kvinnor som blir våldtagna, utan antingen har de stor sexuell erfarenhet 

eller ingen alls (ibid: 38). Forskning visar att även om kvinnan alltid förekommer som offer 

vid sexualbrott så finns det en tendens att offerrollen skiftar från henne till den manliga 

förövaren (ibid: 38-40). 

 

2.3 Rape myths och victim-blaming 

Rape myths innebär de myter som reproduceras av medierna vid rapportering av våldtäkt. De 

skapas genom mediernas val i hur de representerar händelsen, offret och förövaren. Kunst, 

Jonas R., Bailey, A., Prendergast, C. & Gundersen, A. (2018) beskriver rape myths som en 

uppfattning som ofta skapas i nyhetsmedierna genom att skuldbelägga offret, förminska hur 

allvarligt en våldtäkt är för offret samt att frikänna den som begått brottet (Kunst et al. 2018: 

6). Jo-Yun Li, Sei-Hill Kim och Jane O’Boyle (2017) väljer att dela upp termen rape myths i 

tre delar: ”victim myths”, ”perpetrator myths” och ”overall myths”. Victim myths inträffar när 

media beskriver våldtäkten som mindre allvarlig än vad den var och att offret bidrog med 

faktorer som bidrog till händelsen. Exempelvis att offret var alkoholpåverkad, klädde sig 

opassande eller flirtade med förövaren. Perpetrator myths är när media skyddar förövaren 

med ursäkter som att förövaren menar att samlaget var av samtycke. Overall myths är helt 

enkelt när människor inte anser händelsen vara allvarlig (ibid: 775). 

 

O´Hara (2012) har också gjort en studie där hon analyserar hur rape myths kommer till 

uttryck i nyhetsrapportering gällande våldtäkter. Rape myths enligt O´Hara beskrivs som 

stereotyper och fördomar om våldtäkter, förövare och offer. (I de fall som analyseras i 

O’Haras studie är alla offer kvinnor och alla förövare män, därför benämns de likadant i 
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följande text). Vanliga fördomar om våldtäktsoffer innefattar ofta att hon var berusad, klädde 

sig opassande eller ljuger om att hon blivit våldtagen på grund av bakomliggande motiv. Den 

stereotypiska bild media ofta framställer av förövaren är att han är en galning, pervers 

och/eller sexberoende, vilket skapar en bild av att våldtäkter inte utförs av “vanliga män” och 

minskar allvaret av våldtäkten och den rådande våldtäktskulturen (O´Hara, 2012: 247-248).   

 

Victim-blaming är en stor del av rape myths och innefattar den del där fokuset i 

rapporteringen om en våldtäkt skiftas från förövaren till att i stället skuldbelägga offret. Detta 

förekommer ofta i media då journalister väljer att skriva om kvinnans/flickans utseende, att 

hon klär och sminkar sig på ett visst sätt vilket kan provocera förövaren till att våldta henne 

(O´Hara, 2012: 253). Många journalister lägger även ofta fokus på om offret var 

alkoholpåverkad och hur det har inverkan i våldtäkten (ibid: 255).   

 

2.4 Public Service 

SVT faller inom ramen för public service, vilket innebär att programmen produceras i 

allmänhetens tjänst och att riksdagen tar besluten och regeringen sätter ramarna för bolagens 

verksamhet. I det nuvarande sändningstillståndet lyder: “Verksamheten ska präglas av 

oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som 

olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.” Utöver detta 

består public service av fyra viktiga komponenter, varav den ena påpekar “principerna i form 

av opartiskhet och saklighet.” (radiotjänst.se, 2018).  

 

Enligt Lindén (2011) är en viktig aspekt och en grundprincip för svensk public service är att 

medieproduktion inte ska påverkas av diverse politiska och kommersiella intressen. 

Medieföretag som arbetar under public service ska även se till att utbudet av programmen 

“präglas av mångfald och svarar mot demokratiska behov” (Lindén, 2011: 31). Jönsson 

(2004) belyser också vikten av public service-kanalernas väsentliga roll för demokrati och 

samhällsnytta, då public service anses vara central och viktig för offentligheten. Och utgöra 

en väsentlig roll för den nationella demokratin (Jönsson, 2004: 72). 

 

2.5 Granskande journalistik  
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Begreppet granskande journalistik, som även kan omnämnas som grävande eller 

undersökande journalistik, är ett ganska svårdefinierat begrepp. Men ett sätt att definiera 

innebörden är att man genom granskande journalistik vill undersöka relevansen för makten 

samt maktutövandet i samhället (Danielson, 2016: 22).  

 

Uppdrag gransknings tidigare ansvarige utgivare, Nils Hanson, lyfter fram två skäl till att 

granska innehåll. Första är för att kunna återge sanningen, eller komma så nära sanningen som 

möjligt. Andra skälet är för att granska makten, eftersom att makthavare har blivit bättre på att 

undvika granskning. Genom grävande kan man få fram kunskap som behövs för att granska 

makthavare (svt.se, 2011).   

 

Danielsson undersöker i sin avhandling flera avsnitt av Uppdrag granskning ur ett 

rättsnarrativt perspektiv och menar att de rättsnarrativa elementen kommer till uttryck i 

Uppdrag gransknings avsnitt. Den granskande journalistiken och rättsväsendet har samma 

ambition i att reda ut klarhet i missförhållanden. Rollerna som tilldelas aktörerna och hur 

berättelserna skildras av Uppdrag granskning bidrar till att den ambitionen bekräftas. I ett 

rättsnarrativ agerar Uppdrag granskning utredare och åklagare i de missförhållanden som de 

avser att finna klarhet i (Danielson, 2016: 158). Ett rättsnarrativ innebär att berättelser byggs 

upp genom narrativa element som kännetecknar en rättsprocess eller brottsundersökning. 

Berättelserna utgörs bland annat av avslöjanden, misstankar och undersökningar, och de 

sociala aktörerna tilldelas roller så som offer, åklagare, försvarare och vittne (Olsson, 2014: 

371).   

2.6 Sammanfattning 

De tre första teorierna är strukturerade som en upp och ner vänd triangel med en grund i en 

mer översiktlig teori som sedan smalnar av i mindre och mer specifika teorier. Teorierna 

används tillsammans för att ge oss ett perspektiv på materialet som finner skillnader mellan 

hur könen representeras. Teorin om representationen av kvinnor vid brott ger oss ett mer 

specifikt perspektiv på skillnader mellan könen i det typ av fall som vi undersöker. De 

teoretiska begreppen inom rape myths hjälper oss att studera hur anklagelserna blir 

representerade i relation till dem. Genom teorin om granskande journalistik kan vi studera om 

rättsnarrativet kommer till uttryck och vilka roller som i sådana fall tilldelas aktörerna av 

Uppdrag granskning.  
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3. Tidigare forskning 
	  

I följande kapitel sammanfattar vi studier som har analyserat hur våldtäkter har representerats 

vid rapporteringen i media. Studierna fokuserar på hur förövarna och offren framställs genom 

de kommunikativa valen. Dessa studier är relevanta för oss då vi i vår studie ska studera 

representation av våldtäktsanklagelser och sociala aktörer. Studierna ska i denna uppsats 

fungera som ett stöd till vår teoretiska referensram samt ge verktyg till vår kommande analys. 

Studierna ger även av en bild av det nuvarande forskningsläget i detta område. Kapitlet består 

av fem studier som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter samt utdrag från Pollack’s bok 

“En studie i medier och brott” (2001). 

 

Pollack (2001) skriver att allmänt för brottsjournalistiken är att de flesta rapporteringar 

fokuserar på den manliga förövaren. Detta beror på att de flesta brott begås av män. Medierna 

har makten i vilka brott vi får läsa om då det inte är de vanligaste brotten som blir 

representerade i nyhetsmedierna, utan de brott som har ett stort nyhetsvärde (Pollack, 2001: 

204). Hon skriver även att granskade redaktioner oftast tar upp de fall som är mest udda och 

dramatiska (ibid: 75).  

 

Barca (2018), Korn & Efrat (2004) och O’Hara (2012) studerar alla hur olika våldtäktsfall har 

blivit representerade i medierna. Det är intressant att jämföra forskarnas resultat om hur 

våldtäkterna, offren samt förövarna har blivit representerade vid de olika fallen. Worthington 

(2008) jämför journalistens kommunikativa val och mottagarnas uppfattning vid en 

våldtäktsnyhet genom att intervjua journalisten, göra enkätfrågor till mottagarna samt studera 

avsnittet. Edgar (2014) studerar inte ett våldtäktsfall utan hur diskursen vid rapporteringen av 

Chris Browns misshandel av Rihanna skiftade från att stötta Rihanna till att övergå till victim-

blaming. 

 

Lisa A. Barca (2018) har i sin studie, “The agency factor: neoliberal configurations of risk in 

news discourse on the Steubenville, Ohio rape case”, analyserat utvalda tidningsartiklar från 

diverse tidningar om ett omtalat våldtäktsfall som skedde i Steubenville, Ohio. Genom en 

CDA analyserar hon bland annat lingvistiken och ordvalen journalisterna har gjort för att 



	   16	  

beskriva våldtäktsfallet och hur det påverkar representationen av händelsen samt de 

inblandade aktörerna. 

 

Journalisterna använde ofta positivt laddade ord när de beskrev det två unga killarna som hade 

gjort sig skyldiga till gärningsmän. Förövarna var socialt privilegierade framgångsrika atleter 

på skolan och de beskrevs i många artiklar som omtyckta fotbollsspelare med en lovande 

karriär framför sig (Barca L.A., 2018: 277). Offret däremot, en jämnårig tjej på samma skola, 

beskrevs med mer negativt laddade ord. Hon benämndes ofta bara som en “full sextonåring” 

(ibid: 278). Genom analysen kan hon se hur en victim-blaming diskurs växte fram i de olika 

artiklarna som granskades. Då journalisterna bland annat använde citat från omgivningen där 

man hävdade olika saker som att offret fick skylla sig själv bland annat på grund av att hon 

var berusad och att hon ljög om händelsen för att skydda sig själv (ibid: 275). Även 

journalisternas egna ordval bidrog till victim-blaming diskursen eftersom de endast valde att 

lyfta fram aspekter som att offret var medvetslöst på grund av alkoholkonsumtion och hennes 

flirtiga beteende på festen (ibid: 272). Förövarna däremot blev rentvådda av journalisterna 

och i vissa fall till och med hyllade (ibid: 266). 

