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Under hösten 2017 fick #metoo en enorm spridning i sociala medier. Rörelsen har beskrivits 

som en nutida revolution, och av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i 

Sverige. Den här studien kommer att fokusera på Fredrik Virtanen, som tidigt hängdes ut med 

namn och bild i svenska medier efter de våldtäktsanklagelser som riktats mot honom. Ett år 

senare fick Virtanen möjlighet att uttala sig i media och försvara sig mot dessa anklagelser. 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur retoriska strategier har använts i samband 

med #metoo, samt hur de kan vara användbara vid självförsvar. Studiens teoretiska ramverk 

bygger på retoriken och självförsvarsteorin apologia, som båda används för att analysera ord i 

skrift och tal. Med hjälp av en retorisk textanalys som metod, kommer vi att analysera hur 

Virtanen väljer att svara på anklagelserna.  

 

Resultatet visar att Virtanen använder sig av samtliga tre övertalningsstrategier, ethos, logos 

och pathos, i sina två uttalanden. Resultatet visar även att Virtanen använder sig av retoriska 

självförsvarsstrategier, framförallt förnekelse. Detta kan vara en farlig självförsvarstrategi att 

använda sig av, eftersom den fungerar bäst om publiken tror att den anklagade är oskyldig. En 

retorisk textanalys kan inte få fram ett resultat som visar om en person är skyldig eller 

oskyldig. Däremot visar vår analys att de tre övertalningsstrategierna som Virtanen använder 

sig av inte kompletterar varandra, vilket kan framställa honom som mindre trovärdig. 
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ABSTRACT 
 

Authors: Amanda Bolmvik Palmgren and Lisa Gustafsson 

Titel: “You have to be allowed to improve” 

Subtitle: A rhetorical analysis of Fredrik Virtanen’s defence against the allegations in   

               connection to #metoo. 

Language: Swedish     Pages: 50 

 
During the fall of 2017 the #metoo movement received a lot of attention in social media. The 

movement has been described as a modern revolution, and of the Nordic countries Sweden saw 

the greatest impact. This study is focusing on Fredrik Virtanen, who during the early stages of 

the movement was accused publicly by the Swedish media. A year later Virtanen publicly 

defended himself against the accusations.  

 

The purpose of this study is to contribute with knowledge about how rhetorical strategies have 

been used in conjunction with #metoo and how they can be useful in a self-defence. The 

theoretical framework of the study is based on the rhetoric and the self-defence theory called 

apologia, which is used to analyse written and spoken words. With the help of a rhetoric text 

analysis, Fredrik Virtanen’s defence against the allegations is analysed.  

 

The result shows that Virtanen is using all three persuasion strategies, ethos, logos and pathos, 

in his two statements. The result also shows that Virtanen is using rhetorical self-defence 

strategies in his statements, especially denial. This can be a dangerous self-defence strategy 

because it usually works best if the recipients are completely convinced that the accused is 

innocent. A result from a rhetorical text analysis, cannot prove if someone is guilty or not. 

However, the analysis shows that the strategies don’t complement each other fully, which can 

cause mistrust against Virtanen. 

 

Keywords: rhetoric, text analysis, apologia, Fredrik Virtanen, #metoo, self-defence 
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1. Inledning 

Under hösten 2017 fick #metoo enorm spridning i sociala medier runt om i världen. #metoo 

lyfte fram sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor, som tidigare tystats ner. Kvinnor 

gjorde sina röster hörda och bröt mot den tidigare tystnadskulturen med syfte att kräva 

förändring i det patriarkala samhället (Måwe, 2018). Rörelsen spreds även till Sverige och har 

beskrivits som en nutida revolution, där kvinnor har börjat stötta varandra och dela sina 

upplevelser. Av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i Sverige. Flera 

kända män anklagades för våldtäkt och sexuella trakasserier och blev uthängda i både sociala- 

och traditionella medier (Måwe, 2018). 

 

Traditionella medier är vanligtvis återhållsamma när det gäller namnpublicering på grund av 

pressetiken. I samband med #metoo var det emellertid flera traditionella medier som satte 

pressetiken åt sidan, vilket även ledde till att flera artiklar blev fällda i pressens 

opinionsnämnd (PO-PON, 2018a, 2018b). En av de män som tidigt blev uthängd med namn 

och bild i svenska medier var journalisten Fredrik Virtanen. Via sociala medier anklagades 

han för våldtäkt och sexuella trakasserier, något som spreds på löpsedlar över hela landet. I 

samband med anklagelserna avskedades Fredrik Virtanen från sitt jobb på Aftonbladet, och 

han blev även föremål för såväl mordhot som trakasserier på gatan (Mokhtari, 2018). 

 

Tidigare har det främst varit politiker som har blivit uthängda i media eftersom de anklagelser 

som riktats mot dem har lett till en politisk skandal. Carl Bildt och Håkan Juholt är exempel 

på politiker som drabbats av mediedrev som fått stor nationell spridning (Dahlgren, 2013). I 

sitt försvarstal pratade Bildt nästan enbart om fakta, vilket gjorde att han kunde avfärda 

värderingar som rörde hans handlingar. Bildt lyckades bra i sitt försvar och kunde stanna kvar 

på sin post medan Juholt, som mest pratade om moral och värderingar, tvingades avgå 

(Dahlgren, 2013). Det visar hur viktigt det är att tänka på retoriken för att lyckas återfå eller 

stärka publikens förtroende efter en skandal. 

 

Ett år efter att anklagelserna mot Virtanen spreds i media har han fått möjlighet att offentligt 

svara på anklagelserna. Genom en textanalys med utgångspunkt i retorisk teori och 

självförsvarsteorin apologia, ska vi analysera två av Virtanens uttalanden ett år efter metoo-

revolutionen. Fredrik Virtanen vill bättra sig och återgå till sitt normala liv. Men hur väljer 

han att svara på anklagelserna ett år senare? Det är vad den här studien ska undersöka. 
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2. Bakgrund 

Vår studie grundar sig i metoo-rörelsen, och hur den spred sig i traditionella och sociala 

medier. Flera personer blev i Sverige uppmärksammade under metoo-revolutionen, både 

positivt och negativt, och två namn som fick mycket uppmärksamhet var Fredrik Virtanen och 

Cissi Wallin. Här presenteras den bakgrundsinformation som är viktig för förståelsen av 

studien. 

 

2.1 #metoo 

Metoo-rörelsen grundades 2006 av Tarana Burke, en civilrättsaktivist från New York. Syftet 

med rörelsen var att hjälpa personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Rörelsen riktade sig 

framförallt till svarta kvinnor i alla åldrar från utsatta områden (Metoo movement, u.å.). 

Rörelsen blev internationellt uppmärksammad i och med spridningen av #metoo i sociala 

medier under hösten 2017. Efter anmälningar om att den amerikanska filmproducenten 

Harvey Weinstein ska ha förgripit sig på flera kvinnor inom filmbranschen, uppmanade 

skådespelaren Alyssa Milano sina följare på Twitter att skriva #metoo i sin status om de 

någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. Dagen efter hade över 55 000 personer 

svarat på hennes inlägg och #metoo var då den populäraste hashtagen på Twitter (Sayej, 

2017). 

 

#metoo har som syfte att lyfta fram sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Metoo-

rörelsen arbetar även för att lyfta fram en patriarkalt präglad samhällsstruktur, där mannen har 

möjlighet att missbruka sin makt genom att begå sexuella brott (Eduards, u.å.). Tidigare har 

kvinnor i hög utsträckning tystats ned och det har lagts en större skuld på den utsatta personen 

än på personen som begått övergreppet. Metoo-rörelsen har som mål att få fler personer att 

prata om sexuellt våld och att inkludera ett bredare spektrum av utsatta, som unga, trans, 

queer och funktionshindrade människor. Rörelsen vill även att gärningsmännen ska hållas 

ansvariga, och att det ska finnas strategier för att upprätthålla en långsiktig förändring i 

samhället (Metoo movement, u.å.). 

 

En månad efter att Alyssa Milano publicerat sitt inlägg på Twitter hade #metoo spridits till 85 

länder och hashtagen hade skrivits på Facebook mer än 85 miljoner gånger (Sayej, 2018). 

#metoo spreds snabbt till Sverige, där både kända och okända kvinnor började berätta och 

skriva om sina upplevelser. #metoo sågs inte längre som bara en rörelse, utan snarare som en 
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revolution (Börjesson, 2017). En som tidigt blev uthängd med namn och bild i svensk media, 

anklagad för våldtäkt och sexuella trakasserier, var journalisten Fredrik Virtanen. 

Medieprofilen Cissi Wallin var den som öppet på sociala medier namngav Virtanen och 

berättade hur han ska ha drogat och våldtagit henne år 2006 (Linderborg, 2018). 

 

2.2 Fredrik Virtanen 

Fredrik Virtanen, född 1971, är en svensk journalist, krönikör och författare. Virtanen började 

jobba som nöjesjournalist på Aftonbladet 1994, och blev runt millennieskiftet nöjeschef på 

samma tidning (Thulin, 2010). Virtanen har länge setts som en av Sveriges mest kända 

nöjesjournalister. Han har även varit programledare för Studio Virtanen, en talkshow på TV8, 

som sändes i 220 avsnitt mellan 2006 – 2011. År 2011 fick Virtanen uppdraget att bli skribent 

på Aftonbladets ledarsida (Tronarp, 2017), där han skriver om integration, klassfrågor och 

feminism (Johansson, 2018). 

 

I samband med #metoo i oktober 2017, gick medieprofilen Cissi Wallin ut i sociala medier 

med att Fredrik Virtanen hade våldtagit henne år 2006. Wallin anmälde händelsen år 2011, då 

utan att gå ut med hans namn i media, och en förundersökning inleddes. Fallet lades 

emellertid ner eftersom brott inte kunde styrkas (Aftonbladet, 2017). I samband med att 

Wallin namngav Virtanen hösten 2017, började Aftonbladet med en internutredning. Fredrik 

Virtanen tog då en paus från sitt arbete (Mokhtari, 2018).  

