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The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City 

Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time 

of the accusations against him until a time after his death. The questions examined 

were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the 

accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the 

journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change 

after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the 

reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter?  

To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 

articles from Dagens Nyheter. The results showed that the roles of all the characters 

change during the coverage. At the time of the publishing of the accusations, Benny 

Fredriksson is represented as an evil dictator that harasses his employees at Stockholm 

City Theatre. After his death, Benny Fredriksson is represented as a victim of 

circumstances, helpless and full of anxiety. At first, the witnesses are represented as 

scared, helpless victims. At the end of the coverage the representation has changed, and 

the victims are instead represented as perpetrators that are accused of lying. The 

journalism goes from being represented as investigative journalism to being represented 

as a media hunt that killed Benny Fredriksson. Overall, Aftonbladet is more defending 

of the witnesses and the journalism while Dagens Nyheter is more defending of Benny 

Fredriksson. The study shows that a death can affect the news coverage and 

consequently how the characters are represented.  
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1 Inledning 

Under hösten 2017 startade den globala metoo-rörelsen, som är ett pågående upprop 

mot sexuella trakasserier, övergrepp och maktmissbruk. Många kvinnor världen över 

vände sig till nyhetsjournalistiken för att uppmärksamma övergrepp de varit med om. I 

samband med rörelsen riktades anklagelser mot flera kända personer. En av dessa var 

den dåvarande vd:n för Stockholms Stadsteater, Benny Fredriksson. I början av 

december 2017 publicerade Aftonbladet anklagelserna mot honom där ett 40-tal 

anonyma vittnen berättade om maktmissbruk och sextrakasserier. I artikeln valde 

Aftonbladet att publicera Benny Fredrikssons namn och detaljerade utdrag ur flera 

vittnesmål. Vid tiden för anklagelserna hade Benny Fredriksson arbetat på Stockholms 

Stadsteater i 15 år. Innan anklagelserna publicerades beskrevs han som en av de ledande 

personerna bakom moderniseringen av Stockholms Stadsteater och många menade att 

han räddat teatern och bidragit till en stor publikökning.  

Två dagar efter anklagelserna avgick han från sin post. Anklagelserna fångades upp av 

övriga svenska medier och fick stor uppmärksamhet. Drygt tre månader efter 

avslöjandet tog Benny Fredriksson sitt liv. Efter händelsen riktades kritik mot 

journalistiken och då främst mot Aftonbladet. Det uppstod då en diskussion som 

handlade om huruvida Benny Fredriksson blivit utsatt för ett mediedrev eller inte. Enligt 

Lars Nord (2014) ligger gränsen mellan den kritiska granskningen och mediedrevet ofta 

i betraktarens ögon. Vi vill undersöka vilken bild läsarna får av journalistikens roll och 

begreppet mediedrev i rapporteringen kring Benny Fredriksson. 

Jesper Strömbäck (2014) beskriver journalistiken som allmänhetens fönster mot 

omvärlden. Hur journalistiken gestaltar olika samhällsfenomen formar alltså 

människors verklighetsuppfattning. Metoo-upproret är en pågående rörelse i samhället 

som påverkar maktförhållandena mellan män och kvinnor. Eftersom vi anser att det är 

ett känsligt ämne som kan få stora personliga konsekvenser menar vi att det är viktigt att 

undersöka nyhetsjournalistikens gestaltning. Hur medierna framställde aktörerna och 

hur rapporteringen kring Benny Fredriksson såg ut bidrog till allmänhetens bild av 

situationen som fått mycket uppmärksamhet och skapat debatt. Med detta i åtanke anser 

vi det vara relevant att analysera rapporteringen kring Benny Fredriksson i samband 

med metoo-rörelsen framställdes.  
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Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har undersökt hur brottsoffer och 

gärningsmän framställs i medier. Deras forskning kretsar främst kring vad som 

karaktäriserar det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen. Det vår forskning 

kan bidra med är en inblick i hur journalistikens rapportering påverkas när premisserna 

förändras. I det här fallet förändras premisserna vid Benny Fredrikssons bortgång och vi 

vill undersöka hur det påverkar bilden av idealiska offer och gärningsmän i medierna. 

Det är också intressant att undersöka om de olika aktörernas roller förändras på grund 

av detta. Vår forskning kan ge en djupare förståelse för hur ett dödsfall kan påverka den 

journalistiska gestaltningen. Vi anser att det är viktigt att journalister är medvetna om de 

konsekvenser deras gestaltningar kan få samt vilka mönster som kan finnas i 

nyhetsjournalistikens rapportering. Detta gäller både skapandet och upprätthållandet av 

samhällets normer och läsarnas uppfattning av olika fenomen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur nyhetsjournalistiken framställde Benny 

Fredriksson under metoo-rörelsen, från anklagelserna mot honom till en tid efter hans 

bortgång. De aktörer vi fokuserar på i vår studie förutom Benny Fredriksson är de 

anonyma vittnena och journalistiken eftersom de har en central roll i rapporteringen. För 

att genomföra vår undersökning har vi valt att analysera och jämföra artiklar ur 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi hoppas att vår studie kan bidra till förståelse för 

hur de olika aktörerna framställs samt hur dessa roller påverkas av att premisserna 

förändras i samband med ett dödsfall. Utifrån detta har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

- Hur framställs Benny Fredriksson i samband med publiceringen av 

anklagelserna?   

- Hur framställs Benny Fredriksson i samband med sin bortgång?  

- Hur framställs de anonyma vittnena och journalistiken? 

- Hur förändras bilden av vem som är offer och gärningsman i samband med 

Benny Fredrikssons bortgång?  

- Vilka skillnader och likheter finns i Aftonbladets och Dagens Nyheters 

rapportering? 
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2 Teori 

Nedan presenterar vi och argumenterar för de teorier vi valt att använda oss av för att 

analysera vårt material. Först beskrivs diskursteorin, följt av gestaltningsteorin och 

därefter redogör vi för teorin om idealiska offer och gärningsmän.  

 

2.1 Diskursteorin 

Enligt Kristina Boréus (2015) är diskurser tolkningsramar för hur vi uppfattar vår 

omvärld. Genom språket och diskurser tillskrivs olika grupper egenskaper och normer.  

Boréus (2015) beskriver hur samhällets normer påverkar de diskurser som finns 

gällande vad som anses vara normalt eller inte, samt samhällets maktstrukturer. 

Diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- 

och betydelsesystem. Eftersom diskurser bidrar till vår verklighetsuppfattning har 

journalistiken en stor roll i att forma människors bild av en händelse eller ett fenomen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att språket aldrig är neutralt och att alla tolkningar 

därför är individuella (Boréus, 2015). 

Enligt Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensen (2000) är det viktigt att förstå 

att diskurser både är skapade och skapare av rådande maktstrukturer. De menar att 

Norman Faircloughs diskursteori är den mest utvecklade modellen för forskning om 

kommunikation, kultur och samhälle inom den kritiska diskursanalysen. Enligt 

Faircloughs teori hjälper diskurser till att bryta ner och analysera sociala värden 

samtidigt som de hjälper till att upprätthålla och spegla sociala strukturer. Diskursiva 

praktiker påverkar maktförhållanden mellan sociala grupper, så som mellan kvinnor och 

män, mellan olika sociala klasser eller mellan etniska minoriteter och majoriteten av 

befolkningen i ett land (Phillips & Winther Jørgensen, 2000).  

Genom att använda diskursteorin i vår analys kan vi undersöka språkets betydelse för 

hur de olika aktörerna i texterna representeras, samt vilka diskurser som finns och hur 

dessa konstrueras. Med hjälp av diskursteorin kan vi analysera vilka maktstrukturer som 

framställs, både mellan män och kvinnor samt mellan personer med olika sociala 

positioner. Diskursteorin är också viktig för att kunna undersöka relationer mellan 

texternas aktörer. Detta gäller både relationer mellan enskilda personer, men också 

relationer mellan olika samhällsgrupper. Vi vill även undersöka vilka beteenden som 

anses vara normala eller inte för olika aktörer och grupper i texterna. Genom 



  

 

4 

diskursteorin kan vi förstå vilka bilder läsarna erbjuds av texternas aktörer och hur dessa 

förändras under rapporteringens gång.  

 

2.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin kan enligt Jesper Strömbäck (2014) delas upp i två aspekter. Den 

första aspekten i gestaltningsteorin handlar om kommunikationens betydelse för hur 

människor förstår och uppfattar sin omvärld. Ordet gestaltning kan förklaras som 

specifika uttryck som organiserar information och skapar sammanhang för människor. 

Gestaltningar formas genom val av vinklar, fakta, ord, källor och betoningar. Strömbäck 

(2014) förklarar att gestaltningsprocesser är ofrånkomliga, då vi gestaltar verkligheten 

varje gång vi kommunicerar med någon. I journalistikforskningen används begreppet 

framing inom gestaltningsteorin. Adam Shehata (2015) förklarar begreppet som en 

metafor för att nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden för människor och 

därigenom även formar människors uppfattningar. Detta innebär att ju mer nyhetstexter 

och medier som människor tar del av, desto större makt har medierna att forma 

människors verklighetsuppfattning.  

Den andra aspekten av gestaltningsteorin är enligt Strömbäck (2014) att journalistiken 

aldrig kan vara en spegel av verkligheten eftersom alla nyheter vinklas och gestaltas 

olika av olika journalister. Det innefattar både val av ämne och vilket berättarperspektiv 

journalisten väljer, men även vilka attribut och källor som får synas i texten. Oavsett om 

journalisten menar att vara neutral uppstår alltid en viss inramning av texten, medvetet 

eller omedvetet (Shehata, 2015). Istället för att se journalistiken som en spegelbild av 

verkligheten bör den därför ses som en gestaltning av verkligheten.  

Claes H. de Vreese (2005) presenterar ansvarsgestaltning som en del av 

gestaltningsteorin. Ansvarsgestaltning används för att undersöka hur 

nyhetsjournalistiken kan presentera ett samhällsproblem med fokus på vem som bär 

ansvar för hur problemet uppstått samt hur det ska lösas. Detta kan påverka mottagarens 

åsikt kring frågan om vilken nivå i samhället ansvaret ligger på. De tre grupperna som 

de Vreese (2005) nämner är stat-, grupp- eller individnivå.  