 

Korn & Efrat (2004) finner liknande resultat som Barca (2018) när de analyserar 

medierapporteringen från två gruppvåldtäkter i Israelisk press. I rapporteringen vid de två fall 

som undersöktes i studien låg ett stort fokus på att de våldtagna flickorna var blyga och ville 

ha uppmärksamhet genom att ligga med inflytelserika killar. Stort fokus låg även på offrens 

tidigare sexuella erfarenhet vilket skapade myten om att en tjej som inte är oskuld får skylla 

sig själv om hon blir våldtagen (Korn & Efrat, 2004: 1070-1071). Även i denna analys finner 

forskarna att citat från omgivningen används för att förstärka förövarnas oskuld. Förövarnas 

advokater blev ofta citerade vilket stärkte deras trovärdighet som oskyldiga samt att deras 

föräldrar fick uttala sig om hur oskyldiga pojkarna var (ibid: 1066-1068). Deras resultat 

överensstämmer med tidigare forskning på samma område och de skriver att 

medierapporteringen vid våldtäkt ofta skyller på kvinnan (ibid: 1070). Victim-blaming 

kommer till uttryck genom att offret får skulden för våldtäkten och att det är förövarna som 

målas upp som de egentliga offren.  

 

O’hara (2012) genomför en lexikalisk analys för att ta reda på hur rape myths kommer till 

uttryck vid rapporteringen av tre olika våldtäktsfall. Syftet med analysen är även att ta reda på 

hur rapporteringen ser ut vid olika typer av våldtäkter, och hennes analys består av rapporter 
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från en överfallsvåldtäkt, en serievåldtäktsman och en gruppvåldtäkt (O’Hara, 2012: 249). 

Hennes resultat visar tydligt att majoriteten av artiklarna reproducerar rape myths genom 

victim-blaming samt att förövarna framställs som monster (ibid: 250-256). I de analyserade 

artiklarna kommer rape myths till uttryck genom att fokus har lagts på offrets utseende och 

bakgrund, offrets alkoholintag samt att det vid ena fallet lades ett stort fokus på förövarens 

traumatiska bakgrund. Vid de samtliga tre fallen skiftades fokus bort från offret och dess 

upplevelse. Ett stort fokus låg på anklagelserna mot mannen och inte på det som hänt (ibid: 

256-257). 

 

Alla tre studier som analyserar rapporteringen vid våldtäkter i medier visar hur rape myths 

och victim-blaming kommer till uttryck genom journalisternas lexikaliska val. Det är 

intressant för oss att jämföra resultaten mellan studierna då de är mycket lika och ger oss en 

tydlig bild av hur victim-blaming och rape myths skapas vid medierapporteringen. I både 

Barca’s (2018) och O’Hara’s (2012) studier kommer victim-blaming till uttryck genom att 

fokusera på offrens alkoholintag. Detta skapar myten om att en kvinna som dricker alkohol 

får skylla sig själv om hon blir våldtagen (O’Hara, 2012: 254). Även myten om att en 

promiskuös och sexuellt aktiv kvinna ber om att bli våldtagen skapas i de artiklarna som 

analyseras av O’Hara (2012: 253) och Korn & Efrat (2004: 1071-1072) eftersom 

journalisterna väljer att fokusera på kvinnornas sexuella erfarenhet. I alla tre studier läggs ett 

större fokus på förövarna än på offret och på anklagelserna snarare än händelsen i sig. Barca 

(2018) lyfter även fram i sin studie att hon anser att det behövs mer forskning inom kritisk 

diskursanalys som studerar hur sexuella trakasserier/övergrepp representeras i media. Detta är 

positivt för oss då det påpekar hur vår studie kan bidra till detta forskningsområde. 

 

Worthington (2008) undersöker kodning och avkodning av en våldtäktsnyhet på en lokal TV-

kanal. Det är en fallstudie som består av textanalys, enkäter och semistrukturerade intervjuer 

där hon vill ta reda på hur nyheten skapas av avsändaren och mottas av mottagaren (ibid: 348-

349). Hon menar att det finns en tvådelad bild i rapportering av våldtäktsoffer där de å ena 

sidan blir representerade som offer och å andra sidan att de får skylla sig själva för det som 

hänt. Denna tvådelade bild skapas genom patriarkala strukturer och värderingar och bidrar till 

victim-blaming diskursen (ibid: 344). I denna studie studeras relationen mellan produktion 

och mottagning vid en särskild typ av nyhet: sexuella övergrepp som har skett vid ett 

universitet (Worthington, 2008).  
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I analysen och resultatet finner forskaren att genom att centralisera offrens perspektiv vid en 

våldtäktsnyhet minimeras risken för att publiken engagerar sig i victim-blaming. Intervjuer av 

offer ökar deras trovärdighet och valet att inte låta några förövare berätta sin sida av 

berättelsen bidrar till att mottagarna inte tillåts att förminska deras brott (Worthington, 2008: 

357-358). Trots att producenten av nyheten gjort medvetna val när hon kodade nyheten för att 

undvika patriarkala diskurser visar studien att den framkom hos vissa tittare när de avkodade 

nyheten. Segmentet om skolans säkerhet och elevernas personliga säkerhet öppnade upp för 

diskussionen hos mottagarna om vem som bär ansvaret för att motverka en våldtäkt (den som 

blir utsatt, eller den som begår) vilken öppnade upp för victim-blaming diskursen trots allt 

(ibid: 362).  

 

Studien visar tydligt att medierna kan göra medvetna val vid representationen av en våldtäkt, 

men att nyhetskonsumenterna skapar mening genom sin egen identitet och i de diskurser som 

redan finns. Forskaren kommer fram till att den patriarkala diskursen är normaliserad 

(Worthington, 2008). Till skillnad från resultaten av Barca (2018) och Korn & Efrat (2004) 

där förövarnas anhöriga och advokater fick komma till tals valde journalisten i analysen av 

Worthington (2008) att inte låta dessa komma till tals. Denna studie av Worthington (2008) är 

intressant för oss då den ger oss verktyg till att jämföra hur en journalist kan motverka att rape 

myths och victim-blaming uppstår vid rapportering vid en våldtäkt. Journalisterna har en 

mycket stor makt i den allmänna bilden av våldtäkter och det är därför viktigt hur de väljer att 

representera dessa (O’Hara, 2012: 257). 

 

Till skillnad från de tidigare studierna så undersöker inte Amanda Nell Edgar (2014) ett 

våldtäktsfall utan hur diskursen vid medierapporteringen om Chris Browns misshandel av 

dåvarande flickvännen Rihanna gick från att stötta offret till att skylla på offret. Händelsen 

inträffade i februari 2009 och bilder på Rihannas sönderslagna ansikte spreds snabbt, internet 

svämmade över av rapporteringar om händelsen och Chris Brown blev dömd för misshandel 

(ibid: 139). Rihanna fick ett stort stöd i media och flera stora profiler gick ut och beklagade 

sig. Dock skiftade rapporteringen snabbt och medierna vände sig istället mot Rihanna. 

Victim-blaming diskursen växte fram och många uttryckte att hon fick skylla sig själv att hon 

blev misshandlad och att hon hade provocerat Chris Brown till att slå henne. Genom att ändra 

kontexten av händelsen och skifta fokus från förövaren till offret så skapas victim-blaming 

diskursen (ibid: 139-140). Forskaren menar även att den victim-blaming diskurs som skapas 

av medierna och som används i det offentliga rummet har en negativ påverkan på antalet 
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personer som anmäler om de blivit misshandlade eller våldtagna av sin partner (ibid: 153-

154).  

 

Samtliga artiklar är intressanta för oss då de visar hur forskarna har kommit fram till att 

victim-blaming diskursen kommer till uttryck i medierapportering. Forskningsläget visar 

också att rapporteringen av våldtäkt inte har förändrats särskilt mycket de senaste åren då det 

skiljer 14 år mellan Korn & Efrat’s (2004) studie och Barca’s (2018) studie och deras resultat 

påminner mycket om varandra. Med vår studie kan vi bidra till denna forskning genom att vi 

till skillnad från dessa studier inte studerar tidningsartiklar då vi kommer att studera hur ett 

granskande journalistiskt TV-program. Vårt studieobjekt består dessutom av en påstådd 

våldtäkt och inte en dömd. 

4. Material och metod 

4.1 Urval och material  

Vi har valt att göra en fallstudie där vi ska studera ett avsnitt ur det granskande programmet 

Uppdrag granskning. Studieobjektet består av avsnittet “#metoo och Fredrik Virtanen” som 

sändes den 30 maj 2018 på SVT med 629 000 tittare (Dagens media, 2018). Avsnittet ligger 

tillgängligt att se på SVTplay.se och är ca 60 minuter långt. Anledningen till att vi valde detta 

avsnitt som urval till analysen motiveras bland annat av den fakta som redovisas i bakgrunden 

i denna uppsats. Den kritik som har riktats mot avsnittet samt det försvar som SVT har gått ut 

med som anledning till att de sänt programmet motiverar en vetenskaplig analys av avsnittet. 

Att avsnittet är producerat av en redaktion som går under public service-ansvaret gör det 

intressant att studera hur de har valt att göra sin granskning, till skillnad från att studera ett 

kommersiellt TV-program som exempelvis TV4’s Kalla fakta.  

 

4.2 Metod 

För denna studie tillämpas en kvalitativ metod. Till skillnad från kvantitativ metod som 

använder sig av kodning och siffror är den kvalitativa metoden en tolkande metod. Den 

kvalitativa metoden i kontrast till den kvantitativa uppfattas ofta som tvärvetenskaplig, 

tolkande och teoretisk. Det är forskarens idéer och tolkning som står i centrum vid kvalitativ 
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forskning eftersom att resultatet beskrivs i form av den tolkning som forskaren gjort av 

studieobjektet (Alvesson och Sköldberg, 2017). Reliabiliteten och validiteten som innebär 

studiens tillförlighet samt om studien mäter det den avser att mäta blir på grund av den 

tolkande metoden svagare vid en kvalitativ studie. Vår studie kommer att genomföras med 

hjälp av en multimodal kritisk diskursanalys som ger oss verktyg för att tolka innehållet i 

programmet. 