 

I slutet av oktober 2017 bestämde Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson att 

Virtanen inte längre var lämplig att skriva för tidningens ledarsida, eftersom ledarsidan är 

tidningens offentliga röst (Rogvall, 2017). I december 2017 lämnade Fredrik Virtanen sin 

tjänst på Aftonbladet efter 23 år på tidningen. Virtanen menade att beslutet att lämna togs 

gemensamt, men att han slutade på grund av att flera chefer offentligt uttryckt ett bristande 

förtroende för honom (Aftonbladet, 2017). 

 

Virtanen nekar till alla anklagelser och knappt ett år efter att Cissi Wallin gått ut med hans 

namn i sociala medier, anmäler Virtanen henne för grovt förtal (Linderborg, 2018). 
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2.3 Cissi Wallin 

Cissi Wallin, född 1985, är en svensk skribent, bloggare, medieprofil och skådespelare. 

Wallin jobbar som frilansjournalist och har varit programledare i Radio1 (Haimi, 2014). I 

Sverige ses Wallin som en av metoo-rörelsens största frontfigurer, eftersom hon i oktober 

2017 publicerade ett inlägg till sina 69 500 följare på Instagram: 

 

Den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik 

Virtanen. Jag anmälde 2011, först då orkade och vågade jag. Men har inte orkat 

eller vågat outa. Förrän nu. För ingen har väl missat #HarveyWeinstein -gate 

(Wallin, 2017) 

 

Inlägget delades av bland annat författaren Camilla Läckberg, skådespelaren Mia Skäringer 

och medieprofilen Clara Henry. Inom ett dygn efter att inlägget publicerats hade budskapet att 

Fredrik Virtanen våldtagit Cissi Wallin nått över en halv miljon människor (Johansson, 2018). 

 

2.4 Uppmärksamheten runt Virtanen 

Efter Cissi Wallins våldtäktsanklagelser mot Fredrik Virtanen spreds hans namn i både 

sociala och traditionella medier över hela landet, samtidigt som han nekade till alla 

anklagelser. I början valde de traditionella medierna att kalla honom för ”Aftonbladet-

profilen”, något många kritiserade eftersom hans namn redan var känt och hade fått stor 

spridning i sociala medier. Press, radio och TV fick möta hård kritik eftersom många menade 

att medierna genom att inte namnge honom ”skyddade en av sina egna” (Lapidus, 2017). Det 

första traditionella mediet som tillslut valde att namnpublicera Virtanen var Expressen. Den 

25 oktober 2017 publicerade de en lång artikel där de i detalj beskrev Virtanens yrkes- och 

privatliv samt redogjorde för anklagelserna riktade mot honom (Andersson, 2018). 

Expressens artikel blev startskottet på det som Virtanen själv benämner som ett mediedrev 

(Virtanen, 2018). ”Historien om Aftonbladet-profilen Fredrik Virtanen” spreds på löpsedlar 

över hela landet och efterföljdes av artiklar med rubriker som ”Virtanen anklagas för 

sexövergrepp” (Lapidus, 2017) och ”12 kvinnor anklagar Virtanen för sextrakasserier och 

övergrepp” (Sundqvist & Nordberg, 2017). 
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De två ovannämnda artiklarna publicerades i Expressen respektive Svenska Dagbladet. 

Expressen når tillsammans med expressen.se ut till drygt 1,6 miljoner läsare varje dag 

(Expressen, u.å.-a) och Svenska Dagbladet har ca 380 000 dagliga läsare (SvD, 2017). 

Anklagelserna mot Virtanen spreds på så sätt till ett stort antal människor över hela Sverige.  

 

Efter Expressens och Svenska Dagbladets publiceringar av artiklarna har Fredrik Virtanen 

anmält tidningarna till pressombudsmannen, PO. Virtanen valde att anmäla på grund av 

namnpublicering och artiklarnas omfattning, och skrev i sin anmälan att namnpubliceringen 

har inneburit allvarlig skada för både honom själv och för hans familj. I anmälan står också att 

artiklarna syftar på ett fall för ett tiotal år sedan, där polisutredningen sedan länge har lagts ner 

(Nordström, 2017). 

 

2.4.1 Pressetiska regelverket 

Pressetiska regelverket består av etiska regler för TV, press och radio som medier kan utgå 

från vid publicistiska beslut. Journalister kan använda de pressetiska reglerna som riktlinjer 

för att avgöra vad som är acceptabelt att publicera och vad som inte är det (Widell, 2018). Det 

finns 17 riktlinjer att följa, som täcker in områden som personlig integritet, bildredigering, 

källkritik och namnpublicering. Syftet med de pressetiska reglerna är att ”ge den enskilde 

skydd mot publiceringsskador” (PO, u.å.). Medierna kan välja att namnpublicera om det finns 

ett stort allmänintresse, men enligt pressetiken ska medierna noga överväga vilka 

konsekvenser en namnpublicering kan leda till. Även publicering av ålder, kön eller yrke ska 

undvikas om detta kan leda till identifiering (PO, u.å.). Sexuella trakasserier i arbetslivet har 

ett stort samhällsintresse och bör därför uppmärksammas i media men när det gäller 

sexualbrott är det själva företeelsen som har allmänintresse, inte det enskilda fallet (PO-PON, 

2018a). Det är därför inte motiverat att publicera namn på förövaren eftersom nyfikenhet på 

identitet inte är det samma som allmänintresse (Lindhe, 2017). Personer som misstänks för 

brott ska alltid ses som oskyldiga fram till fällande dom (PO, u.å.) 

 

Efter att pressombudsmannen, PO, gjort en utredning av en anmäld tidning är det pressens 

opinionsnämnd, PON, som tar beslut i om tidningen är skyldig till att ha brutit mot 

pressetiken eller inte. För att en tidning ska klandras krävs både nedsättande uppgifter och 
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utpekande av en enskild person. I de fall där tidningen klandras måste tidningen publicera 

PON:s beslut (PO, u.å.). 

 

2.4.2 ”Virtanen anklagas för sexövergrepp” 

Den 25 oktober 2017 publicerade Expressen en artikel med rubriken ”Virtanen anklagas för 

sexövergrepp”, vilken är en av de artiklar Virtanen anmälde till PO. Artikeln, skriven av Arne 

Lapidus, var omfattande och sträckte sig över sex sidor och var indelad i tio kapitel. I 

artikelns ingress står det ”Han har i etablerade medier blivit kallad Aftonbladet-profilen. Han 

är Fredrik Virtanen.” (Lapidus, 2017). Artikeln tar upp alla aspekter av Virtanens liv, från 

hans karriär på Aftonbladet, hans kontakter i mediebranschen, hans krogliv som kantats av 

droger och alkohol och att han blivit dömd för ringa narkotikabrott. Trots artikelns omfattning 

är det bara en liten del som fokuserar på det rubriken antyder – sexövergrepp. Artikeln tar upp 

att ”en rad kvinnor” hängt ut Virtanen men uttrycker även att ”Fredrik Virtanen nekar till 

anklagelserna”. De anklagelser som tas upp i artikeln är först och främst våldtäkts-

anklagelserna från Cissi Wallin och att en anmälan gjordes 2011, men att förundersökningen 

lades ner. Övriga anklagelser beskrivs kortfattat. Virtanen ska bland annat ha frågat en 16-årig 

tjej om hon vill följa med hem och dricka sprit, samt en 19-årig tjej som vittnar om att 

Virtanen ska ha förgripit sig på henne i Eskilstuna 2002. Istället för att fokusera på 

sexövergrepp så handlar större delen av artikeln om Virtanens liv, hans nätverk i 

medievärlden och att tidningarna står inför dilemmat om att namnge honom eller inte. 

 

Att artikeln ”Virtanen anklagas för sexövergrepp” var så omfattande var en av de faktorer 

som gjorde att den fälldes av PON. PON klandrar Expressen för att ha brutit mot god 

publicistisk sed och menar att ”Anonyma påståenden och uppgifter som saknade tillräckliga 

belägg har bidragit till att skada honom på ett oförsvarligt sätt.” (PO-PON, 2018a). 

 

2.4.3 ”12 kvinnor anklagar Virtanen…” 

Den andra artikeln Virtanen anmälde till PO var ”12 kvinnor anklagar Virtanen för 

sextrakasserier och övergrepp” som publicerades i Svenska Dagbladet den 25 oktober 2017. 

Artikeln skrevs av journalisterna Frida Sundqvist och Jenny Nordberg, som har granskat tolv 

vittnesmål från kvinnor som menar att Virtanen utsatt dem för övergrepp eller trakasserier. 

Även denna artikel blev fälld i pressens opinionsnämnd, PON, och Svenska Dagbladet har 
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efter fällningen valt att anonymisera Virtanen genom att återgå till att kalla honom för 

Aftonbladet-profilen. Artikeln heter numera ”12 kvinnor anklagar Aftonbladetprofil för 

sextrakasserier och övergrepp” (Sundqvist & Nordberg, 2017). Sundqvist och Nordberg 

inleder artikeln med att skriva att de har intervjuat vittnen, läst polisanmälningar och gått 

igenom dokument, och på så sätt granskat dessa händelser. Gemensamt för kvinnornas 

vittnesmål, bortsett från Cissi Wallin, är att alla pekar på samma saker; de är okända – han är 

känd. Han är mäktig, lång och överlägsen (Sundqvist & Nordberg, 2017). Precis som artikeln 

i Expressen tar även denna upp anklagelserna från Cissi Wallin och beskriver händelsen runt 

våldtäkten som ska ha ägt rum 2006. Sundqvist och Nordberg skriver att de granskat 

vittnesmål från tolv kvinnor, men det är bara sex stycken av dessa som kortfattat redovisas i 

artikeln. Bland annat en anonym kvinna som berättar att hon som 14-åring skrev till Virtanen 

på Facebook att hon gillade hans texter, och att hon då fick svaret ”Så pass mycket att du vill 

ligga med mig?” (Sundqvist & Nordberg, 2017). 

