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Abstract  

I samband med #metoo-kampanjen hösten 2017 anklagades en krö-
nikör på Aftonbladet för att ha våldtagit en kvinnlig medieprofil efter 
en fest 2006. Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbla-
det hanterade anklagelsen gentemot sin medarbetare men också att 
undersöka på vilket sätt Aftonbladet sökt att reparera sin image. För 
att undersöka detta har 13 av Aftonbladets publicerade texter om 
medarbetaren analyserats. En fristående innehållsanalys och en ana-
lys där William Benoits teori om image repair använts som teoretiskt 
ramverk för att identifiera eventuella strategier.  
Analyserna visar att Aftonbladet ställningstagande gentemot krönikö-
ren förändrats över den aktuella perioden och att flera av Benoits 
image repair strategier återfinns i texterna. 
Aftonbladet ställningstagande går från att skydda sin medarbetare 
från namnpublicering och att de inte kan hållas ansvariga till att av-
skeda krönikören och att erkänna sitt tillkortakommande.  

Nyckelord: Media, Repair Theory, Aftonbladet, #metoo 
Kvalitativ innehållsanalys
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1. Inledning 
Under hösten 2017 orsakade hashtaggen #metoo stor uppståndelse då kvinnor över hela världen 

vittnade om sexuella trakasserier, våld och kränkningar genom att publicera den på sociala medier. 

Aktionen synliggjorde för första gången omfattningen av problemet. Även i Sverige var #metoo 

startskottet till att många yrkesgrupper, arbetsplatser och institutioner började tala om vad kvinnor 

blir och blivit utsatta för av män, samtidigt som tystnad rått om fenomenet. 

Det är å andra sidan inte första gången en liknande kampanj fått spridning på sociala medier. Redan 

2016 startades en hashtag i Ukraina i för att uppmärksamma de sexuella trakasserier som kvinnor 

utsattes för. Hashtaggen spreds sig även till Ryssland där den väckte en livlig debatt (Laurén, 27 

oktober). Fenomenet är alltså inte nytt, men spridningen av hashtaggen #metoo har medfört stora 

konsekvenser för det svenska samhället och svenska arbetsplatser. 

Den 16 oktober publicerade Cissi Wallin en bild på Instagram under hashtaggen #metoo. I inlägget 

anklagar hon en av Aftonbladets ledarskribenter för att ha våldtagit henne under 2006. Wallin häng-

de även ut den påstådde gärningsmannen med namn, Fredrik Virtanen. Strax efter publiceringen av 

Virtanens namn uppdagades det att Aftonbladet systematiskt ignorerat och tystat ner sexuella ofre-

danden och trakasserier på arbetsplatsen, och att högt positionerade mediemän kunde komma undan 

med att trakassera kvinnor eftersom ledningen valt att se mellan fingrarna. 

Granskningen väcker frågan om medias roll och uppdrag i en demokrati. I Sverige ska media in-

formera om vad som händer i samhället, fungera som forum för debatt mellan grupper men också, 

att granska makten i samhället (Weibull & Wadbring, 2014). Makten och maktstrukturerna som 

tillåter att förövare kommer undan och att kvinnor tystats ner. Om dessa sexualbrott förekommer på 

Aftonbladets redaktion, vad kan det innebära för Aftonbladet som en del av media?  

 Aftonbladet har under skandalens lopp publicerat pressmeddelanden, egna artiklar och ledare i syf-

te att kommentera anklagelserna. Aftonbladets hantering av anklagelserna gentemot sin medarbetare 

har blivit kritiserat av många olika medier, och också av Fredrik Virtanen själv. Följande uppsats 

avser att undersöka Aftonbladets hantering av anklagelsen gentemot sin egna medarbetare utifrån 

ett strategiskt kommunikativt perspektiv. De artiklar, ledare och intervjuer samt texter som analyse-

rats är hämtade ifrån Aftonbladets hemsida samt Aftonbladets egna blogg – ”Aftonbladet inifrån”.  
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Analysen kommer att ske utifrån William Benoits teori om image repair och de strategier som orga-

nisationer i kris kan använda sig av i syfta att försöka reparera en skadad image som en kris eller 

skandal medför. Detta är viktigt och intressant att undersöka eftersom det kan öka förståelsen för 

hur organisationer agerar när en av deras anställda anklagas för ett brott. Framförallt är det ett aktu-

ellt problem då diskussionen om hur kvinnor blir utsatta för övergrepp, trakasseri och ofredande av 

män på arbetsplatser och i hemmet inte ser ut att avta efter #metoo. Sannolikheten för att debatten 

kommer att försvinna är, anser jag, liten och därför är det viktigt att förstå hur hanteringen av Fred-

rik Virtanen gick till inför framtida liknande situationer. Aftonbladets hantering är också intressant 

att undersöka då organisationen själv är ett av de stora svenska mediehusen och därför kan kontrol-

lera vilken typ av information som förmedlas till tidningens läsare och intressegrupper. Men också 

är Aftonbladet som mediaorganisation intressant att undersöka, just på grund av deras uppdrag som 

granskare av makten i en demokrati.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt Aftonbladet hanterat krisen kring Fredrik 

Virtanen genom sina publicerade texter. Detta ska göras genom att analysera texter för att identifiera 

vilket förhållningssätt Aftonbladet haft till skandalen och om det har förändrats under den aktuella 

perioden. Texterna ska till en början analyseras fristående för att sedan belysas utifrån William Be-

noits teori om image repair. Detta för att undersöka om Aftonbladet använt sig av strategier för att 

reparera sin skadade image efter anklagelsen gentemot deras medarbetare, Fredrik Virtanen. 

1.2 Frågeställning 
De frågeställningar som uppsatsen avser att svara på är följande: 

- På vilket sätt har Aftonbladets ställningstagande gentemot Virtanen och de anklagelser som rik-

tats mot honom, åskådliggjorts i de publicerade texterna och har detta förändrats under den aktu-

ella perioden? 

- Har Aftonbladet tillämpat strategier för att reparera sin image enligt Benoits teori om image re-

pair och i så fall på vilket sätt?  
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1.3 Avgränsning  
Denna uppsats avser att undersöka de texter som Aftonbladet själva publicerat om Fredrik Virtanen. 

Flera män har hängts ut i media i kölvattnet av #metoo men denna uppsats har avgränsats till att en-

bart undersöka Aftonbladets krönikör Fredrik Virtanen. Anledningen till detta är att han var bland 

de första som anklagades men också för att hans namn blev publicerat i svensk media. 

De texter som analyserats i studien har avgränsats utifrån när de är publicerade, var de är publicera-

de och vad texterna handlar om.  

De texter som använts publicerades mellan den 16 oktober och den 30 oktober 2017. Motiveringen 

för detta är att den 16 oktober publicerade Cissi Wallin bilden där hon anklagade Virtanen på In-

stagram och den 29 oktober sades Virtanen upp från Aftonbladet. Även viktigt för perioden är ande-

len artiklar som publicerades av andra nyhetsmedier (se figur 1). Bilden visar antalet artiklar som 

publicerats av samtliga svenska medier innehållande nyckelordet ”Fredrik Virtanen” under den ak-

tuella perioden. Bilden visar tydligt att nyhetsrapporteringen till en början är låg och att det bara är 

ett fåtal artiklar som publiceras där Virtanen namnges. Från den 25 oktober ökar nyhetsrapporte-

ringen markant för att den 29 oktober kulminera och sedan avta. De två datumen, 16 oktober och 30 

oktober, markerar därför dagen då skandalen uppdagades till dagen då Virtanen sades upp från le-

darsidan, men även en förändring i nyhetsrapporteringen när Aftonbladet väljer att gå ut med Virta-

nens namn.  

Figur 1 

       (Bilden är skapad via Retriever Media Archive) 
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De texter som valts ut till analysen är de texter som Aftonbladet publicerat på sin hemsida (www.af-

tonbladet.se). Genom att söka på frasen ”Fredrik Virtanen” kommer ett flertal länkar upp, till exem-

pel till artiklar, intervjuer, videoklipp och bilder. De länkar som valts bort från materialet är vide-

oklipp och bilder samt intervjuer med personer som inte har en direkt anknytning till Virtanen, Wal-

lin, Aftonbladet eller skandalen.  

Utöver de publicerade artiklarna om Fredrik Virtanen kommer även texter från Aftonbladets egna 

blogg att analyseras (http://inifran.aftonbladet.se/). Bloggen kallas ”Aftonbladet inifrån” och ska ge 

läsaren en större insyn i vad som sker på Aftonbladets redaktion. Även på denna sida lade Aftonbla-

det upp olika typer av medium under den aktuella perioden, och likt för de publicerade artiklarna 

kommer enbart text att analyseras. Videoklipp och bilder har alltså exkluderats från materialet.  

Eftersom studien kommer att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys är kontextuell förståelse 

grundläggande. Många olika medier har skrivit om Fredrik Virtanen och skandalen på Aftonbladet 

och därför har avgränsningarna även gjorts för att sammanställa bakgrunden till studien.  

De nyhetsmedier som bidragit till kontext och bakgrund är antingen viktiga representanter för olika 

svenska nyhetsmedier, och/eller har haft längre och mer djupgående granskningar. Svensk Televi-

sion representerar public service sfären och deras förhållningssätt till skandalen och Aftonbladet. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har valts ut som representater för kvalitativa och etablerade 

media och på grund av deras grundliga granskning av Aftonbladet som arbetsplats samt skandalen i 

sig. Expressen/Kvällsposten representerar tabloiderna och har valts ut eftersom de kan ses som Af-

tonbladets största konkurrent som kvällstidning. Övriga svenska och utländska medier har inte in-

gått. 

1.4 Dispostion  
Efter detta stycke kommer ett längre avsnitt om bakgrunden till Aftonbladet, Fredrik Virtanen och 

skandalen. Även en tidslinje för dessa två veckor kommer att presenteras för att underlätta förståel-

sen för händelsen och dess kontext. Efter detta kommer en redogörelse för den teori som använts för 

att analysera Aftonbladets texter, inklusive en grundlig genomgång av samtliga strategier. Den tidi-

gare forskning som presenteras i nästkommande stycke är liknande studier där image repair-teorin 

använts för att analysera andra skandaler och kriser, på individnivå respektive organisationsnivå. 

Sedan presenteras vilken forskningsmetod som använts för att analysera texterna och hur jag har 

gått tillväga för att analysera dem. Detta innefattar även en genomgång av de koder som använts för 
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att identifiera strategier. Efter detta kommer studiens resultat att presenteras och analyseras i form 

av en kronologisk genomgång av de teman som identifierats.  

Därefter kommer de slutsatser som kan dras att presenteras och diskuteras och avsnittet kommer 

avslutas med en slutdiskussion. Studien avslutas med en redogörelse för förslag på vilka åtgärder 

som kunnat vidtas för att förbättra studien.  

1.5 Bakgrund 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och är en av Sveriges äldsta dagliga tidningar 

(Aftonbladet, 2000). Sedan 2009 äger Landsorganisationen (LO) endast en minoritet av Aftonbladet 

och det norska mediabolaget Schibsted Media Group är det huvudsakliga ägarbolaget (Dellert & 

Grahn, 2016, 26 oktober).  

Sofia Olsson Olsén är chefredaktör, ansvarig utgivare samt verkställande direktör för Aftonbladet 

och har varit det sedan 2016 då hon tog över efter Jan Helin (Askerfjord Sundeby, 2016, 6 april). 

Aftonbladet beskriver sin egna politiska läggning som obunden socialdemokratisk (Aftonbladet, 

2000). 

Karin Pettersson är Aftonbladets politiska chefredaktör och ansvarar för Aftonbladets ledarsida. Det 

var även hon som anställde Fredrik Virtanen (Pettersson, 2017, 29 oktober).  

Aftonbladet har tidigare drabbats av vittnesmål rörande sexuella trakasserier och övergrepp på ar-

betsplatsen. Under 1978 samlades vittnesmål och beskrivningar in från kvinnor som arbetade på 

Aftonbladet och sammanställdes i vad som kom att kallas Dokumentet (Westin, 2017). Syftet med 

Dokumentet var dels att uppmärksamma den spritkultur som fanns på arbetsplatsen men också de 

”manliga beteende” som idag hade beskrivits som sexuella trakasserier. Kvinnorna vittnade om män 

som tog sig olika friheter, om tafsande och om hur de blev nedtryckta av sina manliga kollegor 

(Askerfjord Sundeby, 26 oktober, 2017). 

Kvinnorna ville även förändra vad som skrevs i tidningen, ifrågasätta hur kvinnor porträtterades och 

på så sätt locka fler kvinnliga läsare. Dokumentet skrevs ut och publicerades. Detta ledde till att en 

kvinnoredaktion tillsattas på Aftonbladet som började skriva om vardagsfrågor som skola, barnom-

sorg samt arbetsmiljön i kvinnodominerande yrken (Westin, 2017). 

Olsson Olsén har fått kritik från flera medier för att Virtanen med flera andra högt uppsatta anställda 

har kunnat agera olämpligt utanför och på arbetsplatsen utan några större konsekvenser. Dagens 

Nyheter (Bouvin & Delin, 2017, 25 oktober) genomförde en granskning av Aftonbladet som arbets-
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plats där de intervjuade ett 20-tal anställda och före detta anställda på Aftonbladet. Dessa vittnade 

om sexism och en tystnadskultur där vissa medieprofiler tilläts att fritt trakassera sina kollegor. 

De vittnesmål som rörde Virtanen eller ”krönikören” som han refereras till i granskningen menar att 

ledningen på Aftonbladet var medvetna om hans olämpliga och brottsliga beteende utan att agera 

eller på något sätt påtala eller beivra det. 

”Han är kompis med chefen och har varit väldigt skyddad. Han har nog trott att hans beteende är 

okej. Det är viktigt att hålla vissa profiler om ryggen eftersom de är ett namn, och vi behöver kända 

namn.”  

        Kvinnlig journalist på Aftonbladet  

        (Bouvin & Delin, 2017, 25 oktober) 

Fredrik Virtanen har varit anställd på Aftonbladet sedan 1994 och har beskrivits som en av tidning-

ens mest framträdande skribenter. Vid flera tillfällen har Virtanen skrivit texter där han med tydlig-

het markerat sitt motstånd mot mäns våld och hat mot kvinnor (Lapidus, 25 oktober 2017). Virtanen 

har även skrivit krönikor i Aftonbladet med en tydlig feministisk inriktning (Virtanen, 2017, 15 sep-

tember., Virtanen, 2017, 2 juni & Virtanen, 2017 17 februari) och började 2011 att medverka på Af-

tonbladets ledarsidor med en distinkt vänsterprofil (Lapidus, 25 oktober 2017). År 2007 blev Virta-

nen fälld för narkotikabrott efter att ha blivit gripen på en efterfest i samband med Grammisgalan då 

han brukat kokain. Dåvarande chefredaktören beskrev händelsen som en tragedi som inträffat utan-

för arbetsplatsen och underströk att Virtanen inte blivit skickad till galan av Aftonbladet. Virtanen 

erkände på sin blogg att han hade använt kokain under kvällen och medgav också att han inte fått 

några invändningar från Aftonbladet för att han publicerat inlägget på bloggen (Lapidus, 25 oktober 

2017). 

Den 16 oktober 2017 publicerade Cissi Wallin, känd bloggare och krönikör, ett inlägg på sitt In-

stagram som skulle starta debatten kring Fredrik Virtanen och så småningom leda till att han förlo-

rade sin anställning på Aftonbladet. 

”Den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. Jag anmälde 

2011, först då orkade och vågade jag. Men har inte orkat eller vågat outa. Förrän nu.”  

        cissiwallin [Instagram] (16/10/17) 
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Cissi Wallin är framförallt känd för sitt engagemang i feministiska frågor. 

Enligt Wallin bjöd Virtanen år 2006 in henne på en efterfest varpå han drogade och våldtog henne. 

Först 2011 anmälde hon honom till polisen för detta. En förundersökning inleddes för att läggas ner 

ett år senare. Motiveringen till detta var enligt åklagaren som hanterade ärendet att det inte fanns 

bevisning som kunde leda till en fällande dom. Wallin blev 2012 intervjuad i Aftonbladet om våld-

täkten, hon nämner då inte Virtanen vid namn utan beskriver gärningsmannen som ”en man i medi-

evärlden”. Fem år senare publicerar hon en bild på Instagram där hon namnger den som hon påstår 

ska ha våldtagit henne 2006, som Fredrik Virtanen (Lapidus, 25 oktober 2017).  

Wallin skulle visa sig bara vara den första i raden av kvinnor som anklagar Virtanen för att ha utsatt 

dem för övergrepp eller sexuella trakasserier. Svenska Dagbladet uppger att de talat med 12 olika 

kvinnor som berättar historier om hur Virtanen antastat, hotat, våldtagit, drogat och uppfört sig 

våldsamt vid olika tillfällen. Han har också skrivit på ett olämpligt sätt till en minderårig flicka 

(Nordberg & Sundkvist , 25 oktober 2017). Svenska medier har också med anledning av anklagel-

serna gentemot Virtanen granskat Aftonbladet som arbetsplats och hur det kan komma sig att Virta-

nen kunnat bete sig på detta sett under många år.  
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2. Teoretiskt ramverk 
Följande stycke presenterar det teoretiska ramverk som använts för att analysera Aftonbladets tex-

ter. De strategier som är en del av teorin om image repair kommer här att presenteras i detalj och 

sammanfattas i ett diagram.  

2.1 Benoits teori om Image repair 
Att ha ett bra anseende eller en bra image är grundläggande för en organisation. En image kan be-

skrivas som en organisations rykte eller hur andra uppfattar organisationen. Organisationer kan med 

hjälp av preventiva och stärkande åtgärder skydda sig mot attacker på denna image, men ibland kan 

det inte undvikas att en organisation hålls ansvarig för en negativ händelse som kommer till utom-

ståendes kännedom. Under sådana omständigheter kan organisationer tillämpa själv-försvarande 

strategier.  

Benoit (1997) menar att en attack mot en organisations image eller anseende består av två kompo-

nenter:  

 1. Den anklagade hålls ansvarig för en handling. 

 2. Handlingen ses som stötande. 

En attack mot en organisations image är alltså när den blir anklagad av en person eller annan aktör 

för en missgärning av något slag (Benoit, 2014). En organisation som inte hålls ansvarig för miss-

gärningen riskerar inte att få skador på sin image. Organisationen måste därför uppfattas som an-

svarig för den stötande handlingen för att riskera en skadad image. 