 

4.2.1 Fallstudier  

Eftersom vi undersöker ett specifikt fall, där vi undersöker en uppmärksammad 

våldtäktsanklagelse, genomför vi en så kallad fallstudie. Det finns olika typer av fallstudier, 

enskilda och instrumentella. Enskilda fallstudier görs när syftet är att uppmärksamma ett 

specifikt fall och söka mer kunskap om det fenomenet. En instrumentell fallstudie däremot 

görs för att kunna utveckla teorier samt producera generisk kunskap om fenomenet 

(Danielson, 2016: 85).  

 

En annan typ av fallstudie är “an embedded single-case study” (Yin, 2003: 43) vilket vår 

studie är. Det som är signifikant för vår studie är att vi är intresserade av det specifika fallet 

som vi undersöker. Denna typ av fallstudie bidrar också till att vårt resultat inte kommer gå att 

generalisera på något annat utöver vårt specifika fall.  

 

4.2.2 Multimodal Kritisk Diskursanalys 

Analysmetoden som ska användas i denna studie är en multimodal kritisk diskursanalys 

(förkortas MCDA). MCDA utvecklades av forskare som ett komplement till kritisk 

diskursanalys (förkortas CDA) då de insåg att mening skapas i mer än bara ord och text. De 

började även att studera de visuella valen i meningsskapande och tog med sig grunden från 

CDA (Machin & Mayr, 2012: 6–7). Forskarna utvecklade verktyg för att analysera den 

mening som text och bild skapar tillsammans för att inte gå miste om den mening som bilden 

bidrar med i meningsskapandet (ibid: 8). I MCDA är vi intresserade av att analysera, studera 

och avslöja hur de visuella valen har gjorts medvetet av avsändaren för att skapa mening. 

Centralt för metoden är även att vara kritisk genom att avslöja att texterna inte är så neutrala 

som de utger sig för att vara (ibid: 9).  
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En viktig del i metoden är diskursen. En diskurs är det språk som används i en kontext. 

Diskurserna skapas genom författarnas individuella ordval för att beskriva platser, händelser 

och deltagare. Processen i CDA används för att undersöka avsändarens lexikaliska val för att 

finna den underliggande diskursen (Machin & Mayr, 2012: 20). Språket bidrar till hur den 

sociala världen uppfattas och påverkar samhällets uppfattning om saker och ting. Då 

nyheterna i media är samhällets ögon och öron utåt påverkar deras diskurser hur allmänheten 

pratar om världen (ibid: 21-22). Centralt för metoden är även att genom att studera diskursen 

avslöja underliggande maktrelationer och ideologier. Maktförhållanden studeras genom hur 

de med status och auktoritet skapar en diskurs som bidrar till influens och makt över 

underordnade grupper i samhället. Metoden används också för att finna underliggande 

ideologier för att ta reda på vems intressen som texten tjänar. I MCDA används ett kritiskt 

perspektiv på ordval och visuella val för att finna vilken diskurs som används, och hur den 

bidrar till underliggande maktförhållanden och ideologier. Metoden utgår alltså ifrån att ingen 

text är neutral (ibid: 24-25).  

 

Lexikalisk analys 

För att analysera orden och dess mening i en text kan en lexikalisk analys tillämpas vilken är 

en av de mest grundläggande språkliga analyserna inom MCDA. Denna metod studerar vilka 

ord och vilket vokabulär som avsändaren använder sig av. Metoden undersöker den implicita 

meningen i en text, den mening som skapas genom medvetna val hos avsändaren men som 

inte står explicit i texten (Machin & Mayr, 2012: 30). I analysen analyseras också den 

konnotation som de lexikaliska valen skapar hos mottagaren. Ordens konnotation analyseras 

eftersom att två ord med gemensam betydelse kan konnotera olika värderingar och känslor 

(ibid: 32-33). Olika ord kan användas för att beskriva samma sak men för att skapa olika 

konnotationer. Till exempel om avsändaren vill skapa en positiv eller negativ association hos 

mottagaren (ibid: 41). På så sätt är producentens ordval i exempelvis intervjufrågorna av 

betydelse eftersom frågan kan vinklas på olika sätt beroende på de lexikaliska valen. 

 

Överlexikalitet används i analysen för att studera de ord som används många gånger och 

skapar en överdriven beskrivning av något i texten. Ofta beror överlexikaliteten på att något 

är fel eller problematiskt, som författaren försöker dölja med överflödiga ordval (Machin & 

Mayr, 2012: 37). Lexikalisk frånvaro är det verktyg som i analysen används för att studera de 

ord som inte används. Det kan i vissa fall finnas ord som borde användas, men som inte gör 
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det. Detta kan bero på att avsändaren medvetet avstår från att använda dessa ord då det skulle 

innebära att texten får en annan mening. Det är vid analysen viktigt att fråga sig vad som 

blivit borttaget eller adderat av avsändaren när den berättar om en händelse (ibid: 38-39). 

Även när en person och deltagare av en händelse exkluderas från att berätta historien måste vi 

ställa oss frågan varför den blivit det (ibid: 49).  

 

Genom den lexikaliska analysen kan vi också studera maktrelationen mellan avsändaren och 

mottagaren. Avsändaren använder sig också i texter av lexikaliska val för att uttrycka 

auktoritet och makt över mottagaren. Det kan vara juridisk makt eller hierarkisk makt. 

Avsändaren kan uttrycka denna makt genom ord som konnoterar expertis och kunskap inom 

ett område (Machin & Mayr, 2012: 42). Makten kan även komma till uttryck om de 

lexikaliska valen bidrar till ett informellt eller formellt språk. Det informella språket innebär 

att författaren använder ett språk som alla förstår och lägger sig på mottagarnas nivå i 

läsförståelse. Det formella språket används av avsändaren för att öka sin auktoritet genom att 

använda ord som endast de med kunskap inom området förstår (ibid: 44). Den lexikaliska 

analysen kan även studera avsändarens personliga åsikter. Orden avslöjar hur pass neutral en 

text är. Det skulle kunna visa att avsändaren har använt sig av mindre neutrala ord vilket 

bidrar till att spegla dess personliga åsikter (ibid: 48).  

 

Semiotiska val i bilder 

En text består inte endast av de lexikaliska valen utan även de visuella valen bidrar till att 

skapa mening i en text (Machin & Mayr, 2012: 49). I analysen används ett flertal verktyg för 

att studera hur de visuella valen skapar en mening. Alla bilder som används gör det för att 

skapa konnotationer hos mottagaren och analysen besvarar på hur denna konnotation skapas. 

Ikonografi studerar vad bilderna denoterar, vad eller vem är det som är avbildad. Det som 

bilderna denoterar används för att konnotera värderingar, idéer och koncept. När 

konnotationen analyseras i en bild ställer man sig frågorna: vad konnoteras och hur 

konnoteras detta genom de visuella elementen i bilden? Konnotationer varierar och bilder 

konnoterar olika saker beroende på kontexten (ibid: 49-51). 

 

Vid analysen av bilderna studeras ett flertal egenskaper för att förstå hur meningen skapas av 

dem. Det som analyseras i bilden är attribut, omgivning och “salience”. Attributen står för 

analysen av objekten i bilden och hur dessa bidrar till vilka idéer och värderingar som 
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kommuniceras. Det studeras även hur dessa objekt representeras och vilken diskurs som dessa 

kommunicerar (Machin & Mayr, 2012: 51). Omgivningen och miljön i en bild analyseras för 

att ta reda på vad det konnoterar. Där studeras exempelvis vad som hamnar i bakgrunden och 

vad som hamnar i förgrunden (ibid: 52-53). Salience innebär var mottagaren är menad att 

rikta sitt fokus i bilden. Det finns flera visuella val som bidrar till vart mottagaren riktar sin 

uppmärksamhet. Faktorer som bidrar till salience i en bild är exempelvis storlek på ett objekt, 

färg, ljus, eller fokus med suddig bakgrund (ibid: 54-56).  

 

Transitivitet 

Då vi ska studera hur våldtäkten blir representerad i vår analys är det användbart för oss med 

verktyg som används vid analys av händelser. Transitivitet används för att studera vem som 

gör vad, mot vem och hur. Analysen används för att avslöja vem som spelar en viktig roll vid 

en händelse och vem som mottar konsekvenserna av handlingen. Vid analysen finner man 

vem som blir subjekt (deltagare) och vem som blir objekt (påverkad) vid en händelse. För att 

studera transitivitet och medverkan i en text finns det tre komponenter som analyseras: 

deltagare, processen och omständigheterna. För att analysera mer noggrant om vad som 

beskrivs hända i en text kan man använda sig av ett flertal processtyper som fungerar som 

verktyg vid analysen. Dessa processtyper beskriver verben som används och hur valen av 

verben påverkar hur mottagaren uppfattar meddelandet (Machin & Mayr, 2012: 104-105). 

 

De processtyper som Machin & Mayr (2012: 106-113) beskriver är materiella processer, 

mentala processer, beteende processer, muntliga processer, relationella processer och 

existentiella processer. Dessa processer refererar till hur verb används för att beskriva en 

händelse och händelsens aktör. Det hjälper till att upptäcka hur aktörerna blir representerade 

vid en händelse. Om det används passiva verb för att beskriva en aktör vid en händelse riktas 

fokus ifrån dem. Det går även att se vilka känslor som en aktör förknippas med, vilka aktörer 

som får komma till tals och tilldelas makt samt om verben denoterar fysiska eller psykiska 

behov hos aktören (ibid: 106-113). 

 

När vi analyserar transitiviteten kan vi även studera hur tillsatser, grammatisk position och 

abstrakta verb påverkar hur aktörer och händelser blir representerade. Tillsatser är ordval som 

används för att modifiera en händelse. Grammatiska propositioner är ord som används för att 

sätta in händelsen i en kontext och ger detaljer om var, när och hur. Abstrakta verb är när en 
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händelse blir generaliserad och inte specificerad. Verben beskriver inte exakt vad som händer 

och när dessa abstraktioner upptäcks i en text måste man ställa sig frågan om vad det är som 

är dolt (Machin & Mayr, 2012: 113-116). 