 

PON klandrar artikeln för att bryta mot god publicistisk sed och menar att Virtanen har 

exponerats i ett nedsättande sammanhang som bara grundar sig i anklagelser. Anklagelserna 

rör dessutom händelser som ligger långt tillbaka i tiden, vilket gör det svårt att kunna försvara 

sig (PO-PON, 2018b). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras studiens problemformulering och varför vårt studieobjekt är viktigt att 

studera. Dessutom finns studiens syfte förklarat, samt de frågeställningar som kommer hjälpa 

oss att uppfylla syftet. Svaret på frågeställningarna finns i kap. 7, analys och resultat, och en 

diskussion kring syftet finns i kap 8, slutdiskussion.   

 

3.1 Problemformulering 

Den klassiska retoriken har främst fokuserat på tal, och då framförallt tal från högt ansedda 

personer i samhället. Den nutida retoriska forskningen har ett nytt fokus och intresserar sig för 

alla slags mänskliga symbolhandlingar både i tal, musik och skrift (Ekström, 2008). I dagens 

samhälle med sociala medier och den snabba spridningen av såväl nyheter som skvaller, är det 

viktigare än någonsin att tänka på retoriken. Precis som att saker vi gör kan få konsekvenser 

kan även det vi säger eller skriver leda till konfrontationer eller missförstånd. En person som 

gjort sig skyldig till ett brott, men nekar, kan med god retorik framstå som trovärdig och på så 

sätt manipulera sin publik. Samtidigt kan en oskyldig person som felaktigt använder retoriska 

strategier verka opålitlig. Detta kan vara problematiskt, vilket visade sig under hösten 2017 i 

samband med #metoo. Kvinnor gjorde sina röster hörda och lyckades genom ordets makt 

sprida sina berättelser om våldtäkter och sexuella trakasserier. Därefter gick många av de män 

som pekats ut, i samband med revolutionen, i försvar och sa att de var oskyldiga. Publiken 

ställdes inför ett dilemma och hade svårt att avgöra vem som talade sanning eller inte. 

Retoriken kan aldrig få fram vilken sida av en retorisk situation som är den sanna, men kan 

däremot se vad som är mest rimligt. Genom att uppmärksamma retoriska strategier och hur de 

kan användas i vardagliga situationer, kan en publik besluta vem som är mest trovärdig. 

 

I dagens samhälle verkar liknande offentliga fall bli allt vanligare, och på grund av det kan det 

vara användbart att känna till hur retoriska- och självförsvarsstrategier används. Därför ser vi 

ett intresse i att analysera hur Fredrik Virtanen svarar på de anklagelser som riktades mot 

honom under metoo-revolutionen. 
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3.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur retoriska strategier har använts i 

samband med #metoo, samt hur de kan vara användbara vid självförsvar. Genom att analysera 

uttalanden Fredrik Virtanen gjorde ett år efter metoo-revolutionen, uppmärksammas även 

efterlämningarna av #metoo. 

 

3.3 Frågeställningar 

• Hur svarar Fredrik Virtanen på anklagelserna om våldtäkt och sexuella trakasserier ett 

år efter metoo-revolutionen? 

 

o Hur använder sig Virtanen av övertalningsstrategierna ethos, logos och pathos?  

o Är någon av de tre övertalningsstrategierna mer dominant än de andra? Om ja, 

hur påverkar detta valet Virtanens budskap till mottagarna? 

o Använder sig Virtanen av retoriska självförsvarsstrategier när han svarar på 

anklagelserna? I så fall, på vilket sätt? 

o Vilka retoriska likheter och/eller skillnader finns det i intervjun respektive 

debattartikeln?  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som ramar in vår studie, med fokus på forskning inom 

retorik och apologia samt medieskandaler. En stor del av forskningen som finns inom 

retoriken samt apologia är fokuserad på skandaler som politiker varit involverade i. Eftersom 

metoo-rörelsen är ett nytt fenomen finns det ännu ingen relevant publicerad forskning inom 

området. Vi har därför valt att inkludera tidigare forskning som har undersökt fall där män har 

utnyttjat sin makt i det patriarkala samhället.  

 

4.1 Medieskandaler i Norden 

Allern och Pollack (2012) har sammanfattat flera studier som har gjorts på politiska skandaler 

i de nordiska länderna. Förutom den politiska sfären förekommer medieskandaler i flera 

områden i samhället. Under 2000-talet har antalet normbrytande skandaler ökat och den 

nordiska befolkningen ställer högre krav på att personer med makt håller sig till moraliskt 

skrivna och oskrivna regler (Allern & Pollack, 2012). Det finns tre stycken kategorier som 

normbrytande skandaler ofta innehåller och det är händelser som inkluderar alkohol, olagliga 

sexuella relationer samt sexuella trakasserier. Hur stor nyheten om skandalen blir beror på 

flera orsaker, bland annat konkurrens om andra nyheter, hur och om den anklagade försvarar 

sig med mera (Allern & Pollack, 2012). 

 

Personer som blivit utsatta för medieskandaler har gemensamt att de alla begått handlingar 

som i samhället ses som normbrytande eller moraliskt tvivelaktiga (Hammarlin, 2015). 

Händelserna har spridits i medierna och personerna har blivit utsatta för hård mediebevakning 

i minst några dygn men oftast längre, vilket också kan benämnas som ett mediedrev. Mia-

Marie Hammarlin (2015) har i en studie intervjuat tolv personer som blivit uthängda i media. 

En av dem är Hanne Kjöller, journalist på Dagens Nyheter, som under hösten 2013 blev utsatt 

för ett mediedrev. Kjöller uttrycker i intervjun att hon efter skandalen blev ”Ett offer. Alltså 

jag är någon som man ska fälla. Det finns ingen medkänsla med mig, ingen empati. Det finns 

inget. Det blir en jakt.” (Hammarlin, 2015, s. 50). 

 

Även tidigare politikern Sven Otto Littorin blev utsatt för ett mediedrev när han sommaren 

2010 blev uthängd i media efter att Aftonbladet ställt frågor rörande anklagelser om sexköp 

(Hammarlin, 2015). Efter att ha blivit uthängd i media berättar Littorin att ”Jag kunde inte 

sova, äta, dricka…man var ju ett vrak.” (Hammarlin, 2015, s. 55). Littorin berättade att de två 
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första veckorna handlade om ren flykt och menar att han kunde ha gjort vad som helst för att 

undvika journalisterna (Hammarlin, 2015). Hammarlins studie visar att nästan alla de 

intervjuade personerna kände ett behov av att fly. Skandaler har även tendenser att inte skilja 

på familjeliv och arbetsliv, och flera av de utsatta berättar om förstörda relationer 

(Hammarlin, 2015).  

 

4.2 Politiska skandaler och försvarstal 

Under 2011 blev politikerna Håkan Juholt och Carl Bildt utsatta för mediedrev, där de båda 

blev hårt kritiserade. Dahlgren (2013) har gjort en studie där han analyserar politikernas 

retoriska självförsvar under mediedrevet. Analysen visade att under ett mediedrev ställer 

journalister ofta frågor som handlar om moral och värderingar. Genom att Juholt i sitt försvar 

huvudsakligen pratar om just moral och värderingar, godkänner han journalistens inramning 

av frågan. På det sättet tar han på sig skulden, även om det nödvändigtvis inte finns någon. 

Juholt avgick från sin position som partiledare, medan Bildt kunde sitta kvar som 

utrikesminister. Det Bildt gjorde retoriskt bra var att han nästan uteslutande pratade om fakta 

och hur den skulle tolkas, vilket gav honom möjlighet att styra undan journalisternas kritik. 

Dahlgren (2013) drar slutsatsen att Bildts retoriska försvar är starkt på grund av att han 

besvarar frågan så som den är ställd och inte som den är tänkt, vilket resulterar i ett kort och 

genomtänkt svar. Dahlgren kom fram till att när det gäller mediedrev har båda parter i en 

intervju ansvar för att fastställa bland annat fakta och kvalitet, och att intervjun bör ses som en 

debatt. 

 

Den 8 augusti 1974 gav president Richard M. Nixon sitt sista tal som president till det 

amerikanska folket. Anledningen till hans avgång var Watergate-skandalen. Katula (1975) 

har gjort en retorisk analys av Nixons avtackningstal med hjälp av apologia-teorins fyra 

självförsvarsstrategier: förnekelse, förstärkning, uppdelning och överskridande. Enligt 

Katulas analys misslyckas Nixon med att ge ett ordentligt avslut till folket, eftersom han inte 

tar upp den riktiga anledningen som ligger bakom talet. Han förklarar inte varför han är 

tvungen att avsäga sig sin titel som president, vilket leder till att publiken inte får reda på om 

och hur Nixon var involverad i Watergate-skandalen. Ett riktigt avslut kan inte inträffa, förrän 

publiken uppfattar att en ärlig ursäkt har getts och att hela historien har berättats. Detta gjorde 

att publiken inte kunde ta till sig Nixons avtackningstal (Katula, 1975).  
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År 1991 blev Clarence Thomas nominerad till en plats i högsta domstolen. Under hösten 

samma år gjorde Anita Hill, Thomas tidigare assistent, ett uttalande till FBI där hon anklagade 

honom för sexuella trakasserier. Shipley (1995) har i en studie undersökt vilka strategiska val 

Thomas gjorde i sitt försvar och även försökt fastställa på vilka sätt dessa strategier var 

framgångsrika. Shipley använde teorin apologia för att analysera Thomas försvar. 

Undersökningen visade att Thomas använde sig av apologians alla fyra självförsvarsstrategier 

i sina uttalanden, där den som dominerade mest var förnekelse. Thomas förnekade händelsen 

helt, istället för att förneka avsikten att trakassera Hill (Shipley, 1995). Shipley menar att detta 

var en vågad taktik, eftersom Thomas med det uttalandet påstod att Hill, en person som 

många ansåg var ärlig och uppåtgående, uppenbart ljög om deras relation. Thomas hävdade 

att han var helt oskyldig mot anklagelserna. Studien som Shipley (1995) gjorde visade att 

Thomas genom sina uttalanden lyckades undvika att bli övergiven av publiken, något som 

annars är vanligt efter nyheter om en skandal. 

