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A     B     S     T     R     A     C     T 

 

This study is based on two reportages from the program Uppdrag granskning that have received a 

lot of attention in 2018 and have led to the highest number of claims to the Ministry of press, radio 

and television in Sweden. The main theme of the two reportages is men´s sexual violence against 

women, thus approached from two different perspectives. Through using a Critical Discourse 

Analysis and intersectional theory the thesis examines how different bodies are given different 

spaces, what kind of feelings they provoke and how identity is constructed. It becomes evident that 

the perspective and how the perpetrator is described in the program depend on whether or not he 

is part of norm of whiteness. The study shows that Uppdrag granskning uses its discursive power 

to effect feelings in a way that normalizes sexism and racism. Through the hegemonic discourse 

that Uppdrag granskning creates, things that are unthinkable to say today become possible to say 

tomorrow. 
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1 I N L E D N I N G   

1.1 I N T R O D U K T I O N  

”Bara några ord till mina bruna queera odefinierbara vänner, ni som har varit i centrum för den här 

valrörelsen, men samtidigt varit märkligt osynliga” (Jonas Hassen Khemiri, 2018)  

Diktens första rader säger något om var vi befinner oss politiskt i Sverige idag och om vilka kroppar 

som på olika sätt görs synliga eller osynliga. I ett alltmer polariserat politiskt klimat där den 

hegemoniska diskursen i samhället normaliserar rasism och sexism är det angeläget att undersöka 

hur denna diskurs skapas. Media som informationskälla skapar diskurser och har på så sätt makt 

att forma den världsbild som av majoritetssamhället uppfattas som sann. Sveriges Televisions  

Uppdrag granskning behandlar aktuella samhällsfrågor från ett maktkritiskt perspektiv och har 

stort inflytande över samhällsdebatterna. Under våren valåret 2018 publicerades två Uppdrag 

granskning reportage som handlar om mäns sexuella våld mot kvinnor; det ena med fokus på  

#metoo rörelsen och det andra med syfte att granska kopplingen mellan etnicitet och sexuellt våld. 

Denna studie kommer att granska vilka diskurser som blir dominerande i reportagen och hur olika 

kroppar konstrueras och vad det får för konsekvenser.  

1.2 S Y F T E  &  F R Å G E S T Ä L L N I N G  

Studiens syfte är att undersöka hur olika kroppar konstrueras i Uppdrag granskning. Jag kommer  

att analysera hur den statliga, politiskt oberoende Sveriges television genom det maktkritiska och 

samhällsgranskande programmet Uppdrag granskning framställer olika kroppar diskursivt. Jag 

kommer också att undersöka vilka känslor som kopplas och förstärks därigenom och vilka 

konsekvenser det får. Genom kritisk diskursanalys som metod kommer jag urskilja olika diskursiva 

subjektspositioner som existerar i båda reportagen och bygga min analys utifrån dessa. Min 

huvudsakliga frågeställning är: 

• Hur konstrueras olika kroppar diskursivt i Uppdrag gransknings reportage #metoo 

och Fredrik Virtanen samt Dömda för våldtäkt?  
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För att kunna komma fram till hur kroppar konstrueras diskursivt i reportagen kommer jag också 

undersöka:   

 

• Hur påverkar affektekonomier konstruktionen av kroppar inom och utanför 

vithetsnormen? 

 

För att urskilja de subjektspositioner som existerar i båda reportagen kommer dessa tydliggöras i 

analysdelen under fyra tematiska rubriker: Spridaren, Offret, Pappan och Döljaren. Som del av 

analysen kommer även affektekonomier diskuteras, det vill säga hur känslor kopplas och förstärks 

genom diskurs i konstruerandet av kroppar.  

1.3 D I S P O S I T I O N  

Efter att studiens teoretiska ramverk samt relevant tidigare forskning presenterats kommer 

reportagens inledningar att analyseras. Därefter kommer analysen delas in tematiskt i fyra 

subjektspositioner som jag kunnat urskilja i båda reportagen: Spridaren, Offret, Pappan och 

Döljaren. Kritisk diskursanalys utgör metoden i analysen. Efter analysen presenteras 

slutdiskussionen där möjliga slutsatser redovisas som knyter an utifrån studiens frågeställning och 

syfte.   

2 T E O R I    

Intersektionalitetsteori utgör studiens teoretiska ramverk. För att kunna applicera ett 

intersektionellt perspektiv kommer jag att använda mig av kritiska vithetsstudier och 

affektekonomier som analytiska verktyg.  

2.1 I N T E R S E K T I O N A L I T E T   

Ett viktigt begrepp i den intersektionella teorin är begreppet norm. Genom att ingå i exempelvis 

vithetsnorm, heteronorm, svenskhetsnorm, tvåsamhetsnorm, mansnorm besitter en makt. Dessa 

normer kan ses på det viset som olika maktordningar. Som sociologen Fred Pincus förklarar styrs 
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politik, ekonomi och kultur av samhällets normativa dominanta grupper varefter ”de Andras” 

möjligheter och livsvillkor fogas (Pincus, 2011, ss.15, 29-30).  

Det intersektionella perspektivet bidrar till att, som medieforskaren Ylva Habel klargör, synliggöra 

hur olika maktordningar korsar, samspelar och förstärker varandra (Habel 2012, s.62). 

Utgångspunkten i intersektionella analyser är förståelsen för att makt är föränderligt och 

reproduceras genom olika sociala praktiker och diskurser. Det intersektionella angreppsättet kan 

belysa mer komplexa maktutövanden till skillnad från att utgå ifrån bara en maktordning så som 

exempelvis könsmaktsordningen. Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes förklarar hur olika 

maktordningar ger eller fråntar makt och hur olika kroppar ges tolkningsföreträde eller tillgång till 

fysiska utrymmen medan andras utrymme begränsas (de los Reyes 2005,  ss.233-234). I linje med 

det menar statsvetaren Iris Marion Young (2000) att makt utövas av ”vanliga” människor i 

vardagliga situationer och att maktordningar upprätthålls genom strukturer i samhället. Vidare 

menar Young att olika uttryck av förtryck kan fortgå så länge de dominerande normerna inte 

synliggörs och ifrågasätts (Young 2000, s.53).  

2.1.1 K R I T I S K A  V I T H E T S S T U D I E R  

Kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmed tydliggör hur kritiska vithetsstudier inte är 

oproblematiska i det att de måste kunna förbli just kritiska för att inte bidra till att reproducera 

rasism. Begreppet vithet är kopplat till den europeiska och västerländska identiteten. Som Ahmed 

menar är vitheten en erfarenhet, något kroppar gör och inte något som kroppar har (Ahmed 2011, 

ss.126,135-136,138). 

 

Ahmed visar genom olika förklaringar hur vita rättfärdigar och reproducerar rasism. En förklaring 

handlar om hur vitheten uppfattas som osynlig (dock endast för de som lever i den) (Ahmed 2001, 

s.208). Ahmed menar att makten i vitheten är just dess osynlighet där den vita kroppen bara ses 

som kropp utan färg (Ibid. s.207). Vidare att vita är rasister per se genom att de gynnas av 

strukturell och institutionell rasism (Ibid.209-210). Rasism förklaras också som något vita skäms 

över och där skammen i sig ”rättfärdigar” rasistiska uttalanden och handlingar (Ibid. 211-213,215). 

Rasismen uppfattas dessutom som något historiskt, vilket bidrar till en uppfattning om att vita 
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historiskt har varit rasister och därmed inte det nu (Ahmed 2004, §13). En annan förklaring är att 

den dominerande bilden av vem rasisten är, gör att vita ser sig som lyckliga och menar att rasisten 

är olycklig och där rasism orsakas av negativa känslor. På detta sätt kan en antirasistisk diskurs 

ligga till grund för en ny diskurs om vit stolthet (Ahmed 2011, ss.216,218). Fortsättningsvis kan 

rasism rättfärdigas av vita som studerat vithet och därmed tar sig tolkningsföreträde i definition av 

vad rasism är. Slutligen görs den vita färgen av vita till en färg bland alla andra vilket därmed 

osynliggör vithetens privilegier (Ibid. ss.221-222). 

Genusvetaren Katarina Mattsson förklarar hur kristendomen, rasbiologin och kolonialismen 

historiskt bidragit till att knyta idén om vitheten till överlägsenhet, där vithet kopplats till 

modernitet och utveckling. Dessutom, menar Mattsson, har den europeiska vitheten lyckats avvisa 

andra vitheter runt om i världen (Mattsson 2005, s.143). Vithetsnormen i Sverige är intimt kopplad 

till svenskhet vilket kan konstruera kategorin ”invandraren”. Invandraren är på så sätt det svensken 

inte är och vice versa (Ibid. ss.140,144-146). Vidare bidrar det även till att begreppet etniska 

svenskar har kommit att betyda vita svenskar (Habel 2012, s.49). Invandraren blir på så sätt den 

som inte är etnisk svensk, även om hen är född och uppvuxen i Sverige. Invandraren konstrueras 

till den Andre där den Andre syftar till den europeiska hegemoniska diskurs, som litteraturvetaren 

Edward Said belyser i Orientalism (1978). Said beskriver Orienten som en idé skapad av och för 

väst. De Andra i Orienten står i kontrast till de normala, naturliga och eftersträvande västerländska 

människorna. De tänkta Andra skapar på så sätt samtidigt en överlägsen europeisk identitet (Said 

1978, ss.63-64,71).  

 

Jag kommer i studien att använda begreppet ras trots dess historiska belastning då, som sociologen 

Ali Rattansi menar, en genom att ersätta rasbegreppet med  kultur eller etnicitet kan förminska den 

koloniala essentialism som ligger till grund för rasism (Rattansi 2007, s.9). Habel menar vidare att 

den artighet som tros finnas i att inte erkänna ras och att uttryck som ”vi är alla bara människor” 

dessutom försvårar och omöjliggör det antirasistiska arbetet (Habel 2012, ss.46,64-65,73). 

2.1.2 A F F E K T E K O N O M I E R  

Förutom den intersektionella teoretiska ingången kommer affektekonomier användas som 

analysverktyg, det vill säga hur känslor spelar roll i konstruerandet av kroppar. Med bakgrund i 
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filosoferna Edmund Husserls orienteringslogik och Frantz Fanons kroppsschema, tydliggör Ahmed 

hur den vita kroppen ges möjlighet att breda ut sig då den ses som den nollpunkt varifrån världen 

börjar. Husserls orienteringslogik handlar om nollpunkten utifrån var världen börjar och hur det 

som ligger runtomkring blir nåbart och tillgängligt. Denna nollpunkt utgår Fanon ifrån när han talar 

om ett kroppsschema som utgår från den vita kroppen som blir nollpunkten i det att det är den 

kroppen som skapat världen och därför känner sig hemma i den (Ahmed 2011, ss.127-129,131-

132).  