 

Modalitet  

Modalitet är ytterligare ett begrepp som Machin och Mayr behandlar, vilket studerar 

trovärdigheten i uttalanden som görs. Man studerar de modala val som görs genom språket, 

alltså användandet av modala verb och adjektiv samt motsvarande adverb. Genom de 

språkliga val som görs går det att indikera olika saker för att mottagaren ska uppfatta 

budskapet på rätt sätt. De resurser som språket är utrustat med ger oss möjlighet att avgöra 

hur informationen ska kommuniceras, och hur vi själva och andra ska ta ställning till 

informationen. Språket används både för att dölja och avslöja saker samt för att lura eller 

informera, där rätt grammatik gör att dessa val inte blir för uppenbara att tolka av mottagaren. 

Utöver modalitet i språket, kan man studera den visuella modaliteten, där miljö, färger och 

ljussättning kan öka eller minska trovärdigheten i informationen. På samma sätt som genom 

språket, går det att göra visuella val för att avslöja eller dölja sanning (Machin & Mayr, 2012: 

186). Epistemisk modalitet visar på talarens säkerhet i det hen säger. När en person uttrycker 

sig med hög säkerhet kan det i vissa fall vara för att övertyga om något (ibid: 188).  

 

“Hedging” är ett annat begrepp som hänger ihop med modalitet. Det är när författaren eller 

talaren undviker att vara direkt eller fullt engagerad. Vilket är en strategi för att göra sina 

anspråk tvetydiga och inte lika lättolkade (Machin & Mayr, 2012: 192).  

 

Modalitet är ett användbart verktyg i vår studie då det ger oss möjlighet att studera 

innebörden och trovärdigheten av de sociala aktörernas uttalanden, samt om den visuella 

miljön har en påverkan. Händelsen vi behandlar skildrar en situation där båda parter besitter 

sin egen sanning och den som lyckas övertyga mottagarna bäst är den som i slutändan 

kommer uppfattas som den oskyldiga.    

 

Analysera representationen av sociala aktörer  

Vi kommer med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys kunna analysera personerna som 

medverkar i “#metoo och Fredrik Virtanen”. I MCDA omnämns dessa personer som sociala 

aktörer eller deltagare. Avsändaren har makten i hur de sociala aktörerna representeras genom 
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de visuella och språkliga valen. Dessa val påverkar hur de sociala aktörerna uppfattas och 

vilka aspekter som uppmärksammas av mottagarna. Användandet av vissa adjektiv och 

utelämnandet av andra får mottagaren av uppfatta de sociala aktörerna på ett visst sätt. Det är 

ett sätt för journalisten att vinkla mottagarnas uppfattning utan att direkt vara partisk i 

skildrandet av händelsen. Det finns inget neutralt sätt att representera en person på, utan 

oavsett vilka val journalisten gör kommer de peka på vissa aspekter som i sin tur skapar 

associationer hos mottagaren. Ett exempel på detta är hur män respektive kvinnor porträtteras 

av journalister vid en misstänkt våldtäkt. Vilka ord som används för att beskriva de olika 

sociala aktörerna beroende på om de ska refereras till som skyldiga eller oskyldiga (Machin & 

Mayr, 2012: 77-79).  

 

Mottagaren kommer också att uppfatta de sociala aktörerna annorlunda beroende på om de 

omnämns med namn eller inte. När man får ett namn på en person är det oftare lättare att 

sympatisera med den människan, än om hen endast benämns med en yrkestitel. Däremot när 

en anklagad förövare får sitt namn uthängt kan det få motsatt effekt hos mottagaren och att det 

stärker agget mot den anklagade (Machin & Mayr, 2012: 80). Detta är därför högst relevant i 

vår studie eftersom Fredrik Virtanen hamnade i blåsväder efter att hans namn spreds i media.   

 

Skildringen av sociala aktörer kan också påverkas av huruvida de beskrivs med en viss 

funktion, vilken profession aktören har eller om hen exempelvis är en förälder. En 

yrkesbeskrivning kan uppfattas mer formell och en person som beskrivs som en familjefar 

kan uppfattas mer personlig (Machin & Mayr, 2012: 81). Om den sociala aktören har en högt 

uppsatt roll, som exempelvis en framgångsrik politiker eller en kunglighet, kan det nämnas 

för att påverka mottagarens bild av aktören, då personer med makt oftare respekteras (ibid: 

82).  

 

För att analysera de visuella val som gjorts i TV-programmet kommer vi bland annat att 

studera avstånden i bilden till de sociala aktörerna. Man brukar tala om tre lägen: närbild, 

mellan och långt. Ju närmare mottagaren kommer aktören desto mer intim och personlig blir 

bilden och uppfattningen av hen. Medan om en person fotas/filmas från håll blir hen mindre 

intressant eftersom hen uppfattas som mindre väsentlig i händelsen som skildras (Machin & 

Mayr, 2012: 97). Kameravinkeln påverkar också representationen av sociala aktörer. Om en 

person blir fotad/filmad underifrån kan det konnotera en känsla av makt och att aktören är 

auktoritär. Och tvärtom ifall aktören fotas/filmas ovanifrån kan det konnotera motsatsen. Det 
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kan ge känslan och budskapet att aktören är i en utsatt position och framstå som sårbar. För att 

skildra sociala aktörer som jämlika med mottagaren fotas/filmas de i regel i samma höjd, så 

mottagaren får känslan av att de är på samma nivå (ibid: 99-100).       

 

Hur vi uppfattar den sociala aktören beror också på i vilket sammanhang den visas. Om 

aktören visas upp i ett personligt sammanhang och i en familjär miljö skapas en mer personlig 

bild hos betraktaren, och om den exempelvis visas upp i sin profession då den arbetar skapas 

en mer seriös och professionell bild av betraktaren (Machin & Mayr, 2013: 362-363). Det 

som vi kommer att göra i vår analys är att studera hur de olika aktörerna representeras och 

genom att studera vilken bakgrund som berättas om dem. Vi kommer att analysera de visuella 

val som avsändaren gör och om det påverkar hur mottagarna uppfattar dem. 

 

Representationen av sociala aktörer kan även påverkas av ordvalen som görs för att 

återberätta vad någon har sagt. I det fallet har verben en stor betydelse, eftersom flera olika 

verb kan användas för att beskriva samma gärning, fast med olika bemärkelser (Machin & 

Mayr, 2012: 57-58). Man kan exempelvis använda ett neutralt verb för att återberätta hur 

någon har yttrat sig, för att inte lägga någon värdering i det, eller tvärtom välja ett verb med 

aggressiv bemärkelse för att få någon att framstå som stridslysten (ibid: 60). Detta är en 

intressant aspekt att analysera i vår studie, då vi kan analysera hur Cissi Wallin och Fredrik 

Virtanen återberättar saker den andra har sagt om de själva. Samt analysera intervjuarens 

ordval om hon citerar aktörerna.   

 

4.3 Metodproblem 

En central nackdel med multimodal kritisk diskursanalys är bland annat att många menar att 

det är en metod som tolkar mer än vad den analyserar. Forskaren väljer vilka texter/bilder den 

ska analysera utefter dennes intresse. När en forskare analyserar en bild, är det återigen 

dennes persons egen tolkning. En bild går att tolka på flera olika sätt och en bild kan generera 

olika känslor och värderingar beroende på vem betraktaren är. En producent av exempelvis en 

reklamannons väljer inte bilder för att forskare ska ha analysmaterial, utan för att den ska 

passa köparens intressen. Denna köparen kommer förmodligen inte se bilden på samma sätt 

som genom en forskares ögon och därför kanske inte se de kulturella symboler, 

bakomliggande budskap, etc. som en MCDA-forskare gör (Machin & Mayr, 2012: 210).  
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Ett annat problem som är central inom MCDA är att det är svårt för forskare att vara kritiska i 

en analys av en text som de själva håller med i och som utgår från deras egna ideologiska 

ståndpunkt. En text som egentligen har tagit en stark ståndpunkt kan för dessa forskare ses 

som neutral vilket gör att denna metod är svår att applicera när sådana åsikter kommer till 

uttryck (Machin & Mayr, 2012: 47).  

 

Andra metodproblem som kan uppkomma vid kvalitativ forskning är dess reliabilitet och 

validitet. Dessa begrepp står för kriterier för hur vetenskaplig studien uppfattas. Hög 

reliabilitet kan vara svårt att uppnå vid den typ av studie som vi genomför på grund av risken 

för att forskarens egna åsikter påverkar resultatet. Även validitet kan vara svårt att applicera 

på en kvalitativ forskning då det innehåller begrepp som är relevanta för kvantitativ forskning 

exempelvis mätningsvaliditet och intern validitet (Bryman, 2018: 72-73). På grund av 

svårigheterna med att uppnå kriterierna för validitet och reliabilitet vid en kvalitativ studie 

kommer vi att luta oss mot två andra kriterier. Forskare har föreslagit två andra kriterier för 

den typ av studie som vi genomför, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten syftar till att 

undersöka studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2018: 467–470). Detta begrepp förhåller vi oss till genom att vara 

transparanta med hur vi har genomfört analysen, vilka verktyg vi har använt och hur det har 

applicerats på studieobjektet. Medan äkthet studerar huruvida studien ger en rättvis bild av de 

värderingar som framkommer i studieobjektet (Bryman, 2018: 467–470). Vi kommer att 

studera studieobjektet ur den teoretiska grund vi angivit och genom det till största möjliga 

grad hålla våra egna åsikter utanför studiens analys och resultat.   

5. Analys 
 

Vid analysen av avsnittet genomförde vi olika åtgärder för att granska innehållet. För att 

kunna studera alla ord i texten genomförde vi en transkribering av hela avsnittet och allt som 

sades av de olika personerna. Bilderna studeras genom att vi pausade programmet och 

antecknade de visuella aspekterna och i vilken kontext bilden visades. Analysen är 

strukturerad genom tematiska rubriker som är namngivna utefter de teman vi finner i 

analysen. De teman vi finner, som rubrikerna är satta efter är: hur aktörernas presentationer 

bidrar till deras representationer, hur anklagelserna blir representerade, hur Cissi Wallin och 
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Fredrik Virtanen tilldelas roller genom deras representation och hur intervjuerna skapar två 

olika känslor. Citat som har tagits ur programmet och används i analysen refereras med namn 

på personen som uttalar sig samt en ungefärlig tidsangivelse.  