Eftersom vi i vår studie ska analysera hur Benny Fredriksson, de anonyma vittnena och 

journalistiken framställs är det relevant att ha med gestaltningsteorin. Som Shehata 

(2015) beskriver fungerar nyheter som ett fönster mot omvärlden och därför kan 
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rapporteringen kring Benny Fredriksson påverka människors uppfattning av 

händelserna. Med hjälp av gestaltningsteorin kan vi undersöka vilka berättarperspektiv 

journalistiken valt genom ord, betoningar och vinklar. Även ansvarsgestaltningen är 

viktig för vår studie då texterna kretsar kring ett samhällsproblem och vi vill undersöka 

vem som gestaltas som ansvarig i de olika skeendena.  

 

2.3 Idealiska offer och gärningsmän 

Teorin om idealiska offer och gärningsmän presenteras av kriminologiprofessorn Nils 

Christie (2001). Han menar att vissa personer eller kategorier av individer lättare får en 

fullständig och legitim brottsofferstatus av samhället än andra. Dessa personer är så 

kallade idealiska offer och Christie (2001) listar ett antal egenskaper som är 

gemensamma för dessa. Det idealiska offret är svagt och oftast en väldigt ung eller 

gammal kvinna. Vid tidpunkten för brottet är offret upptaget med ett respektabelt 

projekt. Hon befinner sig även på en plats som det inte finns någon anledning att 

ifrågasätta eller klandra henne för.  

För att ett offer ska anses vara idealiskt krävs en motpol i form av den idealiska 

gärningsmannen. Idealiska offer skapar idealiska gärningsmän och de båda är beroende 

av varandra. Ju mer idealiskt ett offer är, ju mer idealisk blir gärningsmannen och tvärt 

om. Christie (2001) beskriver gärningsmannen som en stor och farlig man med ont 

uppsåt. Han är okänd och har ingen personlig relation till offret. Han får inte heller vara 

lik offret. Ju mer främmande och ju mindre mänsklig gärningsmannen är, desto mer 

idealisk bli han.  

Det finns även tillfällen då gränsen mellan offer och gärningsmän är mindre tydlig. 

Christie (2001) beskriver det icke-idealiska offret som en blandning av gärningsman 

och offer vilket gör det svårt att uppnå offerstatus. Som exempel tar han upp en ung, 

stark man som hamnar i slagsmål med en vän på en krog. Personen blir då en kontrast 

till den oskyldiga och svaga flickan. Han ägnar sig inte åt något respektabelt och kunde 

ha skyddat sig genom att inte befinna sig på platsen. Han känner även gärningsmannen 

och är lika stor och stark som denne.  

De flesta gärningsmän är inte idealiska. I merparten av sina relationer och egenskaper är 

de precis som alla andra. Christie (2001) beskriver den inte-så-idealiska 

gärningsmannen. Här exemplifierad som en knarklangare som begår ett brott genom att 
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sälja knark, men samtidigt hamnat i den situationen genom att vara ett offer för 

samhället. ”Gärningsmän som flyter ihop med offer är dåliga gärningsmän, precis som 

offer som flyter ihop med gärningsmän utgör dåliga offer”, skriver Christie (s. 55, 

2001).   

Teorin är relevant för vår studie då vi vill undersöka hur aktörerna framställs i texterna. 

I rapporteringen kring Benny Fredriksson i samband med metoo-rörelsen anser sig flera 

personer vara offer och anklagar andra för att vara gärningsmän. Vi vill jämföra 

nyhetsjournalistikens gestaltning av dessa med Christies (2001) beskrivningar av 

idealiska offer och gärningsmän för att se vilka likheter och skillnader som finns.  
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3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning vi utgått från vid genomförandet av analysen. 

Vi har använt oss av tidigare forskning kring offer och gärningsmän i medierna, 

mediedrev samt källor. 

 

3.1 Offer och gärningsmän i medierna 

Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har undersökt övergripande mönster i 

brottsofferrapporteringen i svensk dagspress mellan 1995 och 2008 för att se hur offer 

och gärningsmän framställs. Likt Christie (2001) konstaterar Lindgren och Lundström 

(2010) att idealiska offer nästan alltid är unga och välfungerande kvinnor som är utsatta, 

svaga och fria från skuld, medan gärningsmännen framställs som personer utanför 

samhället. Det typiska narrativet för brottsofferberättelser handlar om hur harmoniska, 

positiva och välmående människor viktimiseras. De blir hjälplösa, chockade och fyllda 

av ångest, rädsla och oro. Lindgren och Lundström (2010) förklarar att dessa offer 

ibland kan komma tillbaka till sina liv med hjälp av stöd från familj och vänner.  

Konstruktioner av ”vi” och ”dem” är viktiga vid skapandet av offer och gärningsmän. 

När journalister skriver om offer beskrivs de ofta som en del i ett större socialt 

sammanhang, genom familj och vänner. Denna sociala kontextualisering gör att offer 

framställs som normala och välfungerande personer (Lindgren & Lundström, 2010). 

Förövarna beskrivs istället som del av en avvikande grupp som skiljer sig från övriga 

samhället. På så vis hålls denna grupp ansvarig för brottet och det välfungerande 

samhället slipper bära skulden.  

Vid vissa tillfällen bryts dock detta mönster när kriminella beteenden förklaras som 

relaterade till övergripande sociala, kulturella och ekonomiska omständigheter. När det 

sker måste samhället ta ansvar på en kollektiv nivå (Lindgren & Lundström, 2010). Då 

kan förövarna även ses som offer med tankesättet att de är påverkade och formade av 

sociala strukturer och samhälleliga orättvisor. När en förövares individuella ansvar 

ifrågasätts krävs det att andra personer och förhållanden lyfts fram och tillskrivs 

ansvaret. Vid en sådan förskjutning kan den tidigare gärningsmannen tillskrivas legitim 

offerstatus.  
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Forskningen är relevant för vår studie eftersom vi vill undersöka vilka egenskaper som 

tillskrivs offer och gärningsmän i texterna. Det är intressant att undersöka om 

rapporteringen gällande Benny Fredriksson i samband med metoo-rörelsen följer 

samma mönster som det de kommit fram till. En annan aspekt som är relevant för vår 

studie är hur offer och förövare framställs i förhållande till sociala, kulturella och 

ekonomiska omständigheter. Vi vill även analysera hur den sociala kontextualiseringen 

används när offer framställs som normala, samt hur gärningsmän framställs som 

avvikande.  

 

3.2 Mediedrev 

Sigurd Allern och Ester Pollack (2009) har i sin forskning undersökt vad som 

karaktäriserar ett mediedrev och vilka faktorer som utlöser mediedrevet. De menar att 

det finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att något ska klassas som ett 

mediedrev. Det främsta är att mediedrevet bör handla om offentliga personer som har 

begått omoraliska handlingar. Det kan till exempel röra sig om felsteg i form av 

ogenomtänkta uttalanden eller utnyttjande av maktpositioner.  

För att rapporteringen ska klassas som ett mediedrev krävs det även en omfattande och 

intensiv rapportering där flera redaktioner deltar över en längre tid (Allern & Pollack, 

2009). När en tidning publicerar ett avslöjande är det i sig inte något drev, det blir ett 

drev först när många redaktioner ger händelsen stort utrymme i medierna. Mediedrevet 

är beroende av källor, oavsett om de är anonyma eller inte, för att kunna fortgå. 

Medierna erbjuder en arena där de regisserar dramat och källorna blir aktörer. Allern 

och Pollack (2009) beskriver också att medierna själva kan bli en aktör i dramat. 

Ytterligare ett kriterium för att något ska klassas som ett mediedrev är att utgången av 

mediedrevet är oviss. Ovissheten bidrar till spänning och ger mer uppmärksamhet i 

medierna. Mediedrevet får oftast personliga konsekvenser för den utpekade (Allern & 

Pollack, 2009).  

Lars Nord (2014) har undersökt när mediedrev hamnade på agendan och menar att 

första gången var i mitten på 1990-talet. Diskussionen handlade då om var gränserna låg 

mellan det offentliga och det privata, men också om vilka konsekvenser det kan få att så 

många olika medier bevakar samma händelse likadant. Drevjournalistiken har sedan 

dess diskuterats flitigt och den stora frågan i debatten brukar vara om mediernas 
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avslöjande får rimliga proportioner. Vad som är rimligt finns det inget konkret svar på 

utan det beror till stor del på hur det upplevs av publiken utifrån deras värderingar, 

menar Nord (2014). Gränsen mellan den kritiska granskningen och mediedrevet ligger 

därför ofta i betraktarens ögon.  

Nord (2014) förklarar att drevjournalistiken går att ställa mot sin motsats i form av det 

kritiskt granskande idealet. Medan granskningen uppfattas som självständig och kritisk 

är drevet sensationsdrivet och skandalfixerat. Granskningen fokuserar på 

samhällsrelevans och eventuella maktmissbruk medan drevet intresserar sig mer för 

offentliga personers moraliska och privata agerande. Enligt Nord (2014) är det vanligt 

att dessa går hand i hand och skillnaderna behöver inte vara stora. De senaste åren har 

det blivit en försvarsstrategi för att vinna sympati att förklara sig utsatt för ett drev, 

eftersom begreppet syftar på en orättfärdig journalistik.  

Den tidigare forskningen om mediedrev är relevant för vår studie då flera personer i 

både Aftonbladet och Dagens Nyheter får kalla rapporteringen för ett mediedrev. Vi vill 

undersöka om forskningen gällande mediedrev stämmer överens med det som framgår i 

texterna. Forskningen är även relevant då flera personer får kalla rapporteringen för en 

granskning. Vi vill undersöka hur detta framställs i motsats till mediedrevet. Allern och 

Pollack (2009) beskriver hur medierna kan bli en aktör i texterna vid ett mediedrev och 

vi vill analysera om det även sker i rapporteringen kring Benny Fredriksson.  