Ansvar kan förekomma i flera former som till exempel: en utövad handling, en beordrad handling, 

en uppmuntrad handling, ett underlättande av en handling eller en utdelad tillåtelse till att begå en 

handling. Om handlingen inte uppfattas som stötande är organisationens image inte hotad, men om 

en framträdande publik uppfattar handlingen som stötande är den det. Detta innebär att den externa 

uppfattningen väger tyngre än verkligheten. Det handlar alltså inte om ifall organisationen är ansva-

rig i sig (det vill säga moraliskt eller juridiskt) utan enbart om att publiken uppfattar företaget som 

skyldigt. För att en organisation sedan ska kunna hantera en attack måste den ofta adressera flera 

olika relevanta publiker, som till exempel lokala ortsbor, konsumenter, personal eller aktieägare, allt 
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efter omständigheter. Olika publiker måste hanteras på olika sätt då deras intressen, bekymmer och 

målsättning kan variera. En kriskommunikatör måste därför kunna identifiera dels vilka publiker 

som är relevanta i sammanhanget, dels hur de ska tilltalas och sedan också prioritera dem utifrån 

deras relativa betydelse för organisationen (Benoit, 2014). 

2.2 De fem strategierna  

Benoit (1997) menar att för att hantera en kris eller en attack mot en organisation måste denna välja 

vilket meddelande den vill framföra till sin externa publik. Image repair-teorin erbjuder fem olika 

kategorier av strategier för detta för en organisation som konfronteras med en kris (se figur 2). Des-

sa kategorier kommer nu att presenteras närmare. Den första strategin, Förnekelse, omfattar två va-

rianter. Den första varianten är att avfärda anklagelsen som falsk i sin helhet, Blåneka. Detta inne-

bär att organisationen kan neka till att den stötande handlingen överhuvudtaget inträffat, neka till att 

det är organisationen som begått handlingen, neka till att handlingen skadat eller förargat någon, 

eller påtala bristande bevisning (Benoit, 2016).  
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Figur 2 

           (Benoit, 2016) 

Den andra varianten av Förnekelse är att organisationen skyller ifrån sig på en annan aktör och 

därmed undviker att ta på sig ansvar för den stötande handlingen. Denna strategi kan tänkas vara 

mer effektiv än den förra då den erbjuder publiken en annan aktör att beskylla (Benoit, 2014).  

Nästkommande strategi kallar Benoit (1997) Undflyende av ansvar. Denna strategi omfattar 4 vari-

anter; Provokation, Ogiltigförklarande, Olyckshändelse och Goda intentioner; som kan användas 

för att minska eller helt undvika ansvaret för den stötande handlingen (Benoit, 2014). Provokation 

innebär att organisationen hävdar att den stötande handlingen utövades som reaktion på någon an-

nans föregående handling och att organisationens handling därför kan anses som en rimlig och be-

griplig reaktion på en provokation. Benoits andra underkategori av Undflyende av ansvar kallas 

Strategi Underkategori Karaktär

Förnekelse Blåneka Har inte begått handlingen 

Flytta ansvaret Handlingen har begåtts av någon annan

Undfly ansvaret Provokation Motreaktion mot annans handling

Ogiltigförklarande Bristande information eller förmåga 

Olyckshändelse Handlingen var ett misstag 

Goda intentioner Handlingen var välment

Reducering av 
den anstötliga 

handlingen

Upplyfta Understryka det som är bra med organsia-
tionen/personen

Minimera handlingen Agera som om handlingen är mindre allvar-
lig

Nyansering Handlingen är inte så farlig som den uppfat-
tas

Transcendens Finns värre handlingar 

Attackera den anklagande Reducera den anklagandes trovärdighet 

Kompensation Ersätta offret

Korrigerande 
åtgärd

Plan för att lösa eller förhindra att 
problemet uppstår igen

Lova att vidta åtgärder för att säkerställa att 
det inte sker igen 

Förödmjukelse 
(mortification)

Be om förlåtelse Be om ursäkt till offer, aktivister eller ankla-
gande 
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Ogiltigförklarande. Detta innebär att organisationen hävdar att de inte haft information om den stö-

tande handlingen eller att de inte har haft kontroll över situationen (Benoit, 2014).  

En organisation kan även hävda att den stötande handlingen skedde av en Olyckshändelse. Genom 

denna variant kan organisationen övertyga sin publik om att de inte är eller inte är fullt ut ansvariga 

för den stötande handlingen eftersom den skett av en olyckshändelse, genom slump eller av slarv. 

Den huvudsakliga stresspunkten i denna strategi är att det stötande i handlingen inte skedde med 

avsikt (Ibid.). Den sista varianten innebär att organisationen medger att den begått handlingen men 

att de skedde utifrån Goda Intentioner, och att organisationen därför inte kan hållas fullt lika ansva-

rig – eftersom den utövades för det goda, och inte det onda syftet. Benoit menar att med dessa stra-

tegier kan organisationer undvika ansvar eller minska sin andel av ansvar för en stötande handling 

(Ibid.).  

En organisation som anklagas för att ha begått en stötande handling kan även försöka att förminska 

det stötande elementet i själva handlingen. Denna strategi kommer i sex varianter: Upplyfta, Mini-

mera, Nyansering, Transcendens, Attack mot den anklagande och Kompensation. Upplyfta innebär 

att en organisation lyfter fram positiva egenskaper hos sig själv i syfta att påverka publikens upp-

fattning om den. Det kan också innebära att en organisation betonar tidigare positiva handlingar el-

ler bedrifter i syfta att erbjuda publiken nya uppfattningar om organisationens positiva egenskaper, 

eller att påminna publiken om denna uppfattning (Benoit, 2014). 

Den stötande handlingen kan även minimeras. Det innebär att organisationen förringar hur omfat-

tande eller allvarlig den stötande handlingen är. Organisationen kan antyda att variabler som kon-

text, tid eller plats gör att handlingen inte är lika allvarlig eller stötande som publiken tidigare har 

uppfattat den (Ibid.).  

En tredje variant kallas Nyansering, vilket innebär att organisationen jämför den stötande handling-

en med liknande men värre situationer eller handlingar i syfte att minska det som uppfattas som stö-

tande i handlingen. Det kan också innebära att organisationen benämner handlingen med ett annat 

ord eller beteckning i syfte att minska det anstötliga i handlingen. Till exempel kan en person som 

stulit pengar istället hävda att hen lånat pengar (och avsåg att lämna tillbaka dem). Dessa strategier 

kan fungera för att påverka publiken till att inte uppfatta handlingen som lika allvarlig eller stötan-

de, om publiken, vill säga, accepterar dessa förklaringar (Benoit, 2014).  
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Transcendens, den fjärde av de sex varianterna, betyder att organisationen placerar den stötande 

handlingen i ett mer fördelaktigt ljus. Detta innebär att organisationen hävdar att den stötande hand-

lingen utfördes på grund av ett högre eller till och med ett ädelt syfte. Till exempel kan en organisa-

tion som beskylls för djurförsök hävda att genom att testa produkter på djur förhindrar de att männi-

skor blir sjuka eller utsatta för farliga produkter eller dylikt.  

En organisation kan även välja att attackera den som anklagar organisationen. Genom att ifrågasät-

ta den anklagande/offrets påstående eller trovärdighet kan organisationen underminera dem och på 

så sätt minska den skada som påståendena har på organisationens image (Benoit, 2014). 

Kompensation är den sista av de sex varianterna vilket betyder att om offret för den stötande hand-

lingen går med på att bli kompenserad för vad hen blivit utsatt för kan organisationen lyckas med 

att reducera den stötande handlingen. Strategin kan jämföras med en muta då organisationen erbju-

der offret pengar, tjänster eller andra värdefulla tillgångar (Ibid.).  

De två sista strategierna kallar Benoit (1997) för Korrigerande Åtgärder och Förödmjukelse. En 

organisation kan vidta korrigerande åtgärder för att till exempel återställa skadan som den stötande 

handlingen orsakat och/eller lova att förhindra att handlingen sker igen. Till exempel kan en organi-

sation eller ett företag avskeda en anställd som ses som ansvarig (Benoit, 2014). Förödmjukelse är 

den slutgiltiga strategin i Benoits (2014) image repair-teori.  

Organisationen erkänner då den stötande handlingen, tar ansvar för den och/eller ber till och med 

om förlåtelse. Dessa strategier kan användas i syfta att reducera den skada en kris kan ha på en or-

ganisations image. Att en organisation ber om ursäkt för en handling alltför fort kan dock slå tillba-

ka. Till exempel kan ett för snabbt erkännande leda till att en mängd stämningar tillkommer eller att 

organisationen bedöms som skyldig men inte blir förlåtna av den påverkade publiken (Ibid.). 

Att även vidta preventiva åtgärder som att planera för potentiella kriser i förväg kan även det vara 

gynnsamt för att minimera image skador.  
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3. Tidigare forskning  
Nedan beskrivs exempel på tidigare forskning som använt sig av Benoits image repair teori. För att 

påvisa bredden för teorin kommer tre studier att presenteras. Dessa tre studier har olika forsknings-

design och metod, och har behandlat skandaler från olika länder och olika typer av skandaler och 

kriser. Skandalerna som undersöks har i vissa fall skett på individnivå där offentliga personer an-

klagas för att ha begått en stötande handling men det förekommer också skandaler då företag eller 

organisationer begått stötande handlingar.  

María Len-Ríos (2010) genomförde en studie där hon applicerade Benoits fem strategier på hur det 

amerikanska universitetet Duke University hanterade en skandal som inträffade 2006. Skandalen 

som drabbade universitetet gällde det manliga lacrosselaget som anklagades för en rad olämpliga 

och brottsliga beteenden och undersöktes genom att analysera offentliga handlingar, pressmedde-

landen, dokument och 870 nyhetsartiklar från ett begränsat antal medier. Len-Ríos (2010) kommer i 

sin studie fram till att det undersökta materialet innehöll 61 exempel på hur Benoits strategier an-

vänts, och att vilka strategier som använts berodde på vilken image universitetet försökte att repare-

ra, sin egen eller lacrossespelarnas.  

Len-Ríos studie kommer fram till att när universitetet försökte försvara spelarnas image förnekades 

först alla anklagelser (Förnekelse) för att med tiden förändras till att be om ursäkt för spelarnas be-

teende, som enligt Benoit (2014) kallas för Förödmjukelse. Len-Ríos kommer också fram till att 

dessa tillämpade strategier inte var desamma som när universitetet försvarade sin egen image. Då 

användes istället Reducering av den stötande handlingen, Korrigerande åtgärder samt Attack på de 

som anklagade spelarna.  

Genom sin studie bidrog Len-Ríos (2010) också med ytterligare en strategi som hon identifierade 

att Duke University använt som sin huvudsakliga strategi. Len-Ríos (2010) beskrev denna strategi 

som Uttryck av besvikelse. Len-Ríos (2010) menade att universitetet använde sig av denna strategi i 

syfte att understryka att skandalen inte skulle reflektera på dem utan på lacrossespelarna själva istäl-

let. Genom att gång på gång ge uttryck för sin besvikelse kunde universitetet undfly ansvaret för 

händelserna och istället skylla på spelarna.  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Len-Ríos (2010) sammanfattar studien med att utvärdera hur väl dessa strategier fungerade. Hon 

kommer bland annat fram till att universitetets hantering av skandalen fick till effekt att alumner 

och studenter kände att universitetet inte gav dem det stöd de förtjänade. Detta berodde på att uni-

versitet för att inte bli inblandade i de brottsliga anklagelserna gentemot lacrossespelarna tagit av-

stånd från dem. Universitet hade befunnit sig i en svår situation där det behövde välja mellan det 

minst skadliga av två oönskade effekter – skadan på sin image genom att identifieras med lacrosse-

spelarnas handlingar eller skadan på sin image genom att uppfattas som illojalt med sina studenter 

och alumner. 

En annan undersökning genomfördes av Martha Lauzen som i sin studie från 2015 undersökte en 

offentlig individ som anklagats för en stötande handling. Lauzen (2015) analyserade den kritik som 

riktats mot filmfestivalen i Cannes och en av dess mest prestigefulla domare, Thierry Frémaux. Kri-

tiken som Frémaux utsattes för rörde den bristande andelen kvinnliga regissörer som nominerades 

till och vann priser under festivalen. Studien undersökte hur Frémaux använde sig av Benoits image 

repair teorier genom att analysera ett urval av engelskspråkiga artiklar som tillät Frémaux att kom-

mentera kritiken.  

Genom att utföra kvalitativa textanalyser av Frémauxs uttalanden identifierade Lauzen (2015) en 

rad olika typer av image repair strategier. Strategierna som identifierades var framförallt Förflytt-

ning av ansvar, Reducering av den stötande handlingen, Bravering, Transcendens men också Sär-

skiljning. Lauzen (2015) kommer också fram till att det fanns exempel på nästan alla strategier men 

att det fanns två strategier som inte förekommer överhuvudtaget i materialet. Dessa strategier var 

Korrigerande åtgärd samt Förödmjukelse (be om ursäkt). Detta resultat leder till Lauzens (2015) 

slutsats om hur väl dessa strategier fungerade i syfte att reparera domarens image. Den slutsats som 

dras är att de försök som Frémaux gjort för att reparera sin image varit ineffektiva. Lauzen (2015) 

menar att om Frémaux hade bett om ursäkt för det låga antalet kvinnliga regissörer och utlovat kor-

rigerande åtgärder i form av högre transparens i urvalsprocessen hade han kunnat reparera sin och 

festivalens image på ett mer effektivt sätt. 
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Roxana Maiorescu undersökte 2016 den skandal som drabbade det tyska företaget Deutsche Tele-

kom, som är en av Europas största leverantörer av telekommunikation. Skandalen eller den stötande 

handlingen som Deutsche Telekom (DT) anklagades för var att företaget spionerat på sina egna be-

fattningshavare, aktieägare samt journalister som bevakade företaget. DT anklagades också för att 

ha sålt känslig information om sina 17 miljoner kunder på svarta marknaden. 

Maiorescu (2016) undersökte skandalen genom en retorisk analys av den verkställande direktörens 

uttalanden om skandalen i syfte att identifiera Benoits strategier, men hade också för avsikt att un-

dersöka hur väl Benoits image repair teori fungerade i en tysk kultur.  

 

Likt de andra studierna som tagits upp i denna text kommer även Maiorescu (2016) fram till att 

DT:s verkställande direktör använt sig av flera av Benoits strategier men vissa mer än andra. Bland 

annat kom Maiorescu fram till att förekomsten av Förnekelse var låg men att DT:s Verkställande 

Direktör hänvisade till att en utredning pågick och att en person är oskyldig fram till dess att mot-

satsen är bevisad. Genom detta menade Maiorescu (2016) att man kunde urskilja Förnekelse genom 

två nivåer av Transcendens. Den första genom att flytta diskursen om ansvar till maximen om 

oskyldig till motsatsen är bevisad, vilket kan leda till att publiken finner en större sympati för före-

taget, men också genom att referera till en pågående utredning av en extern utredare, genom vilket 

företaget kunde framstå som samarbetsvilligt, transparent och hängivet till att åtgärda de negativa 

konsekvenserna av skandalen. 

Maiorescu (2016) identifierar även flera andra av Benoits strategier, Undflyende av ansvar, Reduce-

ring av den stötande handlingen, Korrigerande åtgärder och Förödmjukelse, men också att den 

sistnämnda var det en låg förekomst av. 

Maiorescu (2016) kommenterar att hon fann resultaten förvånande. Framförallt den låga frekvensen 

av Förödmjukelse. Detta eftersom DT:s verkställande direktör enligt henne bad om ursäkt på ett 

motvilligt sätt och att det var märkligt eftersom skandalen hade väckt en stor politisk debatt i 

Tyskland, men också eftersom ämnet är känsligt med tanke på Tysklands tidigare historia. Maiore-

scu (2016) avslutar sin studie med att kommentera att Benoits image repair strategi är utvecklad i 

och applicerad på amerikansk kultur och kontext och att det därför är viktigt att ta hänsyn till kultu-

rella variabler (Maiorescu, 2016).
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4. Metod  
I nästkommande stycke kommer studiens metod att presenteras samt varför metoden lämpar sig för 

syftet och hur datan har behandlats för att kunna sedan kunna analyseras.  

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2008) sannolikt den mest använda metoden inom kva-

litativa analyser av dokument. Målet för en kvalitativ innehållsanalys är att identifiera underliggan-

de teman i det material som undersöks. Bryman (2008) utvecklar detta resonemang och menar ock-

så att det ligger en tyngd på den kontext som datan konstrueras i. Därför är det viktigt att ha en tyd-

lig förankring och förståelse för Aftonbladet som organisation, för vilken relation Aftonbladet har 

till sina publiker och andra kontextuella variabler som kan påverka. Detta förklarar också varför en 

kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bäst för denna studies frågeställning och syfte. Eftersom studi-

en ska undersöka en skandal måste studiens metod ta hänsyn till vilken social och politisk kontext 

som skandalen uppstått i. Ekström och Larsson beskriver vilken typ av frågor som en forskare kan 

ställa sig själv för att förstå vilken kontext som kringgärdar materialet: under vilka förhållanden 

skapades texten, i vilken social situation, vad vill författaren uppnå med texten och till vilken publik 

är texten riktad (Ekström och Larsson, 2013).  

Ekström och Larsson (2013) beskriver sedan att alla texter har ett syfte och en publik. Genom att 

tolka och analysera texter kan man få en förståelse för samhället i stort och varför en text är skriven 

som den är. Texten är dock aldrig en representation av verkligheten eller en direkt avspegling av 

den. Den skrivna texten är däremot en språklig och aktiv handling för att uttala sig om eller på annat 

sätt ta ställning till något (Ekström & Larsson, 2013). 

Då den kvalitativa innehållsanalysen tar hänsyn till kontext, underliggande teman och vad författa-

ren vill uppnå och kommunicera till sin publik lämpar sig denna metod bra för studiens syfte och 

frågeställning.  