 

Genom att sätta in vitheten i en fenomenologisk teori där vithet görs till erfarenhet, visar Ahmed 

hur vithet skapar skiljelinjer och begränsningar mellan kroppar genom vad som blir eller inte blir 

tillgängligt för vissa kroppar (Ahmed 2011, s.126). Ahmed menar att känslor inte bör ses som något 

privat och oskyldigt utan något som just får en avgörande roll i vad som görs nåbart (Ahmed 2011, 

ss.65-66,68). Ahmed lånar nationalekonomen Karl Marx begrepp ekonomi, i syfte att använda 

kapitalets logik om skapande av mervärde, för att visa hur känslor cirkulerar och förskjuts vilket 

resulterar i att värdet höjs (Ibid. ss.67-68). I denna ekonomi fungerar känslor som ett kapital som 

glider sidledes och där vissa känslor så som rädsla och hat klibbas fast genom symboler och figurer 

vid vissa kroppar. Ju mer dessa symboler och figurer cirkulerar desto mer förstärks känslorna (Ibid. 

ss.69-70). Teori om hur känslor på olika sätt påverkar diskursiva konstruktioner blir aktuell att ta i 

betraktande för att kunna svara på studiens frågeställning.  

 

Ahmed visar hur figurationen ”den asylsökande” genom att klibbas ihop med ord 

som ”översvämning” eller ”strömmar in” associeras till förlorad kontroll vilket i sin tur mobiliserar 

känslor som exempelvis rädsla (Ahmed 2011, s.71). Genom diskurser om ”äkta” och ”falska” 

asylsökande, där den falska kopplas ihop med terrorist och hot mot nationen, förstärkts figurationen 

asylsökande som abstrakt, okontrollerbar och främmande. Kärleken till kollektivet och nationen 

bidrar till att känslor som rädsla (och hat) legitimeras. I och med att alla asylsökande är potentiella 

falska legitimeras därmed misstänksamhet och våld mot vissa kroppar (Ahmed 2011, ss.71-72). 

2.2 T I D I G A R E  F O R S K N I N G  

Då det saknas tidigare forskning som behandlar just de två Uppdrag granskningsreportage studien 

ämnar analysera kommer en kortare introduktion av medielogik och den Andre i media bli den 
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tidigare forskning som analysen grundas på. I analysen kommer även annan relevant litteratur 

användas och refereras till utan närmare presentation, så som maskulinitetsforskarna Raewyn 

Connell,  Lisbeth Bekkengen, medieforskarna Simon Lindgren, Ylva Brune samt postkoloniala 

teoretikerna Carol Lee Bacchi och Michel Azar.  

2.2.3 M E D I E L O G I K  

Medielogiken skapar ramar och riktlinjer för hur medier bör välja och presentera sitt innehåll. Det 

är exempelvis inte legitimt att presentera nyhetsinnehåll på ett ironiskt sätt inom nyhetsmedier men 

däremot förväntat av underhållningsmedier (Altheide, 2014, s. 22). Medielogiken ligger också till 

grund för hur mediers innehåll ska uppfattas och tolkas av mottagaren. Uppdrag gransknings 

samhällsreportage ska tolkas som trovärdiga, seriösa och politiskt neutrala. För studien blir därför 

en kortare introduktion av medielogiken relevant då material för studien utspelar sig inom mediala 

ramar och då förståelsen av mottagandet av reportagen innehåll måste förstås utifrån att det 

presenteras som en seriös samhällsgranskande medieproduktion. 

2.2.4 D E N  A N D R E  I  M E D I A  

Hur vithet och svenskhet som maktordningar kopplas till media är ytterligare ett intressant 

forskningsfält för studien. Medieforskaren Ylva Brune beskriver hur kategorin ”invandrare” 

systematiskt på olika sätt görs till den Andre och därmed ställs i kontrast till ”svensken” 

eller ”svenskheten” i media. Brune menar att ”invandraren” generellt osynliggörs i media men att 

de rapporteringar som görs samtidigt kopplar ”invandraren” till vissa negativa teman så som 

exempelvis patriarkala värderingar och kriminalitet (Brune 2006, ss.90-91,101-

102). ”Invandraren”, förtrycks på det sättet både genom att osynliggöras och samtidigt genom att 

framställas som den Andre (Young, 2000, s.81). De få positiva framställningar av ”invandraren”, 

menar Brune, är när ”invandraren” talar gott om Sverige (Brune s.112) 

3 M E T O D  

3.1 K R I T I S K  D I S K U R S A N A L Y S  
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Statsvetaren Kristina Boréus förklarar hur filosofen Michael Foucaults syn på makt som något som 

individer inte har utan istället är utspridd och i ständig förändring inspirerat diskursanalysen. Att 

makt finns överallt och inte minst i detaljerna vilka kommer bli relevanta för min analys (Boréus 

2018, s.18). Diskursanalysen ifrågasätter objektiviteten och har en antiessentialistisk ingång 

(Boréus 2015b, ss.176-177). För att kunna besvara studiens frågeställning kommer kritisk 

diskursanalys användas som metod. Inom diskursanalysen finns det olika metoder och den kritiska 

diskursanalysen inspirerad av lingvisterna Norman Fairclough och Teun van Dijk är den som 

kommer väl till pass i studien, då den kritiskt granskar hur identiteter konstrueras genom diskurser 

vilket är en delfråga i min frågeställning (Lindgren 2005, ss.132-133). Fairclough menar att ett 

första nödvändigt steg i att förstå hur makt reproduceras och förändras är att analysera texter 

(Boréus 2018, s.19). Den kritiska diskursanalysen, som Boréus beskriver, är samhällskritisk och 

blir därför lämplig som metod för att studera hur bland annat rasism, sexism och nationalism 

reproduceras i massmediala texter (Ibid. s.306).  

 

Det kritiska i kritisk diskurs analys handlar om att granska innehållet i sin sociala kontext och på 

så vis avslöja hur vissa diskurser upprätthåller en verklighetsbild som gynnar vissa på bekostnad 

av andra (Ibid. s.308). Mattsson redovisar hur en central del i Faircloughs språk- och maktanalys 

handlar om hur de som besitter diskursiv makt i samhället ges tolkningsföreträde i att förstå̊ och 

tala om världen. Det betyder med andra ord att de som ges tolkningsföreträde i sin tur har möjlighet 

att påverka hur människor tänker, känner och agerar. Vidare förklarar Mattsson hur diskursiva 

konstruktioner av identiteter och subjektspositioner har betydelse för hur människor betraktas och 

bemöts (Mattsson 2005, s.147). Van Dijk tillägger att genom att studera bland annat ordval, syntax 

och ämnesval kan diskursanalysen synliggöra rasistiska praktiker och urskilja fördomar hos 

språkanvändarna, inte minst blad eliterna, till vilka media hör (Boréus 2018, s.320; van Dijk 2005, 

s.118). Slutligen passar den kritiska diskursanalysen för studien då den, likt studiens frågeställning, 

utgår från en maktfråga och har som mål att hitta mönster i texter som i sin tur blir intressanta för 

forskarfrågan (Ibid. ss.312-313). För min studie har den kritiska diskursanalysen som metod 

bidragit till att hitta de mönster och subjektspositioner som gjorts till teman i analysen.  

3.2 B I L D A N A L Y S    

Det som syns i bild är också en typ av ”text”, därmed kan ett tv-program tolkas som något som kan 
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avkodas och läsas (Lindgren 2005, s.15,51). Som del av den kritiska diskursanalysen kommer 

bildanalysen ske parallellt till det som sägs i tal. Jag kommer främst att titta på den generella 

representationen i båda reportagen samt försöka urskilja hur olika subjektspositioner presenteras 

visuellt. Representationer är inte oskyldiga utan därför viktiga att granska (Wallenberg 2008, s.145). 

Inspirerad av kulturteoretikern Stuart Halls konstruktivistiska perspektiv på kultur som 

meningsskapande kommer jag urskilja den hegemoniska läsningen av de representationer och 

miljöer som existerar i Uppdrag granskning (Hall 1997a, s.24, 1997b, s.228). En annan del av min 

bildanalys kommer fokusera på vilka stereotypiseringar som görs i Uppdrag granskning. Som Hall 

konstaterat i sina studier kan stereotyper kopplas till rasifierings- och sexualiseringsprocesser vilka 

är just de jag vill analysera (Hall 1997b, ss.225,231).  

4 M A T E R I A L  

Materialet i studien består av två reportage ur Sveriges televisions Uppdrag granskning som 

började sändas år 2001. Programmet har vunnit priser för sin granskande journalistik och har idag, 

enligt SVTs egna uppgifter, cirka en halv miljon tittare (www.svt.se/nyheter). På tablåwebbplatsen 

tv.nu presenteras Uppdrag granskning som ”Ett av Sveriges ledande program för undersökande 

och grävande journalistik. Programmet vill genom noggranna, rättvisa och modiga reportage ge 

medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Följ reportrarna då de 

granskar myndigheter och inflytelserika organisationer, tränger in i komplexa samhällsfrågor, 

blottlägger missförhållanden och ifrågasätter maktmissbruk” (www.tv.nu). 

 

Uppdrag gransknings popularitet och trovärdighet har stor möjlighet att styra och påverka 

samhällsdebatten vilket, jag menar, gör det viktigt att granska vilka diskurser som är dominerande 

då dessa skapar utgångspunkten för debatter. Dessutom är programmet en produktion av Sveriges 

television, ett bolag ägt av en stiftelse utsedd av regeringen och som politiskt oberoende med 

huvudsyfte att ”[…] granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut 

som rör medborgarna” (www.svt.se).  

 

Reportagen är strategiskt utvalda, dels på grund av studiens omfång men framför allt för att de är 

mest relevanta för uppsatsens syfte. Båda reportagen behandlar temat mäns sexuella våld mot 
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kvinnor och publicerades under våren och sommaren år 2018. Reportaget #metoo och Fredrik 

Virtanen sändes den 30 maj år 2018 och Dömda för våldtäkt sändes den 22 augusti år 2018. 

Reportagen problematiserar teman som kön, genus, etnicitet, ras och klass vilka alla är centrala 

inom genusvetenskapen. Hur det görs och vad som får ta plats i diskussionerna är fokus för studien. 

Materialet är knappt ett halv år gamla när denna studie görs, vilket jag menar gör analysen särskilt 

intressant och aktuell.  

4.1 A V G R Ä N S N I N G A R       

Som ovan nämnt har jag valt att fokusera på två reportage i Uppdrag granskning under den senaste 

säsongen. Från dessa två har jag vidare valt att fokusera på subjektspositioner som jag kunnat 

urskilja i båda reportagen, vilket jag är medveten om kan försumma andra subjektspositioner och 

diskurser. Inga jämförelser med andra medier om temat kommer göras, ingen ytterligare analys av 

#metoo kommer redovisas och inte heller kommer någon spekulation om huruvida Virtanen är 

skyldig eller ej att äga rum. I framtida forskning kring temat vore andra reportage och säsonger av 

Uppdrag granskning samt artiklar och sociala forum som debatterar Uppdrag granskning 

intressant för en djupare och mer omfattande studie. 