 

3.3 Källor 

Jesper Strömbäck (2014) har forskat kring källornas betydelse i svensk 

nyhetsrapportering. Han menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

journalistiken och deras källor. Journalistiken behöver källor för att producera artiklar 

och källor behöver journalistiken för att få ut information och åsikter. En pågående 

diskussion i forskningen handlar om vilken makt källor har att påverka 

nyhetsrapporteringen. När Herbert J. Gans (2004) talar om källornas makt syftar han 

främst på så kallade officiella källor. Med officiella källor avses personer som agerar 

som företrädare för olika myndigheter eller personer som har en social position, makt 

och status i samhället. Icke-officiella källor är vanliga medborgare. Det råder ingen 

större tvekan om att officiella källor har mer inflytande över journalistiken än icke-

officiella källor (Strömbäck, 2014).  
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Vilka av källorna som dominerar utrymmet i medierna beror på vad nyheterna handlar 

om. Ju mer nyheterna handlar om makt eller maktutövning, desto mer dominerar 

officiella källor rapporteringen. När nyheterna handlar om vardagsfrågor förekommer 

det snarare mer icke-offentliga källor (Strömbäck, 2014). Det upplevs ofta att officiella 

källors åsikter och uttalanden har ett högre nyhetsvärde än vad icke-officiella källors 

åsikter och uttalanden har. Detta gör att officiella källor har mer makt än icke-officiella 

källor (Strömbäck, 2014). 

Enligt Strömbäck (2014) är det viktigt att skilja mellan makten att påverka 

nyhetsrapporteringen och makten att bestämma. Källorna har möjligt att påverka men 

det är i slutändan journalistiken som bestämmer vilka källor som får komma till tals, 

vilka uttalanden som ska användas och hur nyheten ska vinklas.  

Den tidigare forskningen om källor är relevant för vår studie eftersom vi vill undersöka 

i vilka sammanhang som officiella och icke-officiella källor får komma till tals i 

texterna. Vi vill även analysera vad källorna får uttala sig om och vilka relationer de har 

till övriga aktörer. Det är även intressant att undersöka om Strömbäcks (2014) tidigare 

forskning om att officiella källor har mer makt stämmer överens med rapporteringen 

kring Benny Fredriksson.  
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4 Metod och material 

I följande kapitel presenterar vi diskursanalys som vi har valt som vår metod och 

förklarar hur vi använt oss av den. Vi presenterar även vårt empiriska material samt 

redogör för hur vi gått till väga när materialet samlats in. I kapitlet redovisar vi sedan 

våra etiska överväganden för att till sist avsluta med kritiska reflektioner kring vår 

studie.  

 

4.1 Diskursanalys  

Vi har valt att undersöka vårt empiriska material genom en diskursanalys. Metoden är 

relevant för vår studie eftersom den undersöker hur diskurser i språket används för att 

skapa och upprätthålla identiteter, normer och maktförhållanden i samhället.  

Kristina Boréus och Charlotta Seiler Brylla (2018) presenterar Norman Faircloughs 

modell för kritisk diskursanalys och förklarar att diskurser gör tre saker med oss och 

samhället. För det första har diskurser en ideationell funktion. De representerar hur 

världen är eller borde vara. För det andra har de en relationell funktion, vilket innebär 

att de konstruerar relationer mellan textens aktörer. Slutligen konstruerar diskurser 

sociala identiteter för personerna i texten.  

När vi genomförde analysen använde vi oss av Faircloughs tredimensionella modell 

som innebär att texten analyseras på tre nivåer. Först analyserade vi texten språkligt 

med fokus på ordval och formuleringar. Därefter undersökte vi den diskursiva praktiken 

genom att analysera vilka tolkningar som erbjöds i texterna. Texterna sattes alltså in i ett 

större perspektiv. Slutligen satte vi den diskursiva praktiken i förhållande till den sociala 

praktiken. Den sociala praktiken står för de samhällsstrukturer som finns där mediernas 

innehåll produceras och konsumeras. På så vis undersökte vi hur texterna i helhet 

förstärkte eller försvagade de maktstrukturer som finns i samhället (Fairclough, 2010). 

Utifrån detta har vi konstruerat våra analysfrågor:  

- Hur representeras Benny Fredriksson i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter?  

- Hur representeras de anonyma vittnena och journalistiken i Aftonbladet 

respektive Dagens Nyheter? 

- Vilka egenskaper tillskrivs texternas aktörer?  
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- Hur framställs relationerna mellan aktörerna i texterna?  

- Vem framställs som ansvarig gällande situationen på Stockholms Stadsteater? 

- Vem framställs som ansvarig för Benny Fredrikssons bortgång?  

 

4.2 Material och urval 

Vi valde att göra en komparativ studie mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi 

valde Aftonbladet då de var först med att publicera anklagelserna mot Benny 

Fredriksson och för att de har mottagit kritik för sin rapportering. I vår analys valde vi 

att jämföra Aftonbladets rapportering med Dagens Nyheters. Detta eftersom Dagens 

Nyheter är en av Sveriges största dagstidningar och inte var den tidning som 

publicerade anklagelserna mot Benny Fredriksson. På så vis ger deras rapportering ett 

bredare perspektiv på hur nyhetsjournalistiken kring Benny Fredriksson i samband med 

metoo-rörelsen såg ut. Vi ville undersöka om det fanns några skillnader eller likheter 

mellan de två tidningarnas rapportering. 

För att få fram relevanta artiklar sökte vi på “Benny Fredriksson” i Mediearkivet 

Retriever den 14:e november 2018. Den första avgränsningen vi gjorde var att välja 

artiklar skrivna från och med den 5:e december 2017 eftersom det var då anklagelserna 

publicerades. Vi valde inget specifikt slutdatum eftersom vi ville få fram alla artiklar 

som publicerats efter Benny Fredrikssons bortgång. Vi valde att använda oss av 

tidningarnas webbartiklar då det gav fler träffar än i den tryckta pressen. Vi jämförde 

även innehållet i ett antal tryckta och webbpublicerade artiklar och kunde konstatera att 

det inte fanns några väsentliga skillnader. Vår sökning på webbpublicerade artiklar gav 

34 träffar på Aftonbladet och 81 träffar på Dagens Nyheter. 

Vi gjorde ett strategiskt urval där vi sållade bort alla åsiktstexter för att de inte 

representerar hela tidningen utan är enskilda personers åsikter. Vi valde även bort de 

artiklar som inte specifikt handlade om Benny Fredrikssons fall i samband med metoo-

rörelsen. Ett antal artiklar fanns publicerade i två versioner och i dessa fall valde vi de 

senast uppdaterade. Efter detta kvarstod 12 artiklar i Aftonbladet och 13 artiklar i 

Dagens Nyheter. Dessa finns bifogade i bilaga 1. Vi menar att vårt urval speglar 

nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson i samband med metoo-rörelsen samt är 
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tillräckligt stort för att besvara våra forskningsfrågor, vilket enligt Boréus (2015) är 

avgörande för att uppnå ett gott resultat.   

 

4.3 Etiska överväganden 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) påpekar att forskare alltid kommer i kontakt 

med människor, antingen via direkt kontakt vid en intervju eller via indirekt kontakt vid 

textstudier. Därför är det viktigt att vara medveten om de konsekvenser som 

forskningen kan ha för människors livssituation. Etiska överväganden vid forskning 

handlar till stor del om att hitta en balans mellan olika intressen och då främst strävan 

efter kunskap i förhållande till individers personliga intressen (Bengt Gustafsson, Göran 

Hermerén & Bo Petterson, 2011).  

I vår studie gjorde vi en etisk bedömning gällande om vi skulle anonymisera Benny 

Fredriksson eller inte. Vi valde att skriva ut hans fullständiga namn då vi gjorde 

bedömningen att det finns ett allmänintresse kring Benny Fredriksson, eftersom han var 

vd för en av Sveriges största teatrar och därmed en publik person. Om vi hade 

anonymiserat Benny Fredriksson genom att kalla honom för ”Stadsteaterns vd” skulle 

han exempelvis ha kunnat förväxlats med Stadsteaterns vd i Göteborg.  

Vi valde att inte skriva ut namnen på källorna som fick uttala sig i texterna då 

rapporteringen rör en känslig händelse. Vid vissa tillfällen valde vi dock att benämna 

personerna efter vilket yrke eller vilken relation till Benny Fredriksson som de hade. 

Detta gällde främst de officiella källor som fick uttala sig. Vi ansåg att det var relevant 

för att kunna analysera texterna utifrån rätt förutsättningar. Vi menar exempelvis att det 

kan påverka analysen om det är en officiell eller en icke-officiell källa som får uttala 

sig. Däremot anser vi att vetskapen om vilken specifik publik person som uttalar sig inte 

tillför något till vår studie. Den enda källan vi benämnde vid namn var kulturminister 

Alice bah Kuhnke, som får uttala sig i en av texterna, då hon är ensam om den posten i 

Sverige och hennes position som just kulturminister var relevant för analysen.  

 

4.4 Metodkritik 

Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2018) är det viktigt att tydligt visa 

tillvägagångssättet vid en diskursanalys. Med tanke på att diskursanalysen består av 
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flera olika steg som alla bygger på forskarens tolkningar är det viktigt med tydlighet och 

överskådlighet av hela processen. Med detta i åtanke har vi varit noggranna med att 

beskriva vårt tillvägagångssätt samt hur vi kommit fram till våra slutsatser.  

Diskursanalyser är aldrig objektiva då de bygger på tolkningar och det finns därför en 

risk att våra åsikter och värderingar färgar resultatet och därmed reliabiliteten. Vid en 

textanalys handlar reliabilitet om att vara så korrekt som möjligt vid tolkning av de 

valda texterna (Bergström & Boréus, 2018). Vi har haft detta i åtanke och varit noga 

med att kunna koppla våra slutsatser till våra valda teorier och tidigare forskning.  

Eftersom vi endast har undersökt två tidningars rapportering representerar vår studie 

inte den generella tidningsrapporteringen kring Benny Fredriksson i samband med 

metoo-rörelsen. Vi gjorde valet att endast undersöka två tidningar för att kunna göra en 

mer djupgående analys, vilket var vårt mål. Då vi analyserade stora delar av de artiklar 

som Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerade menar vi att vår studie ger en 

djupgående bild av hur de båda tidningarnas rapportering såg ut. Vår studie bygger även 

på ett strategiskt urval vilket innebär att resultatet kanske hade sett annorlunda ut om 

urvalet skett på ett annat sätt. Även detta gör att det inte går att dra generella slutsatser 

kring den övergripande rapporteringen utifrån vår forskning.  