Ett begrepp som ingår i kontext är intertextualitet. Detta innebär att en text inte är fristående utan 

snarare en länk i en kedja av tidigare texter och framtida texter. Man kan se intertextualitet när ord, 

fraser eller hela textstycken återkommer. Adressivitet är ett begrepp som förklarar vilken riktning en 

text har och att författaren förväntar sig en respons på den skrivna texten. Genom att analysera 

adressiviteten kan forskare studera samspelet mellan författare och publik. (Ekström & Larsson, 

2013). Dessa begrepp är relevanta för studiens analys eftersom de bidrar till en ökad förståelse för i 
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vilken kontext texterna skapas men också för hur texterna ingår i en dialog mellan Aftonbladet och 

dess läsare. 

Nackdelen med denna metod är att resultaten baseras på subjektiva tolkningar. Styrkan i en kvalita-

tiv innehållsanalys är därför också dess svaghet. Genom subjektiva tolkningar tillåts sociala och 

samhälleliga kontexter att inkluderas och bidrar till en djupare förståelse av resultaten. Men tolk-

ningarna är fortsatt subjektiva och en viss mängd förförståelse kommer att färga resultaten och ana-

lysen.  

4.2 Urval och material  

I denna studie har det material som analyserats hämtats ifrån Aftonbladets hemsida samt Aftonbla-

dets blogg, ”Aftonbladet inifrån”. Materialet inhämtades genom att söka på ”Fredrik Virtanen” på 

Aftonbladets hemsida och begränsade datan till de artiklar och texter som publicerats under den ak-

tuella perioden, 16 oktober till 30 oktober, samt att enbart texterna studeras. Därför har bilder, vide-

oklipp och podcasts uteslutits ifrån det undersökta materialet. Artiklarna som.kommer ifrån ”Afton-

bladet inifrån” är avgränsade på samma sätt (publicerades under samma period och bilder och vide-

oklipp har uteslutits). Artiklarna som använts har listats i bilaga 9.4. Materialet som analyserats är 

ett sekundärmaterial, dvs inte skapat av forskaren själv (Aspers, 2011). Att använda sig av sekun-

därt material är fördelaktigt eftersom insamlandet av data tar kortare tid. Detta innebär att forskaren 

kan lägga ett större fokus på analysen av datan. En negativ aspekt av sekundärdata är å andra sidan 

att det tar längre tid för forskaren att bekanta sig med materialet (Bryman, 2008). En annan negativ 

aspekt med detta specifika material är att vissa ändringar av artiklarna gjorts i efterhand. Ett exem-

pel på detta är att texterna innan den 25 oktober inte nämnde Fredrik Virtanen med namn utan krö-

nikören benämndes då som ”Aftonbladets medarbetare”.  

Efter det att Aftonbladet publicerade Virtanens namn den 25 oktober har alltså de tidigare texterna 

ändrats för att klargöra vem artikeln handlar om.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Denna studie har genom att studera Aftonbladets artiklar och texter från ”Aftonbladet inifrån” sökt 

att identifiera och utvärdera hur företagets ställningstagande till den egna medarbetaren förändrades 

över tiden samt vilka strategier organisationen använde sig av för att reparera sin image i hantering-

en av Fredrik Virtanen-krisen.  
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Sammanlagt har 13 texter som lagts upp på Aftonbladets hemsida och deras blogg ”Aftonbladet ini-

från” under perioden från den 16 oktober till 30 oktober analyserats. För att undersöka texterna 

gjordes två olika analyser som i nästa stycke kommer att presenteras närmare.  

4.3.1 Tolkning av materialet 
Den första analysens syfte var att kunna närma sig texterna för att identifiera återkommande och 

underliggande teman. Nackdelen med detta är att den baseras på en forskares tolkningar. Detta på-

verkar studiens reliabilitet eftersom resultaten av tolkningarna kan vara svåra att upprepa. Därför 

har åtgärder vidtagits för att möjliggöra systematiska och konsekventa analyser av materialet för att  

öka transparensen.  

För att identifiera återkommande/underliggande teman skapades en lista med frågor att ta hänsyn 

till baserat på Ekström och Larssons (2013) rekommendationer för hur man går tillväga för att utfö-

ra en innehållsanalys. Bland annat undersöktes de funktioner som de olika temana hade, deras inter-

textualitet samt tilltal och perspektiv.  

En viktig aspekt menar Ekström och Larsson (2013) vid en kvalitativ innehållsanalys är att frågelis-

tan inte begränsar vilka tolkningar som kan göras av de teman som identifieras. 

Övergripande frågor 

Dessa frågor ställdes till texten för att få en snabb helhetsbild av vad det var för typ text. Då förfat-

tare och avsändare av en text inte behöver vara samma person är det intressant att ta upp denna frå-

ga då det kan avslöja något om motivet bakom varför texten är skriven. Att förstå vad det är för typ 

av text, och vilken rubrik texten har är också är viktigt eftersom det kan avslöja hur texten är upp-

byggd, om det är åsikter eller nyheter som rapporteras eller om det är ett direkt tilltal till publiken. 

Den sista frågan ställs för att visa hur personen som tolkat texten uppfattat huvuddragen i texten och 

hur den är disponerad. Detta för att underlätta analysen av tolkningar samt för att öka transparensen 

i hur texterna tolkats.  

1. Vem har skrivit texten? 

2. Vem är avsändaren? 

3. Vad är det för typ av text? 

4. Hur lyder rubriken? 

5. Vad händer i texten och hur är den disponerad? 
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Teman och deras funktioner 

Dessa frågor har använts för att analysera texten genom att bryta ner den i mindre beståndsdelar och 

skärskåda dessa på en lokal nivå men också hur de samspelar med varandra på en mer övergripande 

nivå. Genom att göra tolkningar av vilka funktioner dessa teman har i texten kan det avslöja motiv 

men också vad det är författaren och/eller avsändaren vill förmedla eller hur hen vill att texten ska 

påverka sina läsare. Dessa funktioner tolkas sedan på en global nivå genom att undersöka vilka ka-

raktärsdrag som präglar texten och ifall läsaren kan urskilja en attityd som skall förmedlas. 

1. Vilka teman har texten?  

2. Vad har dessa teman för syften? Inleda, måla upp ett problem, erbjuda alternativa lösningar, 

förklaringar, instruktioner eller råd? 

3. Vad är det som karaktäriserar texten? Är den svår eller lättillgänglig? Tydlig eller otydlig? En-

gagerande eller undflyende? Personlig eller opersonlig? Formell eller informell? Varför? 

4. Kan läsaren urskilja en attityd? Vilken eller vilka i så fall? 

Intertextualitet  

Ekström och Larsson (2013) beskriver intertextualitet som samspel och interaktion mellan texter 

och deltagare. Detta betyder att ingen text är isolerad utan att den alltid skrivs utifrån ett syfte och 

en kontext och som en länk i en kedja av tidigare och framtida texter. Dessa frågor har därför ställts 

till texterna för att undersöka och tolka vilken kontext som omringat texten men även hur texten 

liknar tidigare texter och om den har förändrats. Den sista frågan rör begreppet adressivitet. Detta 

begrepp beskriver Ekström och Larsson (2013) som att alla yttranden har en dialogisk förutsättning 

och att en text är ett svar på något som sagts eller skrivits tidigare. För att undersöka ifall och hur 

författaren/avsändaren tilltalat publiken och läsarna ställs denna då det kan avslöja eventuell dialog 

mellan avsändare och läsare.  

1. Hur samspelar texten med föregående text? 

2. Återkommer ordval, fraser eller hela meningar från tidigare texter? 

3. Hänvisar texten till något? Vad? 

4. Är texten ett svar på publiken eller läsarnas frågor eller kritik? 
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Tilltal och perspektiv  

Dessa frågor har valts för att analysera texterna för att undersöka tilltalet till publiken men också 

om läsaren kan uppfatta avsändarens/skribentens perspektiv genom till exempel ordval. Den första 

frågan ställs till texten då den kan avslöja vad avsändaren tror sig veta att läsaren förstår och hur 

införstådd i händelserna avsändaren uppfattar att hen är. Temat tar även upp frågor som handlar om 

vilka röster som får höras i texten. Att undersöka vem som får komma till tals i texten kan avslöja 

avsändarens/skribentens ställningstagande till nyheten/texten. Att identifiera vilka röster som inte 

kommer till tals kan även det avslöja något. Genom att titta på vilka pronomen som använts i tex-

terna kan man undersöka hur avsändaren/skribenten tilltalar sin publik men också hur man vill ska-

pa en relation till sin läsare. Till exempel, genom att använda pronomen som jag eller vi kan det 

skapa en närmare och mer personliga relation till läsaren. Den sista frågan som använts för att ana-

lysera texterna, har valts eftersom analys av ordval eller formuleringar kan avslöja hur någon eller 

några uppfattar eller ser på saker. Till exempel genom att använda ord med en negativ klang istället 

för en neutral eller positiv kan det avslöja något om vad författaren anser eller tycker om fenomenet 

hen beskrivit.  

1. Tar texten något för givet att läsaren vet eller förstår? Vad? 

2. Vilka röster hörs i texten? 

3. Vilka pronomen används? 

4. Vilka ord, fraser eller grammatiska konstruktioner uttrycker avsändarens/skribentens perspek-

tiv? 

Det första utkastet till frågelista bestod av 22 frågor. Ett test av frågorna utfördes för att säkerställa 

att frågorna var relevanta och/eller kunde säga något om texten i fråga. När en pilotanalys av texter-

na ID1, ID2 och ID3 genomförts blev vissa frågor omformulerade, vissa exkluderade och andra 

tillagda för att öka relevansen och blev slutligen 17 frågor fördelade över fyra teman (se bilaga 9.1).  

4.3.2 Kodning 
Benoits teori om image repair kan delas upp i fem kategorier med olika underkategorier, samman-

lagt tolv stycken. För att besvara frågeställningarna om vilka strategier som Aftonbladet i detta fall 

använt sig av i hanteringen av krisen kommer dessa kategorier och under kategorier att översättas 

till koder för att strukturera datamaterialet. Detta underlättar identifieringen av strategierna samt 

utvärderingen av i vilken utsträckning (med vilken frekvens) de använts.  
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Utifrån teorierna om de olika strategierna designades därför ett kodningsschema som kunde appli-

ceras på de olika texterna. Även här kan studiens reliabilitet ifrågasättas. Eftersom kodningen av 

materialet gjorts av en forskare kan resultaten vara svåra att upprepa. 

Koderna är bland annat generade av det teoretiska ramverket. Kodning beskrivs av Aspers (2011) 

som att man skapar teoretiska ”lådor” eller kategorier som man sedan fyller med empiriskt material. 

Koderna ska enligt Aspers (2011) vara neutrala och kan användas för att redogöra för teoretiska be-

grepp och möjligggör distinktioner inom det empiriska materialet.  

En kod innebär en definition på hur man ska strukturera sitt material. Varje kod är en del av ett 

kodschema under vilket det empiriska materialet kan kategoriseras efter kodningsanvisningarna. 

För att koder och kodningsschemat ska kunna fungera måste definitionerna av koderna och kodan-

visningen vara ömsesidigt uteslutande och kollektivt uttömmande men också entydiga. Nedan följer 

det kodschema som använts i analys två och instruktionerna för detta schema återfinns i bilaga 9.3.  

A: Förnekelse 

A1: Blåneka 

A2 :Flytta ansvaret  

B: Undfly ansvaret 

B1: Provokation 

B2: Ogiltigförklara  

B3: Olycka 

B4: Goda intentioner  

C: Reducering av den anstötliga handlingen  

C1: Upplyfta  

C2: Minimera handlingen 

C3: Särskiljning  

C4: Överlägsenhet  

C5: Attackera den anklagande  

C6: Kompensation 
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D: Korrigerande åtgärd 

D1: Korrigerande åtgärd  

E: Förödmjukelse  

1E: Be om förlåtelse  

I den första analysen identifierades även vissa återkommande teman i texterna. Dessa teman över-

sattes också till koder för att kunna identifiera var dessa teman förekom i texterna. Aspers (2011) 

menar att en lämplig strategi för att analysera material med hjälp av koder är att återta vissa koder. 

Det innebär att det delmaterial som kodats på ett visst sätt tas upp igen för att sedan analyseras i 

större detalj (Aspers, 2011). Omarbetning av det empiriska materialet kan enligt Aspers (2011) ske i 

fyra steg generella steg, (1) kodning, (2) återtagning, (3) analys och (4) presentation. 

Denna strategi har använts här men istället för att återta koderna ytterligare en gång kommer de te-

man som ansågs relevanta och intressanta i analys att återtas.  

De teman som utsågs för att återbesökas i analys två valdes eftersom de återkom ofta men också av 

andra anledningar som ska presenteras i nästa stycke. 

F: Koder genererade av analys 1.  

F1: Hänvisning till regler 

F2: Rättfärdigande 

F3: Kritik 

F4: Åtgärd för att bemöta kritik 

I den första analysen kunde ett tema som kallades för hänvisning till regler urskiljas. Ofta och vid 

vissa tillfällen flera gånger i samma text refererades till följande av olika regler. Detta fungerade 

ofta som ett rättfärdigande av beslut och hantering. Detta är intressant att återbesöka i en ytterligare 

analys då det kan avslöja något om hur Aftonbladet resonerat kring hanteringen av sin medarbetare.  

Nästa kod som generades av analys 1 är något bredare än den föregående. Denna kallas för rättfär-

digande. Eftersom analys 1 kunde urskilja en försvarsattityd hos Aftonbladet som till en början var 

mycket uttalad och som senare trappades ner ansågs detta vara intressant att undersöka igen då det 

talar mycket för hur Aftonbladets ställningstagande till Virtanen förändrades över tiden.  
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De två sista koderna som generades av analys 1 behandlar samma tema. Detta tema identifierades i 

den första analysen och kan beskrivas som kritik och åtgärd för att bemöta kritiken. Vid den första 

tolkningen av texterna uppfattades det som att Aftonbladet fått utstå hård kritik som de lyfte fram 

men också försökte bemöta på olika sätt. Detta tema är intressant att återbesöka då det kan avslöja 

eller ge en förklaring till Aftonbladets sätt att uttrycka sig och sedan hantera anklagelserna.  
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5. Resultat och analysredovisning 
I detta avsnitt kommer resultaten av analyserna att presenteras. Resultat/analys är uppdelad i tre pe-

rioder som i sin tur är uppdelade i de mest relevanta temana som de båda analyserna kunde identifi-

era. Vissa av artiklarna kommer inte presenteras lika noggrant som andra eftersom det ansågs att 

fynden i dessa artiklar inte varit fullt lika relevanta. För fullständighetens skull har dock samtliga 

texter listats i bilagan. 

Fynden presenteras som en sammanställning av vad de båda analyserna kommit fram till. 

5.1 Fas 1  

Denna period har avgränsats till de artiklar som publicerades innan Aftonbladet valde att gå ut med 

Virtanens namn. Texterna präglas av defensivitet och rättfärdigande på grund av att valet att inte 

publicera Virtanens namn försatt in Aftonbladet i en försvarsposition. 

Analys 1 gör följande observationer: Aftonbladet har en defensiv ton gentemot anklagelserna och 

vid flera tillfällen rättfärdigar de beslut genom att hänvisa till regler. 

 

Analys 2 av fas 1 identifierar följande strategier som de som förekommer mest: Upplyftning (7 

gånger), Förflyttning av ansvar (6 gånger) och Förminskande/Nyansering av anklagelserna (7 

gånger). Detta kommer i nästa stycke att analyseras ytterligare. 

Virtanen är kopplad till Aftonbladet och måste hanteras  

Den 17 oktober publicerades den första texten på bloggen ”Aftonbladet inifrån”. I texten skrev Ol-

son Olsén om att tidningen är medveten om att en anklagelse om våldtäkt riktats mot en av dess 

medarbetare. Detta blir startskottet för Aftonbladets krishantering och deras försök till att reparera 

sin image. I och med att Virtanen är anklagad och dessutom kopplad till tidningen riskerar Afton-

bladet att få bestående skador på sin image.  

I texten beskrev Aftonbladet att en kvinnlig medieprofil framfört anklagelserna tidigare men beto-

nade att det då skett anonymt. Detta kan tolkas som ett sätt för Aftonbladet att poängtera att de inte 

kan ställas till svars för det eftersom det skett anonymt. Detta tolkades i analys två som användande 

av strategin Ogiltigförklara, alltså påståendet att brist på information om anklagelserna gör att man 

kan undfly ansvar.  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Olson Olsén framhåller också att polisen utrett anklagelserna och att brott inte kunde styrkas. Med 

detta uttalande rättfärdigas även beslutet att inte publicera namnet genom att hänvisa till domstols-

väsendet och rättsstaten (se bilaga 9.5, ID1). 

Analys två identifierade ytterligare två strategier i fas 1. För att ytterligare dämpa skadan på Afton-

bladets image används strategier för att Förminska och Nyansera anklagelserna. Genom att påtala 

att den påstådda våldtäkten ”skett för väldigt längesen” försöker man att framställa anklagelserna 

som mindre allvarliga (se bilaga 9.5, ID2). Olsson Olsen använder sig av strategin Nyansering då 

hon beskriver anklagelserna om sexuella trakasserier på arbetsplatsen som en kopplade till en 

”grabbig kultur” och en ”onödig jargong som i vissa ögonblick och situationer under åren ibland 

gått över gränsen”. Genom att beskriva sexuella trakasserier med förmildrande uttryck som ”grab-

big kultur” förändras innebörden av handlingen till att framstå som mindre stötande (se bilaga 9.5, 

ID3). 

Att namnpublicera eller att inte namnpublicera  

Beslutet att inte publicera Virtanens namn väcker frågan kring namnpublicering – av båda hans och 

andras i sammanhanget relevanta namn. Kritiska röster riktar sig mot beslutet och Aftonbladets 

ställföreträdande ansvarige utgivare väljer att svara på kritiken genom att svara på sina läsares di-

rekta frågor. I texten rättfärdigas samtliga beslut som Aftonbladet tagit i fråga om namnpublicering. 

Detta görs med hjälp av flera förklaringar som till exempel: att andra mediehus redan gjort det, att 

personen ifråga själv gått ut med det på sociala medier eller att de fått skriftligt godkännande för 

publiceringen (se bilaga 9.5, ID2). Aftonbladets val för att inte publicera Virtanens namn blir återi-

gen rättfärdigat genom att hänvisa till pressetiska regler och domstolsväsendets funktion i en rätts-

stat. Aftonbladets bedömning om namnpubliceringen har alltså inte förändrats (se bilaga 9.5, ID3). 