 

4.3 Retorikforskning: argumentationsmedel 

Från åren 1968 till 2008 har republikanerna haft en stor majoritet i Vita Huset. Foster (2010) 

har gjort en retorisk studie på de två partierna, demokraterna och republikanerna, och 

undersökt vilka retoriska argumentationsmedel som har visat sig varit framgångsrika under 

valkampanjerna. Resultatet visar att republikanerna har varit mer framgångsrika för att de har 

använt sig av känslomässiga argument, pathos, framför faktabaserade argument, logos. 

Republikanerna har effektivt använt känslorna rädsla och ilska för att vinna flest presidentval 

under dessa 40 år (Foster, 2010).  

 

Enligt Foster (2010) anser många moderna forskare att människan fattar de flesta viktiga 

beslut med bakgrund i sina känslor, inte i faktabaserade argument. Foster ger flera exempel på 

hur republikanska presidentkandidater har talat till det amerikanska folkets känslor, ofta 

genom att vädja till rädsla och ilska. Bland annat efter 9/11 fokuserade George W. Bush på 

det amerikanska folkets rädsla för terrorism. Att använda rädsla som strategi resulterade i att 

Bush fick sitta en mandatperiod till. Foster (2010) förklarar att rädsla är en av de mest 

kraftfulla känslorna att vädja till när man vill påverka någon. Ytterligare en känsla som 

motiverar människan till att göra något är enligt Foster ilska. Presidentkandidaterna Ronald 

Reagan och George W. Bush har varit framgångsrika med att framkalla ilska hos det 

amerikanska folket. Bush eftersträvade ilska bland annat i sitt försvarstal för att rättfärdiga 
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invasionen i Irak. Sammanfattningsvis visar Fosters studie att det är mer effektivt att använda 

pathos framför logos när man vill påverka någon att hålla med om ens åsikter.  

 

4.4 Forskningslucka 

Att studera användningen av retoriska strategier är inget nytt fenomen i sig, utan en konst som 

använts i flera hundra år. Tidigare studier har emellertid nästan enbart fokuserat på politiska 

tal eller uttalanden gjorda i samband med politiska skandaler. Det finns väldigt lite forskning 

som berör tal eller andra uttalanden från personer utanför politiken. I dagens samhälle, och i 

och med #metoo, blir det allt vanligare att andra personer också blir huvudpersoner i 

skandaler och vi anser att ämnet därför är viktigt att studera. Politiker är ofta medvetna om 

retorik när de talar inför folket, medan ”vanliga” medborgare kan behöva kunskap både för att 

tolka andras tal och för att lyckas med sina egna. #metoo är ett nytt fenomen vilket betyder att 

ämnet är relativt outforskat och vi ser därför att det finns en lucka i forskningen som det är 

viktigt att bidra med kunskap till. I och med att vår studie berör en person som inte har 

politisk koppling och att de analyserade uttalandena gjordes i samband med #metoo, anser vi 

att vår studie skiljer sig från tidigare studier och därmed bidrar med kunskap till fältet. 

 

  



17 
 

5. Teori 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk, som används för att uppfylla 

studiens syfte. Först beskrivs retorisk teori och sedan förklaras de centrala begreppen ethos, 

logos och pathos. Därefter presenteras teorin apologia, samt de fyra retoriska 

självförsvarsstrategierna och defensiva attityder.  

 

5.1 Retorik 

Retoriken är en gammal konst som i 2000-talets informationssamhälle har blivit aktuell igen. 

Aristoteles, även kallad retorikens fader, menar att retoriken söker det som är övertygande, 

rimligt och trovärdigt (Eksvärd, 2012). Enligt Aristoteles är retorikens uppgift inte i första 

hand att övertyga, utan att se det som är övertygande i varje bestämd situation. Därför 

används retoriken i modern retorikforskning inte för att hitta bevis för eller emot ett visst 

beslut, utan fokuserar på vad som kan vara övertygande (Ekström, 2008).  

 

Som nämnt ovan koncentrerar sig retoriken även på vad som är rimligt, eftersom det kan 

finnas både sanna och logiskt riktiga argument för och emot något i en viss fråga. Enligt 

Lindqvist (2016) går det inte att se vilken sida som har mest rätt genom någon uträkning, utan 

en person måste bestämma sig för vad som personligen känns mest rimligt. I den moderna 

retorikforskningen kallas detta begrepp för konduktiv argumentation, vilket innebär att det 

finns flera svar med olika argumentationer på samma fråga (Lindqvist, 2016). 

 

Den klassiska retoriken har huvudsakligen fokuserat på tal och annan offentlig 

kommunikation, medan den nutida retoriska forskningen intresserar sig för att undersöka alla 

slags mänskliga symbolhandlingar både i musik, tal och skrift. Retoriken används på tre olika 

sätt: i praktik, teori och för analys. Retorik i praktiken kan till exempel vara i debatter, inlägg 

på sociala medier, reklam eller i olika tal. Denna typ av retorik sker överallt i vardagen, 

eftersom det är en del av hur människor kommunicerar med varandra. Den teoretiska delen 

används för att se hur retoriken används i praktiken. Slutligen används analysdelen för att 

kunna göra en retorisk analys på ett retoriskt objekt (Ekström, 2008). 
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5.1.1 Ethos, logos, pathos 

De tre begreppen ethos, logos och pathos används inom den klassiska retoriken som strategier 

för att övertyga eller övertala en person eller publik. Logos är den grekiska termen för 

argumentation och syftar på orden, själva talet och argumenten som läggs fram i en text 

(Gripsrud, 2011). Logos innefattar ofta att man som talare vill bevisa något eller ge 

faktabaserade argument för sitt påstående (Lindqvist, 2016).  

 

Ethos handlar om att stödja logos och gör det starkare och mer effektivt. Ethos är knutet till 

talarens mänskliga karaktär och kan ses som en känslomässig och förtroendeingivande 

övertalningsstrategi, som används för att framföra en talare som trovärdig och för att publiken 

ska ta till sig det som talare säger. Det är även en fördel om talaren sedan tidigare är känd för 

att vara en pålitlig och respektingivande person. Ethos kan synas genom olika språkliga val 

som görs i texten, samt hur argumentationen och framförandet läggs fram (Gripsrud, 2011). 

 

Pathos är en starkare form av känslomässig övertalning i jämförelse med ethos. Begreppet 

anspelar på att förstärka känslor och åhöraren ska nästan känna sig som ett offer för dessa 

känslor. Medan ethos bland annat fokuserar på respekt, förtroende samt gemenskapskänsla, är 

pathos betydligt mer kraftfull och fokuserar på känslor som glädje, ilska och sorg. En bra 

talare bör framkalla pathos på de rätta ställena, annars finns risken att talaren låter opålitlig, 

missvisande och osäker på sin egen text (Gripsrud, 2011).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att grundpelaren av de tre begreppen är logos. Ett tal utan 

argument blir ointressant och det är omöjligt att övertyga någon utan att använda 

argumentation (Johannesson, 1998). Logos används för att stödja den tes som sändaren vill att 

mottagaren ska bli övertygad om stämmer (Gripsrud, 2011). De andra två begreppen är 

viktiga för att understödja logos och göra det mer kraftfullt. Först och främst vill den som 

talar etablera åhörarnas förtroende genom sin personlighet och visa sig pålitlig, genom ethos. 

Slutligen vill talaren även väcka bestämda känslor hos sin publik, vilket är genom pathos 

(Johannesson, 1998). Det är viktigt att få en balans mellan de tre strategierna. Om till exempel 

pathos motsägs av ett svagt logos, vilket kan vara dåliga och motsägelsefulla argument och 

fakta, samt motsägs av olika aspekter i ethos, kan detta slå tillbaka på talaren och risken för att 

publiken ska skapa misstro och irritation är hög. Därför är det viktigt att de tre strategierna 

kompletterar varandra (Gripsrud, 2011). 
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5.2 Apologia 

Teorin apologia har tagits fram ur retoriken, och beskriver en specifik form eller genre av 

kommunikationsbeteenden som uppstår efter en kris eller efter en anklagelse om felaktig 

handling. En anklagelse om felaktig handling kan röra både individer, en grupp av människor 

eller en organisation. En ursäkt är ofta ett uttryck av ånger och begäran om förlåtelse, men 

apologia handlar inte bara om ursäkter - det handlar om mycket mer än så (Downey, 1993).  

Apologia handlar om att den som anklagats använder kommunikation för att försöka förklara 

vad som hänt och har en vilja att förbättra, återställa eller reparera ett skadat rykte (Seeger & 

Sellnow, 2016). Apologia kan på så sätt definieras som självförsvarets tal. Det handlar inte 

om självförsvar rörande en individs åsikter eller idéer, utan snarare om individens karaktär 

och värde som människa (Downey, 1993).  

 

För att ett självförsvarstal ska äga rum måste en anklagelse ha riktats mot personen i fråga. 

Förr i tiden handlade det om överlevnad, där den som anklagats inte bara försökte försvara 

sina handlingar, utan även sökte nåd. Om den anklagade ansågs vara oskyldig befriades 

denne, medan en skyldig dom betydde fängelse, utvisning, exil eller död (Downey, 1993). 

Apologia kan förklara vilka självförsvarsstrategier som kommer vara framgångsrika under 

vilka omständigheter. Ware och Linkugel var de första kommunikationsforskarna som 

beskrev ursäkter som allmänna handlingar (Seeger & Sellnow, 2016). De utvecklade sin teori 

genom att titta på politiska tal och argument från rättssalar. De baserade sin teori på fyra olika 

strategier användbara vid självförsvar; förnekelse, förstärkning, uppdelning och 

överskridande (fritt översatt från engelska denial, bolstering, differentiation och 

transcendence) (Seeger & Sellnow, 2016). 