Steinar Kvale (1989) menar att validitet är en försäkran om att en kvalitativ studie håller 

hög trovärdighet. Vid kontroll av en kvalitativ studies validitet undersöks användandet 

av empiriska belägg och att en rimlig tolkning gjorts. För att en studie ska ha hög 

validitet menar Bergström och Boréus (2018) att val av metod samt val av texter utifrån 

forskningsfrågorna är viktigt. Utifrån våra forskningsfrågor valde vi därför att göra en 

diskursanalys där vi undersökte texter som rörde rapporteringen kring Benny 

Fredriksson i samband med metoo-rörelsen. Vi menar att diskursanalysen är en relevant 

metod för att få fram ett trovärdigt resultat. 
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5 Resultat och analys 

I vår analys presenteras de diskursiva teman som vi identifierat i texterna. Det första 

temat är Från diktator till hjälplös, där fokus ligger på hur Benny Fredriksson 

representeras. Det andra temat, Från offer till lögnare, fokuserar på hur de anonyma 

vittnena representeras. Avslutningsvis presenterar vi hur journalistiken representeras i 

temat Från granskning till drev.  

 

5.1 Från diktator till hjälplös 

5.1.1 Diktatorn på Stadsteatern 

I samband med Aftonbladets publicering av anklagelserna framställs Benny Fredriksson 

som en maktgalen ledare. Vid beskrivningen av honom används ord som ”diktator” och 

”galning”. De anonyma vittnena får berätta om hur Benny Fredriksson styr 

organisationen genom att han höjer och sänker personer dagligen och njuter av det. En 

person får säga att Benny Fredriksson ”förgör människor”. 

 

Det är många, många som mår dåligt i Bennys närhet. Han utnyttjar människor. Det har 

han inga problem med. Han säger tvärtom stolt att han alltid kunnat sova gott om natten. 

Det är därför han har kunnat hålla på i alla dessa år. Han har inget samvete. (Aftonbladet, 

2017-12-05, Jag får hjärtklappning av att skriva ner detta) 

 

I citatet ovan ges bilden av att Benny Fredriksson utför onda handlingar medvetet. Han 

gestaltas även som en farlig person som saknar samvete och därmed blir mindre 

mänsklig, vilket Christie (2001) menar karaktäriserar en idealisk gärningsman. Något 

som däremot motsäger att Benny Fredriksson skulle vara en idealisk gärningsman är att 

han har en relation till de anonyma vittnena.  

Boréus (2015) beskriver att diskurser hör ihop med samhällets maktstrukturer och de 

anonyma vittnena får beskriva att Benny Fredriksson utnyttjar sin position genom att 

avskeda alla som går emot honom. Det menar vi är ett exempel på hans makt i relation 

till de anonyma vittnena. Något som skiljer Aftonbladets och Dagens Nyheters 

rapportering åt är att Dagens Nyheter fokuserar mindre på vad Benny Fredriksson själv 

ska ha gjort och mer på att han inte ska ha hindrat andra från att begå omoraliska 
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handlingar. Överlag publicerar Aftonbladet mer detaljer kring vad Benny Fredriksson 

anklagas för medan Dagens Nyheter är mer återhållsamma gällande anklagelserna.  

 

Han menar dock att Benny Fredriksson inte ska ses som en förövare, utan mer som någon 

som har låtit förövarna fortsätta vara förövare. (Dagens Nyheter, 2017-12-06, Hård 

ledarstil på Kulturhuset Stadsteatern kritiseras) 

 

När Dagens Nyheter skriver att Benny Fredriksson ”låtit” förövarna vara förövare går 

det att tolka som att han bär ansvaret för deras handlingar. Som de Vreese (2005) 

beskriver ligger fokus vid ansvarsgestaltning på vem som bär ansvar för hur olika 

problem uppstått samt hur de ska lösas. I samband med publiceringen av anklagelserna 

menar vi att Benny Fredriksson gestaltas som den som bär ansvaret för problemen på 

Stockholms Stadsteater.  

 

5.1.2 Hjälten med gott samvete 

Sättet Benny Fredriksson framställs på förändras i texterna som publiceras i samband 

med att han avgår från sin tjänst som vd för Stockholms Stadsteater. I citatet nedan får 

han för första gången under rapporteringen själv uttala sig om varför han avgår. 

Tidigare har de båda tidningarna uppgett att Benny Fredriksson inte velat kommentera 

uppgifterna.  

 

Det är med stor sorg som jag bett om att få bli entledigad från min tjänst. Jag gör det av 

omsorg om Kulturhuset Stadsteaterns framtid, säger han i ett pressmeddelande. Låt mig 

vara tydlig; jag lämnar med gott samvete. Jag är stolt över det som åstadkommits under 

den tid jag varit chef. Men nu har tonläget nått en punkt där detta hotas. (Aftonbladet, 

2017-12-07, Benny Fredriksson avgår som vd för Kulturhuset Stadsteatern) 

 

Aftonbladet låter Benny Fredriksson säga att han lämnar sin tjänst med gott samvete 

och är stolt över det han åstadkommit, vilket får honom att framstå som oskyldig. Enligt 

Strömbäck (2014) formas gestaltningar bland annat genom val av vinklar och källor. 

Ytterligare en källa får uttala sig om Benny Fredrikssons avgång och säger då att han 

avgår ”för att behålla sin värdighet”. Detta går att tolka som att källan försvarar Benny 

Fredriksson och han gestaltas därmed ännu en gång som oskyldig. Läsarna erbjuds även 

bilden av att problemet är att anklagelserna uppmärksammats, inte att Benny 
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Fredriksson möjligen gjort det han anklagas för. Lindgren och Lundström (2010) 

beskriver ett offer som en person som är fri från skuld och vi menar att Benny 

Fredriksson framstår som ett offer för de omständigheter han hamnat i.  

När Benny Fredriksson får säga att han bett om att få avgå går det att tolka som att han 

gör det av egen vilja och inte på grund av de anklagelser som riktats mot honom. Han 

får även säga att han avgår för att det är det bästa för teaterns framtid. Här framgår en 

slags hjälte-diskurs som blir ännu tydligare när hans kollegor får beskriva den roll han 

har haft för Stockholms Stadsteater. 

 

Jag och Benny Fredriksson har haft ett gott samarbete, hans betydelse för svensk 

scenkonst har varit mycket stor. Jag har respekt för det svåra beslut han har fattat om att 

avgå. (Dagens Nyheter, 2017-12-07, Benny Fredriksson tog konsekvenserna av en skum 

granskning) 

 

I citatet ovan får en kollega säga att Benny Fredriksson haft betydelse för ”svensk” 

scenkonst, vilket ger en bild av att han varit en viktig person för hela Sverige. Flera 

källor får även säga att svensk teater inte hade varit densamma utan Benny Fredriksson 

och att han förändrat hela institutionen i grunden. Han framställs som en hjälte som inte 

bara räddat Stockholms Stadsteater, utan förändrat teatern i hela landet.  

 

5.1.3 Inte bara Benny Fredriksson 

En genomgående fråga i texterna är vem som bär ansvar för hur situationen på 

Stockholms Stadsteater ser ut. Enligt de Vreese (2005) handlar en del i 

ansvarsgestaltningen om vilken nivå i samhället ansvaret ligger på. De tre olika 

nivåerna är stat-, grupp- och individnivå. Citatet nedan är ett exempel på när ansvaret 

inte läggs på Benny Fredriksson som individ, utan på styrelsen och stadsdirektören, 

vilket gör att det istället hamnar på gruppnivå.   

 

Om styrelsen och stadsdirektören hade lyssnat så hade Benny sluppit den här 

förnedringen. (Dagens Nyheter, 2017-12-07, Benny Fredriksson tog konsekvenserna av 

en skum granskning) 

 

När Dagens Nyheter låter källan säga ”om styrelsen och stadsdirektören hade lyssnat” 

erbjuds tolkningen att problemet med Benny Fredriksson varit känt länge på 
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Stockholms Stadsteater. Det ger även en bild av att styrelsen och stadsdirektören hade 

kunnat åtgärda problemet och därför bär ansvaret.  

 

Det är ju uppenbart att ledarskapen i stort i vårt samhälle, och inte minst inom 

kultursektorn, är satt under lupp, välbehövlig lupp, och vi behöver vara många som nu tar 

ansvar och nu genomför det förändringsarbete som alla dessa vittnesmål kräver. 

(Aftonbladet, 2017-12-07, Kulturministern: ”Jag respekterar hans beslut”) 

 

I en av artiklarna intervjuas kulturminister Alice Bah Kuhnke. När hon får säga att ”vi” 

behöver ta ansvar går det att tolka som att även hon och hennes kollegor bär ansvaret, 

vilket lyfter ansvaret till den statliga nivå som de Vreese (2005) beskriver. Även här 

erbjuds läsarna tolkningen att de problem som finns varit kända länge, även för staten, 

när Alice bah Kuhnke säger att problemet är ”uppenbart” samt att kultursektorn är satt 

under en ”välbehövlig” lupp.  

 

Jag vill bara säga att det mesta av det som kommit mig till livs inte är direkt kopplat till 

Benny Fredriksson, utan det är andra personer som i de sammanhangen varit chefer. 

(Dagens Nyheter, 2017-12-07, Nya kulturhuschefen hyllar Benny Fredriksson) 

 

När Benny Fredriksson avgår tar en nära kollega över hans position och får berätta hur 

denne ser på det som hänt. I citatet ovan får vi uppfattningen att det även är andra chefer 

som begått omoraliska handlingar och Benny Fredriksson gestaltas som en i mängden. 

Det går att tolka som att fokus inte bara borde ligga på honom. Samtidigt säger den nya 

chefen att ”det mesta” inte handlar om Benny Fredriksson, vilket erbjuder läsarna 

tolkningen att källan ändå är medveten om att det finns problem direkt kopplade till 

honom.  

I ett brev till sina anställda som Aftonbladet tagit del av får Benny Fredriksson säga att 

han varit medveten om situationen på Stockholms Stadsteater.  