Genom dessa rättfärdiganden och förklaringar som ges till varför Aftonbladet kan publicera vissa 

namn men andra inte kan ytterligare en av Benoits strategier identifieras. Bland annat hävdar Af-

tonbladet att deras beslut att publicera Harvey Weinstein och Martin Timells namn var berättigat 

eftersom ”praktiskt taget alla andra mediehus” redan hade gjort det. Förflyttningen av ansvaret in-

nebär alltså att Aftonbladet handlat på rätt sätt eftersom alla andra medier redan publicerat namnen 

och därför kunde ansvaret inte läggas på tidningen (se bilaga 9.5, ID2).  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Under flera tillfällen i den första fasen återkommer hänvisningar till namnpubliceringen och varför 

besluten bedöms som berättigade. En anledning till detta skulle kunna vara att Aftonbladet inte vill 

framstå som ett nyhetsmedium som på felaktiga grunder publicerar namn på personer som inte är 

dömda.  

”Det är väldigt ovanligt att vi publicerar namn och bild på människor dömda för brott, allt det är 

undantag” 

          (se bilaga 9.5, ID2) 

5.2 Fas 2  
Fas 2 är avgränsad till den dagen då Aftonbladet valde att publicera Virtanens namn och de övriga 

tre artiklar som publicerades samma dag. 

Analys 1 gör följande observationer: Texterna uppfattas som att de skrivits i panik, att attityden har 

förändrats till att bli mer ödmjuk inför anklagelserna och att Aftonbladet samt Olsson Olsén nu tar 

anklagelserna på större allvar.  

Analys 2 identifierar följande strategier som mest förekommande och talande för perioden; Korri-

gerande åtgärd (12 gånger) och Upplyftande (11 gånger). Dessa observationer kommer att  i nästa 

stycke att analyseras ytterligare. 

På samma dag, den 25 oktober, publicerade Aftonbladet fyra texter som handlade om anklagelserna 

mot Virtanen. Däribland förekommer ett meddelande om att Aftonbladet nu ändrat uppfattning om 

namnpubliceringen och valt att gå ut med Virtanens namn (se bilaga 9.5, ID6). Aftonbladet har 

därmed förändrat sin bedömning i sakfrågan. Utöver detta publiceras en intervju med Virtanen själv 

(se bilaga 9.5, ID4), en artikel om Wallin och hennes uttalanden (se bilaga 9.5, ID5), ett meddelande 

från Sofia Olsson Olsén (se bilaga 9.5, ID7) samt en artikel om de granskningar som Svenska Dag-

bladet och Dagens Nyheter genomfört (se bilaga 9.5, ID8). Analys 1 kom fram till att den gemen-

samma tolkningen för dessa fyra texter är att de uppfattas som om de skrivits i panik. Detta märks 

tydligast i artikeln om Wallin. Den består till största del av urklipp från tidigare artiklar och texter 

från Wallins egna sociala mediekonton. Syftet med artikeln kan tolkas som om Aftonbladet velat 

framstå som att de lyssnar på kvinnorna som anklagar Virtanen och att de ger Wallin lika stort ut-

rymme att höras som den anklagade.  
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Publicering av namn  

Resultaten ifrån den första analysen visade på att det skett en förändring. För att legitimera den för-

ändrade bedömningen om namnpublicering förklarar Olsson Olsén att eftersom Virtanen själv gått 

ut med anklagelserna i en intervju med Aftonbladet så rättfärdigar det beslutet att publicera hans 

namn. Tonen i denna text är till skillnad från de tidigare texterna mer undergiven och förstående. 

Hon försvarar fortsatt i texten sina val men säger samtidigt att hon hade kunnat agera på ett bättre 

sätt. 

Olsson Olsén har i denna text svarat på frågor och på den kritik som riktats mot Aftonbladet. Syftet 

med detta skulle kunna vara att återigen försvara och förklara varför Aftonbladet hanterat anklagel-

serna på det sätt som de gjort men också för att ge intryck av att de tar anklagelserna på allvar, att 

de inte misskrediterar de anklagande och att tron på polisens beslut att lägga ner utredningen är rent 

rättsligt korrekt och inget annat (se bilaga 9.5, ID7).  

Intervjun med Fredrik Virtanen som ska vara det som rättfärdigar publiceringen ger till skillnad från 

artikeln med Wallin, stort utrymme för Virtanen att höras. Frågorna som ställs kan uppfattas som 

hårda. De är ifrågasättande och följer huvudsakligen upp ifall Virtanen svarar alltför svävande eller 

otydligt. Å andra sidan finns det flera gånger där konkreta svar uteblir. Till exempel så ställer inter-

vjuaren en fråga om ifall Virtanen anser att kvinnorna ljuger. Svaret är undflyende och svarar inte 

direkt på frågan. Detta väljer intervjuaren att förbise. Vad som också är intressant i denna intervju är 

att i tidigare texter har Aftonbladet referat till sig själva som vi. I intervjun med Virtanen benämns 

tidningen istället som Aftonbladet. Detta kan tolkas som ett försök till att distansera sig ifrån Virta-

nen (se bilaga 9.5, ID4). 

Vad händer egentligen på Aftonbladets redaktion? 

De anklagelser som riktats gentemot Virtanen kan också ha lett till de externa granskningar av Af-

tonbladet som gjordes. Granskningarna avslöjar en sexistisk kultur på Aftonbladet och att ett flertal 

kvinnor blivit antastade och trakasserade av Virtanen.  

Dessa granskningar kan ha bidragit till den ökade frekvensen av strategin Korrigerade åtgärder 

som också är den mest förekommande strategin under den andra fasen. Genom att berätta om vilka 

åtgärder som vidtas kan Aftonbladet markera att de tar anklagelserna på allvar och att de arbetar för 

att försäkra sina läsare samt anställda att det inte accepteras.  
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Resultaten ifrån analys 2 tyder på att de korrigerande åtgärderna varierar något beroende på kon-

text men det är framförallt en åtgärd som upprepas med olika formuleringar:  

”Vi har anlitat en extern oberoende part för att utreda detta”.  

Denna åtgärd nämns vid 12 tillfällen genom samtliga texter (se bilaga 9.5, ID3, ID4, ID5, ID7, ID8, 

ID9, ID12). Detta kan tolkas som att Aftonbladet och Olsson Olsén är särskilt noggranna med att 

markera just denna åtgärd. Betoningen på att det är en extern utredare kan tolkas som ett försök till 

att åtgärden ska uppfattas som mer transparent.  

Trots denna ökning av åtgärder förekommer det också exempel på strategin Upplyftande. Vid flera 

tillfällen nämner Olsson Olsén att hon har en nolltolerans mot trakasserier och att hon kan identifie-

ra sig med de kvinnor som blivit utsatta eftersom hon själv blivit utsatt. Även andra medarbetare på 

Aftonbladet har i fas två uttryckt positiva egenskaper med Aftonbladet som arbetsplats och om den 

nolltolerans som råder där (se bilaga 9.5, ID8). Detta skulle kunna göras i syfte dels att dämpa ska-

dan som de båda granskningarna medfört, men även att påverka publiken till att uppfatta arbetsplat-

sen Aftonbladet som mindre illa än granskningarna fått den att framstå. Vad som också är intressant 

är att Olsson Olsén påtalar att även hon är kvinna och ett offer för våldtäktsförsök (se bilaga 9.5, 

ID7). Detta skulle kunna tolkas som att Olsson Olsén vill understryka att hon har en större förståel-

se för vad kvinnorna utsatts för än andra. Inte bara för att hon är kvinna utan också eftersom även 

hon är ett offer för sexualbrott. 

5.3 Fas 3 
Fas 3 har avgränsats till de artiklar som publicerades efter namnpubliceringen av Virtanen vilket 

även innefattar hans avskedande som ledarskribent.  

Analys 1 gör följande observationer: Det uppfattas som att det finns en mellanspel mellan fas 2 och 

slutetappen. Detta mellanspel tillåter andra aktörer att kommentera anklagelserna. De sista texterna 

som publiceras uppfattas som en kapitulering inför anklagelserna och kritiken.  

Analys 2 identifierar följande strategier: Upplyftning (6 gånger), Korrigerande åtgärder (11 

gånger), Ogiltigförklarande (3 gånger) och Förödmjukelse (5 gånger). Dessa observationer kommer 

att i nästa stycke att analyseras. 
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Mellanspel 

Efter att Aftonbladet publicerat Virtanens namn publiceras två artiklar var syfte och funktion tolkas 

som en markering av vilka åtgärder som vidtas för att hantera problemet med sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen (se bilaga 9.5, ID9, ID10). Till exempel publiceras en artikel om återskapandet av 

Dokumentet. Aftonbladet meddelar i artikeln om att kvinnorna på tidningen nu ska återskapa Do-

kumentet. Detta innebar att de nu kommer att samla in historier från kvinnor på tidningen som blivit 

utsatta för sexuella trakasserier eller andra ofredanden.  

I denna artikeln kunde strategierna Upplyftning och Korrigerande åtgärd identifieras. Syftet med 

dessa strategier kan tolkas som ett sätt för Aftonbladet att dels upplyfta sig själva genom att ta ett 

eget initiativ där de lyssnar på kvinnorna och deras historier om utsatthet samt att visa på att de vid-

tar korrigerande åtgärder för att komma till bukt med problemet.  

Sparkad som ledarskribent  

Den 29 oktober avskedas Virtanen från Aftonbladets ledarsida och de artiklar som publiceras då 

präglas av strategierna Ogiltigförklara, Förödmjukelse samt Åtgärd förekommer. Särskilt tydligt 

manifesteras detta i ledaren som Karin Petterson skriver om beslutet att avskeda Virtanen (se bilaga 

9.5, ID11).  

”Många gånger har jag inte orkat.” 

          (se bilaga 9.5, ID11) 

Vid flera tillfällen i ledaren förekommer Förödmjukelse genom att helt eller delvis erkänna tillkor-

takommanden av hanteringen av vittnesmål om trakasserier. Men i kombination med detta används 

även strategin Ogiltigförklara. Detta i form av att Pettersson å ena sidan erkänner sina tillkorta-

kommanden men också förklarar att det till stor del berodde på att historierna inte hade nått fram till 

henne.  

”Jag kände inte till de andra uppgifter som nu har kommit fram.” 

          (se bilaga 9.5, ID11)

I de sista två artiklarna förekommer strategin Korrigerande åtgärd. Detta i form av avskedandet av 

Virtanen men även genom anlitandet av den externa expert som ska utreda situationen. Dessa åtgär-
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der blir sedan rättfärdigade genom att hänvisa till Petterssons ledare där hon beskriver hur beslutet 

inte varit svårt att fatta i takt med de granskningar som publicerats i veckan (se bilaga 9.5, ID12, 

ID13).  

”Oavsett vad utredningen kommer fram till, så är min bedömning att Fredrik Virtanen inte längre 

kan medverka på Aftonbladets ledarsida.”  

          (se bilaga 9.5, ID1) 

Detta är enligt Petterson skälet till varför hon valt att avskeda Virtanen ifrån ledarsidan. Uttalandet 

kan uppfattas som problematiskt eftersom det innebär att oavsett om Virtanen är skyldig till ankla-

gelserna eller inte så straffas han. På grund av de oprövade anklagelserna gentemot honom kan han 

enligt Petterson inte vara en del av Aftonbladets röst och därför fann hon det lämpligt att avskeda 

honom.  

Beslutet att avskeda Virtanen från ledarsidan rapporterades med hjälp av en artikel om att beslutet 

fattats och genom Pettersson krönika om beslutet. I den sista texten tillåts även Virtanen att komma 

till tals och kommentera beslutet.  

”Nu har Aftonbladets politiska chefredaktör degenererat till någon som vänder kappan efter den po-

pulistiska vinden.” 

          (se bilaga 9.5, ID13) 

Att citera Virtanen och hans kommentar till händelserna kan tolkas som att ha flera anledningar. 

Dels vill man undvika att bli anklagade för att tysta ner kritiken men man kan också på detta sätt 

besvara Virtanens kritik. Det skulle också kunna tolkas som sätt för tidningen att ytterligare distan-

sera sig ifrån Virtanen. Genom att tillåta att hans kritik mot tidningen kommer fram kan Virtanen 

framstå som fientlig och utanförstående vilket skulle kunna gynna tidningen då Virtanen inte längre 

uppfattas som en del av Aftonbladet. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras och de slutsatser som har dragits att 

presenteras. Avsnittet kommer också att koppla tillbaka till tidigare forskning samt diskutera fyn-

dens relevans för mediers roll i en demokrati.  

6.1 Aftonbladets ställningstagande  
De slutsatser som kan dras utifrån de resultat som studien kommit fram till är att Aftonbladets ställ-

ningstagande gentemot Virtanen har förändrats under den två veckorsperiod som undersökts.  

Aftonbladets initiala ställningstagande gentemot anklagelserna som riktats emot Virtanen kan sam-

manfattas som defensiva.  

Den första texten som Aftonbladet publicerar tyder på följande. De anser att anklagelserna mot Vir-

tanen redan är utredda och utvärderade. Fredrik Virtanen anmäldes av Cissi Wallin för att han skulle 

ha våldtagit henne 2006. Detta brott utreddes och inget brott kunde styrkas. I och med detta måste 

Virtanen anses vara oskyldig. Detta är, som Sofia Olsson Olsén skriver i den första texten, så en 

rättstat fungerar och ska fungera.  

Men det är inte anklagelsen mot Virtanen som leder till den kritik som Aftonbladet efter det första 

meddelandet utsattes för.  

Beslutet om att inte publicera Virtanens namn kan uppfattas vara en av flera anledningar till kritik 

som det bara kan spekuleras i. Men det är det beslutet som behandlas här. Aftonbladets läsare och 

kritiker ifrågasätter beslutet eftersom tidningen tidigare publicerat namn på andra personer anklaga-

de för liknande brott, dock inte anställda på Aftonbladet. Detta tvingar Aftonbladet i sin tur att be-

möta kritiken genom att de fortsätter att publicera artiklar för att rättfärdiga sitt beslut. 

Vad som leder till att DN och SvD granskar Aftonbladet kan även det bara spekuleras i. Men samma 

dag som de båda tidningarna publicerar sina granskningar publicerar Aftonbladet fyra egna artiklar. 

Aftonbladets ställningstagande till anklagelserna mot Virtanen börjar förändras. De publicerar en 

intervju med Virtanen, där de rättfärdigar den förändrade bedömningen om namnpubliceringen. I 

samma artikel påbörjas även ett arbete som innebär att distansera sig själva från Virtanen men också 

att närma sig sidan där de anklagande står. Detta genom att publicera en artikel där Wallin får kom-

ma till tals, Olsson Olsén påtalar att hon också är kvinna, mamma och offer för sexualbrott samt att 

åtgärder har satts in för att få stopp på nationella problem om sexuella trakasserier och övergrepp på 

arbetsplatser.  
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I det slutliga skedet av den aktuella perioden beslutar Karin Petterson att hon inte längre kan ha 

kvar Virtanen som ledarskribent. Petterson erkänner sina tillkortakommanden och att hon måste av-

skeda Virtanen oavsett vad utredningen kommer fram till. Aftonbladets ställningstagande gentemot 

Virtanen har återigen förändrats. Det spelar inte längre någon roll om han är skyldig eller oskyldig 

till de anklagelser som riktats emot honom. Han kan och får inte längre vara en del av Aftonbladets 

röst. Den sista artikeln där Virtanen får kommentera beslutet kan ses som en sista åtgärd för att di-

stansera Aftonbladet ifrån sin tidigare medarbetare. Genom att låta Virtanen kritisera beslutet och 

beskylla Petterson för att ha degenererats till någon som vänder kappan efter den populistiska vin-

den konstruerar de en fiende av honom. Virtanen är nu en fiende till Aftonbladet och på så sätt di-

stanseras han ytterligare ifrån tidningen.  

Studien har därför kunnat besvara den första frågeställningen. Aftonbladets ställningstagande 

gentemot Virtanen har förändrats under den aktuella perioden. Från att anse att brotten sedan länge 

utretts och att det inte finns någon anledning att publicera Virtanen med namn till att han oavsett 

skuld inte längre kan vara en del av Aftonbladets ledarsida.  

6.2 Förekomsten av Benoits strategier  

Under den aktuella period som undersökts har Aftonbladet använt sig av flera av Benoits strategier 

för att reparera sin image. I det inledande skedet användes strategier för att minska allvaret och det 

stötande i anklagelserna som riktats mot Virtanen och Aftonbladet. Det görs i syfta att minska ska-

dan som anklagelserna för med sig mot Virtanen och därmed Aftonbladets image. Detta sker genom 

att påtala att anklagelserna redan utretts (förflyttning av ansvar) och att brott inte kunde styrkas men 

också genom att använda förmildrande uttryck för att beskriva anklagelserna (minimering och ny-

ansering). Dessa strategier ersätts sedan med korrigerande åtgärder. Denna strategi används i sam-

band med att granskningarna av Aftonbladet publiceras och att Aftonbladet ändrar sin bedömning 

av att publicera Virtanen med namn. Dels för att markera för sina läsare att de tar anklagelserna på 

allvar men också för att reparera den skada som granskningarna åsamkat Aftonbladet.  

I den ledare som Karin Petterson publicerar den 29 oktober tillkommer framförallt två strategier, 

Ogiltigförklara och Förödmjukelse. Petterson erkänner att hon inte gjort vad hon kunnat för att för-

hindra förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp på Aftonbladet (förödmjukelse) men me-

nar också att hon inte känt till att de förekommit på det sätt som framkommit i granskningarna 
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(ogiltigförklara). Pettersson försöker därför att reparera Aftonbladets image genom att erkänna sina 

misstag samtidigt som hon menar att hon inte enbart kan stå till svars för dem. Slutligen används 

även korrigerande åtgärd i form av att sparka Virtanen ifrån Aftonbladets ledarsida i hopp om att 

detta ska blidka läsarna och därmed återställa Aftonbladets image.  