5.1 Medieprofilen, familjefadern och de anonyma kvinnorna 

Att få ett namn på aktören kan antingen hjälpa eller stjälpa en aktör i hur den blir uppfattad av 

mottagaren. Detta gäller även vilken funktion som aktören blir kopplad till. De två 

huvudsakliga sociala aktörerna, Cissi Wallin och Fredrik Virtanen, får två olika typer av 

presentationer i programmet. Wallin presenteras som en medieprofil och med vilken koppling 

hon har till me too-rörelsen, inget sägs om att hon är gift och är mamma till två barn. Virtanen 

däremot får en lång presentation där man får veta vilka roller han har haft genom sin karriär, 

hur hans bakgrundshistoria ser ut, vem hans fru är och att de tillsammans har tre barn. Att 

Virtanen är en familjefar är något som framkommer genomgående i programmet, då han ofta 

påpekar hur barnen har påverkats av situationen. I ett svar på en intervjufråga säger han bland 

annat: ”Ska jag gå fram framför buss 3 eller buss 4? Då kommer jag fram till att nä, det går ju 

inte nu, min fru är ju bortrest så ingen kommer att ta hand om barnen då, så jag tänker väldigt 

redigt kring det där. Då kan jag ändå tänka på, då kan jag logiskt fundera på vad som är bäst 

för familjen” (Virtanen, 11:30).  

  

Fredrik Virtanens maktposition och status i mediebranschen kan användas för att framställa 

honom som en respektabel person, och möjligtvis få honom att framstå som mindre skyldig. 

Dock kan Virtanens position i samband med våldtäktsanklagelsen påverka hans oskyldighet 

negativt, vilket Wallin tidigt uttrycker i sin intervju: ”Jag kände att jag ville varna för en farlig 

person som missbrukar sin makt. Det var en varningsakt, helt enkelt” (Wallin, 02:15).  

  

När en anklagad person får sitt namn uthängt kan det påverka personens representation 

negativt. Detta är en aspekt som Uppdrag granskning poängterar i programmet, då de 

granskar de medier som hängt ut Virtanen med namn och bild. Att de väljer att göra 

programmet är till Virtanens fördel, eftersom de ifrågasätter mediernas handlande.  

  

Programmet tar upp ett antal andra kvinnor som anklagat Virtanen för sexuella trakasserier. 

Det är endast en kvinna som presenteras, varav de andra förblir anonyma. Visserligen framgår 

det i programmet att det är kvinnornas val att inte vara med i avsnittet och vittna om deras 
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upplevelser, dock upplevs det som att det utnyttjas i programmet för att framställa Virtanen 

som oskyldig. Dessa två exempel ur programmet påpekar anonymiteten och det framställs 

som att vittnesmålen och anklagelserna inte är pålitliga: ”Anonyma vittnesmål på sociala 

medier, kunde plötsligt ligga till grund för en publicering som krossade en människas liv” 

(Makboul, 56:30) och ”Anonyma anklagelser som sprids på sociala medier och som 

etablerade medier beslutar sig för att publicera. Men det finns ett problem, ord står mot ord” 

(Makboul, 04:30).  

 

5.2 Anklagelserna i fokus och händelserna i bakgrunden 

Programmet avser att granska mediernas publiceringar under hösten 2017 men de händelser 

som får den stora fokusen i detta avsnitt är alla de anklagelser som har riktats mot Fredrik 

Virtanen. Alla intervjufrågor och bakgrundsinformationen fokuserar på de anklagelser som 

Virtanen står anklagad för och ingenting i avsnittet fokuserar på att ta reda på vad det 

egentligen är som har hänt och vad som kan ligga bakom anklagelserna. 

  

Vid den lexikaliska analysen hittar vi ett flertal intressanta reflektioner. Något som är 

återkommande för texten i programmet är att alla händelser presenteras med årtal för när 

dessa inträffade, i vissa fall nämns till och med det exakta datumet. Till exempel när de 

berättar om när Wallin anmälde våldtäkten: “Det är den 13 december 2011 som Cissi Wallin 

anmäler Fredrik Virtanen för våldtäkt” (Makboul, 13:20). Valet av att beskriva händelsen med 

ord som refererar till tillfälle sätter händelserna i ett tidsperspektiv och det skapar känslan av 

att allt hände för väldigt många år sedan. Även valet att berätta att Virtanen blivit åtalad för 

narkotikabrott 2008 och att efter det bröt med sitt gamla liv sätter alla de påstådda 

anklagelserna i en kontext där de hör till det förgångna. Ordvalen i beskrivningen att “bryta 

med sitt gamla liv” (Makboul, 08:40) är också en stark och dramatiskt beskrivning och ett mer 

neutralt ordval hade kunnat vara att endast berätta att han slutade med droger. Att han brutit 

med sitt gamla liv konnoterar att han har gjort en helomvändning och att han blivit en ny 

person som inte är något av det han var då. Även valet att med ord beskriva att han brukade 

skriva om klassfrågor, integration och feminism bidrar till att förstärka bilden av att han 

arbetade med bra saker. Texten säger oss att han numera är en bra människa och allt som har 

hänt hör till det förgångna. 
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Alla de anklagelser som tas upp i programmet som är riktade mot Virtanen berättas inte av de 

kvinnliga offren. Cissi Wallins historia berättas genom citat från förundersökningen. Hon får i 

programmet aldrig någon fråga där hon får möjlighet att berätta sin upplevelse av det som hon 

anklagar Virtanen för. Virtanen får flera frågor om de anklagelser som riktats mot honom 

vilket ger honom möjlighet att försvara sig mot dessa. Till exempel när reportern ställer dessa 

två frågor till honom: “Du anklagas ju för att ha skickat en sexvideo till en kvinna du haft sex 

med, hon visste inte om att du hade spelat in den här videon? Är det sant?” (Makboul, 17:21) 

och “I anmälan står det att det här ska ha ägt rum i maj 2002. Var du i Eskilstuna den 30 maj 

2002?” (Makboul, 41:59). De andra anklagelserna som tas upp mot Virtanen citeras från de 

reportage som Expressen och Svenska Dagbladet har publicerat där anonyma kvinnor har 

berättat om sina upplevelser. Även där är Virtanen den enda personen som får frågor om 

dessa anklagelser och det ger honom möjlighet till att försvara sig och berätta sin upplevelse 

av händelserna. Exempel från avsnittet är när reportern ställer dessa två frågor: “I svenska 

dagbladet är det också en anonym kvinna som menar att du ska ha tvingat in henne på 

toaletten på Berns i Stockholm, hon lyckas slita sig loss. Är det sant?” (Makboul, 18:49) och 

“En annan kvinna, också anonym, säger att du antastade henne på en bar och skrikigt 

okvädningsord efter att hon har sagt nej till sex” (Makboul, 19:10). 

 

Genom att de refererar till förundersökningen och artiklarna för att berätta om anklagelserna 

är det inte kvinnorna själva som får berätta sina historier. Detta bidrar till att fokus riktas ifrån 

dem. Med hjälp av att studera transitiviteten i avsnittet finner vi att det är Wallin som genom 

sin publicering på Instagram utfört en handling som Virtanen mottar konsekvenserna av. Det 

visar sig även genom att det är Virtanens känslor som står i fokus och Wallin står endast för 

de handlingar som bidragit till dessa konsekvenser. 

  

Genom den lexikaliska analysen ser vi även tydligt avsaknaden av ord som beskriver 

kvinnornas känslor. Alla ord som beskriver känslor är där för att beskriva Virtanen och hans 

familj. Till och med när Wallin får en fråga om känslor handlar den om honom och hans 

familj, och hur de kände när hon publicerade bilden: “När du la ut det där på Instagram, 

tänkte du på hur det skulle drabba hans barn och familj?” (Makboul, 12:03). Den lexikaliska 

frånvaron kommer även till uttryck genom avsändarens val av att citera händelserna genom 

förundersökningen. Genom det valet används endast ord som skrivits ned av polis och de 

orden kommer från svar som sagt under förhöret, svar som i sin tur är påverkade av vilka 

frågor som poliserna har ställt. När Wallin svarar på frågan om hur hon tycker att polisen 
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skötte hennes förundersökning medgav hon att hon tyckte att de ibland ställde lite konstiga 

frågor. 

  

En del av programmet handlar även om de anklagelser som riktades mot Virtanen efter att 

Fridah Jönsson publicerat en bild på en gammal Facebook-chatt på Instagram, där Virtanen 

har frågat om hon vill ligga med honom. Detta får en stor spridning i medierna under me too-

hösten eftersom att hon bara var 14 år när hon mottog meddelandet. Fridah medverkar inte i 

någon intervju utöver på telefon. När hon svarar på reporterns frågor skämtar hon bort 

anklagelserna genom att bland annat säga att hon “gjorde det för att stötta Cissi Wallin” 

(Jönsson, 36:35) och “trodde inte att det skulle bli en så stor grej” (Jönsson, 36:40). Hon 

förminskar sig själv och hela händelsen genom att skratta bort situationen. Det upplevs som 

att reportern får Fridah att bli osäker på sin egen sanning genom att ställa tuffa frågor som 

ställer henne mot väggen.   

 

När Virtanen får fråga om meddelandet till Fridah och möjlighet till att försvara sig om varför 

han skrivit så menar han att det var för att “Facebook på den tiden var något slags 

raggningsställe” (Virtanen, 35:40). När reportern tagit reda på hur Fridahs första meddelande 

såg ut ställer hon en fråga till henne som har ett självklart svar och endast ställs för att höra 

Fridah bekräfta att hon har haft fel. Ur intervjun med Fridah Jönsson (40:16):  

 
Reportern: Du skrev, “Fredrik, jag avgudar dig”.  

Fridah: Haha skrev jag det, omg. Ja det var ju typ det jag tänkte, det var typ det 

jag hade i huvudet.  

Reportern: Var någonstans i meningen “Fredrik jag avgudar dig” finns ordet 

prao med?  

Fridah: ingenstans!  