 

Jag gjorde det jag trodde var riktigt och tillräckligt, men kan nu i efterhand konstatera att 

jag borde gjort mer, grävt djupare, skapat mig en bättre bild av vad som faktiskt pågick i 

rum där jag inte själv varit närvarande. Och i många fall borde konsekvenserna ha varit 

skarpare. Det står helt klart att vi som arbetsgivare inte fullt ut tagit vårt ansvar för att 

säkerställa en god arbetsmiljö. (Aftonbladet, 2017-12-06, Fredrikssons brev om sexuella 

trakasserier)  
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Vi menar att det går att tolka ”i rum där jag inte själv varit närvarande” som att Benny 

Fredriksson inte har något ansvar för hur problemen uppstått. När han däremot får säga 

att han ”borde gjort mer” erbjuds vi tolkningen att han bar ansvar för hur problemen 

skulle ha kunnat lösas. När han får säga ”vi som arbetsgivare” lyfts återigen problemet 

till den gruppnivå som de Vreese (2005) talar om. De återkommande diskussionerna om 

vem som bär ansvar för även tankarna till det Lindgren och Lundström (2010) kom 

fram till i sin forskning. De förklarar att andra personer och förhållanden måste 

tillskrivas ansvaret när en förövarens individuella ansvar ifrågasätts. Vid en sådan 

förskjutning kan den tidigare gärningsmannen tillskrivas legitim offerstatus. I 

förlängningen kan det göra att gestaltningen av Benny Fredriksson som gärningsman 

blir mindre tydlig.  

 

5.1.4 En bra chef måste vara krävande 

Gans (2004) delar in källor i officiella källor och icke-officiella källor. Med officiella 

källor menas personer som har en social position, makt och status i samhället. Flera av 

de som får uttala sig positivt i samband med Benny Fredrikssons bortgång är välkända 

skådespelare och höga chefer inom teaterbranschen, vilket gör dem till officiella källor. 

Strömbäck (2014) förklarar att officiella källors åsikter och uttalanden har ett högre 

nyhetsvärde än vad icke-officiella källors åsikter och uttalanden har. När officiella 

källor tillskriver Benny Fredriksson positiva egenskaper går det att tolka som att de 

indirekt säger emot det de anonyma vittnena har berättat om. Det ger de välkända 

skådespelarna mer makt att påverka gestaltningen av Benny Fredriksson.  

I uttalandena framställs Benny Fredriksson som en person med två olika sidor. Han 

beskrivs dels som en ”inspirerade” och ”levnadsglad” chef som ägnade hela sitt liv åt 

teatern. Samtidigt får läsarna ta del av negativa beskrivningar av Benny Fredriksson där 

många säger de ofta bråkade med honom. Citatet nedan är ett exempel på detta.  

 

Han har betytt otroligt mycket för mig och gett mig fantastiska roller, men det jag 

verkligen vill lyfta fram med honom – och det här vet jag att jag delar med många andra 

skådespelare på Stadsteatern – var att Benny kunde vara tuff och krävande, men hamnade 

man i kris var han där till 100 procent och stöttade. Då var han fantastisk att ha som chef. 

(Dagens Nyheter, 2018-03-18, Teater-Sverige minns Benny Fredriksson: ”Ägnade hela 

sitt liv åt teatern”) 
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Phillips och Winther Jørgensen (2000) förklarar att diskurser handlar om sociala 

relationer och här framställs relationen mellan Benny Fredriksson och hans kollegor 

som både positiv och negativ. Källan i citatet ovan får beskriva att Benny Fredriksson 

varit betydelsefull för dennes karriär och han framställs som en stöttande person som 

finns där för sina medarbetare. Samtidigt är citatet ett exempel på hur de negativa 

egenskaperna lyfts fram när personen får beskriva Benny Fredriksson som tuff och 

krävande. När källan får säga att denne delar sina upplevelser med många erbjuds bilden 

av att det är den generella åsikten på Stockholms Stadsteater om Benny Fredriksson.  

Diskurser innefattar även vad som anses vara normalt eller inte (Boréus, 2015). Vi 

menar att läsarna vid flera tillfällen erbjuds tolkningen att handlingarna Benny 

Fredriksson anklagas för är oundvikliga i hans position. I citatet nedan får källan 

uttrycka att det är självklart att det finns saker att anmärka på efter ett långt arbetsliv 

inom teatern, vilket kan ses som ett exempel på denna normalisering.  

 

Det här var en människa som ägnade hela sitt liv åt teatern, så det är klart att det finns 

saker att anmärka på, men man kan säga mycket om alla mina Dramatenchefer jag haft 

genom åren. (Dagens Nyheter, 2018-03-18, Teater-Sverige minns Benny Fredriksson: 

”Ägnade hela sitt liv åt teatern”) 

 

Ännu ett exempel på hur anklagelserna mot Benny Fredriksson normaliseras är när 

personer får lyfta fram att andra chefer har missbrukat sin makt och behöver förbättra 

sitt ledarskap. I föregående citat ser vi ett exempel på detta när Dagens Nyheter låter 

källan berätta att alla Dramatenchefer denne haft går att anmärka på. När personen får 

säga att det gäller ”alla” går att tolka som att det är oundvikligt.  

Ibland kan kriminella beteenden förklaras som relaterade till övergripande sociala, 

kulturella och ekonomiska omständigheter. Då måste samhället ta ansvar på en kollektiv 

nivå och förövare kan ses som offer som är påverkade av sociala strukturer och 

samhälleliga orättvisor (Lindgren & Lundström, 2010). Vi menar att Benny Fredriksson 

delvis framställs som ett offer för den kultur som råder på Stockholms Stadsteater.  

 

5.1.5 Ångestfylld och hjälplös 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) handlar det typiska narrativet för 

brottsofferberättelser om hur harmoniska och välmående människor viktimiseras. De 
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blir chockade, hjälplösa och fyllda av ångest. I en av artiklarna får Benny Fredrikssons 

fru uttala sig om sin man och säger då att hon ”aldrig sett honom deprimerad tidigare” 

och att han var stolt över det han skapat på Stockholms Stadsteater. Hon får även 

förklara att han började må dåligt på grund av anklagelserna och drabbades av 

posttraumatiskt stressyndrom. Detta går tolka som att Benny Fredriksson gick från att 

vara välmående till ångestfylld och hjälplös, vilket stämmer överens med det typiska 

narrativet för brottsofferberättelsen som Lindgren och Lundström (2010) beskriver. I 

citatet nedan exemplifieras detta ytterligare.  

 

I det läget hade han hunnit bli mycket sjuk, berättar [Benny Fredrikssons fru], inte bara 

ledsen och förtvivlad. ”Håret stod på ända och han hasade fram. Han tog några steg och 

sedan såg det ut som att nu trillar han. Det var en svårt sjuk människa jag hade vid min 

sida. (Dagens Nyheter, 2018-09-02, [Benny Fredrikssons fru]: Det är som en ond dröm, 

men jag försöker inte förtränga det) 

 

I artiklarna efter Benny Fredrikssons bortgång är det ofta anhöriga som får uttala sig om 

honom. Lindgren och Lundström (2010) förklarar att offer ofta beskrivs som en del av 

ett större socialt sammanhang, genom familj och vänner. Detta bidrar till att offret 

framställs som en normal och välfungerande person. När Benny Fredrikssons fru får 

uttala sig om honom får han rollen som en välmående och harmonisk make. När hans 

nära kollegor får uttala sig framställs han som en god vän och en bra chef. Detta passar 

även in på Christies (2001) teori om att de flesta gärningsmän inte är idealiska, utan är 

som alla andra i sina relationer och egenskaper. Benny Fredriksson framställs alltså som 

en inte-så-idealisk gärningsman.  

 

Efter att under 16 års tid ha vigt sitt liv åt att leda och utveckla Kulturhuset Stadsteatern 

lämnade Benny Fredriksson abrupt sitt livsverk till följd av ett gränslöst mediedrev. Det 

var både fruktansvärt sorgligt och orättvist. Hos honom skapades ett sår som icke gick att 

läka. Det är en stor tragedi. (Dagens Nyheter, 2018-03-20, Kulturhuset Stadsteatern: 

Benny Fredriksson avslutade själv sitt liv) 

 

När källan i citatet ovan får säga att Benny Fredrikson vigt sitt liv åt att leda och 

utveckla Kulturhuset Stadsteatern och använder ordet ”livsverk” framstår hans arbete på 

Stockholms Stadsteater som hederligt. Enligt Christie (2001) är det ett kriterium som 
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bidrar till att skapa det idealiska offret. Källan får även uttrycka att det var ”orättvist” att 

Benny Fredriksson fick avgå, vilket gör att han återigen gestaltas som oskyldig.  

 

5.2 Från offer till lögnare  

5.2.1 ”Hjälp oss”  

I samband med publiceringen av anklagelserna gestaltas de anonyma vittnena som 

rädda och utsatta. Flera av vittnena får berätta om hur de fick arbeta trots att de var 

sjuka eller gravida. Vi får även ta del av berättelser där en kvinna pressats att göra en 

abort och en man tvingats repetera naken. Vittnena får förklara att de har gjort som de 

blivit tillsagda på grund av rädslan att förlora sina jobb, ”öppnar du munnen får du gå”, 

får en person säga. Detta gestaltar vittnena som tydliga offer. Precis som Christie (2001) 

beskriver ska offer vara svaga i förhållande till den starka gärningsmannen. I ett 

gemensamt brev skriver de anonyma vittnena ”hjälp oss få bort Benny Fredriksson”. 

Detta förstärker bilden av att vittnena är offer som är för svaga att på egen hand få bort 

den starkare gärningsmannen Benny Fredriksson. 

 

På teatern är människovärdet noll. Vi var travhästar som någon satsade pengar på för att 

se hur långt de orkade springa. Gravida spelar två föreställningar och repar en tredje, 

fysiskt krävande, trots att de ska föda några veckor efter premiären. För att vara duktiga 

och inte besvärliga. (Aftonbladet, 2017-12-05, Jag får hjärtklappning av att skriva ner 

detta) 

 

När vittnet får säga att människovärdet är noll på teatern och liknar de anställda vid 

travhästar går det att tolka som att Stockholms Stadsteaters fokus ligger på pengar 

snarare än skådespelarnas välmående. Citatet visar även att skådespelarna på 

Stockholms Stadsteater arbetar hårt. Christie (2001) beskriver att det idealiska offret 

utför en respektabel syssla på en plats han eller hon inte kan anklagas för att befinna sig 

på. Här är den respektabla sysslan deras hårda arbete och de kan inte anklagas för att 

befinna sig på Stockholms Stadsteater.  

Enligt Phillips och Winther Jørgensen (2000) är en viktig del i diskursteorin 

maktstrukturen i samhället mellan män och kvinnor, där kvinnor är underordnade män. I 

vittnesmålen får vi veta att dessa maktstrukturer upprätthålls på Stockholms Stadsteater 
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genom att Benny Fredriksson låter mäns handlingar passera medan kvinnor avskedas 

om de säger emot honom.  