Studien har därmed kunnat besvara den andra frågeställningen. Flera av Benoits strategier har an-

vänts för att reparera Aftonbladets skadade image och dessa har, likt deras ställningstaganden 

gentemot Virtanen, förändrats över den aktuella perioden.  

Denna studies resultat kan kopplas till Maiorescus studie (2016) där hon undersökte den skandal 

som drabbade det tyska företaget Deutsche Telekom. Maiorescus (2016) identifierade liknande stra-

tegier: undflyende av ansvar, reducering av den stötande handlingen, korrigerande åtgärder och för-

ödmjukelse (även om den sistnämnda hade en låg förekomst). En tydlig koppling mellan Deutsche 

Telekom och Aftonbladet är också valet av korrigerande åtgärd i form av extern utredare. Maiore-

scus (2016) diskuterar valet att markera att det är just en extern part som ska utreda situationen på 

Deutsche Telekom. Maiorescus (2016) menar att det skulle kunna bero på en önskan att framstå 

som samarbetsvillig men också som transparent i sin hantering av skandalen. Ett liknande resone-

mang skulle kunna appliceras på Aftonbladets hantering. Efter granskningen av Aftonbladets ar-

betsplats sökte tidningen att framstå som samarbetsvilligt och att det gjorde allt i sin makt att kom-

ma till rätta med problemen. 

6.3 Slutdiskussion 
Studiens resultat påvisar utifrån ett feministiskt men också ett kulturellt perspektiv ett större be-

kymmer än vad själva sakfrågan handlar om.Som en del av media har Aftonbladet en roll i samhäl-

let och ett ansvar för att vara en aktör som granskar demokratin och dess makthavare. Detta innefat-

tar även att granska de strukturer som möjliggör att kvinnor i högre utsträckning blir utsatta för sex-

uella trakasserier och övergrepp än vad män blir men också att deras vittnesmål om denna utsatthet 

inte har hörts eller lyssnats till. Det är ett socialt mediefenomen, #metoo, som gav kvinnor utrymme 

att göra sin röster hörda och som tvingade samhället att vakna och att lyssna. #metoo lyfte på locket 

på ett samhällsproblem som hela tiden funnits där men som ingen velat se.  

Därför har Aftonbladet som en del av media misslyckats i sin roll att granska samhället och demo-

kratin. Sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor har förekommit på Aftonbladets arbetsplats 

och förövare har skyddats. Inte ens när det skett på den egna redaktionen har kvinnors utsatthet eller 
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det systematiska i hur de tystas ner på något sätt uppmärksammats eller rapporterats. Detta väcker 

frågan vad som skett om #metoo-kampanjen inte inträffat. Om #metoo inte haft den genomslags-

kraft som den hade. Hade svensk media granskat denna osynliga struktur som tystat ner kvinnornas 

berättelser? Eller hade den förblivit osynlig?  

Kort efter att Virtanen avskedats ifrån ledarsidan fick han även sparken ifrån Aftonbladet (Ringman, 

2017, 9 december). Samma vecka meddelar Aftonbladet också att Sofia Olsson Olsén sjukskrivs 

och att Lena Mellin tar över ansvaret för tidningen under Olsson Olséns frånvaro (Ovander, 2017, 4 

december). 

7. Åtgärdsförslag 

Denna studie hade kunnat förbättras genom att flera forskare tolkat och kodat materialet för att öka 

reliabiliteten. Studien kunde också ha kompletterats genom att jämföra hur Aftonbadet rapporterat 

om anklagelserna mot Virtanen med andra svenska medier och deras rapportering. Detta hade bi-

dragit till en bredare kontextuell förståelse som är avgörande för en kvalitativ innehållsanalys.  

Vad som skulle kunna vara intressant för framtida forskning är att undersöka hur effektiv Aftonbla-

dets hantering för att reparera sin image varit. Ett annat exempel på förslag för framtida forskning 

skulle kunna vara att jämföra hur mediarapportering om sexuella trakasserier och övergrepp föränd-

rats före och efter #metoo. 
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9. Bilagor  
Bilagorna infattar frågor som analys 1 utgått ifrån, kodschemat analys två utgått ifrån, kodningsin-

struktioner, en sammanfattning av materialet samt materialet i sin helhet inklusive hur de har ko-

dats.  

9.1 Frågor analys 1 utgått ifrån 

Övergripande frågor 

5. Vem har skrivit texten? 

6. Vem är avsändaren? 

7. Vad är det för typ av text? 

8. Hur lyder rubriken? 

9. Vad händer i texten och hur är den disponerad? 

Teman och dess funktioner 

10. Vilka teman har texten?  

11. Vad har dessa teman för syften? Inleda, måla upp ett problem, erbjuda alternativa lösningar, 

förklaringar, instruktioner eller råd? 

12. Vad är det som karaktäriserar texten? Är den svår eller lättillgänglig? Tydlig eller otydlig? En-

gagerande eller undflyende? Personlig eller opersonlig? Formell eller informell? Varför? 

13. Kan läsaren urskilja en attityd ? Vilken eller vilka i så fall? 

Intertextualitet  

14. Hur samspelar texten med föregående text? 

15. Återkommer ordval, fraser eller hela meningar från tidigare texter? 

16. Hänvisar texten till något? Vad? 

17. Är texten ett svar på publiken eller läsarnas frågor eller kritik? 

Tilltal och perspektiv  

18. Tar texten något för givet att läsaren vet eller förstår? Vad? 

19. Vilka röster hörs i texten? 

20. Vilka pronomen används? 

21. Vilka ord, fraser eller grammatiska konstruktioner uttrycker Aftonbladets perspektiv?  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9.2 Kodschema för analys 2  

A: Förnekelse 
A1: Blåneka 
A2 :Flytta ansvaret  

B: Undfly ansvaret 
B1: Provokation 
B2: Ogiltigförklara  
B3: Olycka 
B4: Goda intentioner  

C: Reducering av den anstötliga handlingen  
C1: Upplyfta  
C2: Minimera handlingen 
C3: Särskiljning  
C4: Överlägsenhet  
C5: Attackera den anklagande  
C6: Kompensation 

D: Korrigerande åtgärd 
D1: Korrigerande åtgärd  

E: Förödmjukelse  
1E: Be om förlåtelse  

F: Koder genererade av analys 1.  
F1: Hänvisning till regler 
F2: Rättfärdigande 
F3: Kritik 
F4: Åtgärd för att bemöta kritik 

  !44



9.3 Kodningsinstruktioner  
Följande bilaga är de instruktioner som använts vid kodningen av materialet i analys 2.  

Koderna ska appliceras på de texter som Aftonbladet publicerat och de texter som publicerats i Af-

tonbladet inifrån. Kodaren uppmanas att i största möjliga mån inte koda samma ord, fraser, mening-

ar eller stycken med flera koder. Om ett helt stycke kodas i en kod som även innefattar flera andra 

koder uppmanas kodaren av specificera vad i stycket som representerar de olika koderna.  

A: Förnekelse 
Avfärda anklagelsen som falsk. 

A1: Blåneka - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, bety-

der eller innebär att organisationen eller personen ifråga helt förnekar att den stötande handlingen 

inträffat, att det inte är organisationen som begått den stötande handlingen eller att den stötande 

handlingen i sig inte har skadat eller förargat någon.  

Om det förekommer något av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, meningar eller stycken 

ska det markeras med färgen mörkblå som representerar strategi A1. � 

A2 :Flytta ansvaret - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga skyller ifrån sig ansvaret på annan or-

ganisation eller annan aktör i syfte att undvika att bli beskyllda för den stötande handlingen. 

Om det förekommer något av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller stycken 

ska det markeras med färgen ljusblå som representerar strategi A2. � 

B: Undfly ansvaret  

Den stötande handlingen har inträffat men att organisationen eller personen ifråga som anklagas 

menar att de inte kan hållas ansvariga för handlingen.  

B1: Provokation - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga menar att den stötande handlingen utö-

vats som en rimlig reaktion mot en annan aktörs eller organisations provocerande handling, uppvig-

ling eller eggande gentemot organisationen/personen.  

Om det förekommer något av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller stycken 

ska det markeras med färgen mörkgrön som representerar strategi B1.� 
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B2: Ogiltigförklara - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga menar att de inte kan hållas ansvarig 

för den stötande handlingen då de inte haft information eller tillräckligt mycket information om att 

den stötande handlingen ägt rum. Inbegriper också om aktören menar att den inte haft möjligheten 

att stoppa eller hindra att den stötande handlingen utövades alternativt inte haft kontroll över essen-

tiella komponenter i situationen.  

Om det förekommer något av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller stycken 

ska det markeras med färgen ljusgrön som representerar strategi B2. � 

B3: Olycka - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, betyder 

eller innebär att organisationen eller personen ifråga menar att den stötande handlingen skett på 

grund av en olyckshändelse. Att den stötande handlingen som begåtts vållats av slump, slarv eller 

dylikt men att det ej varit med avsikt.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen olivgrön som representerar strategi B3. � 

B4: Goda intentioner - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas 

som, betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga menar att den stötande handling-

en har begått men att den begåtts i all välmening. Att aktören handlat med goda avsikter genom om-

tanke för sina kunder, publiker, anklagande eller dylikt.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen brun som representerar strategi B4. � 

C: Reducering av den anstötliga handlingen  

Den stötande handlingen har inträffat men den anklagade organisationen eller personen förmins-

kar hur illa handlingen upplevs. 

C1: Upplyfta - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, bety-

der eller innebär att organisationen eller personen ifråga lyfter positiva egenskaper med sig själva 

för att framstå som mer sympatiska i syfta att distrahera sin publik ifrån de negativa anklagelserna. 

Upplyftningen kan vara att lyfta fram positiva, gynnsamma eller fördelaktiga egenskaper/karaktärs-

drag eller tidigare positiva handlingar som organisationen eller personen utfört.  
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Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen gul som representerar strategi CI. �	

C2: Minimera handlingen - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas 

som, betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga förringar hur omfattande eller 

allvarlig den stötande handlingen är. Att bagatellisera handlingen genom att hävda att omständighe-

ter som tid, plats eller kontext gör att den blir mindre allvarlig eller andra ursäktande uttryck för 

handlingen.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen orange som representerar strategi C2. �	

C3: Nyansering - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, be-

tyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga jämför den stötande handlingen med and-

ra liknande handlingar som uppfattas som värre eller allvarligare och som begåtts av andra personer 

eller organisationer. Detta kan också innebära att man använder andra liknande ord för att beskriva 

handlingen och därmed ge det en annan betydelse. Till exempel att istället för att säga stjäla pengar 

att personen har lånat pengar. Detta görs i syfte att få handlingen att uppfattas som mindre stötande.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen klarröd som representerar strategi C3. �	

C4: Transcendens - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga placerar den stötande handlingen i en 

mer fördelaktig eller bredare kontext. Det kan också innebära att organisationen eller personen pla-

cerar handlingen i en kontext där handlingen utförts på grund av ett högre eller ädlare syfte.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen mörkröd som representerar strategi C4. �	

C5: Attackera den anklagande - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, 

tolkas som, betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga attackera den eller de som 

anklagar organisationen/personen. Detta kan göras genom att förminska de anklagades trovärdighet, 

hävda att de förtjänade det eller att de anklagande överreagerat på den stötande handlingen.  
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Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen mörklila som representerar strategi C5. � 

C6: Kompensation - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga söker att kompensera de anklagande/

offret för den stötande handlingen. Detta kan komma i form av värdefulla varor, tjänster eller peng-

ar. Det kan också översättas som en muta. 

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen plommon som representerar strategi C6. � 

D: Korrigerande åtgärd 

D1: Korrigerande åtgärd - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas 

som, betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga lovar, försäkrar eller garanterar 

att vidta korrigerande, justerande eller förbättrande åtgärder för att återgå till hur saker och ting var 

förut eller för att se till att den stötande inte upprepar sig. Detta behöver dock inte betyda att perso-

nen eller organisationen ber om ursäkt. Skillnaden från kompensation är att korrigerande åtgärden 

adresserar och menar att lösa det faktiska problemet istället för att ge gåvor eller tjänster till offret/

de anklagande.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen mörkgrå som representerar strategi D1.� 

E: Förödmjukelse 

1E: Be om förlåtelse - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga erkänner att de begått den stötande 

handlingen och att eventuellt be om förlåtelse. Detta kan ske genom ett direkt erkännande, medgi-

vande, delvis medgivande eller uttryck av ånger. Dock behöver förödmjukelsen inte innefatta er-

kännande, ånger och önskan om förlåtelse utan dessa kan uppträda separat ifrån varandra. 

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen lavendel som representerar strategi E1. �	

F: Koder genererade av analys 1.  
Nästkommande koder genererades genom analys 1. Underlaget för koderna finns att finna i de 
tolkningar som gjordes av materialet.  
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F1: Hänvisning till regler - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas 

som, betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga på ett eller annat sätt refererar till 

följande av regler, lagar, riktlinjer, praxis eller andra bestämmelser.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen cerise som representerar strategi F1. � 

F2: Rättfärdigande - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, 

betyder eller innebär att organisationen eller personen ifråga rättfärdigar, försvarar, alternativt 

avvärjer kritik för en handling, ett beslut, hantering eller bedömning av något.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen teal som representerar strategi F2. � 

F3: Kritik - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, tolkas som, betyder 

eller innebär att organisationen eller personen ifråga kommenterar, nämner, antyder, diskutera eller 

uttalar sig om kritik som riktats emot organisationen eller personen.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen turkos som representerar strategi F3. � 

F4: Åtgärd för att bemöta kritik - Förekomsten av ord, fraser, mening eller textstycke som tyder på, 

tolkas som, betyder eller innebär att organisationen eller personen vidtagit åtgärder för att bemöta 

kritiken som riktats mot hanteringen av den stötande handlingen. Skillnaden ifrån korrigerande åt-

gärd är därför att det inte är åtgärder för att hantera den stötande handlingen utan åtgärd för att be-

möta den kritik som tillkommit efter att den stötande handlogen uppdagades.  

Om det förekommer någon/några av ovanstående definition(er) genom ord, fraser, mening eller 

stycken ska det markeras med färgen ljusgrå som representerar strategi F4. �	
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9.4 Texterna från Aftonbladet sammanfattning  

ID Rubrik Datu
m

Typ av 
text

Länk

1 Med anledning av anklagel-
sen mot en av våra medarbe-
tare

17 okt Aftonblade
t inifrån

http://inifran.aftonbladet.se/2017/10/med-
anledning-av-anklagelsen-mot-en-av-vara-
medarbetare/

2 Lena Mellin svarar på läsar-
nas frågor om namnpublice-
ring.

19 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qKp9o/
lena-mellin-svarar-pa-lasarnas-fragor-om-
namnpublicering

3 #metoo lyfter på locket – så 
tar vi vårt ansvar

24 okt Aftonblade
t inifrån

http://inifran.aftonbladet.se/2017/10/metoo-
lyfter-pa-locket-sa-tar-vi-vart-ansvar/

4 Virtanen: Jag har betett mig 
tölpigt och skitstövligt 

25 okt Intervju https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GvO8m/
virtanen-jag-har-betett-mig-tolpigt-och-skitstov-
ligt

5 Cissi Wallin om anklagelserna 
mot Virtanen: ”Bara toppen av 
ett isberg”

25 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m7zGp/
cissi-wallin-om-anklagelserna-mot-virtanen-
bara-toppen-av-ett-isberg

6 Därför publicerar vi namn och 
bild på Fredrik Virtanen

25 okt Kolumn https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/
a/elOol/darfor-publicerar-vi-namn-och-bild-pa-
fredrik-virtanen

7 Sofia Olsson Olsén: ”Vi kunde 
absolut ha agerat snabbare”

25 okt Intervju https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/E0BbG/
sofia-olsson-olsen-vi-kunde-absolut-ha-agerat-
snabbare

8 Vittnar om sextrakasserier på 
Aftonbladet

25 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4nrKR/
vittnar-om-sextrakasserier-pa-aftonbladet

9 Schibsteds vd om 
trakasserierna: 
”Anklagelserna är mycket 
allvarliga”

26 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p0VXj/
schibsteds-vd-om-trakasserierna-anklagelser-
na-ar-mycket-allvarliga

1
0

Aftonbladetkvinnor gör ny 
version av Dokumentet

27 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oJe27/
aftonbladetkvinnor-gor-ny-version-av-
dokumentet

1
1

Om krisen på Aftonbladet 29 okt Ledare https://www.aftonbladet.se/ledare/a/Lye7p/om-
krisen-pa-aftonbladet

1
2

Fredrik Virtanen lämnar 
Aftonbladets ledarsida

29 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JPqEP/
fredrik-virtanen-lamnar-aftonbladets-ledarsida

1
3

Virtanen till hårt angrepp mot 
Aftonbladet

29 okt Artikel https://www.aftonbladet.se/senastenytt/
ttnyheter/inrikes/article26400944.ab
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9.5 Texterna från Aftonbladet  

Denna bilaga innefattar materialet som analyserats samt hur materialet har kodats.  

ID: 1 

Med anledning av anklagelsen mot en av våra medarbetare 
17 oktober, 2017, kl. 16:14 av Petter Ovander 

Sofia OO #metoo Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén om anklagelserna mot en av Aftonbla-
dets medarbetare. 
En kvinnlig medieprofil anklagar en av våra medarbetare för en våldtäkt som ska ha begåtts 2006. 
Hon har framfört anklagelserna förut. Då anonymt. Nu publicerar hon vår medarbetares namn i ett 
inlägg på Instagram. 
Polisen utredde anklagelserna 2012. Förundersökningen lades ned för att brott inte kunde styrkas. 
Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som dömer. Det är viktiga princi-
per i en rättsstat. 
Lika viktiga principer som jämlikhet, jämställdhet och ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. 
Det är något jag personligen kämpat för under hela mitt yrkesliv och som jag brinner för nu och i 
framtiden. 