 

5.3 Offret blir förövare och förövaren blir offer 

Wallin får vid sin intervju frågor som ifrågasätter hennes agerande efter den påstådda 

våldtäkten, om hon tänkte på Virtanens familj vid publiceringen samt hur hon ser på 

polisutredningen i hennes fall. Fokus vid Wallins intervju skiftas bort från henne och istället 

mot Virtanen, samma sak sker när reportern intervjuar Fridah Jönsson. Ett stort fokus i 

intervjun ligger på om han verkligen visste om flickans ålder. Fokusen skiftas där från 
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förövaren till offret, och det är offret som skuldbeläggs för att Virtanen inte visste om hennes 

ålder vid det tillfället som han skrev till henne. Från intervjun med Fridah Jönsson:  

“Reportern: Skrev du någonting om att du va 14 år eller visste han om det? (Makboul, 36:30) 

Fridah: Det är det jag liksom inte vet, alla frågar visst skrev du att du var 14? Jag vet inte för 

jag kan inte se min wallpost till honom” (Jönsson, 36:35). Vid Wallins svar på om hon tänker 

på Virtanens familj påpekar hon att “Det är intressant att denna fråga ställs, eftersom det är 

endast sexualbrottsoffer som får den typen av fråga” (Wallin, 12:30). De frågor som Cissi 

Wallin får vid sin intervju skulle med högsta sannolikhet aldrig ställas till ett brottsoffer vid 

ett annat brott eller om offret var en man. 

 

Virtanen beskriver sitt gamla liv med ord som “droger”, “alkohol”, “sex” och 

“rockstjärneliv”. Detta målar upp bilderna av att han var en gränslös person som hade 

möjlighet till att göra saker som inte vem som helst gjorde. En rockstjärna konnoterar en känd 

person, som gör galna saker och som lever på ett sätt utöver det vanliga. Vi blir inte 

förvånande när vi hör historier om rockstjärnor som gör dumma saker. Virtanen använder 

dessa historier som en ursäkt till anklagelserna. När Virtanen berättar om detta i detta avsnitt 

får han endast frågan om “hur medveten han var om vad han gjorde vid denna tid i sitt liv” 

(Makboul, 48:35). Valet av att använda ordet “medveten” istället för om han “minns” 

ifrågasätter inte hans minne av händelse, utan snarare om han vid tillfället vid när 

anklagelserna inträffade visste vad han gjorde. Hans alkoholintag och tidigare sexuella 

erfarenhet är inte något som ifrågasätts eller sätts i fokus något mer utöver en enda fråga från 

reportern. Frågan kommer inte heller till följd av att Virtanen berättar om detta, frågan 

kommer i samband med att reportern tar upp en anklagelse från en tjej som påstår att han 

tjatat om att ligga med henne ute i krogen.  

 

I den lexikaliska analysen läggs stor vikt på att beskriva Virtanens nuvarande situation som 

uppstått efter anklagelserna. Reportern använder vid flera tillfällen ord som att medierna 

“krossade” och “offrade” Virtanen vid sin rapportering. Som vi tidigare nämnt har Virtanen 

inte blivit dömd för den våldtäkt som han anklagas för, men orden som tillämpas för att 

beskriva vad som hänt Virtanen och hans nuvarande situation gör honom till offret. De 

lexikaliska valen som förstärker Virtanens offerposition är “mordhot”, “hotbrev”, “bajs i 

brevlådan” och att han berättar att “det känns som att livet är slut”. Vi får även veta att han 

hade en “blomstrande karriär” som konnoterar till att han var framgångsrik inom sin bransch 

men att han nu är arbetslös och inte vet vad han ska göra med sitt liv. Han säger i 
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programmet: “Jag söker rättvisa, inte hämnd. Någon form av upprättelse. Trots allt, livet är 

långt. Det är 20 år kvar till man ska gå i pension, och jag måste försörja mig på något vis” 

(Virtanen, 57:10). En utsaga som ytterligare förstärker hans offerposition i detta fall. 

 

5.4 Förhöret versus samtalet 

5.4.1 Intervjukonversationerna  

Överlexikalitet är något som framkommer i texten genom överdrivna ordval och upprepningar 

från Fredrik Virtanen vid hans intervjusvar. Orden “hot”, “anklagelser” och “brott” upprepas 

flera gånger och används av Virtanen för att försvara sig och påstå att det inte är något som 

han har gjort sig skyldig till. Överlexikalitet kan tyda på att orden används för att täcka över 

något som är fel eller problematiskt.  

 

Vi har också analyserat orden som använts vid intervjufrågorna. Övergripande är att Fredriks 

intervjufrågor till största delen består av frågor som börjar med orden “vad”, “hur” och “är”. 

Ordvalen bidrar till att de flesta frågorna blir ledande och det uppfattas som att de ställs för att 

Virtanen genom sina svar endast ska kunna bekräfta att han är oskyldig. På frågan “har du 

våldtagit Cissi Wallin?” skulle han med största sannolikhet inte svara ja, eftersom att han 

påstår att han är oskyldig till brottet. Att reportern väljer att ställa den frågan kan då tyda på 

att hon vill förstärka hans oskuld. Frågor som ställs till andra sociala aktörer innehåller nästan 

alla frågor ordet “varför”. Handlingar som de ha genomfört ifrågasätts av reportern och ofta 

ställer reportern samma fråga flera gånger i rad för att förstärka att dessa personer har begått 

felaktiga handlingar. Ur intervjun med Charlotta Friborg, ansvarig utgivare av svt nyheter 

(39:00):  

 
Reportern: Hur kan vi då slå fast att hon sökt praoplats hos Fredrik Virtanen?  

Charlotta: Det har hon själv berättat för oss och vi har sökt Fredrik Virtanen för en 

kommentar på det.  

Reportern: Men ni slår ju fast det. Ni hade ju kunnat säga - påstår den här kvinnan. 

Men ni slår fast det, att det här har hänt.  

Charlotta: Det här är vad kvinnan säger till oss.  

Reportern: Så hur kan ni då slå fast att hon har sökt en praktikplats?  

Charlotta: Det kan ju inte vi veta men vi har pratat med en person som vi bedömt 

som mycket trovärdig som uppgivit det.  
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Vi har analyserat lexikaliteten och ordens betydelse med ytterligare ett verktyg, modalitet, 

med det kan vi studera betydelsen av hur orden används och hur det påverkar trovärdigheten. 

Cissi Wallin svarar på sina intervjufrågor med hög säkerhet vilket ger intrycket av att hon är 

säker på sin sanning och det hon hävdar. Fredrik Virtanen däremot växlar en del i hur han 

uttrycker sig om sin säkerhet i frågan. I stora delar av intervjun stakar han på orden när han 

ska återberätta saker han minns. Medan han i vissa fall uttrycker sin säkerhet väldigt starkt 

genom att upprepa att han inte gjort sig skyldig till något brott.  

 

Virtanen nämner tidigt i intervjun att han tidigare i sitt liv festat mycket, druckit mycket 

alkohol, tagit droger och haft mycket sex. Detta beskrivs som en anledning till att han inte 

minns allt från den tiden, vilket definitivt påverkar hans trovärdighet i frågan.  

 

5.4.2 Intervjumiljöerna 

Både Cissi Wallin och Fredrik Virtanen deltar i intervjuer i programmet där de blir 

intervjuade av reportern Lina Makboul. Det skiljer sig mellan den miljö som de befinner sig i 

under intervjutillfällena. Rummet som Fredrik Virtanen sitter i denoterar ett vardagsrum, i 

bakgrunden syns en tavla och en soffa (se bilaga 1). Vid vissa tillfällen under Virtanens 

intervju skiftar bilden till reportern istället och bakom henne ser vi ytterligare objekt som 

förstärker bilden av ett vardagsrum, en lampa som ger en mysig belysning och en soffa (se 

bilaga 2). Det rummet där Cissi Wallins intervju äger rum ser ut som ett konferensrum i 

någon typ av kontorsmiljö. Bakgrunden är vit och rummet är sterilt, den enda inredningen vi 

som tittare ser är ett vitt konferensbord. Bakom henne ser vi gardiner som blivit fördragna (se 

bilaga 3). 

 

Dessa denotationer skapar olika konnotationer vid de olika intervjutillfällena. Ett vardagsrum 

konnoterar en mysig och hemtrevlig känsla. Miljön och känslan runt Virtanens intervju blir 

mjukare. Känslan blir även förstärkt när vi får se ännu mer av rummet när reportern syns. 

Bilderna på reportern vid Virtanens intervju är också något som ger känslan av att intervjun är 

mer av ett samtal. Avsaknaden av bilder på reportern vid Wallins intervju samt miljön drar 

tankarna närmare ett förhör än ett samtal. De fördragna gardinerna förstärker bilden av ett 

polisförhör då det ger känslan att intervjun måste hållas avskilt från andra. Vi ser aldrig 

reportern vid Wallins intervju utan får endast höra reportern när hon ställer frågorna till 

henne. Rummet vid Wallins intervju bidrar till en kall och steril känsla. En annan intressant 
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bild i programmet är att vi får se Virtanen innan hans intervju ens har börjat och under tiden 

som berättaren pratar om hans anklagelser, visas ett klipp på cirka tre sekunder där en person 

hjälper Virtanen med hans mikrofon (se bilaga 4). Detta är första gången vi ser honom i 

intervjumiljön och när han blir omhändertagen bidrar till känslan av att han är hjälplös, en 

bild som fortsätter genom hela programmet genom ordvalen av att han är hotad exempelvis. 

 

Många bilder i programmet består av drönarbilder över Stockholms stad, klipp från utekvällar 

i Stockholm och bilder på Aftonbladet och Svenska Dagbladets kontorshus. När de berättar 

om kvällen som Virtanen och Wallin gick hem tillsammans visas bilder på nattklubben som 

syntes på. Övriga drönarbilder över Stockholm bidrar inte till att förstärka något av historien i 

TV-programmet (se bilaga 5). Ur det perspektiv som vi analyserar avsnittet bidrar dessa bilder 

snarare till att förminska historierna då känslan av att det inte finns tillräckligt med 

bildmaterial skapas.  