5 A N A L Y S  

Analysen har delats in i två delar. Första delen analyserar hur Uppdrag granskning väljer att 

presentera reportagen genom sin inledning, vilken är av stor vikt då den ska få tittarna att inte byta 

kanal. Andra delen är tematisk och uppbyggd efter de subjektspositioner som jag kunnat urskilja i 

båda reportagen: Spridaren, Offret, Pappan och Döljaren. Spridaren syftar till att någon handlar på 

ett visst sätt vilket leder till att konsekvenserna av agerandet sprids. I analysen handlar spridningen 

om att genom olika medier sprida information, idéer och åsikter. Offret i analysen är de som av 

Uppdrag granskning ges ett offerperspektiv, oavsett vad de anses vara offer för. Pappan i analysen 

benämns den som av Uppdrag granskning, synliggör och framhäver en papparoll. Döljaren syftar 

på den som uttrycker sig eller handlar på ett visst sätt döljer information, idéer eller åsikter som 

Uppdrag granskning menar ej ska döljas. 
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5.1 I N L E D N I N G A R  

5.1.1 Analys av inledningen till #metoo och Fredrik Virtanen 

Uppdrag gransknings programledare Karin Mattsson presenterar #metoo och Fredrik Virtanen: 

 

” #metoo, larmet som gått över hela världen – en rörelse med stor kraft och viktigt budskap som 

säkert kommer påverka samhället under en lång tid framöver. Granska vad medierna har gjort i 

rörelsens namn har visat sig svårt, många har tyckt att det här programmet aldrig skulle göras. I 

sociala medier har en lång rad av kända svenska män pekats ut som förövare. Anklagelser som sen 

snabbt plockats upp av etablerade medier. Men stämmer allt som publicerades?” 

 

Uppdrag granskning besitter diskursiv makt och kan därmed definiera världen och verkligheten. 

Diskursiv makt betyder makt att styra vinkling och utgångspunkt för diskussion. Att: ”…många 

har tyckt att det här programmet aldrig skulle göras”, antyder att något som kanske inte borde bli 

sagt kommer att sägas och att programmet kommer avslöja något som ”många” inte vill ska 

avslöjas. Vilka dessa ”många” är och och vad som kommer ”avslöjas” kommer genom kritisk 

diskursanalys analyseras i följande avsnitt. 

 

Som statsvetaren Carol Lee Bacchi (1999) menar så är det själva frågan som definierar svaret. Hur 

frågan formuleras avslöjar diskursen. Definitionen av vad som är problemet bestämmer samtidigt 

vad som är lösningen. På så sätt blir andra definitioner av problem och lösningar osynliga (Bacchi 

1999, ss.2,4). Med frågan: ”men stämmer allt som publicerades?” ifrågasätter Uppdrag granskning 

samtidigt om alla de berättelser om de sexuella trakasserier och övergrepp som kvinna efter kvinna 

blivit utsatta för, verkligen är sanna. Det är deras berättelser som har fått och kunnat ta plats genom 

hashtagen #metoo på sociala forum, nyhetssändningar och i press. Frågeformuleringen i 

presentationen avslöjar en diskurs om kvinnors (o)pålitlighet i sina berättelser och om medier som 

valt (kvinnors) sida när ord stått mot ord. Vilket inte blir en överraskande diskurs då kvinnan 

historiskt har stått för det känslostyrda och opålitliga i kontrast till mannen som ses som 

förnuftsstyrd, rationell och därför som pålitlig (jfr Fraisse). 
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Enligt affektekonomin uppstår och förstärks känslor när vissa kroppar kopplas till vissa ord och 

symboler. I presentationen kopplas kroppen ”kända svenska män” ihop med ordet ”förövare”. Den 

kopplingen blir förvirrande då den ideala förövaren, enligt kriminologen Nils Christie, 

är ”främmande” och därmed inte passar ihop med varken ”svensk” eller ”kändis” (Christie 2001, 

s.48). ”Förövaren” klibbas därmed inte fast till kroppen utan rinner mer av som vatten på en gås. I 

stället blir ”många” boven som vill mörklägga den ”sanning” och ”fakta” som Uppdrag granskning 

ämnar granska. De anonyma ”många” ses som något hemlighetsfullt, något som ska döljas. 

Kvinnorna bakom #metoo klibbas ihop med opålitlighet, tvivel och falska anklagelser. 

Presentationen av programmet har på mindre än en minut förmått att konstruera identiteter som i 

och med att de kopplas till vissa ord i sin tur kopplas till vissa känslor, ”den oskyldigt anklagade 

(vita) mediemannen” och ”de många (kvinnor) som vill dölja sina egna och sina medsystrars falska 

berättelser och anklagelser”.  

5.1.2 Analys av inledningen till Dömda för våldtäkt  

 

Det andra reportaget för studien presenteras med att vi följer nyhetschefen på Strengnäs tidning 

ner i en arkivkällare. Hon säger: ”Här ser ni att vi har lägg från tidigt 1800-tal men här ligger 

tidningarna som… här har vi…”polisen förtegen om de två överfallsvåldtäkterna”. Kvinnan läser 

rubriken på tidningsframsidan som hon håller upp för kameran.  

 

Nästa bild visar en eka i ett lugnt vattendrag i ett soligt Strängnäs samtidigt som reportern säger: ” 

En kvinna är på väg hem när hon först våldtas av en man. När hon tar sig därifrån blir hon våldtagen 

av ytterligare två män. Ett fruktansvärt brott som väckte starka känslor”. Bilden är tillbaka hos 

nyhetschefen i arkivkällaren som fortsätter: ”När jag hörde om det första gången tänkte jag - kan 

det verkligen vara sant? Det är så otroligt ovanligt så ja… kan det vara sant?” 

 

Uppdrag gransknings programledare Ali Fegan syns i bild och fortsätter presentationen av avsnittet 

genom att säga att våldtäkter i Sverige har ökat och därmed trycket på politikerna att få stopp på 

brottsligheten. Att Brottsförebygganderådet (BRÅ) har fått i regeringsuppdrag att kartlägga 

omfattningen och orsakerna och att frågan om gärningsmännens etniska bakgrund som viktig 
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dominerat debatten och skapat splittringar hos såväl forskare som politiker. Fegan avslutar 

med: ”Är det viktigt att veta eller inte? Och frågan är, hur det egentligen ser ut?”  

 

Nyhetschefen i arkivet presenteras inte från början utan först senare får tittaren veta vem hon är. 

Hon ges utrymme att visa upp ett arkiv, nämna läggen från tidigt 1800-tal, vilket kan ses som försök 

till att säkerhetsställa tidningens seriositet och etablering. Det gör nyhetschefen mer trovärdig 

vilket i sin tur ”rättfärdigar” hennes senare generalisering i reportaget. Det går i linje med Ahmeds 

deklaration för hur rasism bortförklaras att vara något som ligger hos okunniga och att vita 

akademiker med sin kunnighet just därför kommer undan med sin rasism. De kan, som Ahmed 

konstaterar, till och med definiera vad rasism är och vilka som är utsatta. Genom att Uppdrag 

granskning framställer nyhetschefen på det sättet, konstruerar de den vita moderna, pålitliga, 

bildade kvinnan. Den konstruktionen står i dikotomi till rasisten, då den snäva bilden av rasisten 

för det första är en man och för det andra en låg eller obildad sådan (Ahmed 2004, §38; de los 

Reyes 2005, s.251).  

 

Uppdrag granskning skapar en motsättning som bygger på känslan som ges genom den idylliska 

svenska småstaden Strängnäs som ekan får symbolisera i motsats till  våldtäkterna som kopplas 

ihop med ”gärningsmännens etniska bakgrund” och ”polisen förtegen”. Genom denna presentation 

befästs en gammal högerextrem konspirationsteori som kulturteoretikern Gayatri Spivak redogör 

för närmare i Can the subaltern speak? (1988) och som utgår från att främmande icke- vita män 

invaderar Nationen och våldtar dess vita kvinnor. Uppdrag granskning förstärker därmed den 

rädsla som diskursen om asylsökande män redan bidragit till.  

 

Genom titeln Dömda för våldtäkt och presentationen om etnicitet och hemlighållande så skapar 

Uppdrag granskning ”bevis” till konspirationsteorin. Att statlig tv varit vänsterorienterad är en 

gammal uppfattning ifrån högern. Det intressanta blir då hur Sveriges Television som oberoende 

politisk kanal, så tydligt kan normalisera rasism, vilket jag vill påstå är det som händer när 

diskursen tar en sådan riktning. Fegans avslutande frågor: ” Är det viktigt att veta eller inte?” 

och ”hur det egentligen ser ut?” får tittaren egentligen redan svar på genom Uppdrag gransknings 

hegemoniska diskurs som avslöjar att: 1. Det är viktigt 2. därför att egentligen så är asylsökande 

män de riktiga våldtäktsmännen (vilket titeln avslöjar genom ordvalet dömda).  
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5.1.3 Sammanfattning av inledningarna  

Genom att, som van Dijk förklarar, eliterna, det vill säga politiker, journalister och forskare skyller 

rasism på högerextrema och ”outbildade” människor görs den strukturella rasismen osynlig och 

ogripbar (van Dijk 2005, s.113). Vidare menar van Dijk att fördomar och diskriminering inte är 

infödda beteenden utan lärs in just från den offentliga diskursen som styrs och granskas av eliterna 

(Ibid. s.114). Genom att Uppdrag granskning konstruerar ”den oskyldigt anklagade vita 

mediemannen”, ”de många kvinnor som vill dölja de falska anklagelserna” i ena och ”den 

oskyldiga staden som våldtas”, ”de modiga journalisterna” samt ”de sanna våldtäktsmännen” i den 

andra upprätthålls en rasistisk anti-feministisk diskurs som förstärker rädslor och hatiska känslor i 

det alltmer aggressiva politiska klimatet. van Dijk frågar sig om elitens diskurser är en del av den 

rasistiska problematiken och att den är så vanlig att den inte ens läggs märke till vilket Uppdrag 

granskning blir ett tydligt exempel på (Ibid.).  

5.2 S P R I D A R E N     

5.2.1 Cissi Wallin och Mia Skäringer som spridarna i #metoo och Fredrik Virtanen 

Journalisten Cissi Wallin intervjuas i ett vitmålat rum utan bilder på väggarna. Bakom Wallin 

hänger vitgröna veckade draperigardiner. Hon börjar berätta: ”Jag visste att många kvinnor hade 

varit utsatta för samma person men de har inte samma mediala plattform som jag, med många 

följare…”. Reportern: ”Mediaprofilen Cissi Wallin ses som en förgrundsgestalt inom den svenska 

metoo-rörelsen. På eftermiddagen den 16 oktober 2017 skriver hon ett inlägg på Instagram”. Nästa 

bild zoomar in Wallins Instagraminlägg och den första raden gulmarkeras samtidigt som den läses 

upp: ”Den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen”. Bilden 

är tillbaka i det vita rummet där Wallin fortsätter: ”Jag kände att jag ville varna också för en farlig 

person som missbrukar den makt som han sitter på. Det var en varningsakt helt enkelt”.  