Sofia Olsson Olsén 
Publisher Aftonbladet 

  
ID:2 

Lena Mellin svarar på läsarnas frågor om namnpublicering 
NYHETER tor 19 okt 2017 
Etablerade medier publicerar inte namn på alla de män som nu hängs ut som sexförbrytare och 
våldtäktsmän i kampanjen #metoo. Ett beslut som ifrågasatts – inte minst i sociala medier. 
Aftonbladets Lena Mellin svarar på ett axplock av läsarnas frågor. Lena Mellin är ställföreträdande 
ansvarig utgivare på Aftonbladet. 
Lena Mellin svarar på Aftonbladets läsares frågor om hur tidningen hanterat anklagelserna mot 
Fredrik Virtanen och andra medieprofiler om sexuella övergrepp och trakasserier, Här följer ett ax-
plock av frågorna som Lena Mellin, ställföreträdande ansvarig utgivare, svarade på: 
Skillnad mot TV4-profilen? 
Varför publicerar ni namnet på Martin Timell men inte på er egen medarbetare? 
Aftonbladet har tidigare inte publicerat namn och bild på Martin Timell i artiklar som handlar om 
de sextrakasserier och övergrepp som han påstås ha ligga bakom. 
Det gör vi nu och anledningen är inte att vi i grunden ändrat uppfattning. Utan att praktiskt taget 
alla andra mediehus inklusive TV4, den tv-kanal som visar hans program, publicerar både hans 
namn och bild. Den anonymitet Martin Timell åtnjutit i Aftonbladet blir därför verkningslös. Alla 
vet ändå vem det handlar om. När det gäller vår egen medarbetare finns för närvarande inga skäl att 
ändra tidigare beslut. 
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Vad är skillnaden mot Anders Borg? 
Publicera namnet på Anders Borg gick bra, men när en av Sveriges mäktigaste mediaprofiler 
anklagas för ett långt mer allvarligt brott, av fyra stycken dessutom, är det tyst som i graven 
och man hänvisar till pressetiska regler. Varför? 
Anders Borg namngavs inte i Aftonbladet förrän han själv gick ut med en offentlig ursäkt. 
– Det är ett väldigt enkelt svar. Vi var helt anonyma kring Anders Borg-publiceringen, om det som 
skulle ha hänt på en fest i Stockholms skärgård. Vi skrev att det var en högt uppsatt politiker, vi 
hade flera källor på vad som hänt, men vi skrev ändå inte hans namn förrän han själv gick ut på 
Facebook och i ett långt inlägg bad om ursäkt. Då hade han själv valt offentlighetens ljus och då 
valde vi att namnpublicera honom, säger Lena Mellin. 
– Den stora skillnaden är att Anders Borg själv valde offentlighetens ljus. En annan skillnad är att 
han hade många maktpositioner i samhället, så av det skälet fanns det anledning att skriva om fallet. 
Nu kan man säga att en medieprofil också har en maktposition, men det är bara en, Anders Borg 
hade ganska många. 
Varför skrev ni ut Lasse Kronérs namn? 
Vår konkurrent Expressen publicerade en artikel som handlade om att en praktikant, som Kronér 
senare hade en affär med, tyckte att han uppträdde mycket olämpligt. Bland annat skickade han na-
kenbilder på sig själv till henne och hon polisanmälde det inträffade nu, flera år i efterhand. 
Vi kontaktade då SVT, där det aktuella Kronérprogrammet visades, och fick en skriftlig kommentar 
av honom. TV-bolaget förklarade att det var hans officiella kommentar och i stället för ett press-
meddelande. Lasse Kronér godkände alltså namnpublicering och ställde senare upp för en stor in-
tervju med oss där han slog tillbaka mot anklagelserna. 
Varför publicera namn alls? 
Vid spektakulära händelser lämnas namn och bild ut på misstänkta, till exempel dådet på 
Drottninggatan eller fallet med ubåten i somras.  
Till AB: ge tusan i att publicera namn över huvudtaget på personer som inte är dömda. 
– Det är den vanliga hållningen, det är ytterst sällan vi publicerar namn på personer misstänkta för 
brott eller utsatta för åtal. Det är väldigt ovanligt att vi publicerar namn och bild på människor 
dömda för brott, allt det är undantag. Om vi tar attacken på Drottninggatan så var det det första full-
bordade terrordådet i Sverige. Då rådde ett väldigt stort allmänintresse att få veta vem som ligger 
bakom det här och dessutom att hjälpa polisen att få tag i honom. Så när de första bilderna kom 
publicerade vi bilderna så att allmänheten kunde tipsa polisen om de såg honom, vilket ledde till att 
han greps, säger Lena Mellin. 
– Det betyder också att det finns försvarlig publicitetsskada, vilket kan vara fallet med misstänkta 
terrorister. Om man misstänks för ett så allvarligt brott får man stå ut med att ens namn publiceras i 
tidningar och på nätet. 
Hur tänker ni med Weinstein? 
Varför publicerar Aftonbladet Harvey Weinsteins namn? 
– Det finns något i pressens etiska regler som säger att man inte ska orsaka människor en oförsvar-
lig publicitetsskada. När det kommer till filmmogulen så har internationell press verkligen inte skytt 
någonting utan han är med namn och bild överallt med olika anklagelser. Så den publicitetesskada 
som Aftonbladet kan väntas åsamka honom genom att publicera namn och bild är i princip minimal, 
säger Lena Mellin. 
Varför skriver ni så lite? 
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Först vill jag påpeka att jag förstår ert ställningstagande gällande att inte publicera namn på 
gällande anklagade medarbetare på Aftonbladet. Det jag däremot inte förstår är varför Af-
tonbladet knappt har skrivit om det överhuvudtaget? 
– Backa bandet. Den påstådda händelsen inträffade 2006 och polisanmäldes fem år senare. Polisen 
la ner ganska mycket kraft på att utreda det här och kom 2012 fram till att brott inte kunde styrkas. 
senare samma år skrev vi en ganska stor artikel där den här medieprofilen påstår sig ha blivit utsatt 
för vår anställdes närmande, eller blivit våldtagen och drogad. Alltså en ganska stor artikel där hon 
fick föra fram sin sak. Så vi har skrivit om det, säger Lena Mellin som även lyfter Sofia Olsson Ol-
séns två texter i ämnet. 
Vem tror ni på? 
Tror ni inte på kvinnorna som berättar vad de utsatts för? 
– I det här fallet med påstådda våldtäkten 2006 så har polisen kommit fram till att det inte går att 
styrka brott. Där har vi rättsväsendet att luta sig mot. De andra två fallen har kommit fram först nu 
och ska ha skett för väldigt längesen. Det är klart att man måste tro på vad folk säger, men i det 
första fallet gick inte brott att styrka. När ord står mot ord är det väldigt svårt att avgöra vem som 
har rätt och det kunde inte polisen, säger Lena Mellin. 
Hur har ni krishanterat? 
Med facit i hand och de reaktioner ni fått hittills: är ni nöjda med er krishantering på Afton-
bladet? 
– Vi kunde möjligtvis ha gått ut tidigare med någon artikel. Men gällande namnpublicering som 
många tycker att vi borde gjort kan jag konstatera att samtliga medier med ansvarig utgivare har 
gjort precis samma bedömning att det finns inte grund till någon namnpublicering, säger Lena Mel-
lin. 

ID: 3 
#metoo lyfter på locket – så tar vi vårt ansvar 
24 oktober, 2017, kl. 17:25 av Petter Ovander 

Sofia OO AB Inifrån 
Sofia Olsson Olsén, chefredaktör, ansvarig utgivare och vd på Aftonbladet. 
Precis som på flera andra arbetsplatser i media har det på Aftonbladet varit, och är, turbulenta dagar. 
Oroliga dagar med många tankar och frågor och en utmanande situation att hantera – för oss alla. 
Ett viktigt uppdrag jag givit mig själv som högst ansvarig för Aftonbladet är att vara extremt tydlig: 
på den här arbetsplatsen är det inte tillåtet att kränka varandra. 
Inte en enda medarbetare ska behöva känna sig utsatt eller rädd. 
Att vi som jobbarkompisar respekterar varandra på Aftonbladet är en förutsättning för att vi ska 
fortsätta vara Sveriges primära nyhetskälla och den största nyhetsförmedlaren i Norden. 
Jag har i mina olika befattningar på tidningen, och de senaste 18 månaderna som vd och chefredak-
tör, agerat de fåtal gånger jag har fått kännedom om att någon inte betett sig okej. 

Men jag är inte naiv. 
Jag vet att vår arbetsplats, precis som andra ställen i vårt samhälle, i hemmen, skolor, på krogen, på 
andra arbetsplatser, inte är helt fri från sådana här former av missförhållanden. 
Därför tycker jag att #metoo-kampanjen är så bra. Den lyfter på locket till ett samhällsproblem som 
vi alla måste diskutera och inte minst hantera.  
#metoo är en stark rörelse som gör mig hoppfull inför framtiden. Många är vittnesmålen, från kvin-
nor och i vissa fall även från män, om hur de på olika sätt utsatts för trakasserier och kränkningar. 
Samt brott. 
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Och vi lyssnar och går till botten med det som rör Aftonbladet och de anklagelser som riktats mot 
våra medarbetare. 

På vår redaktion brukar vi stolt tala om ”Aftonbladet-andan”. En alldeles speciell gemenskap och 
sammanhållning som många som har jobbat här genom åren kan vittna om. Nu cirkulerar det rykten 
om en grabbig kultur på redaktionen. Grabbighet i form av en onödig jargong som i vissa ögonblick 
och situationer under åren ibland gått över gränsen. 
När vi uppmärksammas på att medarbetare uppträtt oacceptabelt mot varandra agerar vi. Samtal 
med de inblandade, i något fall en skarp tillsägelse, i andra fall en varning. Det är personalärenden 
som omfattas av sekretess och som jag därför inte ska prata öppet om. Precis som det är på alla and-
ra arbetsplatser runt om i landet. 
Men vi ska veta att det just nu florerar påståenden och anklagelser i sociala medier och dem måste 
vi hantera med professionalism och med ansvar. Att hålla isär begreppen och hålla huvudet kallt är i 
det här läget mycket viktigt för att inte springa iväg med omotiverade namnpubliceringar, som inte 
har stöd i de pressetiska reglerna, eller overifierade uppgifter. 
Vi ska göra allt vi kan för att hitta sanningen. Jag kommer inte att lägga ett enda finger emellan om 
det kommer fram nya uppgifter om trakasserier och övergrepp. 
Aftonbladets grund vilar på alla människors lika värde. I vår journalistik och i vårt medarbetarskap. 
Vilka vi är och hur vi beter oss mot varandra. Vi är alla medmänniskor, som ingen har rätt att krän-
ka. Oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning. 

Jag har tidigare berättat att vi tillsatt en extern oberoende utredare för att gå till botten med de nya 
anklagelser som under förra veckan tillkommit och som riktas mot vår tidigare för våldtäkt utpeka-
de medarbetare. En våldtäktsanmälan där förundersökningen lades ned 2012 då brott inte kunde 
styrkas. Medarbetaren har tagit timeout medan utredning pågår om de nya anklagelserna. 

Jag har sagt det förr och säger det igen. Det är polisen som utreder, åklagaren som åtalar och dom-
stolen som dömer. Grundläggande principer i en rättsstat. Vi har även det pressetiska systemet som 
vi, som seriös och ansvarstagande tidning, följer. I en tidigare text, berättar jag varför vi inte väljer 
att publicera namn på den utpekade medarbetaren. 
Jag kommer fortsätta arbeta för att göra Aftonbladet till en trygg och sund arbetsplats 
Jag ska, tillsammans med Aftonbladets medarbetare, säkerställa att vi är det. 
Därför kommer vi att ta in en extern samarbetspartner som stöd även i det arbetet. 
Har vi brustit på något sätt tillbaka i tiden ska det framåt bli bättre. 
Det handlar om att vara tydlig med vad som gäller, hur vi uppträder på vår arbetsplats, vilka rutiner 
vi har och hur eventuella missförhållanden ska hanteras. 
För samtidigt som vi nu utreder vad som hänt i det förflutna måste vi också se framåt. 

Sofia Olsson Olsén 
Publisher, Aftonbladet 
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ID: 4 
Virtanen: Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt 

NYHETER 
ons 25 okt 2017 03:31 

Aftonbladets journalist Fredrik Virtanen anklagas för en våldtäkt, ett våldtäktsförsök, ofredanden 
och olämpligt beteende mot kvinnor. 
Nu väljer han själv att berätta om sitt beteende. 
– Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt men inte drogat eller våldtagit någon, säger han till Af-
tonbladet. 

Det har blåst rejält kring flera medieprofiler sedan den världsomfattande kampanjen #metoo nådde 
Sverige i förra veckan. 
Flera kvinnor har i sociala medier hängt ut kända män och anklagat dem för våldtäkt, sexuella tra-
kasserier, sexism, rasism och homofobi. 
Några av dem har själva gått ut och kommenterat påståenden offentligt. 
En av dem som anklagats för våldtäkt, ofredande och dåligt beteende mot kvinnor är Aftonbladets 
medarbetare Fredrik Virtanen. 
Hur ställer du dig till anklagelserna som framförts under veckan? 
– Dumheter som jag gjort har varit förknippade med alkohol och droger. Jag har betett mig tölpigt 
och skitstövligt. 
Men hur ställer du dig till anklagelserna som kommit upp den senaste veckan, om exempelvis 
våldtäkt och sexuella ofredanden? 
– Det var Cissi Wallin som anklagade mig för våldtäkt. Hon anklagade mig redan för många år se-
dan och jag har hela tiden nekat till det och jag är oskyldig till det. 
Men det har ju även förekommit flera andra anklagelser, däribland ytterligare en om försök 
till våldtäkt? 
– Det är helt bisarrt. Vad betyder ens det där? Jag har absolut inte drogat eller försökt våldta någon. 
Men det är ju påståenden om dig - du måste ju veta om de stämmer? 
– Jag försöker ju säga att det hände saker när jag missbrukade och missbruk gör människor helt an-
norlunda. Jag uppförde mig som en tölp men har inte drogat eller våldtagit någon. 
Så du menar att de här personerna som har berättat om detta ljuger? 
– Jag vill inte påstå något faktiskt. Om hon (Cissi Wallin reds. anm) har upplevt det så så är det 
hemskt beklagligt och något som jag länge varit ledsen över. Dessutom har polisen utrett det myc-
ket noggrant. Det var till och med jag som uppmanade henne via advokat att göra den anmälan. 
Men vad är din kommentar till händelsen 2002, då en 19-årig kvinna påstår att du drogat och 
försökt våldta henne på ett hotell i Eskilstuna? 
– Jag har inte varit i Eskilstuna 2002. Jag vet inte vem det här är. Det är mycket allvarliga och 
märkliga anklagelser, som jag nu inte kan försvara mig mot eftersom polisanmälan som hon gjorde 
nyss har lagts ned på grund av preskription. 
År 2007 ska du ju även ha frågat en 14-årig tjej som ville göra prao hos dig om hon vill ligga 
med dig? Är det okej tycker du? 
– Till att börja med hade jag ingen aning om att hon var 14 år och det är uppenbart att det var ett 
skämt. Det blir tokigt om man plötsligt är någon typ av pedofil. Jag tycker det var jättetölpigt av 
mig att skriva så och jag förstår att det inte roligt för henne eftersom hon var 14 år, vilket jag inte 
visste när jag skrev det. 
Men det spelar väl ingen roll hur gammal hon är. Tycker du att det är okej att skriva så ändå? 
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– Nej, det är såklart värdelöst skrivet och ett uttryck för ett mycket tölpigt, larvigt och dåligt skämt-
lynne. 
Du ska även ha sagt olämpliga saker till flera kvinnor på Aftonbladet? 
– Jag har säkert sagt något tölpaktigt för längesen. Det kan mycket väl stämma. Som jag sagt tidiga-
re, jag betedde mig ofta tölpaktigt förr. Var uppsnärjd i det blå och tyckte att jag var rolig men mina 
skämt funkade inte. 
– Jag är såklart jätteledsen om jag har gjort folk illa berörda. Det är vidrigt och tråkigt och något jag 
är mycket ledsen för. 
Så du menar att detta är ett gammalt beteende som du nu förändrat? 
– Ja, jag lever ett helt annorlunda liv i dag. Jag har inte varit på en nattklubb så länge jag kan min-
nas och har familj och barn. På jobbet har vi ibland en hård, rå eller skojig jargong och det är klart, 
jag kan ju inte säga att jag aldrig säger något dumt men jag kämpar hårt med att vara en bra männi-
ska. Såklart är jag ledsen och vill gärna be om ursäkt till dem, som jag inte vet vilka de är, om jag 
har sagt olämpligheter och betett mig olämpligt. 
– De får gärna kontakta mig så att jag kan be om ursäkt. 
Vad fick dig att vilja ändra dig då? 
– Jag vet inte exakt vad det var men jag gillade inte det där utelivet alls. 
Men jag vill fortfarande veta hur du ser på anklagelserna? 
– Jag har inte drogat eller våldtagit någon. Men jag vill understryka att jag säkert har uppfört mig 
illa, alltså sagt dumma saker och betett mig olämpligt. 
Har du varit i kontakt med de personer som anklagat dig? 
– Nej, jag vet inte vilka de är mer än Cissi Wallin då. Vi hade kontakt i flera år efter den här över-
nattningen men har inte haft det den här senaste veckan. 
Hur har du hanterat den senaste veckan? 
– Så gott det har gått. Jag hade tänkt skriva om det själv men nu hann jag inte det eftersom Expres-
sen publicerade den här nekrologen över mig idag. 
Det har varit tyst om dig - varför har du inte sagt något offentligt? 
– Det går inte att ställa sig framför ett drev, en elefanthord som vill mangla ned en. Det är helt 
omöjligt. Att säga något om saker som hände för 10–15 år sedan tycker jag inte att det var någon 
brådska med. Jag hade kunnat vänta en vecka till. 
Hur har kontakten med Aftonbladets ledning varit både nu och under 2012 och vem var det 
som bestämde att du skulle ta en timeout? 
– En tidningsledning kan ju inte göra en bedömning av vad som är sant i detta utan det måste en 
polisutredning göra. 
– Vi var överens om timeouten tillsammans. 
Anser du dig ha blivit oskyldig anklagad och uthängd i media? 
– Ja, det gör jag. Jag tycker det är hemskt att det rått lynchjustis på internet. Vi har ett rättsväsende i 
landet som bör hantera frågor om brott. Jag tycker inte man ska hänga ut personer på sociala medier 
i drev. Den som anklagas kan omöjligen försvara sig. 
Hur upplever du själv att du betett dig mot kvinnor under den här tiden? 
– Jag har ibland uppträtt illa och det är pinsamt att tänka tillbaka på, att ha bakom mig och jag var 
inte en särskilt trevlig människa under ett par år i mitten av 00-talet. Jag skulle gärna vilja be om 
ursäkt för det. 
Hur är din kvinnosyn? 
– Jag är feminist och det har jag kämpat och kämpar för. Jag kämpar för jämställdhet. Men återigen, 
man lyckas inte alltid leva perfekt. Att jag själv tryckte i mig sprit och droger för att döva min egen 
ångest och så hoppade det ut någon annanstans. Men jag har alltid kallat mig feminist. 
Kan du förstå att det kan anses motsägelsefullt? 
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– Att man beter sig illa är den stora motsägelsen. Jag kan inte svara på det 
Hur tänker du kring din framtid? 
– Jag vet inte. Jag ska troligtvis skriva om detta, lite mer gediget än i den här hetsiga drevformen 
som pågår nu. 
Men du menar alltså att den Fredrik som du beskriver för 10–15 år sedan inte är densamma 
som i dag? 
– Nej, jag kämpar hårt för att vara en god och bra hygglig modern man. Det gör jag både privat och 
i mina texter. Det är så jag vill att det ska vara, det är inte påklistrat. Kan jag fungera som ett var-
nande exempel för hur det går om man super, knarkar för mycket och säger dumma saker så kan det 
också vara en roll att spela. 