 

5.2.1 Självförsvarsstrategier 

Den första strategin, förnekelse, innebär att den anklagade menar att det som hävdas inte har 

hänt (Seeger & Sellnow, 2016). Personen kan förneka påstådda fakta, avsikter, relationer eller 

känslor. Många ursäkter använder förnekelse i avsikt att vara övertygande i sitt försvar. Den 

anklagade personen förnekar då all inblandning i, eller positiva känslor mot, det som publiken 

ser som felaktig handling. Förnekelsestrategier är dock bara användbara så länge de inte utgör 

en förvrängning av verkligheten eller skiljer sig från publikens föreställningar. Förnekelse 

syftar nämligen inte på att ändra publikens åsikter eller känslor mot det som är aktuellt. 
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Förnekelsestrategier är därför inte en utväg för att lätt undvika kritikerna (Ware & Linkugel, 

1973). 

  

Förstärkning är den andra strategin och går ut på att förstärka en bild så att anklagelser verkar 

mindre trovärdiga (Seeger & Sellnow, 2016). Med förstärkningsstrategin försöker den 

anklagade att identifiera sig med något som publiken betraktar som positivt och på så sätt 

förstärka existensen av påstådda fakta, relationer, känslor eller avsikter. 

Förstärkningsstrategier är begränsade till den verklighet publiken redan uppfattar och 

förstärkning kan på det sättet inte ändra publikens känslor (Ware & Linkugel, 1973). 

  

Den tredje strategin som Ware och Linkugel (1973) beskriver är uppdelning. Uppdelning 

syftar på att skilja fakta, känslor, relationer eller avsikter från det större sammanhang publiken 

ser situationen i. Att sätta händelsen, eller det som publiken ser som felaktigt beteende, i ett 

nytt perspektiv kan ofta gynna den anklagade i sitt självförsvar. Uppdelning innebär att 

försöka förändra publikens uppfattning av händelsen genom att skilja den från andra 

handlingar (Seeger & Sellnow, 2016). På så sätt försöker den anklagade att distansera sig från 

händelsen. Ett sätt att se om uppdelning förekommer i ett självförsvarstal är att se om den 

anklagade begär att inte bli dömd innan händelsen ses ur ett nytt perspektiv (Ware & 

Linkugel, 1973). 

  

Överskridande är den fjärde strategin när det gäller självförsvar. Överskridandestrategin 

sammanfogar fakta, avsikter, relationer eller känslor med ett större sammanhang som 

publiken inte nödvändigtvis sätter händelsen i. Den anklagade försöker psykologiskt att flytta 

publikens tankar från konkreta detaljer i händelsen till en mer abstrakt och allmän bild av sin 

karaktär (Ware & Linkugel, 1973).   

  

De två första strategierna, förnekelse och förstärkning, är båda förbättrande strategier 

(översatt från engelska reformative). Med hjälp av dessa strategier kan den anklagade stärka 

de åsikter publiken redan har i frågan. Förnekelse är till exempel bara användbart så länge 

publiken anser att den anklagade faktiskt kan vara oskyldig, eftersom strategierna inte kan 

användas för att ändra publikens åsikter eller känslor (Ware & Linkugel, 1973). De tredje och 

fjärde strategierna, uppdelning och överskridande, kallas istället för omvandlande strategier 

(översatt från engelska transformative), eftersom de går ut på att den anklagade försöker 

förändra och/eller påverka de åsikter eller känslor publiken har rörande händelsen. I 
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självförsvarstal är det ofta två strategier som är starkt dominerande; en förbättrande och en 

omvandlande. Vilka två strategier som dominerar i talet avslöjar vilken attityd talaren har i sitt 

självförsvar (Ware & Linkugel, 1973). 

 

5.2.2 Defensiva attityder 

Talaren kan svara på anklagelser mot sin moraliska natur, motiv eller rykte genom olika 

defensiva attityder; förlåtelse, hämndlust, förklarande eller rättfärdigande (fritt översatt från 

engelska absolutive, vindicative, explanative och justificative) (Downey, 1993).  

 

Attityden förlåtelse uppstår när försvarstalet domineras av förnekelse och uppdelning. Den 

anklagade ser då på det absurda i situationen, fortsätter förneka och går ner djupgående i de 

anklagelser som finns för att på så sätt öka publikens förståelse genom att fokusera på 

gemensamma åsikter (Downey, 1993). När den som anklagats istället kombinerar förnekelse 

med överskridande speglas den defensiva attityden att vara hämndlysten. Talaren nekar till 

anklagelserna och skyller istället på någon annan. Ofta leder det till att fokus hamnar på 

beteendet hos den som yttrat anklagelsen istället för den som anklagats (Downey, 1993). 

 

Förklaring uppkommer när talaren använder strategierna förstärkning och uppdelning. 

Självförsvarstalaren kopplar då sina handlingar till kulturella värden, eftersom en publik inte 

kan fördöma den som anklagats om de kan identifiera sig med dennes motiv (Downey, 1993). 

Genom att kombinera förstärkning och överskridande är det rättfärdigande som är den 

defensiva attityden. Den anklagade försöker då rentvå sitt namn, ibland genom att framstå 

som ett oskyldigt offer, och ge publiken tydliga löften om en bättre framtid (Downey, 1993). 
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6. Material och metod 

För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ retorisk 

textanalys. Kapitlet börjar nedan med en presentation av vårt material som vi kommer att 

analysera. Vi beskriver även hur vi har samlat in materialet och vilka avgränsningar vi gjort. 

Kapitlet avslutas med vilken kritik som kvalitativa studier tidigare har fått, och hur vi 

försvarar oss mot denna kritiken.  

 

6.1 Material 

Materialet till den här studien består av två uttalanden av Fredrik Virtanen. Det första 

uttalandet vi valt att analysera är en intervju med Virtanen i Malou efter tio som sändes på 

TV4 den 2 oktober 2018. Malou efter tio är ett samhällsprogram där tittarna får se intervjuer 

med kända personligheter, politiker eller andra individer som har något att berätta för svenska 

folket. Programmet sänds i TV4 från måndag till fredag och leds av Malou von Sivers (TV4, 

u.å.). Det andra uttalandet vi valt att analysera är Virtanens debattartikel ”Hur länge ska jag 

straffas?”. Debattartikeln publicerades på Expressens kultursida den 6 oktober 2018, en sida 

där ”skribenten kan uttrycka personliga åsikter” (Expressen, u.å.-b). De båda uttalandena är 

från hösten 2018, ett år efter spridningen av de anklagelser som riktades mot Virtanen i 

samband med #metoo. 

 

Det valda materialet är från två olika genrer, dels en debattartikel och dels en intervju, och 

skiljer sig därför åt. Vi anser att det kan ge en bredd till analysen, eftersom vi då ser hur 

Virtanen uttrycker sig både när han får tala fritt genom sin debattartikel och när han blir 

utfrågad i en intervju. På det sättet blir vi inte låsta till intervjuarens frågor eller till Virtanens 

disposition av debattartikeln, utan får med flera aspekter av hans uttalanden.  

 

6.1.1 Avgränsning 

Materialet har valts utifrån de uttalanden Fredrik Virtanen har gjort ett år efter #metoo. 

Virtanen har uttalat sig i Uppdrag granskning på SVT, i en debatt i Almedalen arrangerad av 

tidningen Resumé, i Malou efter tio i TV4 och i en egenskriven debattartikel publicerad i 

Expressen. Vi har valt att avgränsa materialet till att analysera Virtanens uttalande i Malou 

efter tio, samt debattartikeln han skrivit i Expressen. Att vi valde intervjun i Malou efter tio 

och inte Uppdrag granskning beror på att uttalandena i de båda programmen påminner om 

varandra, men att Malou efter tio bara fokuserar på Virtanen och inte på övriga inblandade. Vi 
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har inte valt att analysera Virtanens uttalanden från Almedalen, eftersom flera personer 

medverkar i debatten och det blir för lite material att bara analysera vad Virtanen säger.  

 

I den här analysen har vi valt att fokusera på det verbala och det skrivna språket, det vill säga 

på vad Virtanen säger - inte hur han säger det. Vi analyserar därför inte upprepning, stamning 

och långa pauser under intervjun i Malou efter tio. Vi kommer heller inte analysera 

kroppsspråk, vilket annars är vanligt inom retoriken. Att vi gjort den här avgränsningen beror 

till stor del på uppsatsens storlek och tidsram.  

 

6.1.2 Insamlingsmetod 

Virtanens debattartikel “Hur länge ska jag straffas?” hämtades från expressen.se och skrevs 

sedan ut för att underlätta analysen. Intervjun i Malou efter tio tog vi del av via tv4play.se, där 

hela intervjun finns tillgänglig. För att kunna analysera materialet med hjälp av retoriken 

valde vi att transkribera hela intervjun. Under transkriberingen skrev en av oss ned allt som 

sades, medan den andra personen skötte start/stopp-knappen efter behov. För att 

säkerhetsställa att vi transkriberat rätt, gjorde vi samma rutin en gång till med omvända 

arbetsuppgifter. Vi valde även att skriva ned vad Malou sa, eftersom att frågorna påverkar 

Virtanens svar. Hela transkriberingen finns i bilaga 1.  

 

Eftersom vi har valt att analysera vad som sägs och inte hur det sägs, har vi valt att inte skriva 

med stamningar och upprepningar som är irrelevanta för studien. I citat där endast delar av 

citatet är av betydelse har vi valt att visa att delar är borttagna med tecknet. Samtliga citat av 

Virtanen som presenteras i analysen är tagna från intervjun hos Malou efter tio och från 

debattartikel i Expressen. Texterna finns som bilaga 1 och bilaga 2. 
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6.2 Kvalitativ metod och retorisk textanalys 

Kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp för metoder som bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av texter (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har valt att analysera två 

texter. Det är viktigt att studera texter eftersom de förekommer i nästan alla sammanhang i ett 

modernt samhälle och därför har stor påverkan på människor (Boréus, 2015). Det finns flera 

olika typer av textanalyser man kan använda sig av för att få svar på sin forskningsfråga. 

Bland annat finns argumentationsanalys, retorikanalys, diskursanalys, kritisk diskursanalys 

och narrativanalys (Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom vi vill bryta ned en text och analysera 

den utifrån vad som sägs, passar en kvalitativ retorisk textanalys bra för vårt syfte.  