 

När #metoo och Fredrik Virtanen sänds är Wallin känd för att vara en aktiv feminist i sociala 

medier. En förekommande stereotyp om feministen är den ”okvinnliga” kvinnan som inte alltför 

sällan dessutom menas ”hata” män. En annan nidbild av kvinnor som tar plats och hörs (främst i 

det offentliga rummet) är kvinnan som framställs som både galen och hysterisk vilket inte minst 
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psykoanalytikern Sigmund Freuds teorier bekräftar (jfr Johannisson). Med den bakgrunden 

tillsammans med det sterila, sjukhusliknande rummet kopplas Wallin till ”den galna kvinnan”. Den 

galna kvinnan är nyckfull och opålitlig. Uppdrag granskning konstruerar Wallin genom rummet 

hon placerats i tillsammans med det indirekta budskapet i programmets inledning om kvinnors 

opålitlighet, till en galen feminist som vill hämnas Virtanen genom falska anklagelser. Wallins 

uttryck ”jag kände att jag ville varna” kan läsas som en intuition som den galna kvinnan historiskt 

kopplats till att ha. Känsla är något som klibbats fast vid kvinnokroppen och därför nedvärderats 

(Rattansi s.33). 

 

Nästa bild förtydligar Wallins spridning genom ett högljutt, snabbt tunnelbanetåg i bakgrunden och 

med Wallins Instagraminläggs kommentarfält i förgrunden med rullandes kommentarer: ”vi 

backar”, ”du är så jävla grym och vi är många många tjejer som backar dig…”, ”det är starkt av 

dig…”. Det högljudda tunnelbanetåget tolkar jag som symbol för anonymitet i storstad med högt 

tempo och många människor. Tåget som åker snabbt förbi kan tolkas tillsammans med 

Instagramkommentarerna som något som sker snabbt, anonymt och okontrollerat. Lika svårt som 

att se några människor i tågvagnarna är det att se människorna bakom kommentarerna. 

 

I affektekonomier cirkulerar och förstärks känslor genom att vissa figurationer klibbas ihop med 

vissa ord och symboler som uppfattas hotfulla då de förmedlar känslor av att förlora kontroll 

(Ahmed 2011, ss.69-71). Genom figurationen  ”en galen feminist som vill hämnas Virtanen genom 

falska anklagelser” tillsammans med tunnelbanetågets och kommentarfältets okontrollerbarhet 

konstruerar Uppdrag granskning en negativ framställning av Wallin. Wallins berättelse blir till ett 

okontrollerbart hot som förstärker redan negativa känslor som cirkulerar figurationen (Ibid. ss.71-

72). 

 

Senare in i programmet visas en bild på feministen och skådespelaren Mia Skäringer sittandes 

bakåtlutad med benen i kors och armarna vilandes på herrloungefåtöljens armstöd. Blicken är 

allvarsam och riktad rakt in mot kameran. Reportern informerar om att Skäringer är en av de första 

som delar Wallins inlägg. Nästa bild visar ett par tatuerade händer med rödlackerande naglar 

tippandes på en mobiltelefon. Reportern fortsätter: ” Hon sprider det till sina 230 000 följare. 
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Deckarförfattaren Camilla Läckberg med 190 000 följare länkar till Wallins Instagramkonto och 

mediaprofilen Clara Henry twittrar om det till sina 140 000 följare”. 

 

Den okontrollerbara spridningen tydliggörs återigen, genom bilder på olika mediala inlägg med 

Virtanen i en rörlig bild föreställandes ett punktsystem med en mängd punkter sammanlänkade 

med linjer emellan. Den rörliga bilden kan kopplas till universum då punktkartan skulle kunna 

uppfattas som ett stjärn – eller planetsystem. Uppdrag granskning konstruerar en bild av något 

oändligt och reportern fortsätter: ”Det första dygnet sprids Cissi Wallins anklagelser om att Fredrik 

Virtanen drogat och våldtagit henne till över en halv miljon användare på sociala medier…”  

 

Poängen med att använda en hashtag som #metoo var att effektivt använda sociala medier för att  

nå ut till en stor publik. Genom att använda sociala medier som plattform kan en tystnadskultur 

brytas och omfattningen av sexuella övergrepp mot kvinnor synliggöras. Dessutom kunde män ta 

del av #metoo (som yrvaket deklarerade för hur fruktansvärda dessa övergrepp var). Uppdrag 

gransknings framställning av Wallin och Skäringer visar hellre en okontrollerbar spridning av 

falska anklagelser av ”galna feminister” och förminskar på det sättet #metoos kraft och krav på 

förändring.  

5.2.2 Staffan Danielsson och Joakim Lamotte som spridarna i Dömda för våldtäkt 

Innan Uppdrag gransknings före detta medarbetare, frilansjournalisten Joakim Lamotte kommer 

till tals bygger Uppdrag granskning upp en bild av hur kopplingen mellan etnisk bakgrund och 

kriminalitet, enlig dem, har blivit tabu. Olika politiker och forskare intervjuas för att legitimera det 

antagandet. Reportern konstaterar att: ”ökningen i sig är inte den mest kontroversiella frågan”. 

Fortsättningen med inslag från en riksdagsdebatt om BRÅs regeringsuppdrag, mellan den 

socialdemokratiska justitieministern Morgan Johansson och Centerpartiets riksdagsledamot 

Staffan Danielsson används för att förstärka detta än mer. Johansson: ”Jag ser vad Staffan 

Danielsson ägnar sig åt här… Det är ju faktiskt den typen av retorik som är ägnad just åt att 

misstänkliggöra grupper”. Nästa bild visar reportern och Danielsson som kollar på debatten på en 

mobilskärm, Danielsson: ”Han har inte sagt främlingsfientlig men han kopplar ihop mig med dem 

hela tiden”. Danielssons uttryck ”kopplar ihop mig med dem hela tiden” förklaras inte närmare 

utan det är fritt att tolka vilka ”dem” är. Jag antar att Danielsson syftar på de, enligt honom ”riktiga” 
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främlingsfientliga, vilket i sammanhanget kan tolkas vara Sverigedemokraterna. Genom att 

positionera sig bort från de ”riktiga” främlingsfientliga avskriver sig Danielsson, likt nyhetschefen 

i Strängnäs, från  att vara ”rasisten”, vilken får fortsätta vara den högerextrema eller okunniga och 

obildade. På så sätt kan Danielsson nonchalera sina egna stereotypiserande uttalanden och 

handlingar vilket Ahmed förklarar är  ett görande som inte kommer kunna besegra rasism (Ahmed 

2004, §38).  

 

Danielsson kräver att BRÅ ska kartlägga gärningsmännens nationalitet och frågar sig varför sådan 

statistik ska problematiseras och inte offentliggöras medan exempelvis statistik på arbetslöshet 

eller hälsa kopplat till faktorn ”utländsk bakgrund” inte problematiseras. Habels begrepp 

oreflekterad kunskapsposition tydliggör hur vithet bestämmer det som behöver vetas om världen 

och kan appliceras på Danielsson då hans jämförelse av statistik med fokus på nationalitet avslöjar 

inte bara ett ointresse utan även okunnighet av det koloniala projektets fortsatta rasism under 

förklädnaden ”etnicitet” (Habel 2012, s.61).  

 

Idéhistorikern, Michael Azar, menar att gamla rasistiska föreställningar om de Andra som 

irrationella, hotfulla och laglösa, befästs. Det i sin tur bekräftar idéer om svenskhet kopplat till 

sundhet och ordning där invandrarna kopplas till motsatsen: oordning och kriminalitet (Azar 2005, 

ss.172-173). Vidare menar Azar att politiker och journalister idag använder en diskriminerande 

retorik där ”en inte ska lägga locket på” och en gräns för vad ”vi” kan ”tolerera” leder till 

essentialistiska idéer om ”invandrarna” och deras benägenheter, oavsett vem som inkluderas i 

begreppet ”invandraren” (Ibid.). Socialantropologen Pnina Werbner talar om en ny modern rasism 

kopplad till den moderna staten. Föreställningar om krig och terror har ansetts rättfärdiga en diskurs 

bland liberala politiker, dit Danielsson tillhör, som kommit att handla om ökad säkerhet (Werbner 

2005, ss.5-6). Detta har i sin tur bidragit till att islamofobin rotat sig. Muslimen kopplas till 

fundamentalist och terrorist vilket leder till, vad Werbner kallar, en postmodern typ av rädsla som 

grundar sig på att den Andre hotar det ”vi” värnar starkast om, nämligen mänskliga rättigheter, 

yttrandefrihet och jämställdhet (Ibid. ss.7-8). Danielsson konstrueras av Uppdrag granskning som 

den liberale politikern som genom att ”inte lägga locket på” utan kräva kartläggning av 

brottslingars nationalitet tar ansvar för de demokratiska värdena.  
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Uppdrag granskning visar diagram över dömda våldtäktsmän och konstaterar att: ”En grupp som 

sticker ut är unga män från Afghanistan”. Direkt efter konstaterandet intervjuas Mustafa Panshiri 

som presenteras med att han är född i Afghanistan men bott i Sverige i 20 år och är en förre detta 

polis men som nu jobbar med ensamkommande killar från Afghanistan. Han konstrueras av 

Uppdrag granskning till Afghanistanexpert vilket politiker eller debattörer, enligt etnologen Simon 

Ekström menar ofta blir på grund av deras invandrarbakgrund (Ekström 2006, ss.306-307). 

Panshiri pratar om stark hederskultur i Afghanistan och om frånvaron av släktens ögon och 

patriarken i Sverige som förvirrar de ensamkommande unga afghanska männen. Panshiri och 

reportern träffar fyra unga afghanska män i Kungsträdgården i Stockholm som får prata om varför 

deras landsmän våldtar. Det är det fria, demokratiska, moderna och som Panshiri 

uttrycker: ”Sveriges feministiska syn på kvinnor och jämställdhet och så” som krockar med ett 

gammalmodigt patriarkalt Afghanistan. 

 

Panshiri och de afghanska killarna som intervjuas tillhör de få ”invandrare” som enligt Brunes 

forskning får ta plats i media i en positiv framställning. Brune menar att så länge ”invandraren”  

bekräfta det ”vi” tror och sätter Sverige i god dager så får de synas (Brune s.112). Genom att 

beskriva Sverige som modernt, öppet och demokratiskt i kontrast till Afghanistan bekräftas gamla 

föreställningar om västerlandet och den främmande Orienten. Ytterligare en ”invandrare”, denna 

gång en kvinna, Vänsterpartiets riksdagsledamot Amineh Kakabaveh, ges utrymme för att bekräfta 

det ”vi” tror och tala om hur bra Sverige är. Kakabaveh, som arbetat som socialsekreterare i ”Orten” 

görs genom sin existens Uppdrag granskning autentiskt och trovärdigt vilket reportern 

formulerar: ”I Sverige har frågan om sexbrott och kultur länge varit känslig. Jag ska träffa några 

av de som fått känna av det”. 