 

Benny Fredrikssons hantering av geniförklarade manliga skådespelare som gått över 

olika gränser är en provkarta på olika tekniker att sopa problem under mattan. 

Konsekvent har de fått stanna, medan kvinnor som kommit med kritik har fått lämna 

huset. (Aftonbladet, 2017-12-05, Teater-vd:ns hårda ledarstil har skapat tystnadskultur) 

 

Återigen går det att applicera Christies (2001) tankar om det idealiska offret. Han menar 

att offer ofta är kvinnor som utsätts av en man. I citatet ges läsarna bilden av att de 

kvinnliga skådespelarna är mer utsatta än de manliga skådespelarna på Stockholms 

Stadsteater. Det finns alltså en diskurs som visar på att Benny Fredriksson diskriminerar 

kvinnor. Vi menar att detta är ett exempel på hur diskurser bidrar till att upprätthålla 

maktstrukturer i samhället, som Phillips och Winther Jørgensen (2000) förklarar.  

 

5.2.2 En enad Stadsteater   

I både Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering har vi identifierat ett 

genomgående diskursivt tema där Stockholms Stadsteater beskrivs som en enhetlig 

grupp med kollektiva känslor. I början av rapporteringen framställs alla på Stockholms 

Stadsteater som rädda för Benny Fredriksson. Ett återkommande ord i artiklarna som 

publiceras är ”tystnadskultur”. I en tystnadskultur upprätthålls det som pågår genom att 

ingen ifrågasätter det. En person får säga att ”hela teatern viskade i korridorerna”, vilket 

tyder på att alla var medvetna om situationen men att ingen valde att prata om den. På så 

vis upprätthölls tystnadskulturen.  

 

Jag får hjärtklappning av att skriva ner detta. Jag är fortfarande rädd för honom, vad han 

kommer att göra om han får reda på att jag berättat. Han samlar information om dig från 

alla han kan komma åt. Han påminner dig konstant om skulden du bär till honom och 

teatern, för alla fina roller du har fått. Han har satt sådan skräck i alla att ingen vågar 

prata. (Aftonbladet, 2017-12-05, Jag får hjärtklappning av att skriva ner detta) 

 

När källan får säga att ”ingen” vågar prata går det att tolka som att det innefattar hela 

Stockholms Stadsteater och därigenom gestaltas alla som rädda. Källan berättar även 

om sin rädsla för vad Benny Fredriksson kommer att göra om han får reda på att denne 
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berättat. Vi får bilden av att det är rädslan för Benny Fredriksson som bidrar till att 

tystnadskulturen på Stockholms Stadsteater upprätthålls.  

Efter Benny Fredrikssons bortgång förändras bilden av Stockholms Stadsteaters 

personals gemensamma åsikt. De går från att vara rädda till att vara sörjande. Flera 

personer får uttala sig om att personalen är chockade och att det finns ett behov att 

samlas och finnas där för varandra.  

 

Sorgen över vad som inträffat är stor och vi behöver ta hand om varandra och vara 

tillsammans i denna svåra tid. Av omtanke om vår personal har vi tagit beslutet att ställa 

in kvällens teaterföreställningar. (Aftonbladet, 2018-03-18, Stadsteater ställer in 

föreställningar) 

 

När källan får säga att de behöver ta hand om varandra går det att tolka som att de 

kollektivt sörjer Benny Fredrikssons bortgång. Detta förstärks ytterligare när 

Aftonbladet låter källan berätta att de ”av omtanke om vår personal” ställer in 

teaterföreställningarna. Detta visar att det är hela personalen som sörjer, vilket även 

innefattar de som från början var rädda för Benny Fredriksson. Boréus (2015) beskriver 

att diskurser påverkar vad som anses vara normalt eller inte i samhället. När Stockholms 

Stadsteaters personal beskrivs som en enad grupp blir de egenskaper gruppen tillskrivs 

normen för hur alla individer som tillhör gruppen ska vara. Normen för Stockholms 

Stadsteaters personal blir alltså att sörja Benny Fredrikssons bortgång.  

 

5.2.3 Lögnare med onda avsikter 

Efter Benny Fredrikssons bortgång blir det en diskussion om huruvida de anonyma 

vittnena gjorde fel i att gå till pressen, om de talade sanning eller om de överdrev. 

Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering kring detta skiljer sig åt. Båda 

tidningarna har valt att referera till en intervju som Benny Fredrikssons fru har gjort i 

Sveriges radio, men de väljer att ta med olika citat. Christie (2001) framhåller att en 

typisk gärningsman gör något med onda avsikter. I citatet nedan låter Dagens Nyheter 

frun säga att det var ”brottsligt” att vittnena ”gaddade ihop sig” och gick till pressen, 

vilket gör att vittnena gestaltas som gärningsmän.  
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Han var chef i många år, och kanske hade han en lite för lång lista med folk som inte 

tyckte om honom. Några har han säkert gjort besvikna och ledsna. Han var inte ofelbar. 

Men att gadda ihop sig, gå till en tidning och göra en affär av det, det tycker jag är 

brottsligt. (Dagens Nyheter, 2018-09-02, [Benny Fredrikssons fru]: Det är som en ond 

dröm, men jag försöker inte förtränga det) 

 

När frun får säga att Benny Fredriksson säkert gjort några ”besvikna och ledsna” går det 

att tolka som att hon förmildrar de anonyma vittnenas anklagelser. Gestaltningen kan då 

bli att vittnena anklagade honom för att de fått sina känslor sårade och inte för de var 

utsatta för någon form av maktmissbruk. I Aftonbladets rapportering läggs mindre fokus 

på huruvida vittnena ska ha talat sanning eller inte. De väljer i princip bort alla citat där 

Benny Fredrikssons fru påstår att vittnena ljuger, förutom i citatet nedan.  

 

Hon är kritisk mot Aftonbladet och de som vände sig till tidningen med anonyma och vad 

hon kallar falska historier. (Aftonbladet, 2018-08-31, [Benny Fredrikssons fru] talar ut 

efter makens Benny Fredrikssons död)  

 

Aftonbladet låter Benny Fredrikssons fru säga att vittnenas historier är falska, men när 

de skriver ”vad hon kallar” går det att tolka som att Aftonbladet tar avstånd från hennes 

uttalande. Enligt Strömbäck (2014) är val av vinkel en stor del av gestaltningsteorin och 

vi menar att Aftonbladet här väljer en annan vinkel än Dagens Nyheter, som gör att de 

anonyma vittnena inte tillskrivs rollen som lögnare och gärningsmän.  

 

5.3 Från granskning till drev 

5.3.1 Räddaren i nöden  

I både Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering finns det ett genomgående 

diskursivt tema där Aftonbladets publicering av anklagelserna presenteras som en viktig 

och relevant granskning. Diskursen genomsyrar hela Aftonbladets rapportering, medan 

den främst är synlig i början av Dagens Nyheters rapportering. Genom att tidningarna 

benämner Aftonbladets publicering som en ”granskning” och ett ”avslöjande” erbjuds 

läsarna bilden av att publiceringen var relevant och att förhållandena på Stockholms 

Stadsteater behövde bli publika.  
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Enligt Nord (2014) är journalistikens ideal att vara kritiskt granskande med fokus på 

samhällsrelevans och eventuella maktmissbruk. Eftersom båda tidningarna menar att 

Aftonbladet genomförde en granskning och rapporterade om maktmissbruk, framställs 

deras rapportering som idealisk journalistik. Aftonbladet skriver även att deras 

rapportering var relevant då den rörde ”Sveriges största skattefinansierade 

kulturinstitution”. Då framställs publiceringen som relevant för hela samhället, inte bara 

för Stockholms Stadsteaters personal. I citatet nedan låter Aftonbladet även en källa 

lyfta rapporteringens samhällsrelevans med fokus på skattepengar.  

 

Han köper upp pjäser som till exempel Dramaten signalerat att de vill ha. Sedan sätter 

han aldrig upp dom, utan gör affären enbart för att hindra konkurrenten att sätta upp 

pjäsen. Om någon räknar på det så har många skattekronor gått åt till bara den bisysslan, 

skriver en före detta chef. (Aftonbladet, 2017-12-05, Teater-vd:ns hårda ledarstil har 

skapat tystnadskultur)  

 

Som vi tidigare konstaterat framställs de anonyma vittnena som offer som vänder sig till 

Aftonbladet för att få hjälp. Vi menar att det finns en diskurs där Aftonbladet framställs 

som ”räddaren i nöden” när de publicerar uppgifterna. När källan i citatet ovan gör 

Benny Fredrikssons beteende till ett problem för skattebetalarna går det att tolka som att 

Aftonbladet även räddar allmänheten.  

 

För kulturminister Alice bah Kuhnke är det viktigt att hon och andra makthavare nu 

fortsätter det arbete som Aftonbladet och andra medier har påbörjat. (Aftonbladet, 2017-

12-07, Kulturministern: ”Jag respekterar hans beslut”)  

 

I citatet ovan skriver Aftonbladet att kulturminister Alice bah Kuhnke anser att 

Aftonbladet påbörjat ett viktigt arbete, vilket går att tolka som att publiceringarna var 

relevanta. Alice bah Kuhnke är en minister och därmed en officiell källa. Enligt 

Strömbäck (2014) väger officiella källors åsikter tungt och eftersom Alice bah Kuhnke 

är en representant för staten går det att tolka som att svenska staten legitimerar 

Aftonbladets granskning.  
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5.3.2 Drevet mördade Benny Fredriksson 

Ett annat diskursivt tema vi identifierat gällande Aftonbladets publiceringar är att de 

framställs som ett mediedrev, vilket Nord (2014) menar är det kritiskt granskande 

idealets motsats. Flera personer får kalla rapporteringen för ett mediedrev i båda 

tidningarna och i Dagens Nyheter sker detta redan två dagar efter Aftonbladets 

publicering av anklagelserna. Shehata (2015) förklarar att journalistikens gestaltning är 

ett fönster mot omvärlden för människor och därigenom formar deras 

verklighetsuppfattning. När Dagens Nyheter låter personer kalla Aftonbladets 

rapportering för ett mediedrev två dagar efter publiceringarna, erbjuds alltså läsarna 

gestaltningen att rapporteringen inte är en granskning.  