 

Kameravinklarna vid intervjuerna skiftar från närbild till halvbild. Virtanen visas vid flera 

tillfällen i närbild vilket skapar känslan av att han är mycket nära. Virtanens närbilder är ofta i 

samband med frågor om hårda anklagelser mot honom. Detta kan vara medvetna val av 

avsändaren då vi vid dessa tillfällen kommer honom mycket nära och att känslan av att han är 

oskyldig ska förstärkas ytterligare. Wallins kameravinkel är oftast i halvbild men vid ett fåtal 

tillfällen får vi även se henne i närbild.  

 

6. Diskussion 
	  
Ur det genusteoretiska perspektivet som vi har tillämpat till denna studie blir skillnaden i hur 

de olika könen representeras tydlig. De intervjuas i olika miljöer, de får två olika typ av frågor 

ställda till sig och deras presentationer skiljer sig emellan. Detta avsnitt handlar om 

anklagelser om sexualbrott och som teorin säger hamnar kvinnornas anklagelser i fokus vi 

denna typ av brott. Precis som Jarlbro (2013) skriver läggs aldrig ett så stort fokus på de 

kvinnliga anklagelserna som vid sexualbrott och att fokus ofta tenderar att skifta från offret 

till förövaren. Vår analys bekräftar teorin om att fokus läggs på anklagelserna vid sexualbrott. 

Victim-blaming diskursen kommer inte till uttryck i vårt analyserade material då det endast 

beskriver anklagelser om en våldtäkt och inte en dömd våldtäkt. Uppdrag granskning gör sig 
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inte skyldiga till reproduktion av victim-blaming eller rape myths dock ser vi tecken i 

materialet som påminner om det. Till exempel genom att de ställer frågor till offret om dess 

känslor gentemot förövarens familj och genom att skuldbelägga offret för att förövaren inte 

visste hennes ålder.  

 

Fallet med Fridah Jönsson påminner om victim-blaming diskursen eftersom att Fridahs 

anledning till att publicera inlägget var för att stötta Wallin, men hon inte riktigt kan stå för 

inlägget när reportern kontaktar henne. Wallins historia blir då förminskad eftersom att 

Fridahs osäkerhet tar bort allvaret i situationen. Vad som också liknar victim-blaming 

diskursen är då skulden läggs på offret genom att ifrågasätta varför hon valde att publicera 

bilden på chatten på Instagram. Det förstärks också när hon blir anklagad för att Virtanen inte 

visste att hon endast var 14 år när han skickade meddelandet till henne. Detta bidrar även till 

att fokusen försvinner från mediernas publiceringar när reportern ifrågasätter Fridah och 

hennes agerande.  

 

Virtanen får i avsnittet prata om sina tidigare alkohol-, drog- och sexvanor utan att hans 

minne eller trovärdighet blir ifrågasatt. Detta är intressant ur ett victim-blaming perspektiv då 

vår tidigare forskning visar är att det ofta läggs ett stort fokus på det kvinnliga offrets 

alkoholintag och tidigare sexuella erfarenhet. Den fokusen används för att skuldbelägga 

offret. I både Barca’s (2018) och O’Hara’s (2012) studier läggs fokus på offrens alkoholintag 

i mediernas rapportering. I vårt fall handlar det om en man och en anklagad våldtäktsman, och 

det är intressant att detta inte ifrågasätts av reportern. Det skapas alltså en motsatt victim-

blaming, där vår forskning kan visa på att män inte blir skuldbelagda för samma anledningar 

som kvinnor. Reportern hade med hjälp av andra frågor kunnat ifrågasätta hans trovärdighet i 

hur han minns de händelser som han blir anklagad för. När han dessutom erkänner att det var 

en “suddig” period i sitt liv ifrågasätter hon inte hans minne eller trovärdigheten i hans 

förnekanden.  

 

En annan intressant aspekt i avsnittet är det tidsglapp som sker mellan åren 2006 och 2008. 

Den påstådda våldtäkten skedde 2006 och enligt Virtanen själv var det 2008 han vände sina 

dåliga vanor och blev en bra människa. Uppdrag granskning och reportern skulle även här 

kunna göra ett val i att ifrågasätta vad som hände dessa år eller ifrågasätta hur han verkligen 

betedde sig före 2008. I avsnittet läggs istället all fokus på att beskriva Virtanens framgångar 

och vilken bra människa och familjefar han blev när han gjorde sin livsförändring 2008. Då 
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de flesta händelser presenteras med datum och årtal är det intressant att denna lucka inte 

kommenteras i programmet. 

 

Rape myths reproduceras inte av Uppdrag Granskning i detta program. Däremot bidrar 

representationen av Fredrik Virtanen till att föra våra tankar mot perpetrator myths. Mycket 

genom att sätta Fredrik Virtanen i en offerposition. Vi får veta om alla hot som han har 

mottagit, om att han numera är arbetslös samt att han vill skydda sin familj. I Barcas studie 

(2018) lyfts det fram att förövarna hade hög status och båda var framgångsrika atleter, vilket i 

deras fall var positivt i hur representationen av dem såg ut i medierna. I vår analys lyfts 

Virtanens tidigare framgångar fram för att visa upp en positiv bild av honom. Beskrivningarna 

av honom som en gift familjefar och vanlig man är något som påminner om myten av att det 

inte är vanliga män som begår våldtäkt, myten som O’Hara (2012) bekräftar i sin studie.  

 

Återkommande i avsnittet är att det läggs ett större fokus på anklagelserna som kvinnorna har 

riktat mot Virtanen än på händelserna i sig. Det är aldrig någon av kvinnorna som får berätta 

sin upplevelse av händelserna, inte ens Cissi Wallin får möjlighet att berätta vad det är som 

egentligen har hänt. Alla intervjufrågor till Virtanen är utformade så att han får försvara sig 

mot anklagelserna och berätta sin upplevelse av det han blir anklagad för. Till och med 

intervjufrågorna som ställs till Cissi Wallin och Fridah Jönsson ifrågasätter deras anklagelser. 

Det görs aldrig något försök i programmet att ta reda på vad som egentligen har hänt. Detta är 

något som även O’Hara (2012) tar upp i sin studie då hon påpekar att det i rapportering av 

våldtäkter ofta ligger ett större fokus på anklagelserna än på händelsen.  

 

I relation till vad tidigare forskning säger om hur medierna rapporterar om våldtäkter så 

påminner vårt resultat om vad de säger. Alla tre tidigare studier som har studerat rapportering 

av våldtäkt från fram att rape myths reproduceras genom hur medierna rapporterar om 

händelsen och lägger fokus på offret och anklagelserna. Det som skiljer får studie från deras 

är att den anklagade våldtäkten i vår studie inte är dömd. Avsnittet beskriver endast påstådda 

anklagelser. Trots skillnaderna så påminner vårt resultat om resultaten som presenteras av 

Korn & Efrat (2004), O’Hara (2012) och Barca (2018). I alla tre studier skuldbeläggs offret 

genom olika typ av victim-blaming och ett stort fokus läggs på att förövaren är framgångsrik.  

 

I perspektivet av den granskande journalistiken och att den bygger på ett rättsnarrativ så tar 

Uppdrag granskning rollen som åklagare och skapar fallet där Virtanen är offret. Cissi Wallin 
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blir de anklagades vittne. Edgar (2014) visar i sin forskning hur medierna har makt i att skifta 

skuldbeläggningen från förövaren till offret. Uppdrag gransknings val av att dela ut dessa 

roller i fallet som presenteras bidrar till att den anklagade förövaren istället blir offret. I detta 

avsnitt visar vi hur Uppdrag granskning skiftar all skuld som Virtanen fick i mediernas 

rapportering hösten 2017 till Wallin och kvinnorna som har anklagat honom.  

 

Programmet gjordes som en konsekvens av mediernas rapportering under me too-hösten 

2017. Det är svårt för oss att sätta programmet i perspektiv på hur det skulle ha sett ut om det 

producerades under eller före me too-vågen. Då just me too blev anledning till att så pass 

många kvinnor vågade berätta om sina berättelser. Under me too-vågen gick inget medium 

emot strömmen genom att ifrågasätta de anklagelser som kvinnor riktade mot flertalet män. 

Ett program av detta slag hade troligtvis mött ännu större kritik om det skapades under tiden 

som me too hade som störst inflytande. Det är svårt att se hur anklagelser skulle ha spridits av 

denna storlek före me too-hösten och det skulle då inte finnas ett skäl för att göra detta 

program och en granskning av mediernas rapportering. 

 

Som Machin & Mayr (2012) skriver är inga val neutrala. De semiotiska valen vid intervjuerna 

är troligtvis medvetna val som avsändaren har gjort. Avsändaren vill skapa olika känslor vid 

de olika intervjutillfällena. En mer rättvis bild hade skapats genom att intervjua aktörerna i 

samma miljö. 

 

6.1 Reflektion över kritiken som riktats mot programmet 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen riktades skarp kritik mot SVT’s val att sända avsnittet både 

av journalister och privatpersoner. Efter genomförd analys har vi nu information för att ur ett 

vetenskapligt perspektiv kunna bemöta och diskutera denna kritik. Detta är inte en fråga vi 

granskar specifikt i analysen, men vi har valt att reflektera över detta då kritiken av 

programmet är en stor del av vad som fick oss att intressera oss i frågan och genomföra vår 

studie.   

 

Vi har valt att ta med public service som en aspekt till analysen, då det är intressant huruvida 

Uppdrag granskning följer de etiska regler som gäller alla public service-program. Eftersom 

Uppdrag granskning också är ett av de mest sedda SVT-programmen är det extra viktigt att 
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reglerna följs då programmet når ut till många tittare. En viktig komponent i bestämmelserna 

för public service är att produktionen måste vara opartisk och saklig. Vi kan konstatera, med 

hjälp av den kritik som redan har riktats mot programmet och efter att ha granskat 

programmet själva ett flertal gånger, att Uppdrag granskning inte till fullo följer den regeln. 

Som vi tidigare nämnt i bakgrunden är SVT’s programdirektör Jan Helin en gammal kollega 

och vän till Fredrik Virtanen, då de jobbade på Aftonbladet tillsammans. Denna faktor 

ifrågasätter opartiskheten i programmet eftersom det kan stå till Virtanens fördel.  

 

Två skäl till att utföra granskande journalistik är att återge sanning samt att granska makten. 