 

Hon intervjuas utanför Hallundas tunnelbanestation. Hon verkar vara på språng bärandes flera 

väskor och i flera klipp talar hon i telefon. Kakabaveh säger att ansvaret läggs på offret och inte 

förövaren i många kulturer och att hon själv bråkat om just det med sin släkt i Kurdistan. Reportern 

tydliggör: ”det här har du sett och hört?” Kakabaveh: ”Ja det har hänt i min egen släkt i Kurdistan 

att man skuldbelägger flickan. Till och med kvinnorna. Så det klart att man måste prata om det”. I 

ett senare klipp bekräftar hon: ”Jag vet att det finns fantastiska afghanska män, iranska…alla män 

är verkligen inte kvinnoförtryckare och våldtäktsmän men jag tycker att de som gör det ska man 
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gå till botten med”. Reportern förklarar att hon kallats ”husblatte” för sitt ”engagemang” och 

fortsätter: ”Den som lyft frågan om invandrare och våldtäkter har riskerat att bli stämplad som 

rasist”. 

 

Uppdrag granskning har diskursivt konstruerat kroppar som rasifieras i syfte att 

intyga ”verkligheten” gällande kopplingen mellan vissa etniciteter och våldtäkter. Från den 

självutnämnde afghanexperten Panshiri till den autentiska kurdiska vänsterpolitikern Kakabaveh 

som själv sett förtrycket i vitöga målar Uppdrag granskning upp en bild av hur ”lätt det är att bli 

kallad rasist”. 

 

Det är intressant att förtydliga varför det blir viktigt att få in hederskultur i programmet. Som 

Ekström redogör för så är den gamla biologiska rasismen ersatt av en förklaringsmodell grundad 

på kultur men som behåller samma skillnadsgörande (Ekström 2006, s.288). Ekström menar just 

att kultur är den enda förklaringsmodell till hedersmord som dessutom muslimer, kurder, araber 

anses särskilt benägna att utföra (Ibid. s.286). Genom att den diskursen är dominerande bekräftar 

Kakabaveh det ”vi” redan tror om figurationen ”hedersmördaren” och våra rädslor och hatiska 

känslor förstärks enligt Ahmeds affektekonomi. Som sociologen Aleksandra Ålund och 

samhällsvetaren Alinia Minoo förklarar så görs heller inga individuella skillnader, inget 

intersektionellt perspektiv tas i beaktande där exempelvis klass, genus och etnicitet synliggörs utan 

alla invandrarmän bär på sin hederskultur och blir därmed potentiella mördare (Ålund & Minoo 

2011, ss.46-48). Som de subjektspositioner jag redogjort för ovan så ställer de kulturer mot 

varandra, där den svenska kulturen ses som den upplysta i kontrast till de Andras kulturer som står 

för det efterblivna och traditionella (Ibid. ss.45,59; Azar 2005, s.178).  

 

Reportaget fortsätter i en boxningslokal. Reportern: ”Jag träffar journalisten Joakim Lamotte när 

han tränar Jamshid Safari från Afghanistan som tränar inför SM i kickboxning”. Nästa bild visar 

Lamotte från en video på sin Facebook, arg och upphetsad skriker Lamotte in i kameran: ”Nu har 

jag varit på ännu en skola där tjejer berättar för mig att de blir sextrakasserade av nyanlända killar 

både på och utanför skolan”. Reportern: ”Han har varit reporter på SVT, bland annat för Uppdrag 

granskning men sen några år tillbaka är han känd för sina videorapporter på Facebook med över 

170 000 följare” (följarantalet symboliserar här etablering, förtroende och möjlighet). Lamotte 
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fortsätter upphetsat: ”Och när de berättar det här för sina lärare och rektorer avfärdas det som 

främlingsfientlighet. De blir i princip kallade för rasister när de berättar om sin verklighet och vad 

de utsätts för” 

 

Genom att visa hur Lamotte tränar (läs: frälser) afghanen Safari så rättfärdigas hans generaliserande 

uttalande kring olika etniska gruppen då han ”gör en god gärning”, han räddar inte bara unga 

afghanska potentiella våldtäktsmän utan gör även en feministisk insats genom att visa hur tjejer 

anförtror sig till honom genom att berätta ”deras verklighet”. Lamottes aggressivitet blir ett 

eftersträvande manliga attribut som styrka, auktoritet och handlingskraft men som hos andra 

kroppar tolkas som brutalitet, förtryck och påstridighet, vilket i sin tur bekräftar Lamottes 

samhällsengagemang (de los Reyes 2005, s.242; Rattansi 2007, s.105).  

 

Reportaget fortsätter vidare utanför Lamottes hus. Reportern: ”Han har numera 

övervakningskameror runt hela sitt hus”. Lamotte: ”Här är mitt kontor. När man går upp för trappan 

filmas man”. Reportern: ”Han får ta emot mängder av hot och sover med ett basebollträ i 

sovrummet”. Anonymt telefonsamtal spelas upp: ”Ta det lugnt idiotjävel annars knullar jag dig i 

arslet”. Lamotte står i sitt sovrum hållandes i basebollträt. Reportern frågar: ”Har du det under 

kudden?” Lamotte svarar: ”Nej, det står bakom dörren”. Uppdrag granskning konstruerar på det 

sättet Lamotte till beskyddare snarare än huligan. En beskyddare som under hot fortsätter sitt 

frälsande uppdrag likt Jesus. Lamotte menar att kopplingen mellan invandring och brottslighet 

måste utredas då han konstant stöter på ”det” i sitt jobb. Lamottes uppdrag har över två år varit att 

föreläsa för ungdomar om sexualbrott och kvinnosyn på skolor runt om i landet men är inte längre 

välkommen då han menas projicera rasistiska uppfattningar. Enligt Lamotte handlar det istället om 

att folk inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt och klargör ”Bara för man pratar om att 

invandrare är överrepresenterade i sexualbrott innebär ju det inte att alla invandrare begår 

sexualbrott. De flesta invandrare gör ju inte det, de flesta är ju bra människor”. 

 

När reportern frågar om det kan finnas en risk att han bidrar till främlingsfientlighet svarar 

Lamotte: ”…är läget sådär så måste jag ju berätta om det”. Vidare förklarar Lamotte: ”Jag vet att 

det finns en jävla massa svenska killar som beter sig som svin, men det är inte det som är grejen. 
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För mig handlar det om att se en struktur. Om vi har något strukturproblem här så måste man belysa 

det…” 

 

För att återkoppla till Habels vita kunskapspositioner, där kunskap är vad vithet vet, så handlar den 

första positionen om en sanktionerad okunnig vit position där ras- och hudfärgsproblematik är 

främmande vilket gör positionen oskyldig då den faktiskt inte ”vet”. Den andra handlar om, vad 

Habel kallar för, vitt liberalt tvivel där den upplysta vita tryggt ”vet” vad som är rasistiskt och vad 

som inte är det (Habel 2012, ss.68-69). Habel utvecklar positionerna i tre olika typer av mentaliteter, 

den som förnekar vardagsrasism och, som i linje med Ahmeds problematik kring en snäv bild av 

vem som är rasisten, menar att rasism är mer farligt, fientligt och lättare igenkännbart (Habel 2012, 

s.69; Ahmed 2004,§1). Den andra mentaliteten finns hos de normativt färgblinda, de tycker att 

ordet ras ska tas bort och menar att genom att synliggöra skillnader skapas klyftor (Habel 2012, 

ss.69-70). Den tredje mentaliteten blir oskyldig i sitt ovetande och kan därmed inte förväntas ta 

ansvar för sina uttryck eller sitt handlande. Den här mentaliteten är dessutom övertygad om att vi 

lever i ett postrasistiskt samhälle där det därför är onödigt att tala om skillnader (Habel 2012, s.70).  

 

Paradoxalt nog uttrycker Lamotte att ”om det finns ett strukturproblem så måste det belysas” och 

verkar omedveten om den strukturella rasismen han själv utövar. Det avslöjar dessutom hans vita 

liberala tvivel. Han osynliggör vardagsrasismen existens, verkar omedveten om sin vita position 

dessutom tar han sig rätten att definiera vad rasism är och vad som inte är det. Vidare osynliggör 

uttrycket ”svenska killar som beter sig som svin” svenskheten som etnicitet samtidigt som det 

tydliggör idéen att svenska killar är svin och inte gärningsmän. Svenskheten inlindad i sin vithet 

krockar med begrepp som etnicitet och hederskultur. Ålund och Minoo menar att hedersvåld görs 

till en ”invandrarfråga” där invandrarmannens våld mot kvinnor förklaras med etnicitet och kultur 

och ”svenska” mäns våld mot kvinnor istället får handla om personliga problem, missbruk, psykisk 

ohälsa, brist på utbildning och arbetslöshet (Ålund & Minoo 2011, ss.45-46; de los Reyes 2005, 

s.244).  

 

Den avslutande delen av intervjun visar på ytterligare en oreflekterade vit position. Tillbaka i 

boxningslokalen frågar reportern Safari: ”…känner du andra afghaner som håller på så?”  Varpå 

Safari svarar att han hört om någon men att det är ingen han känner. Att klumpa ihop Safari med 
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andra ”afghaner som håller på så” blir i den vita okunnighetspositioneringen en icke-rasistisk och 

relevant fråga att ställa.  

5.3 O F F R E T  

5.3.1 Fredrik Virtanen som offer i #metoo och Fredrik Virtanen 

Löpsedlar och artiklar som publicerat Virtanen med bild och namn, staplas på hög medan reportern 

konstaterar: ”Men det finns ett problem, ord står mot ord och den som sitter på den anklagades 

bänk nekar till anklagelserna”. Nästa bild visar en nedstämd Virtanen som förbereds inför intervju 

i ett rum med träpanel och oljemålning i guldram. Virtanen tittar ner i golvet. Reportern 

fortsätter: ”Fredrik Virtanen är inte dömd eller åtalad för något av de brott han anklagats för”. 

 

Uppdrag granskning framhåller att Virtanen förlorade sin anställning på Aftonbladet och innan 

intervjun sätter igång öppnar reportern med frågan: ”Stämmer uppgifterna om honom eller offrades 

han i mediernas jakt på en svensk Harvey Weinstein under #metoohösten 2017?”. Genom bilderna 

på en nedstämd (ompysslad av ljudteknikern) Virtanen, markeringen att han inte är dömd eller 

åtalad, formuleringen av frågan om han offrades konstruerar Uppdrag granskning Virtanen som 

offer. En annan formulering hade markerat en annan diskurs, exempelvis: ”Drogade, våldtog och 

trakasserade Virtanen ett dussintal kvinnor?”. Offerdiskursen blir på det sättet den hegemoniska.  

 

Intervjun börjar med att Virtanen ges utrymme att (i detalj) berätta om sina känslor och tankar 

dagen då Wallin lägger ut Instagraminlägget om att ha ska ha drogat och våldtagit henne, vilket jag 

återkommer längre fram i analysen. Senare i reportaget görs ett försök till att ställa Virtanen mot 

väggen med ett antal frågor om anklagelserna mot honom. Han har anklagas för att ha skickat en 

sexvideo till en kvinna han legat med utan att hon visste om inspelningen och som kvinnan 

uppfattade hotfullt. Virtanen menar att det inte är sant men att han filmade henne när hon dansade 

naken framför honom på ett bord. Virtanen fortsätter: ”Jag hade en sån här liten telefon på den 

tiden och det är det här jag menar, om jag filmar det och vi har helt frivilligt sex och sen skickar 

jag en film. Då gör jag det antagligen för att …ja…Ska vi ses igen? eller något liknande. Hur är 

det, eller kan bli, är det någon form av sexuellt trakasseri eller brottslig verksamhet? Det är det som 
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är så Kafkaartat!”. Virtanen fortsätter uppbrusad: ”Alla anklagelser är ju liksom…de blandas ihop 

till en enda stor… jättegrova påståenden medan det är…från helt harmlöst till den här svingrova 

Cissi Wallin-grejen”. 