 

Syftet med att göra en retorisk textanalys är att undersöka en kommunikativ handling, och 

därigenom förstå och förklara den retoriska funktionen och påverkan (Renberg, 2007). I 

analysen har vi använt begrepp från den retoriska teorin för att kunna förstå den retoriska 

strukturen och därav se hur kommunikationen i texten är uppbyggd. Genom en retorisk analys 

kan texter tolkas, men den retoriska analysen kan aldrig få fram svar som till exempel visar 

vem som vann eller förlorade en debatt. Denna typ av analys används enbart för att tolka en 

text, inte se resultaten av det som skrivits eller sagts (Lindqvist, 2016).  

 

Texterna kommer att analyseras utifrån sitt sammanhang. Det är enligt Boréus (2015) viktigt 

att kontextualisera sin text, eftersom syftet är att få förståelse för något i samhället som texten 

representerar eller påverkar. Detta innebär att texten sätts in i ett externt sammanhang, till 

exempel ett historiskt eller kulturellt perspektiv. Vi kommer att sätta texten i ett kulturellt 

perspektiv, eftersom metoo-rörelsen har växt fram i bland annat den svenska kulturen och 

arbetar nu för en förändring av samhället. Kontexten är inte absolut och oföränderlig, vilket 

gör att samma studie kan sättas in i en ny kontext vid ett senare tillfälle och då få ett nytt 

resultat (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det är viktigt att påpeka att all fakta som vi får fram 

genom vår analys är framtagen genom en tolkningsprocess, vilket innebär att resultatet kan 

skilja sig vid en ny studie beroende på individen som gör analysen (Boréus, 2015).  
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6.3 Analysmodell 

Vår analys kommer utgå från en retorisk analysmodell av Renberg (2007) för att kunna svara 

på våra frågeställningar. Renbergs analysmodell är anpassad för retoriken i tal och skrift, och 

är utformad för att förklara ordets makt. 

 

Att göra en retorisk analys av en text innebär att man sönderdelar en text för att sedan förstå 

hur helheten fungerar. Analysarbetet görs genom att ta ett steg i taget och sammanfatta varje 

steg för sig (Renberg, 2007). Renbergs analysmodell är uppbyggd i sex stycken steg. För att 

vara säkra på att modellen skulle vara relevant för vår studie valde vi att göra en pilotstudie på 

vårt tänka material. Att göra en pilotstudie betyder att man prövar sin tänkta analysmetod och 

ställer sina analysfrågor på en liten del av sitt material, för att testa frågorna och se om de 

fungerar (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valde att analysera de första två sidorna av den 

transkriberade intervjun. Vi analyserade detta materialet med hjälp av originalmodellen från 

Renberg. Efter vår pilotstudie valde vi att modifiera modellen för att den skulle anpassas till 

vår tänkta studie och tog därför bort två steg och adderade självförsvar som steg fem, samt 

bytte ordning på steg tre och fyra i originalmodellen. Nedan förklaras de fem stegen som vi 

kommer att använda i vår analys. 

 

6.3.1 Steg 1: Kontext 

Eftersom retorik utförs som en social aktivitet måste analysen ta hänsyn till det samhälleliga 

och kulturella sammanhanget. Analysen börjar därför med att undersöka kontexten. Det 

betyder att man undersöker vilka faktorer som utöver de konkreta orden, medvetet eller 

omedvetet, påverkar den kommunikativa relationen mellan sändaren och mottagaren. Det 

finns fem faktorer som kan analyseras under steg ett, och vi har valt ut två av dem som vi 

anser är relevanta för vårt material. De två faktorerna är textens genre, där det finns två olika 

typer av genrer, samt den retoriska situationen. Fokus här ligger på att undersöka vilka yttre 

villkor som på något sätt kan påverka kommunikationssituationen, samt att bedöma hur dessa 

faktorer påverkar sändarens budskap (Renberg, 2007). 

 

När en text ska analyseras måste man ta hänsyn till textens genre, eftersom en text produceras 

med ett syfte och utformas olika beroende på vart den publiceras (Renberg, 2007). Förutom 

textens genre ska man även fastställa vilken retorisk genre som texten tillhör. Det finns tre 
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stycken retoriska genrer som presenteras i Renbergs (2007) analysmodell och de utgår från 

den klassiska retorikens genreindelning:  

  

• Genus judiciale: innebär att en person vill anklaga eller försvara någon eller något. 

• Genus deliberativum: innebär att en person vill överväga och sedan råda. 

• Genus demonstrativum: innebär att en person vill prisa eller fördöma någon eller 

något.  

 

Den retoriska situationen kan ses ur två aspekter. Antingen kan den analyseras i hänsyn till 

den kulturella kontexten, eller i hänsyn till de konkreta och praktiska förutsättningarna som 

varje kommunikationssituation består av. Den kulturella kontexten kan till exempel vara 

aktuella politiska händelser som på något sätt påverkar textens budskap. De praktiska 

förutsättningarna kan vara tid och rum som sändaren måste anpassa sig efter. Till exempel att 

det finns begränsat utrymme i en tidningsartikel (Renberg, 2007).     

 

6.3.2 Steg 2: Disposition 

I detta steget ser analysen på hur innehållet är organiserat. I den klassiska retoriken skulle 

följande delar vara med i ett tal: inledning, bakgrund, tes, argumentation och avslutning. 

Oftast finns inte samtliga delar med i texter som analyseras i modern tid, men det är ändå 

viktigt att uppmärksamma avvikelser från standarddispositionen. Dessa eventuella avvikelser 

bör analyseras och bedömas med hänsyn till sammanhanget och syftet till att texten framförs 

(Renberg, 2007). 

 

6.3.3 Steg 3: Argumentation 

Grundpelaren i retoriken handlar om att övertyga. I detta steg ska analysen först få fram 

argumentationens tes, vilket är den åsikt som sändaren vill att mottagaren ska hålla med om. 

Därefter ska analysen urskilja de argument som stödjer tesen och de som är emot tesen 

(Renberg, 2007). 

 

6.3.4 Steg 4: Argumentationsmedel 

Steg fyra i analysen handlar om att fastställa vilka grundläggande strategier som används för 

att påverka mottagarna, vilket görs utifrån de tre begreppen ethos, logos och pathos. Analysen 

startar med att fastställa textens ethos, vilket kan ses ur två olika perspektiv. Dels genom att 

undersöka hur sändaren får mottagarna att känna sig bekräftade och respekterade genom sitt 
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uppträdande och sina ord. Dels genom att mottagarna får förtroende för talaren genom att 

denne är en känd personlighet, expert inom ett visst område, har tidigare erfarenheter och 

meriter med mera (Renberg, 2007).  

 

Logos är kärnan i texten och för att komma åt logos i en text måste man tolka vad som påstås 

och om påståendena fungerar som argument för tesen i texten. Det är viktigt att analysera 

både själva logiken i argumentationen och om framställningens verklighetsbild övertygar eller 

inte (Renberg, 2007).  

 

Att talaren är trovärdig, ethos, och konstruktionen av det intellektuella innehållet, logos, är 

övertygande är förstås viktigt, men det är den känslomässiga påverkan som berör. Därför ska 

analysen slutligen utreda vilka känslor, pathos, och värderingar som en text försöker påverka 

hos mottagarna. De grundord som pathos bygger på är “glädje, lycka, sorg, vrede, fruktan, 

harm, hopp, avundsjuka, medkänsla” (Renberg, 2007, s. 28).  

 

6.3.5 Steg 5: Självförsvar 

Det sista steget i analysen kommer från teorin apologia som tagits fram ur retoriken (se kap. 

5). I detta steget analyseras kommunikationsbeteenden i texten och om den som anklagats 

använder kommunikationen för att försöka förklara en händelse och om personen har en vilja 

att förbättra, återställa eller reparera ett skadat rykte (Seeger & Sellnow, 2016). Följande fyra 

strategier kommer att användas vid analysen: förnekelse, förstärkning, uppdelning och 

överskridande. 

 

6.4 Metodkritik 

Vi kommer att analysera två uttalanden av Virtanen genom en retorisk textanalys, som är en 

kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är baserade på en tolkningsprocess och resultatet blir då 

en tolkning eller beskrivning av ett fall (Ahrne & Svensson, 2015). Det kan argumenteras för 

att vår studie blir påverkad av våra förkunskaper, eftersom förkunskaperna automatiskt 

påverkar hur vi tolkar något. För att motverka att detta påverkar vårt resultat är det viktigt att 

man som uppsatsförfattare ständigt ställer textdelar i relation till helheten (Mral, Gelang & 

Bröms, 2016). Vi har varit noga med att göra detta, för att våra förkunskaper inte ska påverka 

våra tolkningar. Dessutom har vi haft ett objektivt förhållningssätt till fallet vi analyserat och 

står inte på någons sida i debatten. 
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Kvalitativ forskning har blivit kritiserad av förespråkare av kvantitativ forskning för att inte 

kunna generalisera sina resultat utanför fallet man undersökt (Fejes & Thornberg, 2012). 

Kvantitativa forskare menar att användbarheten hos ett forskningsresultat ligger i dess 

generaliserbarhet, medan kvalitativa forskare svarar på kritiken genom att förklara att deras 

forskning kan göra analytiska generaliseringar. Detta betyder att resultatet från en kvalitativ 

studie ska kunna användas som vägledning för vad som skulle kunna hända i en annan 

situation. Resultatet kan därför tillhandahålla ett perspektiv snarare än en sanning. Fördelarna 

med att använda analytiska generaliseringar är att arbetsprocessen blir “resonerande, 

eftertänksam, prövande, problemorienterande och sensitiv för enskilda situationer.” (Fejes & 

Thornberg, 2012, s. 230). Eftersom vi har varit medvetna om detta begrepp, har vi noga 

övervägt allt material och tidigare forskning till vår studie för att resultatet ska bli användbart 

för fortsatt forskning.  