 

Det är ett drev som jag inte önskar att någon människa över huvud taget ska behöva vara 

med om. Jag tycker det är djupt ovärdigt. (Dagens Nyheter, 2017-12-07, Nya 

kulturchefen hyllar Benny Fredriksson)  

 

Citatet ovan är ett exempel från när Dagens Nyheter låter en person kalla rapporteringen 

för ett drev. När källan får säga att denne inte önskar att någon ska behöva vara med om 

det Benny Fredriksson varit med om, går det att tolka som att rapporteringen var skadlig 

och orättvis. En annan person får även uttrycka att det är ”farligt” att rapportera på det 

viset som tidningarna gör, vilket ger en bild av att Benny Fredriksson utsätts för fara. 

Detta förstärker bilden av att rapporteringen framställs som ett drev, då mediedrev ofta 

får personliga konsekvenser för den utpekade, som Allern och Pollack (2009) 

framhåller.   

I artiklarna där Dagens Nyheter och Aftonbladet hänvisar till den intervju som Benny 

Fredrikssons fru gjorde i Sveriges radio, ligger fokus på vem som bär ansvar för hans 

bortgång.  

[Benny Fredrikssons fru] menar att Aftonbladet genom sina publiceringar gjort ”ett 

fruktansvärt fel”. Men hon ser också ett bredare problem. ”Vår tid är ur led med de 

möjligheter som finns nu att slänga ur sig elakheter hur lätt som helst. Gärna anonymt. 

(Dagens Nyheter, 2018-09-02, [Benny Fredrikssons fru]: Det är som en ond dröm, men 

jag försöker inte förtränga det) 

 

Ansvarsgestaltning handlar om vem som bär ansvar för att ett visst problem uppstått (de 

Vreese, 2005). Benny Fredrikssons fru får säga att den tid vi lever i är ur led, vilket går 
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att tolka som att ansvaret ligger på samhället i stort och inte bara på Aftonbladet. När 

Dagens Nyheter låter henne säga att Aftonbladet har gjort ”ett fruktansvärt fel” genom 

sina publiceringar går det att tolka som att de inte borde ha publicerat anklagelserna och 

att de alltså inte genomfört en relevant granskning. När Benny Fredrikssons fru får säga 

att tidningarna slänger ut sig elakheter kan det tolkas som att hon menar att Aftonbladet 

publicerade anklagelserna med ont uppsåt, vilket Christie (2001) menar karaktäriserar 

en typisk gärningsman.  

Båda tidningarna låter frun säga att det var Aftonbladets publiceringar som gjorde att 

Benny Fredriksson tog sitt liv. I citatet nedan erbjuds läsarna bilden av att frun har 

anledning att misstänka att Aftonbladet hade som mål att Benny Fredriksson skulle ta 

sitt liv. När hon får säga ordet ”mörda”, som betyder att någon uppsåtligen tar en annan 

människas liv, förstärks bilden av Aftonbladet som gärningsmän.  

 

Jag tycker att livet är för kort för att vara arg. Jag är ledsen och det var förskräckligt, det 

var så overkligt vansinnigt att Benny tog sitt liv på grund av detta, säger [Benny 

Fredrikssons fru], men det var ju inte någons mening, jag kan inte tro att de ville ta hans 

liv. Vem vill mörda en person? (Aftonbladet, 2018-08-31, [Benny Fredrikssons fru] talar 

ut efter maken Benny Fredrikssons död) 

 

Något som skiljer hur Aftonbladet och Dagens Nyheter citerar Benny Fredrikssons fru 

är att Aftonbladet har valt att lyfta fram citat där situationen förmildras. I citatet ovan får 

hon säga att livet är för kort för att vara arg, vilket kan tolkas som att hon vill försöka gå 

vidare och sluta vara arg på Aftonbladet. I artikeln får frun även berätta att hon inte 

sörjer dagligen och är upplyft av att ha levt med Benny Fredriksson. Detta gör att 

gestaltningen av henne som ett offer blir mindre tydlig, då Lindgren och Lundström 

(2010) menar att ett idealiskt offer ska vara hjälplöst och fyllt av oro. 

Aftonbladets publisher får uttala sig ett flertal gånger som representant för tidningen, 

främst i Aftonbladet. Citatet nedan är ett exempel på detta.   

 

Granskningen var relevant och väl underbyggd med ett omfattande källmaterial, anser 

hon. ”Samtidigt måste vi naturligtvis i ljuset av den svåra situationen vara ödmjuka inför 

den kritik som framförts. Journalistikens makt är stor och det vore förmätet att inte lyssna 

på det som nu framförs i olika sammanhang, säger [Aftonbladets publisher]. Det är en tid 

för självrannsakan, för oss och för Mediesverige. (Aftonbladet, 2018-03-19, 

Stadsteaterns vd: ”Ett gränslöst drev”) 
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När Aftonbladets publisher får uttrycka att granskningen var relevant, motsäger det 

anklagelserna om att tidningen varit del av ett drev. Aftonbladets publisher får även 

uttrycka att de måste vara ”ödmjuka” inför kritiken som framförts, vilket kan tolkas som 

att det finns en möjlighet att de har gjort fel i sin publicering. Genom att Aftonbladets 

publisher får säga att journalistikens makt är stor och att det är en tid för självrannsakan 

för ”Mediesverige” lyfts ansvaret till en högre nivå. Detta ger läsarna en bild av att 

ansvaret för de konsekvenser som rapporteringen fick inte bara ligger på Aftonbladet, 

utan på alla medier som rapporterat om händelserna kring Benny Fredriksson.  
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6 Slutsats och diskussion 

I följande kapitel redovisar och sammanfattar vi våra slutsatser, för diskussioner kring 

dessa samt ger förslag till vidare forskning. Syftet med den här studien var att undersöka 

hur nyhetsjournalistiken framställde Benny Fredriksson under metoo-rörelsen. Genom 

att utföra en diskursanalys av artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter har vi fått 

svar på hur Benny Fredriksson framställs i samband med publiceringen av 

anklagelserna och i samband med sin bortgång. Vi har även undersökt hur de anonyma 

vittnena och journalistiken framställs, vilka skillnader och likheter som finns i de båda 

tidningarnas rapportering samt hur bilden av vem som är offer och gärningsman 

förändras. Genom vår analys identifierade vi ett flertal diskursiva teman som var 

gemensamma för både Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering. Inom dessa 

teman kunde vi dock urskilja vissa olikheter som visade på de skillnader som fanns i de 

båda tidningarna.   

I samband med publiceringen av anklagelserna framställs Benny Fredriksson som en 

maktgalen diktator i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Läsarna erbjuds bilden av 

en farlig och omänsklig person som medvetet utför onda handlingar, vilket är typiska 

egenskaper för en idealisk gärningsman enligt Christie (2001). Något som skiljer 

tidningarnas rapportering åt är att vittnenas berättelser om Benny Fredrikssons 

handlingar får ta större plats i Aftonbladet än i Dagens Nyheter.  

Under rapporteringens gång förändras framställningen av Benny Fredriksson succesivt 

från förövare till offer. I samband med Benny Fredrikssons avgång skriver både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter att han avgår med gott samvete, vilket gör att han 

framställs som oskyldig. Läsarna erbjuds tolkningen att problemet inte ligger i att 

Benny Fredriksson eventuellt genomfört det han anklagas för, utan att anklagelserna 

uppmärksammats i medierna. Han framställs som ett offer för de rådande 

omständigheterna på teatern. När tidningarna skriver att han avgår för att rädda teatern 

framgår även en hjälte-diskurs kring Benny Fredriksson. Diskursen förstärks av att flera 

kollegor får framhålla hans betydelse för hela Teatersverige.  

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter lägger mycket fokus på vem som bär ansvaret 

för situationen på Stockholms Stadsteater. Ansvaret flyttas allt mer bort från Benny 

Fredriksson och läggs exempelvis istället på styrelsen, stadsdirektören eller svenska 

staten. Det finns även en diskurs kring att andra chefer också begått omoraliska 
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handlingar och missbrukat sin makt. Precis som Lindgren och Lundström (2010) skriver 

kan en förövare tillskrivas legitim offerstatus om andra personer och förhållanden 

tillskrivs ansvaret, vilket sker när ansvaret för problemen på teatern lyfts från 

individnivå till grupp- eller statnivå.  

Något som genomsyrar både Aftonbladets och Dagens Nyheters representation av 

Benny Fredriksson är att han beskrivs som en person med två sidor. Han beskrivs dels 

som en bra chef som gjort teatern framgångsrik, men också som en krävande ledare som 

bråkade mycket med sina medarbetare. Läsarna erbjuds tolkningen att det är oundvikligt 

att en bra och erfaren teaterchef är tuff och har ovänner. Även i den här diskursen 

förstärks således bilden av Benny Fredriksson som ett offer när hans beteende förklaras 

som relaterat till övergripande sociala och kulturella omständigheter.   

I texterna som publiceras i samband med Benny Fredrikssons bortgång är bilden av 

honom som gärningsman i princip borta och han framställs istället som ett offer. Både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter låter Benny Fredrikssons fru berätta om hur hennes 

make gick från att vara en välfungerande person till att bli ångestfylld och deprimerad.  

När vi analyserade hur övriga aktörer i rapporteringen framställs fann vi intressanta 

diskurser gällande representationen av vittnena och journalistiken. Precis som i Benny 

Fredrikssons fall förändras representationen av dem under rapporteringens gång. I 

samband med publiceringen av anklagelserna beskrivs vittnena med egenskaper som 

Christie (2001) menar är typiska för det idealiska offret. De framställs som rädda, 

utsatta och för svaga för att få bort Benny Fredriksson på egen hand.  

En genomgående diskurs i både Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering är att 

Stockholms Stadsteater framställs som en enad grupp med gemensamma känslor och 

värderingar. I början erbjuds tolkningen att alla på teatern är rädda för Benny 

Fredriksson, men efter hans bortgång förändras detta. Då erbjuds läsarna istället bilden 

av att normen för alla på Stockholms Stadsteater, inklusive vittnena, är att sörja Benny 

Fredriksson.  

I samband med Benny Fredrikssons bortgång identifierade vi en diskurs där vittnena 

framställs som lögnare med ont uppsåt. Trots att både Aftonbladet och Dagens Nyheter 

hänvisar till samma intervju med Benny Fredrikssons fru skiljer sig deras rapportering 

åt. Dagens Nyheter låter frun säga att vittnena gjorde något brottsligt med onda avsikter, 
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vilket framställer dem som lögnare och gärningsmän. Aftonbladet väljer nästan helt bort 

de citat som ifrågasätter ifall vittnena talade sanning. 