 

Genom Uppdrag gransknings stängda fråga ”Är det sant?” ges utrymme till ett stängt svar. 

Virtanen ges därmed chans till att svara nej genom att frågan handlar om ifall hon visste om videon 

snarar än om varför han skickat den, vilket är det han svarar på. Han lyckas dessutom lämna ut 

detaljer om kvinnan, så som att hon dansade naken på ett bord. Följdfrågan handlar om ifall han 

fick någon reaktion på videon vilket han inte kommer ihåg. Uppdrag granskning normaliserar 

därmed Virtanens handlande att videon skickades som en invit till att ses igen. Dessutom ges 

Virtanen utrymme att förminska handlingen genom att förklara hur liten hans telefon var på den 

tiden och genom att kalla händelsen för ”helt harmlös” och ytterligare genom att nonchalant inte 

komma ihåg någon reaktion. Då reportern säger att kvinnan i en artikel i Svenska Dagbladet menat 

att hon upplevde det som hotfullt svarar han irriterad: ”Ja, det är det jag inte förstår! Hur är det ett 

hot?!Vad skulle jag ha hotat med? Alltså, vad är hotet? Reportern släpper här temat och inga vidare 

diskussioner om makt, status eller samtycke tas upp.   

 

Som svar på en annan anklagelse fortsätter Virtanen att:”…jag har aldrig haft sex med någon som 

sagt nej eller inte velat, sen har jag haft en massa dåligt sex, precis som alla andra…”. Att nämna 

att en har haft ”en massa dåligt sex” i samma andetag som en försöker rannsaka sig själv från (flera) 

anklagelser om sexuella trakasserier, övergrep och våldtäkt blir ett förminskande av kvinnorna 

bakom anklagelserna. Virtanen ges av Uppdrag granskning tolkningsföreträde att bestämma vad 

som är övergrepp eller ”dåligt sex”. Då en tydlig offerdiskurs dominerar intervjun blir Virtanen 

lamt ställd mot väggen utan några verkligt utmanande följdfrågor. Avslutningsvis konstaterar 

Uppdrag granskning: ”Idag är Fredrik Virtanen arbetslös och skriver på en bok”. Varpå Virtanen 

stryker under att: ”Jag söker rättvisa, inte hämnd. Någon form av upprättelse…”. Uppdrag 

gransknings framställning av Virtanen kan tolkas som en del i upprättelsen.  

5.3.2 Kristina Levin och staden Strängnäs som offer i Dömda för våldtäkt 

Kristina Levin, nyhetschefen i arkivet som presenterades i programmets inledning ges utrymme 

igen direkt efter att åklagaren Henrik Olin berättat: ”…en av gärningsmännen uttrycker…nu 
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kommer jag inte ihåg ordagrant… men något i stil med I´m gonna fuck you swedish girl… eller 

något i den stilen…”. Levin fortsätter från arkivet: ”Många var naturligtvis oroliga för hur det …hur 

ska det här bli när det kommer så många nya människor hit som vi inte känner... (Först nu 

presenteras Levin med namn och profession)…som vi inte vet vilka de är eller hur de är. Hur ska 

det här fungera? Det klart att man ställer sig de frågorna. Och så händer det här och det är liksom 

det värsta som kan hända!” 

 

Våldtäkterna handlar om kvinnohat. Att betona uttrycket ”…fuck you swedish girl” som Uppdrag 

granskning väljer att göra befäster teorin om den hotfulla, främmande mannen som våldtar 

nationens kvinnor (Ahmed 2011, s.86; Rattansi 2007, s.103). Levins uttalande efteråt om 

att ”många” ”naturligtvis” var oroliga blir genom Uppdrag gransknings  klippning av programmet 

en självklar oro som också rättfärdigas då våldtäkterna blir ”bevis”. Levins uttrycker genom ”...som 

vi inte vet vilka de är eller hur de är” ett ”vi och dom-tänk” där de Andra förväntas vara 

annorlunda ”oss”. Diskursen, som Said åskådliggör i Orientalism (1978), är den hegemoniska och 

handlar om hur den Andre är västerlänningens totala motsats vilket resulterar i att det inte blir 

anmärkningsvärt att anta att ”de så många nya människorna som kommer” kommer vara och bete 

sig annorlunda. Även Levins uttryck ”Det klart att man ställer sig de frågorna” blir omärkbart 

då ”man” innebär ”svensken” och som Mattsson förklarar är svensken inte bara västerlänningen 

utan besitter dessutom en social position att exklusivt kunna uttrycka exempelvis oro (Mattsson, 

2005, s.151). Den föreställda svensken anses dessutom demokratisk, jämställd och modern vilket 

rättfärdigar att det är något att försvara (Ibid.). 

 

Vidare in i programmet kommer bilden på ekan i vattnet tillbaka: ” Spåren efter våldtäkterna märks 

fortfarande i Strängnäs”. Efter den bilden är tittaren tillbaka hos Levin i arkivet: ”Bara 

härom…bara för några veckor sedan så pratade jag med kompisar på en middag om det här. Där vi 

pratade just om, liksom, ja, att man tänker annorlunda kring barn, sina barn och hur man skjutsar 

och hämtar och kanske sådär och att man tänker till engång till”. Reportern: ”Dubbelvåldtäkten i 

Strängnäs är bara ett fall av många som skapat diskussioner kring köksborden runt om i Sverige 

och i sociala medier om gärningsmännens ursprung och vilken roll det spelar när de kommer från 

länder där man har en annan syn på kvinnors frihet och sexualitet” 
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Levin och middagsgästernas oro bygger på en alltmer legitimerad rasism som, van Dijk menar, 

startat i politiska och mediala elitdiskurser och som sipprat ner i samhället och blivit till folklig 

rasism. Diskurser om den hotfulla Andre har historiskt varit hegemoniska och har inte minst efter 

terrorattacken i New York 2001 förstärkts och gjort vissa kroppar till ”potentiella terrorister” 

(Ahmed 2011, s.79-80, 83; van Dijk 2005, s.121). Hotet är en tänkt närvaro av något främmande. 

Oroskänslorna cirkulerar, inte bara kring köksbordet, utan konstant i olika mediala och politiska 

sfärer. Känslorna förstärks på det sättet och som Ahmed förklarar bottnar oroskänslan (som kan bli 

hatisk många gånger) i en kärlek om det ”vi” värnar om, om det vita igenkännbara. De ”nya 

människorna”, som oroar Levin, är inte skräckinjagande utan blir skräckinjagande genom 

cirkulerande symboler, ordval och diskurser (Ahmed 2011, s.77). Det som görs värt att älska och 

värna om håller ”oss” ihop genom ett kollektivt oroande eller ett kollektivt hat (Ahmed 2011, 

ss.66,76).  

 

På det sättet blir den Andre, inte bara ett hot för nationen, utan ett personligt hot. Levin upplever 

att hon är personligen hotad, vilket inte minst synliggörs i uttrycket: ”man tänker annorlunda kring 

barn, sina barn och hur man skjutsar och hämtar”. Genom affektekonomiernas inflytande känner 

sig Levin därför som det verkliga offret, vilket hon också konstrueras till genom Uppdrag 

granskning (Ibid. ss.67, 79-80). Det var inte en kvinna som blev våldtagen i Uppdrag gransknings 

diskurs utan även ”svensken”, genom de vita kvinnornas och de vita barnens kroppar och Strängnäs 

som får symbolisera nationen (Ibid.). Ahmed redovisar för, det som Uppdrag granskning 

exemplifierar med Levin, ett resultat av den explosionsartade rädslan efter terrorattacken i New 

York 2001 där personer började associera sig själva med nationen. Det i sin tur gjorde att angrepp 

mot nationen blev personliga och som Levin vittnar om, ser hon sig själv därför på ett personligt 

sätt som ett terroristmål (Ahmed 2011, ss.79-80). 

 

5.3.3 Sofia Näslund som offer i Dömda för våldtäkt 

I bild syns en vit kvinna i blommig klänning med långt utsläppt hår ibland får i en hage mitt ute på 

landet. Reportern: ”Jag träffar Sofia Näslund, som för första gången väljer att öppet berätta om 

våldtäkterna hon blev utsatt för”. I nästa bild sitter Näslund och reportern i en trädgård. Näslund 

börjar (inzoomad) berätta om kvällen hon blev våldtagen, hon börjar gråta och ursäktar sig. I nästa 
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klipp syns häktade män med jackor över huvudet i polisgrepp och reportern redovisar att en algerisk 

och en syrisk medborgare dömts till fängelse och utvisning – men att en tredje är på fri fot. I nästa 

bild står Näslund diskandes i ett mörkt kök. Näslunds röst är inspelad: ”Förut hade jag ett uteliv, 

jag gick ut på krogen med mina vänner. Det är inget jag gör idag”. 

 

Hagen, fåren, den vita kvinnan med utsläppt hår och blommigklänning och trädgården får 

symbolisera svenskheten, vitheten och nationen. Det ideala offret är, enligt Christie , en person 

som lättast når vad Christie kallar för legitim offerstatus (Christie 2001, s.4). För att uppnå 

offerstatus definierar Christie sex olika egenskaper. Bland annat ska offret vara svagt, vilket 

Näslund menas vara i egenskap av att vara kvinna. Offret ska vidare befinna sig på en korrekt plats, 

vilket hon inte gör i nattetid i gränden, enligt Christie (Christie 2001, s.48). Gärningsmannen ska 

vara illvillig vilket han/de blir genom den dominanta diskursen där alla asylsökande män är 

potentiella falska asylsökande som i sin tur legitimerar föreställningar om att de är terrorister och 

våldtäktsmän (Christie 2001, s.48; Ahmed 2011, ss.79,82-83). Det finns dock ett problem för 

Näslund, hon passar inte helt in som idealt offer på punkten att gärningsmannen är okänd. Detta 

blir hon snabbt medveten om av bekanta.    

 

Återigen tillbaka i trädgården. Näslund ger sin mobil till reportern som får läsa kommentarer och 

meddelanden från bekanta medan hon säger: ” …över huvud taget ska man ju skylla sig själv rakt 

av. Det är ju liksom svenska kvinnor ska inte befatta sig med utländska män” Reportern läser upp 

något en nära vän skickat till Näslund om att hon får skylla sig själv som varit på samma fest som 

en av gärningsmännen. Reportern läser upp: ”Hade ni svenska kvinnor hållit er från att befatta er 

med och umgås, förfesta med exotiska fransmän tar ni inte lärdom av vad som händer”. 