Ur detta perspektiv ser vi i avsnittet sanningen genom Fredrik Virtanen. Det är hans sanning 

som avsnittet återger när han får besvara anklagelserna och när de visar bilder från hans 

yrkesliv, berättar om hans familj och de hot som nu riktats mot honom. Det är förstås 

förståeligt att programmet fokuserar på Virtanen och hans sanning då programmet går under 

namnet “#metoo och Fredrik Virtanen”.  

 

Det andra skälet för granskande journalistik som då är att granska makten blir ur detta 

perspektiv mediernas makt de kunde publicera anklagelser som ledde till Virtanens 

uppsägning. Medierna hade den betydande makten under hösten 2017 att sprida anklagelserna 

mot Virtanen. Avsnittets syfte är att granska detta. De delar som avser granskningen 

ifrågasätter endast chefredaktörer till att publicera anklagelserna. Precis som Pollack (2001) 

menar har medierna makten över vilken bild av brotten som förmedlas till den stora massan. 

Därför har även Uppdrag granskning här en makt över hur dessa anklagelser förmedlas till 

publiken, och hur de uppfattar vad som har hänt. 

 

Ytterligare kritik pekar på att programmet svävar iväg från sakfrågan, att de inte granskar det 

de utger sig för att granska. Efter att vi studerat programmet diskuterade vi vad Uppdrag 

granskning faktiskt undersöker, och vi håller med ovanstående kritik. Den enda fråga som 

känns väsentlig är varför medierna valde att publicera namn och bild på Fredrik Virtanen. 

Vilket är en fråga som inte kräver ett en timmes långt program på bästa sändningstid. Vi får 

en känsla av att programmet inte har tillräckligt med relevant material då de bland annat 

genomgående avsnittet visar drönarbilder över Stockholm.  

 

Fredrik Virtanen får onekligen mest utrymme i programmet för att uttrycka sina känslor kring 

situationen. Visserligen ska programmet handla om Virtanen och de publiceringar som media 
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gjorde under hösten 2017 vilket kan vara en anledning till att han är den som får möjlighet att 

uttala sig mest i intervjuerna. Däremot fokuserar nästan alla intervjufrågor på de påstådda 

anklagelserna om vad Virtanen har gjort och inte. När det bara är en part som får möjlighet att 

berätta sin sida av historien blir det fel. Virtanen får sitta och berätta vad han har gjort och 

inte, beskriva saker som hände i sitt gamla liv men frånvaron av de kvinnliga historierna 

skapar känslan av detta är Virtanens chans att få rentvå sig från allt det som kvinnorna 

anklagat honom för. 

 

7. Slutsats 
 

F1: Hur representeras Cissi Wallins våldtäktsanklagelse och de övriga anklagelserna 

mot Fredrik Virtanen? 

 

I huvudsak utgår representationen av Cissi Wallins anklagelse från polisens nedlagda 

förundersökning. Andra val gjorda i programmet som bidrar till representationen av 

anklagelserna är bland annat intervjufrågorna. Frågorna som ställs till de berörda parterna 

påverkar hur händelsen återberättas av dem och vilken bild som ges till oss som ser 

programmet. Frågorna låter Virtanen försvara sig mot anklagelserna och Wallin blir ifrågasatt 

till varför hon anmälde Virtanen, och blir därmed inte lika trovärdig. I analysen av 

intervjufrågorna kommer vi då fram till att dessa bidrar till att våldtäktsanklagelsen blir 

representerad som icke trovärdig. 

 

Valet av att återkommande poängtera att förundersökningen är nedlagd samt upprepade 

gånger berätta årtal och exakta datum bidrar till att anklagelsen blir representerad till att höra 

till det förgångna. Anklagelserna förlorar därmed sitt nyhetsvärde och poängen med dessa 

beskrivningar blir att påpeka att anklagelserna skedde för längesedan och inget som är 

intressant att gräva i idag.  

 

De visuella valen som bidrar till två helt olika intervjumiljöer med Wallin och Virtanen bidrar 

till en negativ representation av våldtäktsanklagelsen. Wallin som påstår sig vara offret blir 

satt i en miljö där hon framstår som förövaren, en miljö som ger känslan av ett polisförhör. 
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Virtanen blir satt i en varm miljö där det blir lättare att känna sympati för honom, och han blir 

då istället offret trots att anklagelserna har riktats mot honom.  

 

Övriga anklagelser representeras främst genom citat och referenser till olika reportage som 

publicerades under me too-hösten 2017 i flera medier. Förutom från Wallin och Jönsson 

kommer alla andra anklagelser mot Virtanen från anonyma kvinnor. Detta påpekas gång på  

gång av reportern i Uppdrag granskning och bidrar till att anklagelserna framställs som 

mindre trovärdiga på grund av att källorna är anonyma. Virtanen får möjlighet till att försvara 

sig gentemot alla anklagelser som har riktats mot honom i reportagen, vilket stärker hans 

trovärdighet.  

 

Uppdrag granskning tar kontakt med Fridah Jönsson för att på telefon ifrågasätta hennes 

anklagelse mot Virtanen. Intervjun som består av hårda frågor mot Fridah samt att Fridah 

svarar genom att skratta bort situationen och bortförklara sig bidrar till att denna anklagelse 

blir förminskad. Allvaret i den påstådda anklagelsen försvinner och att Uppdrag granskning 

väljer att ta med denna intervju i programmet bidrar till att anklagelsen representeras med 

fördel till Virtanen. 

 

Sammanfattningsvis så blir de övriga anklagelserna representerade på så vis att de förlorar sin 

legitimitet genom att de kommer från anonyma kvinnor och att de ska ha hänt för längesedan. 

Alla anklagelser blir representerade på ett sätt så att det kastas en skugga över dess 

trovärdighet. Cissi Wallins våldtäktsanklagelse blir representerad på så vis att fokus skiftar 

från anklagelsen mot Virtanen till en anklagelse mot Wallin för att hon valt att publicera det 

på sociala medier. 

 

F2: Hur representeras Fredrik Virtanen, och de aktörer som riktar anklagelser mot 

honom i programmet? 

	  

De ordval som görs i programmet bidrar till att Fredrik Virtanen blir representerad som en 

familjefar och som en krossad, arbetslös före detta framgångsrik medieman. Dessa val skapar 

en bild av en person som det blir lätt att sympatisera med. Genom att beskriva de hot som 

riktats mot honom och hur han vill skydda sin fru och sina barn blir han representerad som ett 

offer. Genom att han tillåts att berätta om sitt tidigare liv som bestod av mycket sex, alkohol 

och droger utan att bli ifrågasatt skapar bilden av att det var okej eftersom att det hör till det 
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förgångna. Virtanen får ett stort utrymme i programmet till att beklaga sig över händelsen och 

hur mycket det har påverkat hans liv och hans familj. 

 

Wallins presentationen är mer restriktiv och bidrar till att vi får en otydlig bild av henne och 

vem hon är. Vi får veta att hon arbetar som medieprofil och att hon har många följare på 

Instagram. Följarantalet blir i detta fall representerat som något negativt eftersom det bidrog 

till att hennes anklagelse fick så stor spridning. Wallin får ingen plats i programmet till att 

berätta hur händelsen har påverkat hennes familj och liv till skillnad från Virtanen. Däremot 

ifrågasätts hennes reaktion efter den påstådda våldtäkten som beskrivs i förundersökningen. 

 

De visuella valen som består av de miljöerna som intervjuerna säger rum i bidrar till att 

representationen skiljer sig mellan Cissi Wallin och Fredrik Virtanen. Virtanens intervju sker 

i en varmare och mer hemtrevlig miljö, medan Wallins intervju äger rum i en kall och steril 

miljö. Att reportern syns i Virtanens intervju men inte i Wallins bidrar till att olika 

representationer. Intervjumiljöerna bidrar till att Virtanen framstår som offret och Wallin som 

den skyldige. 

 

Sammanfattningsvis så bidrar både ordvalen och de visuella valen till att representera 

Virtanen som ett offer och Wallin som den skyldige. Wallin blir representerad som att hon är 

orsaken till att Virtanens liv nu är förstört. Eftersom båda aktörerna besitter sin egen sanning 

är det fel att skuldbelägga någon av dem. Ingen ska behöva framställas som offer eller 

förövare. Utan det är medierna som ska skuldbeläggas för att ha gjort felaktiga publiceringar.  

 

8. Sammanfattning 
	  

Denna uppsats är skriven med syftet att ta reda på hur anklagelserna och de sociala aktörerna 

har representeras i avsnittet “#metoo och Fredrik Virtanen” av Uppdrag granskning. Vi har 

fokuserat på Cissi Wallins anklagelse och på representationen av henne och Fredrik Virtanen. 

Vi använde oss av metoden Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) och de verktyg som 

den metoden tillhandahåller. Metodens verktyg gav oss till att granska orden, bilderna och 

dess betydelse för representationerna av anklagelserna och de sociala aktörerna i programmet.  
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Den teoretiska referensramen bestod av totalt fem teorier. Den övergripande teorin var 

genusteorin som vi sedan har specificerat och smalnat ner till teorin om hur kvinnor blir 

representerade vid sexualbrott och rape myths. Vi studerade även programmet genom 

teorierna om public service och granskande journalistik för att förstå programmet i sitt 

sammanhang. De teoretiska begreppen hjälpte oss att på ett vetenskapligt sätt tolka vårt 

material utifrån de angivna teoretiska perspektiven.  

 

Vi använde oss av tidigare forskning för att se resultat från liknande studier och förstå hur 

rape myths kommer till uttryck i medierapportering vid sexualbrott. Dessa studier kunde vi 

sedan ställa upp och jämföra våra resultat mot. Den största skillnaden mellan vårt studieobjekt 

och de tidigare studierna undersöker är att vårt fall endast består av en anklagad våldtäktsman 

och inte en dömd. I analysen finner vi hur representationerna skiljer sig mellan Cissi Wallin 

och Fredrik Virtanen. Däremot bidrar inte dessa representationer till att reproducera rape 

myths.  

 

Ett av de resultaten som besvarar den första frågan är att anklagelserna i programmet blir 

representerade på ett sätt så att de förlorar sin legitimitet och att det kastas en skugga över 

deras trovärdighet. På den andra frågeställningen kom vi fram till att de visuella valen och 

orden bidrar till att representera Wallin som den skyldige och Virtanen som ett offer. 
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