 

En kritik som retorisk analys får försvara sig mot är att det är en bred och mångsidig 

analysmetod som innehåller många begrepp och möjliga aspekter för att ta sig an ett 

forskningsproblem på (Mral, Gelang & Bröms, 2016). Ingen analysmetod kan täcka alla 

tänkbara aspekter på en retorisk situation, vilket resulterar i att ingen metod kan vara helt 

korrekt och riktig. Retoriska begrepp är därutöver ofta vaga och mångtydiga, och det är sällan 

helt uppenbart hur olika retoriska verktyg ska tillämpas i en retorisk situation. För att frångå 

kritik inom detta område är det viktigt att noggrant definiera och förklara de begrepp som 

används i den aktuella analysen, samt förklara hur de ska användas (Mral, Gelang & Bröms, 

2016). Från början hade vi ett större antal begrepp med i vår studie, men eftersom retoriska 

begrepp kan uppfattas som vaga och mångtydiga, valde vi att fokusera på ett färre antal. Detta 

gjorde att de begrepp vi valt att använda i vår studie är väl genomtänkta och tydligt förklarade 

hur de ska användas i analysen.  
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7. Analys och resultat 

Vi har med hjälp av en retorisk textanalys som metod och med grund i teorierna retorik och 

apologia, analyserat och tolkat Fredrik Virtanens budskap i två av hans uttalanden i media. Vi 

har även undersökt om Virtanen uttrycker sig på olika sätt beroende på vilken genre uttalandet 

tillhör. Kapitlet är uppdelat i två delar, först redovisar vi Virtanens intervju i Malou efter tio 

och sedan Virtanens debattartikel i Expressen. 

 

7.1 Intervju i Malou efter tio 

Analys och resultat av intervjun i Malou efter tio, som sändes på TV4 den 2 oktober 2018, 

redovisas steg för steg nedan. Analysen utgår från en analysmodell som är uppbygg i fem steg 

(se kap. 6.3). 

 

7.1.1 Kontext 

Virtanen intervjuas av Malou von Sivers i programmet Malou efter tio, och textens 

genretillhörighet är därför intervju. Syftet med programmet är att informera samhället om 

viktiga aktuella teman, som i det valda programmet är att visa upp olika perspektiv på metoo-

rörelsen och dess påverkan på samhället. 

 

Den retoriska genren som texten tillhör ska också bestämmas och eftersom Virtanen vill 

anklaga eller försvara någon eller något blir det genus judiciale. Virtanen vill indirekt anklaga 

Cissi Wallin för grovt förtal, vilket han säger mellan raderna i intervjun. Han väljer att inte 

nämna hennes namn, men han refererar till henne via en av Malous frågor som handlar om 

Wallin. Därför tolkar vi att Virtanen genom intervjun vill få fram att Wallin inte har talat 

sanning när hon anklagat honom för våldtäkt. Dessutom vill han försvara sig själv, genom att 

han förklarar att alla dumheter som han har gjort är på grund av ett dåligt liv med droger, sprit 

och sex.   

 

Den retoriska situationen påverkar relationen mellan mottagare och sändare. I vår studie 

grundar sig den retoriska situationen i metoo-rörelsen (se kap. 2.1) och i de två artiklar som 

var startskottet för uppmärksamheten kring Virtanen under hösten 2017 (se kap. 2.4.1 & 

2.4.2). De konkreta förutsättningar som kan påverka den retoriska situationen är i detta fallet 

intervjuaren och dennes frågor. Frågorna som Malou ställer styr hela samtalet, och om 

Virtanen är en duktig retoriker kan han använda frågorna och vrida och vända på dem till sin 
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fördel. Dessutom är tiden i intervjun begränsad, vilket också kan påverka samtalet (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

 

7.1.2 Disposition 

I en intervju bestämmer intervjuaren dispositionen. Eftersom vi ska analysera Virtanens 

uttalanden, kommer vi inte att kunna analysera steg två eftersom det är Malou som styr över 

dispositionen. 

 

7.1.3 Argumentation 

Enligt analysen är Virtanens huvudtes att han vill reparera sitt rykte, visa att han är oskyldig 

till anklagelserna och därefter återgå till sitt normala liv. Det är den åsikten han som sändare 

vill att mottagaren ska hålla med om. Virtanen har endast argument som stödjer tesen, och 

inga som är emot den.  

 

Analysen visar att Virtanen använder följande argument för att stödja sin tes: 

 

• Han blev orättvist avskedad från Aftonbladet, som tyckte att uppmärksamheten kring 

honom var skäl nog att bli avskedad. Även att han arbetat där i 23 år. 

• Den tiden som anklagelserna kommer från, är ett liv som Virtanen för tio år sedan tog 

avstånd från. Det var en tid fylld av droger, sprit och sex, samt en allmänt dålig 

livsstil.   

• Virtanen blev dömd i medierna, även fast det inte fanns något rättsväsende som 

bekräftade det han blev anklagad för. År 2011 blev Virtanen polisanmäld, men 

åklagaren väckte inte åtal på grund av för lite bevis.  

• Virtanen vill gärna be om ursäkt för sitt beteende, men han vet inte vem han ska be om 

ursäkt till - då anklagelserna är gjorda anonymt.  

• Uppdrag Granskning gjorde ett reportage i våras angående mediernas namngivning 

och uthängning av Virtanen, där de gav Virtanen rätt i att medierna gjort fel i många 

publiceringar.  
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7.1.4 Argumentationsmedel 

Enligt analysen använder Virtanen både ethos, logos och pathos under tiden han blir 

intervjuad. Enligt analysmodellen ska ethos analyseras först. Kända personligheter kan ha ett 

försprång hos publiken, eftersom en del respekterade kändisar redan uppfattas som trovärdiga 

personer (Renberg, 2007). Men i detta fallet presenteras Virtanen bara som “Fredrik 

Virtanen”, och för dem som inte är insatta i medie-världen vet kanske inte att han är en känd 

journalist. Därför syns inte ethos förrän senare i texten genom Virtanens egna ordval. Bland 

annat understryker han flertalet gånger att han arbetade som en respekterad journalist och har 

arbetat för Aftonbladet under en lång tid. Han betonar även ethos när han beskriver sig själv 

som en familjefar som vill det bästa för sin fru och deras barn, och att han numera lever ett 

vanligt ”svennigt” liv. Han försöker få respekt genom att vara ärlig om sitt tidigare liv, och 

påpeka att det är mycket främmande från det liv han lever idag. Han vill att publiken ska få 

förtroende för honom, genom att han argumenterar för att han de senaste tio åren har levt ett 

“vanligt svennigt liv” och varit en respekterad ledar- och nöjesskribent samt familjefar. 

  

Inledningen av intervjun fokuserar mest på logos, vilket syns genom att Virtanen mestadels 

använder argument för att förklara det gångna året. Han argumenterar för hur dåligt han mått 

på grund av att medier har hängt ut honom och han säger bland annat “... jag har blivit 

uthängd på sociala mediers skampåle och lynchad i riktiga medier”. Detta är ett argument för 

att han har mått dåligt av uppmärksamheten i media, men i argumentet lyser 

även pathos genom. Han använder starka ord i meningen, till exempel “skampåle” och 

“lynchad”. Han vill genom dessa ord skapa en känsla hos publiken, vilket är grundpelaren 

i pathos, och i detta fall vill han troligen skapa medlidande. 

  

Genomgående i intervjun försöker Virtanen i samband med sina logos-argument skapa 

känslan att publiken ska känna medlidande och tycka synd om honom. Han använder många 

starka ord och målande beskrivningar när han vill väcka pathos “Det var som att leva i en 

chock, det var som att ligga underst i ett drev när alla bara sparkar.” och “jag var närmast 

suicidal och planerade ju, funderade på, hur man skulle avsluta det här på lämpligt sätt.” Vissa 

stycken innehåller flera meningar av pathos, där han verkligen söker efter att skapa en känsla 

genom att trycka på det som enligt honom är orättvist: 
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Jag kan aldrig sona mitt straff, eftersom jag aldrig fått något straff. Jag kan inte 

gå in på polisen och säga lås in mig för nånting, så jag kan komma ut sen och 

kanske få ett jobb eller kanske kan börja mitt liv igen. Det går inte när man blivit 

lynchad på löpsedlarna. 

  

Han vill att mottagarna ska känna ett medlidande för honom, och att de ska hålla med om att 

han blivit orättvist behandlad. Sammanfattningsvis visar analysen att Virtanen mestadels i 

intervjun använder mycket logos och han argumenterar för att han inte förtjänade att bli uthängd 

i varken sociala eller traditionella medier. Han säger att han levde ett dåligt liv ”där det var 

otroligt mycket droger och sprit” och att det var ”krogliv flera gånger i veckan och nattklubbar 

varenda helg och kokain och sprit”. Virtanen menar att detta gamla liv är främmande från det 

liv han lever idag, och detta logos-argument återkommer flera gånger i texten. 

 

7.1.5 Självförsvar 

I intervjun använder Fredrik Virtanen ordet förtal vid flera tillfällen när han pratar om 

anklagelserna från Cissi Wallin. Det faller under strategin förnekelse eftersom han genom 

ordet förtal syftar på att Wallin ljuger i sina anklagelser och på det sättet förnekar att något 

ska ha hänt. Virtanen pratar också om att folk på sociala medier ”delar saker som inte 

stämmer” och att han fick sluta på Aftonbladet ”fast det egentligen inte fanns några skäl”. På 

det sättet tar Virtanen avstånd till anklagelserna som riktats mot honom. Virtanen är vid flera 

tillfällen genom intervjun tydlig med att han vill be om ursäkt: 

 

Jag vill ju gärna be om ursäkt till dem, men jag vet ju tyvärr inte vilka de är, det 

är anonyma personer och det är ett väldigt spann vad jag blivit anklagad för. 

 

Även fast han säger att han vill be om ursäkt använder han här fortfarande förnekelse eftersom 

han säger ”…jag vet ju tyvärr inte vilka de är” och ”jag är ledsen för det som jag gjorde, vad 

det än nu kan ha varit”. Genom dessa uttryck distanserar han sig till den påstådda händelsen 

och förnekar genom att säga att han inte vet vad han ska ha gjort, eller vem han gjort det mot. 