 

Det har historiskt alltid funnits förklaringar som skuldbelägger att kvinnor våldtas. Det kan handla 

om alkoholintag, klädsel och som Christie nämner fel plats på fel tid (Christie 2001, s.48). Att 

Näslund socialiserat sig med människor som rasifieras blir hennes skuld, vilket går i linje med det 

koloniala tankegodset om främmande våldsamma män. Genom att koppla Näslund till bilderna 

som tolkas ”svenskhet” konstruerar Uppdrag granskning den vita kvinnan värd att beskyddas. 

Genom att sedan visa Näslund i det mörka köket med det inklippta meningen: ”Förut hade jag ett 

uteliv, jag gick ut på krogen med mina vänner. Det är inget jag gör idag” konstrueras den jämställda, 
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svenska kvinnan som genom den Andres hot och våld inskränkts. På det sättet reproducerar 

Uppdrag granskning idéen om att den främmande mannen i kontrast till den ”svenska” mannen 

hotar jämställdheten (Towns, 2002, s.162). 

Den ideala bilden av offret är inte heller oproblematisk då den dels reproducerar stereotypa idéer 

om femininitet samt bidrar till att offer som faller utanför egenskaperna blir mindre trovärdiga 

(Christie 2001, s.50). Det går att jämföra med Cissi Wallin som efter incidenten hade trevlig 

smskontakt med Virtanen och därmed avskrivs helt den ideala offeridentiteten.  

5.4 P A P P A N  

5.4.1 Fredrik Virtanen som pappan i #metoo och Fredrik Virtanen 

Bilder visas på Virtanen medverkande i en tv-show från 2007, arbetandes på sitt kontor på 

Aftonbladet och sittandes i en morgonsoffa i någon tv studio. Genom bilderna konstruerar Uppdrag 

granskning Virtanen som en populär, lyckad och arbetsam journalist. Reportern: ”I början av 2000-

talet är Fredrik Virtanen en av Sveriges mest kända nöjesjournalister”. Bilden tillbaka i rummet 

med oljemålningen i guldram och Virtanen berättar: ”Det var ett väldigt utsvävande liv. Det var 

mycket sprit och droger, sex och partajande. Krogen nästan varje kväll, nattklubbar tre gånger i 

veckan. Det räckte med att ha en blogg och ett tv-program. Det var något slags rockstjärneliv”. 

Reportern: ”2008 bötfälls Fredrik Virtanen för ringa narkotikabrott – han bestämmer sig för att 

bryta med det gamla”. Nu visas en slowmotion-bild på Virtanen tillsammans med sin fru, Karolina 

Ramqvist, i en färgglad tv-studio. Ljudlöst syns de skrattandes och Virtanen pekar på Ramqvist 

mage. Reportern: ”Samma år träffar han sin blivande fru Karolina Ramqvist. De får två barn. 2011 

börjar han som fristående krönikör på Aftonbladets ledarredaktion. Han skriver om klassfrågor, 

integration och feminism och de kommande åren kommer hans karriär att blomstra”. 

Reportern öppnar intervjun med: ”Om du försöker beskriva den här måndagen den 16 oktober när 

Cissi Wallin lägger ut det här inlägget på Instagram…”  

 

Genom att introducera Virtanen på så sätt konstruerar Uppdrag granskning ”den oskyldigt 

anklagade mediemannen”. Det förstärker inte bara Virtanens trovärdighet utan förminskar 

samtidigt Wallins. Genom att tydliggöra att han ”skriver om klassfrågor, integration och feminism” 
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kan Virtanen tolkas vara ansvarsfull och jämställd. Allt drogande och ”partajande” förminskar 

Uppdrag granskning genom den abrupta (och för Virtanen smärtfria avrundningen): ”2008 bötfälls 

Fredrik Virtanen för ringa narkotikabrott – han bestämmer sig för att bryta med det gamla”. 

 

Uppdrag gransknings slowmotion bild där Virtanen stolt tar på Ramqvists mage kan tolkas 

som ”bevis” på att Virtanen lyckats bryta med det gamla och nu går in i en ansvarsfull papparoll. 

Därför blir Bekkengens begrepp den barnorienterade maskuliniteten intressant att diskutera i 

analysen. Maskulinitetsforskaren Raewyn Connells hegemoniska maskulinitet har kommit att 

utmanas av nya statusmaskuliniteter. Där den barnorienterade maskuliniteten trots kvinnligt kodad 

barnomsorg kan, enligt maskulinitetsforskaren Linn Egeberg Holmgren, behålla sin status då den 

likställs med en medveten, modern och ”god” människa (Holmgren 2012, s.143). Den medvetna 

maskuliniteten blir på så sätt en statusmarkör i det att den symboliserar utbildning och klass. Den 

historiskt frånvarande men auktoritära pappan har genom olika mediala gestaltningar av pappan 

skapat en mer känslomässig och närvarande pappa. Denna pappa har blivit , enligt Bekkengen, en 

eftersträvansvärd identitet att klä sig i och har under de senaste decennierna fått mer utrymme i 

media (Bekkengen 2003, s.198). Mot denna bakgrund är det intressant att se hur den 

barnorienterade maskuliniteten inte bara synliggörs utan även tydliggörs i diskursen om Virtanen. 

 

Den barnorienterade maskuliniteten, som inte bara Virtanen själv vill framhäva, blir den 

dominerande i Uppdrag granskning. Reporterns val av uttryck i att Virtanen ska ”försöka beskriva 

den där måndagen” tydliggör genom dess harmoniska formulering en diskurs som gynnar Virtanen.  

 

Virtanen beskriver att det är en helt vanlig måndag och att han är på väg att hämta sina barn från 

skolan då chefer på Aftonbladet meddelar att: ”… Cissi Wallin har kallat mig…att jag har drogat 

och våldtagit henne och det står på hennes Instagram. Det är precis innan jag hämtar barnen kom 

jag på…”. Virtanen fortsätter: ”Jag har inte mycket val. Jag går och hämtar barnen och låtsas som 

att inget hänt fast allt känns ju jättekonstigt och hemskt och förvirrande. Jag hämtar dem 

på…taekwondon…var det dom tränade då… Där börjar det liksom”. Virtanen framhäver sin roll 

som ansvarstagande pappa, där detaljer som att hämta från skolan och att barnen har aktiviteter inte 

bara avslöjar en barnorienterad maskulinitet utan blir även en statusmarkör.  
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I nästa bild syns en person med matkasse i handen lunkandes i kvällen bland höghus. 

Reportern: ”Senare på kvällen ser han hur det börjar rassla in hatiska kommentarer på hans kanaler 

i sociala medier”. Nästa bild visar rullande kommentarer: ”Hur var helgen? Våldtog du någon eller 

tog du det piano?”, ”Äckliga människa” , ”Fredrik våldtäktsmannen Virtanen”. Reportern berättar 

att Aftonbladets säkerhetsfirma hör av sig och förklarar i procent hur stor risken är att han 

exempelvis ska bli mördad eller få avföring i brevlådan. Den största risken är att någon ska spotta 

på honom på stan eller hoppa på honom och han blir därför avrådd att ta samma väg till jobbet. 

Genom bilderna på mannen med matkassen, hoten i kommentarsfältet och säkerhetsfirmans råd 

konstrueras Virtanen till ”en vanlig kille som går och handlar mat” och som gör det orimligt att 

samma person samtidigt kan kopplas till att vara en våldtäktsman. Att Uppdrag granskning väljer 

att utförligt gå in på säkerhetsfirman som hör av sig till Virtanen tolkar jag som ett tydliggörande 

att Virtanen inte är gärningsman utan offer under hot.   

 

Virtanen fortsätter i intervjun: ”Jag kräks vid en busskur, det är helt galet att se det där för då har 

det verkligen tagit fart och någon säger att jag ”trendar” på Twitter, alla delar det här inlägget och 

så vidare. Då tänker jag redan att.. ah, det här är ju… i det läget… det kändes… livet är ju slut! Det 

finns ingenting att…Hur ska jag göra? Är det bäst att…Är det bäst för barnen om jag inte finns 

längre? Eller är det ändå bättre att de växer upp i den här skammen liksom. Det är ju bara att googla 

mitt namn. Jaha, ska jag gå framför? Ställa mig…Det måste ju se ut som en olycka tänker jag för 

att…Ska jag gå fram framför buss tre eller fyra? Eller så kom jag fram till att… Nej, det går ju inte 

för min fru är ju bortrest. Det är ingen annan…Ingen kommer ta hand om barnen då. Så att jag 

tänker ju väldigt redigt kring det här. Jag kan ändå tänka på…kan ändå logiskt fundera på vad som 

är bäst för familjen”. 

 

Efter Virtanens  redogörelse om hur det kanske ändå är bäst för barnen att han inte ta livet av sig 

klipps Wallin in och reportern frågar: ”När du lade ut det där på Instagram, tänkte du då på hur det 

skulle drabba hans barn och familj idag?” Wallin svarar: ”Ja, absolut att jag har tänkt på hans familj, 

det har jag gjort ganska mycket. Det måste ju vara fruktansvärt att vara familj till en förövare”. 

Vidare påpekar Wallin att det är intressant att hon får den frågan då det är en fråga som enligt 

Wallin ställs just till sexualbrottsoffer och inte andra typer av brottsoffer. När Wallin konfronterar 

reportern om det så avbryter reportern irriterad med: ” Jag frågar ju inte hur du tänkte när du 
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anmälde utan jag frågar om…” Här avbryter Wallin med: ”ja, utan när jag berättade , ja, precis” 

och fortsätter: ” Som jag svarade på det, det klart att jag tänkte på hans familj”. Reporterns irritation  

avslöjar en brist på neutralitet som förväntas av en reporter i ett program som Uppdrag granskning. 

Även om Virtanen inte fysiskt befinner sig i rummet så gör figurationen ”offerpappan Virtanen” 

det genom att återigen ges utrymme.  

5.4.2 ”Ahmed” som pappan i Dömda för våldtäkt 

Åklagaren Olin klipps in igen, han får förmedla att inte alla män på asylboendet är våldtäktsmän 

genom att förklara: ”Flera på boendet reagerade med avsky mot brottet och kände att det indirekt 

drabbade dem”. Därefter intervjuas anonymt ”Ahmed”, han delade rum med en av gärningsmännen 

och vittnade mot honom i rättegången. Han presenteras som ”en som hjälpte polisen” och ”som 

bor idag i en liten ort i Mellansverige med sin familj och studerar till bilmekaniker”. ”Ahmed” 

konstrueras på så sätt till den ”goda, äkta asylsökande” genom att vittna mot ”den onda, falska 

asylsökande” och genom att ha en traditionell familj och för att bidra till framtida samhällsnytta.  

 

”Ahmed” intervjuas i en mörk lägenhet där enbart konturer syns. Innan intervjun klipper Uppdrag 

granskning in en bild där ett barn klättrar upp i ”Ahmeds” knä och kramas. ”Ahmed” redogör för 

sin tacksamhet som han tycker gärningsmännen saknar: ”Sverige har öppnat dörren för er och tagit 

emot er. Hur kan ni göra så och förstöra på det här sättet? Istället borde vi tacka det här landet och 

bära dess ära över våra huvuden”.  