När det gäller journalistikens roll framställer båda tidningarna Aftonbladets publicering 

av anklagelserna som en relevant granskning. Läsarna erbjuds bilden av att Aftonbladets 

publiceringar både är viktiga för de anonyma vittnena, som får hjälp att avslöja Benny 

Fredriksson, men också för det svenska folket, som finansierat Benny Fredrikssons 

verksamhet med sina skattepengar. Här framkommer en diskurs där journalistiken 

framställs som räddaren i nöden som räddar både vittnena och läsarna. Diskursen är 

relativt tydlig genom hela Aftonbladets rapportering, men går främst att hitta i början av 

Dagens Nyheters rapportering. Istället växer en annan diskurs fram där Aftonbladets 

publicering framställs som ett mediedrev. Flera källor får kalla rapporteringen för ett 

mediedrev i båda tidningarna och i Dagens Nyheter sker detta redan två dagar efter 

Aftonbladets första publicering.  

I både Aftonbladet och Dagens Nyheter får Benny Fredrikssons fru säga att det var 

Aftonbladets publiceringar som gjorde att hennes make tog sitt liv. Här framgår alltså 

en diskurs där Aftonbladet framställs som gärningsmän som dödat Benny Fredriksson 

genom sitt mediedrev. I den egna tidningen får dock Aftonbladets publisher uttrycka att 

rapporteringen var relevant och säga att det är en tid för självrannsakan för hela 

Mediesverige. Det går att tolka som att ansvaret för Benny Fredrikssons bortgång ligger 

på alla medier som rapporterade om händelserna.  

Det vi kan konstatera efter att ha genomfört analysen är att de olika aktörernas roller 

förändrades under rapporteringen. I samband med Benny Fredrikssons bortgång 

förändras premisserna och det påverkar den journalistiska gestaltningen. Benny 

Fredriksson representeras först som en diktatorisk gärningsman men slutar som ett 

hjälplöst offer. De anonyma vittnena går från att representeras som offer till lögnaktiga 

gärningsmän. Journalistiken framställs först som den granskande hjälten men slutar som 

mördaren som bedriver ett drev. I samband med Benny Fredrikssons bortgång ställs 

frågor om vad som är rätt och fel på sin spets. Journalistikens uppdrag och skyldigheter 

ifrågasätts när de moraliska positionerna ändras. Vi tror att en bidragande faktor till att 

representationen av offer och gärningsmän förändras under rapporteringen är att det 

finns en norm i vårt samhälle där avlidna personer betraktas som offer. Ett dödsfall är en 

tragedi som ska sörjas, nästan oavsett omständigheterna. När Benny Fredriksson avlider 

blir normen därför att sörja honom. Det läggs mindre fokus på anklagelserna och 



  

 

33 

vittnenas offerstatus försvinner i rapporteringen. Precis som Lindgren och Lundström 

(2010) beskriver behöver offer och gärningsmän varandra för att kunna uppnå legitim 

status. När premisserna förändras i samband med Benny Fredrikssons bortgång blir 

rollerna inte så tydliga och gränserna mellan vem som är offer och gärningsman är 

svävande. 

Allern och Pollack (2009) beskriver att medierna erbjuder en arena där de regisserar 

dramat men även att medierna själva kan bli en aktör i detta drama. Under 

rapporteringen går tidningarna, framför allt Aftonbladet, från att vara en osynlig 

berättare till en ifrågasatt aktör. Skiftet är till stor del en följd av diskussionen om 

huruvida Benny Fredriksson utsattes för ett mediedrev. I Dagens Nyheter påbörjas 

denna diskussion redan två dagar efter att anklagelserna publicerats men eskalerar när 

Benny Fredriksson går bort. Enligt Allern och Pollack (2009) klassas rapporteringen 

kring ett fall som ett mediedrev först när flera redaktioner deltar intensivt under längre 

tid, vilket motsäger att Dagens Nyheter använder ordet mediedrev efter två dagar. 

Eftersom den journalistiska gestaltningen bidrar till att forma läsarnas 

verklighetsuppfattning är det intressant att resonera kring vilka konsekvenserna kan bli 

av att medierna låter sina källor benämna rapporteringen som ett mediedrev. Enligt 

Nord (2014) ligger gränsen mellan den kritiska granskningen och mediedrevet ofta i 

betraktarens ögon. Då Dagens Nyheter skriver mer om mediedrev än Aftonbladet skulle 

det kunna innebära att de läsare som bara konsumerar Dagens Nyheter har en annan bild 

av journalistikens roll än de läsare som endast konsumerar Aftonbladet. Nord (2014) 

menar även att begreppet de senaste åren har blivit en försvarsstrategi för att vinna 

sympati och orättfärdiga journalistiken. Med tanke på att de källor som får kalla 

rapporteringen för mediedrev stod Benny Fredriksson nära går det att tolka som ett 

uttryck för ilska mot journalistiken som inte är grundat på definitionen av vad ett 

mediedrev är. Det är viktigt att journalister är medvetna om hur de använder begreppet 

när de skriver då det i förlängningen kan leda till att läsarnas förtroende för 

journalistiken sjunker.  

Vi tror att en viktig orsak till att de båda tidningarnas rapportering skiljer sig åt är att 

Aftonbladet var den tidning som pratade med de anonyma vittnena och publicerade 

anklagelserna. Det skulle kunna vara en anledning till att de upprätthåller bilden av 

publiceringen som en granskning tydligare än Dagens Nyheter. Det skulle även kunna 

förklara varför Aftonbladet ger mer detaljerade beskrivningar av vittnesmålen mot 
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Benny Fredriksson, samt att tidningen inte publicerat lika många uttalanden där 

vittnenas trovärdighet ifrågasätts. Vi tror att de båda tidningarnas val av källor är en 

bidragande faktor till att rapporteringen skiljer sig åt. I Dagens Nyheter får de anonyma 

vittnena mindre plats och officiella källor, ofta i form av kollegor till Benny 

Fredriksson, får mer plats. En anledning till att Aftonbladet använt sig av färre officiella 

källor skulle kunna vara att flera av de officiella källorna har en personlig relation till 

Benny Fredriksson och därför inte vill uttala sig i den tidning som publicerade 

anklagelserna. Det kan i så fall ses som ett exempel på den ömsesidiga relation som 

Strömbäck (2014) menar finns mellan journalister och deras källor. Journalister kan 

hamna i situationer där de får väga konsekvensneutralitet mot att värna om sina källor. 

Aftonbladets och Dagens Nyheters användning av olika källor kan återigen föra med sig 

att de läsare som inte konsumerar båda tidningarna får olika uppfattning av händelsen 

och de inblandade aktörerna. 

Då vi i denna studie valde bort åsiktstexter i vår analys anser vi att en studie där dessa 

analyseras hade varit intressant för vidare forskning. Det skulle kunna ge en mer 

ingående bild av hur journalistikens roll gällande rapporteringen kring Benny 

Fredriksson i samband med metoo-rörelsen framställs. Då metoo-rörelsen är en 

pågående rörelse som uppmärksammats i medierna världen över finns det flera 

intressanta fall att undersöka. Det hade exempelvis varit intressant att jämföra 

rapporteringen kring ett flertal fall under metoo-rörelsen för att se vilka likheter och 

skillnader som finns i rapporteringen. Enligt oss är det viktigt för att förstå den samtida 

journalistiken och dess konsekvenser. Det hade därför även varit relevant med framtida 

forskning kring vilka konsekvenser ett drev kan få för den som anklagas. Utifrån våra 

resultat skulle det även vara intressant att analysera andra fall där premisserna förändras 

till följd av ett dödsfall. Detta för att se hur den journalistiska gestaltningen påverkas 

och för att undersöka om det stämmer överens med våra resultat.   
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https://www.dn.se/arkiv/kultur/benny-fredriksson-avgar-efter-kritiken/
https://www.dn.se/kultur-noje/nya-kulturhuschefen-hyllar-benny-fredriksson/
https://www.dn.se/kultur-noje/benny-fredriksson-har-avlidit/
https://www.dn.se/kultur-noje/teater-sverige-minns-benny-fredriksson-agnade-hela-sitt-liv-at-teatern/
https://www.dn.se/kultur-noje/teater-sverige-minns-benny-fredriksson-agnade-hela-sitt-liv-at-teatern/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/teatersverige-sorjer-benny-fredriksson/


  

 

iii 

Dagens Nyheter 2018-03-19: Kulturhuset Stadsteatern: Benny Fredriksson avslutade 

själv sitt liv 

https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-staller-in-turne-efter-makens-

dod/?forceScript=1&variantType=large 

Dagens Nyheter 2018-07-26: Anne Sofie von Otter om Benny Fredrikssons död: ”Jag 

hade aldrig sett honom tvivla”  

https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-om-benny-fredrikssons-dod-jag-

hade-aldrig-sett-honom-tvivla/ 

Dagens Nyheter 2018-09-02: Anne Sofie von Otter: Det är som en ond dröm, men jag 

försöker inte förtränga det 

https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-det-ar-som-en-ond-drom-men-jag-

forsoker-inte-fortranga-det/ 

Dagens Nyheter 2018-03-21: Inga anklagelser om sexuella trakasserier 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/inga-anklagelser-om-sexuella-trakasserier/ 

Dagens Nyheter 2018-03-23: Tystnadskultur råder på Kulturhuset Stadsteatern 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/tystnadskultur-rader-pa-kulturhuset-stadsteatern/ 

https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-staller-in-turne-efter-makens-dod/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-staller-in-turne-efter-makens-dod/?forceScript=1&variantType=large
https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-om-benny-fredrikssons-dod-jag-hade-aldrig-sett-honom-tvivla/
https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-om-benny-fredrikssons-dod-jag-hade-aldrig-sett-honom-tvivla/
https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-det-ar-som-en-ond-drom-men-jag-forsoker-inte-fortranga-det/
https://www.dn.se/kultur-noje/anne-sofie-von-otter-det-ar-som-en-ond-drom-men-jag-forsoker-inte-fortranga-det/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/inga-anklagelser-om-sexuella-trakasserier/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/tystnadskultur-rader-pa-kulturhuset-stadsteatern/