Hur mår du? 
– Jag mår rätt dåligt får jag lov att säga. Att vara i centrum för en sådan här lynchjustis på internet 
har varit väldigt tungt, att vara i ett drev. Drev är alltid ganska osakliga och känslodrivna. I detta 
fallet har det varit mycket troll som blandat sig i eftersom de hatar det jag skriver och står för. 
Hur har du hanterat den här situationen? 
– Jag hade själv tänkt skriva om detta såklart men nu har ju Expressen skrivit något som ser ut som 
en nekrolog över mig och som stämmer i det att jag många gånger uppträdde som en tölp. Men åter-
igen, jag har aldrig drogat eller våldtagit någon. Det livet som beskrivs där är ett helt annat liv än 
det jag lever nu. 
Wallin: Bara toppen av ett isberg 
Aftonbladet har varit i kontakt med Cissi Wallin under onsdagen som ger en skriftlig kommentar 
kring Fredrik Virtanens uttalande. 
”Jag tycker det säger mer om honom att han spelar ett så högt spel, när de berättelser om honom 
som kommit ut hittills bara är toppen av ett isberg. Att han kallar det han utsatte mig för för "över-
nattning" och också hävdar att vi haft kontakt i flera år är helt i linje med hur såna här förövare bru-
kar bete sig.” 

Fotnot: Aftonbladet har anlitat en extern och oberoende utredare, expert på sexualbrott, för att gå till 
botten med anklagelserna. 

ID: 5 

Cissi Wallin om anklagelserna mot Virtanen: ”Bara toppen av ett isberg” 

NYHETER ons 25 okt 2017 

2011 anklagade medieprofilen Cissi Wallin en medarbetare på Aftonbladet för att ha drogat och 
våldtagit henne efter en fest 2006. 
Förundersökningen lades ned men i samband med kampanjen #metoo valde Wallin att gå ut med att 
anklagelsen gällde Fredrik Virtanen. 
Nu berättar hon för Aftonbladet om anklagelserna. 
– Jag tycker det säger mer om honom att han spelar ett så högt spel, när de berättelser om honom 
som kommit ut hittills bara är toppen av ett isberg, skriver hon i ett meddelande till Aftonbladet. 
Sociala medier har den senaste veckan fyllts av kampanjen #metoo, där kvinnors berättar om hur de 
våldtagits och utsatts för ofredanden och sexuella trakasserier av män. 
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En av dem som berättat om sina upplevelser är medieprofilen Cissi Wallin. 
Redan 2011 berättade hon om hur hon, efter en fest 2006, hade drogats och våldtagits av en medar-
betare på Aftonbladet. 
Wallin: Drogade mig och våldtog mig 
– Han drogade mig och våldtog mig. Efteråt fick han mig att tro att vi hade haft frivilligt sex och 
skickade sms med texten ”Tack för en härlig kväll!” och liknande, berättade Wallin i en intervju 
med Aftonbladet 2012. 
– Jag var ju inte ett dugg intresserad av att ha sex med den där mannen och kände väl att det inte 
hade gått schysst till. Men jag levde i förnekelse och kunde inte riktigt sätta ord på vad det var. 
Våldtäkten anmäldes men förundersökningen lades ned 2012. 
”Har inte orkat eller vågat outa” 
Men förra måndagen valde Wallin att offentliggöra namnet på Aftonbladet-medarbetaren på sin In-
stagram. 
”Den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. Jag anmälde 
2011, först då orkade och vågade jag. Men har inte orkat eller vågat outa. Förrän nu” skrev hon in-
ledningsvis i ett långt inlägg. 
Vidare skriver Wallin att hon efter skandalen med Harvey Weinstein inte kunde vara tyst längre och 
därför valde att gå ut offentligt med namnet. 
Virtanen: Betett mig tölpigt och skitstövligt 
Under onsdagen kommenterade Fredrik Virtanen för första gången offentligt de anklagelser som 
riktats mot honom. 
– Jag har betett mig tölpigt och skitstövligt men inte drogat eller våldtagit någon, säger han till Af-
tonbladet. 
Aftonbladet har varit i kontakt med Cissi Wallin som ger en skriftlig kommentar kring Fredrik Vir-
tanens uttalande. 
Wallin: Bara toppen av ett isberg 
”Jag tycker det säger mer om honom att han spelar ett så högt spel, när de berättelser om honom 
som kommit ut hittills bara är toppen av ett isberg. Att han kallar det han utsatte mig för för "över-
nattning" och också hävdar att vi haft kontakt i flera år är helt i linje med hur såna här förövare bru-
kar bete sig.” 
Fotnot: Aftonbladet har anlitat en extern och oberoende utredare, expert på sexualbrott, för att gå till 
botten med anklagelserna. 
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ID: 6 

Därför publicerar vi namn och bild på Fredrik Virtanen 
KOLUMNISTER ons 25 okt 2017 

Aftonbladet publicerar i dag namn och bild på vår medarbetare Fredrik Virtanen som bland annat 
anklagats för våldtäkt och sexuella trakasserier. 
Tidigare har vi avstått från att namn- och bildpublicering av flera skäl. 
Den nya bedömningen beror på att Fredrik Virtanen, som bland annat jobbar som kolumnist på Af-
tonbladet, själv valt att träda fram i den intervju som publiceras här intill. 
För Aftonbladet är det precis samma tillvägagångssätt som tidigare i höstas. Då publicerade vi upp-
gifter om hur Anders Borg påstods ha uppträtt på en fest i Stockholms skärgård. 
Till en början var de publiceringarna helt anonyma och utan utpekande detaljer. Men när den förre 
finansminister själv valde offentlighetens ljus genom ett inlägg på Facebook släppte vi på anonymi-
teten även i Aftonbladets olika kanaler. 

Lena Mellin 
stf ansvarig utgivare 

ID: 7 

Sofia Olsson Olsén: ”Vi kunde absolut ha agerat snabbare” 
NYHETER ons 25 okt 2017 

Aftonbladets sätt att hantera våldtäktsanklagelserna mot den profilerade skribenten Fredrik Virtanen 
har väckt mycket kritik. 
Här svarar publisher Sofia Olsson Olsén på frågor om fallet. 
Aftonbladets Fredrik Virtanen har anklagats för våldtäkt och sexuella trakasserier av flera kvinnor. 
Den 16 oktober skrev medieprofilen Cissi Wallin på Instagram att Virtanen våldtog henne år 2006. 
Sen kom ytterligare anklagelser fram på sociala medier. Nu pågår en intern utredning och den 18 
oktober tog Virtanen en timeout från sina uppdrag på Aftonbladet. 
Först på onsdagen valde Aftonbladet att publicera Fredrik Virtanens namn. Aftonbladets publisher 
Sofia Olsson Olsén svarar nu på varför tidningen väntade med namnpubliceringen. 
– Fredrik Virtanen har själv valt att i dag (onsdag) gå ut i Aftonbladet och öppet berätta om hur han 
ser på de anklagelser som riktats mot honom. Varje publiceringsbeslut fattas från fall till fall och 
efter noggrant övervägande. I det här fallet har vi hanterat vår medarbetare och de anklagelser som 
riktats mot honom som ett personalärende och tillsatt en oberoende utredare som ska reda ut det 
som påstås. 
Hur ser framtiden ut för Fredrik Virtanen – kommer han att få sparken? 
– Fredrik Virtanen är en medarbetare på Aftonbladet och vi har upprättat ett personalärende då det 
framförts fler anklagelser mot honom den senaste veckan. Vi tar det som nu sker på största allvar. 
Vi har anlitat en extern oberoende part för att utreda detta och Virtanen har tagit timeout. Mer än så 
kan jag inte säga om utredningen just nu. 
Den senaste tiden har Aftonbladet publicerat namn på andra män som anklagats för sexism, 
rasism och homofobi, men som inte är dömda. Några exempel är Anders Borg, Martin Timell 
och Lasse Kronér. Trots det har Aftonbladet väntat med att skriva namnet på sin egen med-
arbetare, vilket flera har kritiserat som dubbelmoral och hyckleri. 
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– Jag kan förstå om det kan verka lite konstigt. Men precis som jag sagt tidigare så avgörs varje 
namnpubliceringsbeslut från fall till fall. Om vi tittar på varje enskilt fall så är Anders Borg en 
makthavare i förtroendeställning i Sverige och Europa. Vi publicerade hans namn efter att han själv 
gått ut och bett om ursäkt för sitt beteende. Ett av honom olämpligt beteende som vi hade flera av 
varandra oberoende källor som bekräftade.  
– Vad gäller Timell så publicerade vi hans namn när hans uppdragsgivare gick ut och offentliggjor-
de honom. Och samma med Kronér, där SVT gick ut med Kronérs officiella uttalande. Och nu har 
vi Fredrik Virtanen som själv väljer att träda fram. 
Det dröjde innan Aftonbladet skrev något om Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen. 
Kritiken var hård från många håll för att Aftonbladet inte agerade snabbare när det här hän-
de. Hur svarar du på den? 
– Vi kunde absolut ha agerat snabbare i frågan, den kritiken tar jag till mig. Men det här visar tyd-
ligt mitt uppdrag som å ena sidan publicist och drivkraften i att berätta sanningen och mitt uppdrag 
som arbetsgivare med personalansvar för en enskild medarbetare och dennes integritet. Jag tror och 
hoppas att många också har respekt för den hållningen. Den är inte unik för Aftonbladet, den hop-
pas jag finns på alla arbetsplatser. 
Visserligen har rättsväsendet prövat det här fallet, men vi har ju själva flera gånger rapporte-
rat om att det kan vara svårt att hitta fällande bevis mot gärningsmän i våldtäktsärenden. I 
Cissi Wallins fall började det utredas först flera år efter att det hände. Det här har också en 
del sett en dubbelmoral i, att vi väljer att tro på domstolen men inte på offret. Hur svarar du 
på det? 
– Vi är en stark rättsstat, en grundpelare för vår demokrati. Om en person anklagas för ett brott och 
det under den rättsliga processen visar sig att brott inte kan styrkas är det den fakta jag som arbets-
givare har att förhålla mig till. Polisen utreder, åklagaren väcker åtal och domstolen dömer, det är så 
det fungerar och så det ska vara. Så hanterades också ärendet när det var aktuellt, före min tid i den 
här rollen. Det är klart jag inte kan ifrågasätta Wallins uppgifter, men här står ord mot ord och vårt 
rättsväsende har sagt sitt i fallet. 
– Jag har själv varit utsatt för ett våldtäktsförsök där utredningen lades ned i brist på bevis, för 
många år sedan, så jag vet hur du som offer känner dig när det sker. Likafullt; jag måste tro på rätts-
staten. 
Du har tidigare skrivit att det är en svår tid för Fredrik Virtanen. Varför är hans mående vik-
tigt nu? Varför är det inte viktigt att ta upp hur kvinnorna mår? 
– Fredrik Virtanen är en medarbetare till oss och ärendet ska hanteras som ett sådant vad gäller just 
honom. Jag har ett arbetsgivaransvar här. Men det är ingen motsättning till kvinnornas berättelser 
och vittnesmål. Vi lyssnar. Jag lovar. 
Vad gör Aftonbladet för att hantera trakasserier på tidningen? 
– Vi har en nolltolerans mot trakasserier. Vi är alla medmänniskor, som ingen har rätt att kränka, 
oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning. Det är en fråga jag brinner för, både som 
kvinna och mamma till tre döttrar. Men jag är förstås inte naiv. Jag vet att min arbetsplats, precis 
som andra ställen i vårt samhälle, inte är helt fri från sådana här former av missförhållanden. Vi 
lyssnar och går till botten med allt som rör Aftonbladet och anklagelserna som riktats mot våra 
medarbetare. Jag har i mina olika befattningar på tidningen, och de senaste 18 månaderna som vd 
och chefredaktör, agerat de fåtal gånger jag har fått kännedom om att någon inte betett sig okej.  
– Jag ska, tillsammans med Aftonbladets medarbetare som också är mycket engagerade i den här 
frågan, säkerställa att vi är en trygg arbetsplats för alla. Därför kommer vi att ta in en extern samar-
betspartner som stöd även i det här arbetet. Har vi brustit på något sätt tillbaka i tiden ska det framåt 
bli bättre.  
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ID: 8 

Vittnar om sextrakasserier på Aftonbladet 
NYHETER ons 25 okt 2017 

Sexism, tystnad och kvinnofientlighet. 
Det framkommer i en granskning av Aftonbladet som Dagens Nyheter gjort. 
– Vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier på vår arbetsplats. Nu vill jag en gång för alla 
säkerställa att det är så. Därför har jag beslutat att ta in en extern part för att se till att det verkligen 
är så, säger Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets chefredaktör. 

De senaste veckorna har sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter uppmärksammats stort ge-
nom kampanjen #MeToo. 
Bland annat har Aftonbladets Fredrik Virtanen anklagats och har tagit en timeout från sitt jobb som 
nöjeskrönikör och kolumnist på ledarsidan. 
I samband med det har Dagens Nyheter granskat arbetskulturen på Aftonbladet. 
Ett 20-tal tidigare och nuvarande medarbetare vittnar om sexuella trakasserier, sexistiska påhopp 
och en tystnadskultur som gjort det möjligt. 
I granskningen pekas två manliga journalister ut som utsatt sina kvinnliga kolleger för kränkande 
kommentarer om utseende, anspelningar på deras sexliv, grova tillmälen och ovälkomna sexinviter. 

”Sånt här tolereras inte” 
Fram träder bilden av en unken machokultur. 
Bland annat beskriver reportrarna Emma Bouvin och Mikael Delin hur en av männen, lite i förbifar-
ten, slungat iväg ett oerhört grovt påstående till en kvinnlig chef vid nyhetsdesken. 
– I samma ögonblick jag fick reda på vad som hänt – ett par minuter senare – tog jag undan de in-
blandade och gjorde ett personalärende av det inträffade. Händelsen togs på största allvar. Sånt här 
tolereras inte på Aftonbladet, säger Aftonbladets redaktionschef Håkan Andreasson om händelsen 
som Dagens Nyheter rapporterar. 
Flera andra medier har granskat Aftonbladet och Fredrik Virtanen i kölvattnet av #MeToo. 
Svenska Dagbladet har bland annat pratat med 12 kvinnor som uppger att de utsatts för sexuella 
trakasserier eller övergrepp av Fredrik Virtanen. 
Aftonbladet å sin sida har tagit in en extern utredare för att så långt det bara är möjligt reda ut be-
skyllningarna mot honom. 

Tar hjälp utifrån 
Dagens Nyheters granskning av Aftonbladet kommer en dryg vecka efter att Cissi Wallin pekat ut 
Fredrik Virtanen som den som våldtog henne för 11 år sedan och nu tar tidningen in extern hjälp 
också för att rätta till de missförhållanden som finns. 
– Vi har en nolltolerans mot trakasserier. Vi är alla medmänniskor, som ingen har rätt att kränka, 
oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning. Det är en fråga jag brinner för, både som 
kvinna och mamma till tre döttrar. Men jag är förstås inte naiv. Jag vet att min arbetsplats, precis 
som på andra ställen i vårt samhälle, inte är helt fri från sådana här former av missförhållanden. 
Därför kommer vi att ta in en extern samarbetspartner som stöd även i det här arbetet. Har vi brustit 
på något sätt tillbaka i tiden ska det framåt bli bättre, säger Sofia Olsson Olsén. 
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”Känner inte igen mig” 
Susanna Vidlund är journalistklubbens ordförande på Aftonbladet och hon känner inte igen sig i be-
skrivningen av redaktionen som en grabbig miljö: 
– Jag tror att många av händelserna som Dagens Nyheter beskriver kan ligga långt tillbaka i tiden. 
Under mina drygt två år som fackordförande har jag bara varit med om någon enstaka incident. 
Men facket jobbar tätt ihop med ledningen för en så bra och jämställd arbetsmiljö som möjligt. 

ID: 9 

Schibsteds vd om trakasserierna: ”Anklagelserna är mycket allvarliga” 

NYHETER tor 26 okt 2017 
Efter anklagelserna om sexbrott mot Aftonbladetprofilen Fredrik Virtanen vittnar flera personer om 
en kvinnofientlig kultur på tidningen. 
Nu kommenterar Raoul Grünthal, vd för Aftonbladets ägarbolag Schibsted Media, uppgifterna. 
– Vi har nolltolerans mot trakasserier, säger han. 
Efter den uppmärksammade nätkampanjen #metoo har det kommit uppgifter om sexuella trakasse-
rier och kvinnoförtryck på Aftonbladets redaktion. Dessutom har medieprofilen Cissi Wallin ankla-
gat nöjeskrönikören och kolumnisten Fredrik Virtanen för våldtäkt. Därefter har flera andra kvinnor 
gått ut och beskyllt honom för övergrepp. 
Virtanen har tagit timeout, och redaktionen har tillsatt en extern utredning för att kartlägga vad som 
hänt. 
– Vi måste gå till botten så långt som möjligt med det här, för att komma så nära sanningen som det 
bara går, säger publisher Sofia Olsson Olsén till Aftonbladet Morgon. 