 

Som redan nämnt visar Brune, i sin studie om representationer i media, att människor med utländsk 

bakgrund inkluderas när det handlar om kriminalitet men är generellt annars underrepresenterade 

(Brune 2006, ss.90-91,101-102). ”Ahmed” får exemplifiera vad Brune kallar för den chauvinistiska 

inkluderingen, det vill säga inkludering under vissa premisser som handlar om att visa tacksamhet 

och bekräfta att Sverige är bäst (Brune 2006, s.112). Medans Uppdrag granskning visar ”Ahmeds” 

soffbord där kaffe och kakor är framdukat berättar ”Ahmed” att gärningsmannen berättat att i 

Sverige gör killar och tjejer som de vill, att det inte finns något som hindrar dem och att allt är 

tillgängligt. Genom det framdukade fikat och barnet som kramas, får det symbolisera, kanske 

inte ”svenskhet”, men ”försvenskande” samt ”Ahmeds” tacksamhet och positiva inställning till 
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Sverige som tydliggör dikotomin mellan den ”äkta” och den ”falska” asylsökande. Den Andre som 

kan hantera ”ett modernt, demokratiskt och jämställt Sverige” och den Andre som inte kan det.   

5.5 D Ö L J A R E N     

5.5.1 Emmy Lilliehorn som döljaren i #metoo och Fredrik Virtanen 

Skäringer vill inte ställa upp på en intervju i Uppdrag granskning vilket framställs som att hon har 

något att dölja och istället kontaktas Uppdrag granskning, via Skäringers PR-agent, av #metoo 

samordnaren Emmy Lilliehorn. Ett telefonsamtal mellan Lilliehorn och reportern spelas upp där 

Lilliehorn undrar vilken vinkling Uppdrag gransknings reportage om #metoo kommer ha. 

Reportern fortsätter: ”Efter det här samtalet skriver hon ett inlägg som sprids i flera slutna Metoo 

grupper”. Nästa bild som rullar är på en suddig text där några rader görs läsbara: ”…vi råder er att 

vara försiktiga nu. Tacka inte ja till intervjuer innan ni vet vad intervjun går ut på eller vad vinkeln 

är”. Vidare fortsätter reportern: ”Det som händer nu är att flera personer hör av sig och ifrågasätter 

varför en granskning av metoo-hösten ska göras, som menar att det överhuvudtaget inte finns något 

att granska. Men det får också konsekvensen att nästan ingen kommer att vilja prata med oss”. 

 

Att Lilliehorn hör av sig till Uppdrag granskning och ifrågasätter reportagets vinkling tolkar jag 

som att Lilliehorn är seriös och tar sitt uppdrag som samordnare på allvar. Reporterns respons som 

förvånad över att Lilliehorn frågar efter vinklingen, blir överdriven i det att varken Uppdrag 

gransknings reportage eller någon annan analys kan ses som helt objektiv (Haraway 2008, s.231).  

 

#metoo handlar om att synliggöra ett strukturellt sexuellt förtryck som män utsätter kvinnor för och 

därför kan det vara förståeligt att en, som del av upproren, inte gärna träder fram i ett reportage 

som detta. Ett reportage som Skäringer uttrycker ”rispar lite” på #metoo. Det som är poängen med 

anonymiteten i hashtagen metoo blir här problematisk och konstruerar döljaren.  

5.5.2 Jerzy Sarnecki som döljaren i Dömda för våldtäkt  

Genom hela reportaget, till dov och sorgsen stråkmusik, visas statistik och olika diagram med alla 

som dömts för våldtäkt sedan 2013. Diagrammen visar att majoriteten av våldtäktsmännen är födda 
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i ett icke-europeiskt land. Diagrammen varvas med olika nyhetssändningar tillbaka från sent 1970-

tal som handlar om hur gärningsmännens etnicitet av både forskare och politiker dolts. Till 

diagrammens resultat säger reportern vid ett tillfälle: ”Varför det är så vet ingen idag”. 

 

Professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki intervjuas på sitt kontor på Stockholms universitet. Han 

säger: ”Nu är den här debatten helt förblindad, nämligen det enda intressanta är etniciteten och det 

tycker jag sociologiskt är en relevant faktor men inte den enda. Att det är bara den faktorn som 

undersöks beror ju förstås på den politiska diskursen som råder i samhället”. 

 

Att det inte forskats mer inom ämnet beklagar sig Sarnecki för då han menar att det skulle kunnat 

stoppa den upphetsade debatten som nu tagit fart: ”De unga män som begår våldtäkter kommer 

ofta från länder där kvinnosynen är annorlunda än här i Sverige. Det är helt korrekt. Men låt mig 

påpeka att de här människorna som kommer hit, många av dem har inte alls levt i sina hemländer 

eller har lämnat de tidigt. Många av dem har levt på gator i Teheran, Paris, Marseille eller 

Stockholm. De har levt i grovt maskuliniserade miljöer där de bara har umgåtts med andra män. 

De har levt under väldigt svåra omständigheter och försörjt sig rätt ofta på brott. Hur mycket är 

etnicitet? Hur mycket är fattigdom? Herregud, det är inte så lätt att urskilja, förmodligen är det allt 

sammantaget”.   

 

Här lyfter Sarnecki flera viktiga aspekter varav ingen plockas upp av Uppdrag granskning vilket 

jag tolkar som att Uppdrag granskning ställer sig vetenskapskritiska. Inte heller görs någon 

fördjupning i om anmälningsbenägenheten kan kopplas till en ändrad lagstiftning. Det finns 

forskning som tydliggör hur polis och rättsväsendet reproducerar rasism. (Rattansi 2007, s.137; 

Lappalainen 2005, s.21). Hur vissa kroppar, det vill säga de icke-vita ”invandrarnas” kroppar blir 

stoppade, vilket bland annat leder till att de görs till föremål för polisens uppmärksamhet, grips, 

häktas och döms till fängelse i högre grad än ”svensken” i samma situation (Ahmed 2011, s,142; 

Lappalainen 2005, ss.27,386,433).  

 

Samtidigt som det pratas om statistiken visas även bilder på reportern och en annan (vit) man vid 

ett köksbord bland datorskärmar och staplar av dokument. Det kan uppfattas som att Sarnecki 

misslyckats med sin forskarinsats på det sättet som Uppdrag granskning framställer honom och att 
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de två Uppdrag gransknings medarbetarna gör den verkliga forskningen genom sin journalistiska 

granskning. Genom att lägga fram ”bevis” för vilka våldtäktsmännen är, det vill säga icke-européer 

samt att visa hur ”sanningen” dolts av både forskare och politiker konstruerar Uppdrag granskning 

en diskurs som Sarnecki i en intervju om sin medverkan i Uppdrag granskning menar: ”…bygger 

på en högerextrem konspirationsteori som går ut på att främmande män kommer till Sverige och 

våldtar svenska kvinnor och att etablissemanget, pk-eliten, försöker dölja detta” (www.svt.se). Han 

menar vidare att forskning som finns visar att 13 procent av alla kvinnor som utsätts för våldtäkt 

anmäler. 15 procent av anmälningarna leder till en dom, det i sin tur betyder att 1,5 procent av alla 

våldtäkter i Sverige leder till en dom. Sarnecki kritiserar Uppdrag granskning för att bygga upp 

hela programmet på ett så litet urval och menar att utifrån det kan en inte uttala sig om någon helhet.  

 

Reporterns konstaterande att: ”Varför det är så vet ingen idag” blir anmärkningsvärt då det dels 

finns forskning om rättsväsendets reproducerande av rasism, dels om mäns sexuella våld mot 

kvinnor kopplat till olika maskuliniteter. Konstaterandet blir dessutom anmärkningsvärt i det att 

det inte klargörs vad det:et är, är det icke-europeiska mäns överrepresentation i våldtäktsdomar 

eller är det om att ingen (enligt Uppdrag granskning) forskning har gjorts.   

6 S L U T D I S K U S S I O N   

Syftet med studien har varit att genom en granskande granskning granska Uppdrag granskning och 

se hur olika kroppar diskursivt konstrueras i reportagen #metoo och Fredrik Virtanen samt Dömda 

för våldtäkt. Uppdrag granskning beskriver att de ”vill genom noggranna, rättvisa och modiga 

reportage ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor” (www.tv.nu) 

men utifrån denna studie framstår det snarare som att Uppdrag granskning för makthavarnas 

diskurs. En diskurs som kan trigga igång sexistiska och rasistiska föreställningar i en 

högerpopulistisk tidsanda. ”Medborgarnas verktyg” blir på det sättet, för de som ingår i 

vithetsnormen, en normalisering av rasism och sexism som inte ifrågasätts.  

 

Att konstruera subjektspositionerna: Spridaren, Offret, Pappan och Döljaren har haft tydliga syften 

som förstärkt trovärdigheten i Uppdrag gransknings avslöjande uppdrag. Spridarens syfte, i ena 

reportaget, har varit att befästa teorin om icke trovärdiga, lömska kvinnor och i det andra har syftet 
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istället varit att exemplifiera trovärdiga, modiga och upplysande män. Offrets syfte har i första hand 

varit att definiera hotet. I ena reportaget, där offret är en vit man, definieras #metoos slagkraft och 

kvinnor som hot. I det andra reportaget, där offret är nationen med dess vita barn och kvinnor, blir 

istället hotet den främmande mannen, den Andre. Konstruktionen Pappan har haft som syfte att 

framhäva de ”goda” männen, vilket för Virtanens del också lett till en mer trovärdig offeridentitet. 

Avslutningsvis har syftet med Döljaren varit att ge Uppdrag gransknings reportrar chansen till att 

avslöja något och därmed slutföra sitt uppdrag. Reportrarna avslöjar visserligen genom Döljaren 

ett kunskapsförakt men blir på det sättet samtidigt de ”goda sanningssägarna”. 

 

En vidare slutsats är att Uppdrag granskning behövde klargöra vem som är den ”riktiga” 

våldtäktsmannen genom att först rentvå Virtanen i #metoo och Fredrik Virtanen, för att tre månader 

senare sända Dömda för våldtäkt, vars diskurs inte bara befäste föreställningar utan även känslor 

om den främmande och hotfulla Andre. Uppdrag gransknings diskursiva konstruerande av 

Virtanen gör honom till en individ med en personlig historia som förväntas vara angelägen för 

Uppdrag gransknings nästan en halv miljon tittare. De Dömda för våldtäkt konstrueras tvärtemot 

genom Uppdrag gransknings hegemoniska diskurs till oidentifierbara, hotfulla figurationer, en 

anonym massa som legitimerar rädsla och hat genom affektekonomier.  

 

Avslutningsvis kan en möjlig slutsats vara att då vitheten görs till nollpunkt utifrån var världen 

börjar kan Uppdrag granskning, som vitt rum, förlänga den manliga, vita kroppen som obemärkt 

brer ut sig och därmed osynliggör ett eget ansvar i #metoo. #metoo som synliggjorde att Sverige 

varken är ett jämställt land eller att mäns sexuella våld mot kvinnor är ”importerat”. Denna vita 

utbredning blir till hegemonisk diskurs, vilken reproducerar och normaliserar rasism och sexism 

och gör det möjligt att vissa kroppar kan vara i centrum för en valrörelse 2018 och samtidigt vara 

märkligt osynliga.  
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