”Kultur baserad på respekt” 
På torsdagen kommenterade Raoul Grünthal, vd för Aftonbladets norska ägarbolag Schibsted Me-
dia, uppgifterna. 
– Schibsted är en koncern som står för en god arbetsmiljö och en kultur baserad på respekt och in-
tegritet. Vi har nolltolerans mot trakasserier, säger han, och fortsätter: 
– Schibsted, liksom Aftonbladets ledning, ser därför mycket allvarligt på de uppgifter och anklagel-
ser om övergrepp och trakasserier som nu förs fram. 
Grünthal ställer sig också bakom initiativet att ta hjälp av oberoende experter. 
– Jag har stort förtroende för publisher Sofia Olsson Olsén och hur hon leder tidningen genom den-
na svåra period. Vi stöttar hennes initiativ att ta in externa utredare och konsulter för att utreda an-
klagelserna och säkra att Aftonbladet är en bra arbetsplats. 

”Känner inte igen mig” 
Under onsdagen publicerade både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter granskningar om Fredrik 
Virtanen och en kulturen på Aftonbladet. 
Susanna Vidlund, ordförande i tidningens fackklubb, uppger att hon inte känner igen sig i beskriv-
ningarna. 
– Jag tror att många av händelserna som Dagens Nyheter beskriver kan ligga långt tillbaka i tiden. 
Under mina drygt två år som fackordförande har jag bara varit med om någon enstaka incident. 
Men facket jobbar tätt ihop med ledningen för en så bra och jämställd arbetsmiljö som möjligt. 

I en intervju med Svenska Dagbladet förnekar Vidlund att redaktionsledningen beskyddar profilera-
de medarbetare. 
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– Nej, jag upplever inte det. Jag är ganska ny på min post, och om man vill veta hur det var för 10–
15 år sedan så har jag svårt att svara. Som det ser ut i dag så har jag uppfattningen att ledningen inte 
ser mellan fingrarna bara för att en person är kändis. 

ID: 10 

Aftonbladetkvinnor gör ny version av Dokumentet 

NYHETER fre 27 okt 2017 

För 40 år sedan samlade kvinnliga anställda på Aftonbladet berättelser om sexism i ett dokument. 
Nu är det dags igen. 
– Vi måste börja någonstans och den här aktionen handlar om att våga börja berätta, säger nöjespro-
filen Frida Söderlund. 
Det var i mitten av 1970-talet som kvinnorna på Aftonbladet fick nog av kollegornas sexism och 
supande på jobbet. 
Manliga kollegor tafsade mer ju fullare de blev. 
”Som kvinna fick man ständigt passa sig, flytta sig eller om männen var tillräckligt berusade, flytta 
på dem”, skriver Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida. 
Men redan då fanns motsvarigheter till #MeToo. 
”Jag satte en ’matsedel’ i maskinen, ett litet manusblad med två kopior, och skrev snabbt ihop en 
text där jag berättade om supande och tafsande män. På samma sätt gjorde de andra kvinnorna. 
Utan någon särskild tanke på att detta skulle uppmärksammas utanför tidningen samlade vi ihop 
material till ett kollektivt vittnesmål”, skriver Maria Schottenius, nu på DN, i en krönika. 
Uppmanar kvinnor att berätta 
Så skapades Dokumentet, och nu är det dags igen. Fem kvinnor på Aftonbladet uppmanar nu de 
kvinnliga anställda att dela med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp på 
jobbet. 
– För att kunna förändra måste vi veta vad vi ska förändra. Vi måste börja någonstans och den här 
aktionen handlar om att våga börja berätta, säger Frida Söderlund, krönikör och nöjesreporter på 
Aftonbladet. 
Kvinnorna som delar med sig av berättelserna får välja om de vill vara anonyma eller skriva under 
med namn. Om det blir en faktisk bok, som förra gången, eller något annat vet man inte än. 
Senaste veckorna har varit turbulenta på Aftonbladet. Fredrik Virtanen har tagit timeout efter att ha 
anklagats för våldtäkt av Cissi Wallin. Ytterligare en Aftonbladetmedarbetare har på sociala medier 
anklagats för våldtäkt. 
”Saker rivits upp” 
Frida Söderlund tror att det har varit särskilt jobbigt för de kvinnor som ha blivit utsatta. 
– Det har varit skittufft för alla. Men för vissa har nog saker rivits upp, de har blivit påmind om 
händelser som de försökt att hantera ensamma väldigt länge, säger hon. 
– Det är lätt att känna sig utsatt i sin ensamhet. Nu tror jag att få känner sig ensamma i det här och 
tillsammans är vi mycket starkare. 
Frida Söderlund hoppas att Dokumentet 2.0 ska göra skillnad för arbetsklimatet på Aftonbladet. 
– Nu är det vi kvinnor som backar upp varandra, men för att det faktiskt ska bli någon riktig skill-
nad måste män rannsaka sig själva. Inte hamna i försvarsställning utan i stället tänka igenom ”vad 
har jag gjort för att bidra”, säger Frida Söderlund. 
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Om krisen på Aftonbladet 

LEDARE sön 29 okt 2017 

Liksom alla kvinnor jag känner har jag drabbats av vittnesmålen i #metoo-kampanjen. Berättelserna 
har väckt minnen till liv, egna minnen i kroppen och i huvudet. Gammal vrede och skam har gjort 
sig påmind. 
Mitt i stormen har min egen arbetsplats funnits. Aftonbladet som helhet, men också ledarsidan som 
jag är chef över. 
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. Vårt jobb är att bilda opinion för jämlikhet 
och jämställdhet. 
Fredrik Virtanen har de senaste åren varit lördagskrönikör på Aftonbladets ledarsida. Det var jag 
som anlitade honom och gav honom den plattformen. 
Skälet var enkelt, Fredrik Virtanen är en briljant skribent med stort patos. Under de här åren har jag 
dessutom känt honom som en god kollega och kamrat. För fem år sedan informerades jag om för-
undersökningen där Cissi Wallin anklagade Fredrik för våldtäkt, och att den lades ned då brott inte 
kunde styrkas. För mig var den frågan då utagerad. Jag kände inte till de andra uppgifter som nu har 
kommit fram. 
Gedigna reportage 
I veckan har medier som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skrivit gedigna granskande repor-
tage om både Fredrik Virtanen och min arbetsplats. SvD har samlat vittnesmål från tolv kvinnor 
som anklagar honom för sextrakasserier och övergrepp. Jag har de senaste två veckorna fått många 
frågor från läsare om hur jag ser på detta. 
Mitt svar är att som politisk chefredaktör för en socialdemokratisk ledarsida, så är detta uppgifter 
som jag inte kan bortse ifrån. 
Det pågår en internutredning på Aftonbladet om själva personalärendet. Den ansvarar tidningens 
publisher Sofia Olsson Olsén för och får ta den tid den behöver. Men vilka som skriver på ledarsi-
dan är mitt beslut. 
Ledarsidan är tidningens röst. Det är en väldigt speciell roll att skriva här. Oavsett vad utredningen 
kommer fram till, så är min bedömning att Fredrik Virtanen inte längre kan medverka på Aftonbla-
dets ledarsida. 
Men detta handlar inte bara om enskilda personer. Det handlar om oss alla. Själv har jag ägnat vec-
kan åt att fundera över mig själv. Borde jag ha agerat annorlunda? Hur? 
Jag har också haft tid att tänka på arbetsmiljön här på Aftonbladet, som bland annat Dagens Nyheter 
rapporterat om. 
Låt mig först och främst säga att jag älskar och har älskat denna tidning i sju år. Människorna här, 
professionaliteten. Hjärtat och bredden och närheten till läsarna. Jag känner inte igen mig i bilden 
som målas upp i DN. Jag har glatt mig åt att gå hit varje morgon. 

Rester av en sexistisk kultur 
Samtidigt kan jag inte säga att beskrivningen är osann. Det finns rester av en sexistisk kultur i väg-
garna på Aftonbladet som ibland har drivit mig till vansinne. Varför försvann så många kvinnliga 
mellanchefer och lovande tjejer? Varför var det nästan bara män som fick toppjobben i chefslagret 
över oss, i moderbolaget Schibsted? 
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Samtidigt såg jag en kultur som faktiskt flyttade sig framåt. Framför allt tack vare krav underifrån. 
Från de kvinnor som hade gått före och de kvinnor som kom in och sa ifrån. Men också på grund av 
chefer som faktiskt lyssnade och ville framåt. 
Och ändå. Dessa kvinnor som försvann. Dessa vittnesmål från unga kvinnor om utsatthet och tra-
kasserier. Denna jargong, som jag ibland har hört i korridorerna och borde ha reagerat starkare 
emot. 
Vi borde ha gjort mer 
Jag har under åren pratat mycket med min kollega Eva Franchell som känt Aftonbladet i nästan 40 
år och kunnat berätta om en arbetsplats som över tid förändrats till det bättre. Jag minns kolumnist-
middagen för några år sedan när jag träffade en chefredaktör från före min tid och fick en känsla för 
vilken kultur Aftonbladet kommer ifrån. 
Herregud tänkte jag. Hur stod de ut. 
Men jag har också varit tvungen att ryta ifrån. Och jag minns konferensen i Ungern när jag grät av 
ilska på väg till hotellrummet efter att ett gäng höga Schibstedgubbar kapade ett trevligt samtal och 
vände det till ett sexistiskt hö-höande. 
Herregud, undrar jag nu. Varför har vi inte gjort mer. 
Jag inser i dessa dagar att jag själv blivit avtrubbad. Att jag duckat strider som jag borde tagit. Jag är 
dessutom högt i hierarkin, långt ifrån sommarvikarierna på nyhetsdesken. Alla berättelser når inte 
till mig. 
Vi måste sätta nya gränser 
Jag har jobbat på olika ställen i mitt yrkesliv. Finanstidningen. Finansdepartementet. Tidningen Fo-
kus. Socialdemokraterna. Aftonbladet. 
Överallt – förutom på Fokus, där vi som startade tidningen, män och kvinnor tillsammans byggde 
en ny kultur – har det funnits problem med sexism. Många gånger har jag rutit ifrån, tagit strider, 
blivit den jobbiga jäveln. 
Många gånger har jag inte orkat. 
Jag hoppas nu att kraften i detta samtal ska leda framåt. Att den leder till att vi gemensamt omför-
handlar vad som är acceptabelt. Att vi sätter nya gränser. 

ID: 12 

Fredrik Virtanen lämnar Aftonbladets ledarsida 

NYHETER sön 29 okt 2017 04:11  
Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson petar Fredrik Virtanen från tidningens ledarsi-
da. 
Detta efter att han anklagats för våldtäkt och sexuella trakasserier. 
Virtanen är starkt kritisk mot beslutet. 
– Hon vänder kappan efter den populistiska vinden, säger han. 

Aftonbladets krönikör Fredrik Virtanen har tagit timeout efter att ha anklagats för våldtäkt av me-
dieprofilen Cissi Wallin. Efter hennes uppmärksammade Instagram-inlägg om händelsen, som ska 
ha ägt rum 2006, så gick flera kvinnor ut och beskyllde Virtanen för övergrepp och trakasserier. 
Tidningen har anlitat externa experter som ska utreda vad som hänt. Men redan nu står det klart att 
Fredrik Virtanen lämnar sitt uppdrag som kolumnist för tidningens ledarsida. 
”Det pågår en internutredning på Aftonbladet om själva personalärendet. Den ansvarar tidningens 
publisher Sofia Olsson Olsén för och får ta den tid den behöver. Men vilka som skriver på ledarsi-
dan är mitt beslut”, skriver Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson i en kolumn. 
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Hon fortsätter: 
”Ledarsidan är tidningens röst. Det är en väldigt speciell roll att skriva här. Oavsett vad utredningen 
kommer fram till, så är min bedömning att Fredrik Virtanen inte längre kan medverka på Aftonbla-
dets ledarsida”. 

”Vänder kappan efter vinden” 
Fredrik Virtanen är hård i sin kritik mot beslutet. I ett uttalande säger han: 
– Det kommer som en stor överraskning för mig att Karin Pettersson godkänner det publicistiska 
haveriet, ”oavsett vad utredningen kommer fram till” om vad som skulle ha hänt för 10-15 år sedan. 
Jag har i sex år arbetat med Aftonbladets ledarredaktion. Den har stöttat mig i många svåra perioder 
av påhopp, hot och hat från meningsmotståndare och högerextrema och även under denna kris. 
– Det har känts som att Karin Pettersson haft en ryggrad som inte viker. Nu har Aftonbladets poli-
tiska chefredaktör degenererat till någon som vänder kappan efter den populistiska vinden. 

Sofia OO: ”Förståelse för beslutet” 
Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén uppger att tidningsledningen avvaktar resultatet av ut-
redningen. 
– Som politisk chefredaktör bär Karin Pettersson ansvar för ledarredaktionen och det är hon som 
avgör vilka röster som förekommer där. Det är, som hon själv skriver, vår opinionsjournalistik som 
är Aftonbladets politiska röst i samhällsdebatten. Jag har full förståelse för att hon landar i det här 
beslutet, säger hon, och fortsätter: 
– Som jag tidigare sagt så genomför just nu oberoende experter en utredning kring de nya uppgifter 
som framkommit rörande Aftonbladets medarbetare Fredrik Virtanen. När den utredningen är klar 
kommer vi som arbetsgivare bestämma hur vi ska agera vidare. 

”Rester av sexistisk kultur” 
Det var Karin Pettersson som rekryterade Fredrik Virtanen till ledarsidan. 
”Skälet var enkelt, Fredrik Virtanen är en briljant skribent med stort patos. Under de här åren har 
jag dessutom känt honom som en god kollega och kamrat. För fem år sedan informerades jag om 
förundersökningen där Cissi Wallin anklagade Fredrik för våldtäkt, och att den lades ned då brott 
inte kunde styrkas. För mig var den frågan då utagerad. Jag kände inte till de andra uppgifter som 
nu har kommit fram”, skriver hon vidare i krönikan. 
Tidigare i veckan publicerade Dagens Nyheter en granskning av kulturen på Aftonbladet. Där be-
skrevs miljön på tidningen som unken och kvinnofientlig.  
Karin Pettersson skriver att hon inte känner igen sig i bilden. Hon menar dock att det finns ”rester 
av en sexistisk kultur” på redaktionen: 
”Varför försvann så många kvinnliga mellanchefer och lovande tjejer? Varför var det nästan bara 
män som fick toppjobben i chefslagret över oss, i moderbolaget Schibsted?” 

”Uppförde mig som en tölp” 
I en lång intervju i Aftonbladet kommenterade Fredrik Virtanen anklagelserna som riktas mot ho-
nom. Han medgav då att han agerat illa. 
– Det hände saker när jag missbrukade och missbruk gör människor helt annorlunda. Jag uppförde 
mig som en tölp men har inte drogat eller våldtagit någon. 
Virtanen uppgav att också att han nu förändrat sitt beteende. 
– Jag kämpar hårt för att vara en god och bra hygglig modern man. Det gör jag både privat och i 
mina texter. 
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Samlar vittnesmål från kvinnor 
Efter den senaste tidens kritik mot kulturen på Aftonbladet har fem kvinnor på redaktionen startat 
projektet ”Dokumentet 2.0”. Det är en uppföljare till ett initiativ från 70-talet, då kvinnor samlade 
berättelser om sexism på tidningen i ett dokument. Nu har en liknande uppmaning gått ut redaktio-
nens kvinnliga anställda. 
– För att kunna förändra måste vi veta vad vi ska förändra. Vi måste börja någonstans och den här 
aktionen handlar om att våga börja berätta, har Frida Söderlund, krönikör och reporter på Nöjesbla-
det, tidigare sagt om projektet. 

ID: 13 

Virtanen till hårt angrepp mot Aftonbladet 

INRIKES sön 29 okt 2017 

METOO. Aftonbladetprofilen Fredrik Virtanen, som anklagats för sexuella trakasserier och våld-
täkt, petas från tidningens ledarredaktion. 
"Nu har Aftonbladets politiska chefredaktör degenererat till någon som vänder kappan efter den po-
pulistiska vinden", skriver Virtanen i ett mejl till TT. 

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson meddelar att journalisten Fredrik Virtanen inte 
längre kan medverka på tidningens ledarsida efter anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier. 
I ett mejl till TT kommenterar Virtanen beslutet: 
"Det kommer som en stor överraskning för mig att Karin Pettersson godkänner det publicistiska ha-
veriet, 'oavsett vad utredningen kommer fram till' om vad som skulle ha hänt för 10-15 år sedan. 
Det har känts som att Karin Pettersson haft en ryggrad som inte viker. Nu har Aftonbladets politiska 
chefredaktör degenererat till någon som vänder kappan efter den populistiska vinden". 

"Tuff situation" 
– För mig växte det här beslutet fram i takt med att jag tog del av de granskningar som har publice-
rats i veckan. I slutändan var det inte ett svårt beslut att fatta. Men det är klart att det är en tuff situa-
tion för en arbetsplats där vi är kollegor och goda vänner, säger Karin Pettersson i ett klipp på Af-
tonbladet TV. 
Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén stöder Pettersson i beslutet. I ett sms till TT skriver hon: 
"Som politisk chefredaktör ansvarar Karin Pettersson för ledarredaktionen och det är hon som avgör 
vilka röster som förekommer där. Det är, som hon själv skriver, vår opinionsjournalistik som är Af-
tonbladets politiska röst i samhällsdebatten. Jag har full förståelse att hon landar i det beslutet." 
Vad gäller Virtanens framtid på tidningens övriga redaktioner vill Sofia Olsson Olsén inte före-
komma den utredning som pågår. 

Flera anmälningar 
Flera kvinnor har under kampanjen metoo skrivit i sociala medier att de utsatts för sexuella över-
grepp av Virtanen. Flera av övergreppen ska ha polisanmälts, men lagts ner. 
Fredrik Virtanen nekar till anklagelserna om våldtäkt. 
– Det hände saker när jag missbrukade och missbruk gör människor helt annorlunda. Jag uppförde 
mig som en tölp men har inte drogat eller våldtagit någon, har han tidigare sagt till Aftonbladet.
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