När Malou frågar varför han ställde upp på intervjun svarar Virtanen ”jag tänker att nån gång 

måste jag ju få berätta min version…” vilket även det faller under förnekelse då det tyder på 

att han anser att den versionen media förmedlat skiljer sig från sin egen. 
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En annan strategi som Virtanen använder sig av är förstärkning. När de i intervjun pratar om 

förundersökningen som lades ner säger Virtanen ”det når inte en rättegång för det finns inte 

några bevis” och försöker därmed få anklagelserna mot sig att verka mindre trovärdiga genom 

att förstärka att fallet för länge sedan lagts ner. Virtanen försöker även förstärka bilden av sig 

själv som en trovärdig person genom att vid ett flertal tillfällen prata om familjen, att han 

måste ”försöka hitta nått sätt att försörja familjen och försöka ta hand om mina barn”, vilket 

ska ge publiken bilden att han är en familjefar. Virtanen påpekar även sin långa karriär på 

Aftonbladet, att han ”ändå har jobbat där halva mitt liv, 23 år ungefär” och säger även ”Jag är 

för jämlikheten. Jag förstår mycket väl hur patriarkatet fungerar och har varit en del av det 

tidigare och även skrivit om det väldigt mycket.” 

 

Virtanen berättar att han hade ett ”respekterat liv”, ”skrev vettiga saker” att han ”hade 

arbetskamrater” och ”levt ett väldigt svennigt liv” och identifierar sig på så sätt med något 

positivt som folk kan relatera till, vilket enligt förstärkningsstrategin gör att anklagelserna mot 

honom kan framstå som mindre trovärdiga. 

 

Den tredje självförsvarsstrategin är uppdelning och Virtanen använder sig av den när han 

bland annat pratar om ”det här nätdrevandet […] de här usla publiceringarna”. Han menar att 

medierna ”tjänade också väldigt mycket pengar” på hela situationen. På så sätt försöker 

Virtanen sätta händelsen i ett nytt perspektiv där han menar att han är en känd person som 

medierna tjänar pengar på. Han säger ”det var som att ligga underst i ett drev när alla bara 

sparkar och varenda påstående om mig ansågs som sann” vilket även det ska få publiken att se 

händelsen ur ett perspektiv där han är offret. 

 

Genom att säga ”jag levde mitt krogliv som jag höll på med för 10–15 år sedan” försöker 

Virtanen flytta de konkreta anklagelserna mot en mer abstrakt bild av sin karaktär, han 

använder därmed strategin överskridande. Han säger ”det var ju en miljö där det var otroligt 

mycket droger och sprit”. Virtanen påpekar hela tiden att anklagelserna kommer från perioder 

i sitt tidigare liv. Han beskriver det som ett ”solkigt liv, dåligt, knarkigt” och att det var 

”krogliv flera gånger i veckan och nattklubbar varenda helg och kokain och sprit”. Genom att 

använda överskridande försöker Virtanen få publiken att ändra sina åsikter genom att säga att 

han nu har bättrat sig, och att peka på att det rör sig om två skilda liv ”…det här är ju 

fylleribeteendet, sen fanns ju den andra människan, inte beroendepersonen”. 
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I intervjun använder sig Virtanen av alla fyra självförsvarsstrategier, vissa mer andra mindre. I 

de flesta självförsvarstal är det två strategier som dominerar, en omvandlande och en 

förbättrande (Ware & Linkugel, 1973). Analysen visar att Virtanen använder sig mycket av de 

båda förbättrande strategierna förnekelse och förstärkning, medan den omvandlande strategin 

som dominerar är överskridande. Förnekelse i kombination med överskridande leder till den 

defensiva attityden hämndlust. Eftersom Virtanen använder de båda förbättrande strategierna 

måste även förstärkning kombineras med överskridande vilket ger den defensiva attityden 

rättfärdigande. Analysen visar då att den defensiva attityden Virtanen använder i intervjun är 

en kombination av hämndlust och rättfärdigande. 

 

7.2 Debattartikel ”Hur länge ska jag straffas?” 

Här redovisas analys och resultat av Fredrik Virtanens debattartikel ”Hur länge ska jag 

straffas?", som publicerades i Expressen den 6 oktober 2018.  

 

7.2.1 Kontext 

Virtanen var en av de män som fick sin röst hörd i Expressens kulturdebatt om metoo, cirka 

ett år efter att metoo-rörelsen kom till Sverige. Textens genretillhörighet blir debattartikel.  

 

Den retoriska genren som texten tillhör är genus judiciale. Virtanen vill berätta att han, enligt 

sig själv, blivit utsatt för grovt förtal och mediedrev. Virtanen väljer att inte namnge Cissi 

Wallin, men han nämner “madame Instagram” och låter publiken själva skapa en uppfattning 

om vem det är. Han vill i debattartikeln försvara sig själv, och pekar på att han blev oskyldigt 

dömd av medierna på grund av ett tidigare dåligt liv.  

 

Den retoriska situationen påverkar relationen mellan mottagare och sändare. Här grundar sig 

den retoriska situationen i metoo-rörelsen (se kap. 2.1) och i de två artiklar som var 

startskottet för uppmärksamheten kring Virtanen under hösten 2017 (se kap. 2.4.1 & 2.4.2). 

De konkreta förutsättningarna är att Virtanen själv får bestämma dispositionen av artikeln. 

Däremot är utrymmet begränsat och en artikel har ett minst/max antal ord som ska uppfyllas. 

Dessutom bestämmer genren också att innehållet ska vara i form av en debatt, där det finns 

åskådare på båda sidor av debatten (Renberg, 2007).  
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7.2.2 Disposition 

Ofta finns inte samtliga dispositionsdelar med i moderna texter, men i Virtanens debattartikel 

finns enligt analysen alla delarna med. 

 

7.2.2.1 Inledning 

Inledningen till debattartikeln är indelad i två delar. Expressen skriver först en inledning till 

artikeln och vad Virtanen ska skriva om, därefter skriver Virtanen sin inledning till artikeln. 

Han väljer att öppna med följande mening: 

 

Tisdagen 2 oktober blev jag inbjuden av Malou von Sivers på TV4 för att berätta 

om livet efter att jag blivit uthängd som våldtäktsman först i sociala medier och 

därpå i de flesta stora medier, först just här i Expressen.  

 

7.2.2.2 Bakgrund 

Bakgrunden finns också med i dispositionen och Virtanen förklarar vad som hände år 2006 

och vidare till att åklagaren lade ned ärendet. Bakgrunden förklarar också vad som hände för 

ett år sedan när Virtanen blev uthängd och ett drev startades mot honom. Han väljer att inte ha 

med hur hans liv varit under det senaste året, eftersom han förklarade det för Malou von 

Sivers veckan innan. I bakgrunden förklarar han också att han arbetat på Aftonbladet och att 

han var mycket dedikerad till sitt arbete. 

7.2.2.3 Tes 

Tesen ska klargöra talets syfte och huvudtanke, innan själva argumentationen kan ta vid 

(Renberg, 2007). Enligt vår analys är tesen otydlig i starten, men genomsyrar andra delar av 

artikeln. Delar av tesen syns emellertid i första stycket:  

 

Långt senare utsattes jag plötsligt för grovt förtal av den person jag uppmanat 

polisanmäla mig och tvingades se hur ett hårresande - bokstavlig bemärkelse 

rättshaveristiskt - påstående på Instagram omvandlades till den största nyheten i 

Sverige: Fredrik Virtanen är en våldtäktsman! 

 

Huvudtesen är därför att ett falskt påstående på Instagram tog Virtanens liv ifrån honom. 

Detta påstående ledde till uppmärksamhet i traditionella medier och Virtanen tycker att han 
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blivit orättvist behandlad av svenska medier och att han vill ha en ursäkt för deras beteende. 

Virtanen vill tillåtas gå vidare med sitt liv som journalist, vilket i nuläget inte är möjligt.  

 

7.2.2.4 Argumentation 

Enligt analysen finns flera argument för tesen, och han börjar med sitt tyngsta argument redan 

i stycke två. Argumentet är att anklagelserna om våldtäkt har prövats och lades ned av 

åklagare då något brott inte kunde styrkas. Genom analysen kan vi inte få fram vilket 

argument som skulle vara svagast eller mest effektivt. Men den anklagelsen som började hela 

drevet “Fredrik Virtanen är en våldtäktsman” och försvaret att anklagelsen prövats men lagts 

ned på grund av brist på bevis, blir därför det tyngsta argumentet. Virtanen avslutar också 

med ett känslomässigt starkt argument: att han inte kan få jobb i Sverige. Detta leder till att 

han inte kan gå tillbaka till ett normalt liv och inte kan försörja sin familj. 

 

7.2.2.5 Avslutning 

Enligt Renberg (2007) ska avslutet sammanfatta budskapet, vägleda publiken och göra en 

tydlig avrundning. Virtanen sammanfattar sin artikel med att skriva att ingen är säker och att 

alla riskerar att lynchas, och det hjälper inte att man är ”renskrubbad, fläckfri och perfekt”. 

Virtanen försöker vägleda publiken att han vill gå vidare med sitt liv. Det kommer också en 

tydlig avslutning där Virtanen rekommenderar läsarna att åka till Norge och köpa hans bok 

som ska publiceras där, eftersom inga svenska förlag vill publicera den. 

 

7.2.3 Argumentation 

Som analysen fastställt i föregående steg är tesen att ett falskt påstående på Instagram tog 

Virtanens liv ifrån honom. Detta påstående ledde till uppmärksamhet i traditionella medier 

och Virtanen tycker att han blivit orättvist behandlad av media och att han vill ha en ursäkt för 

deras beteende. Virtanen vill tillåtas att gå vidare med sitt liv som journalist, vilket i nuläget 

inte är möjligt. Virtanen har endast argument som stödjer tesen, och inget som är emot den.  

 

De argument Virtanen framför som stödjer tesen är följande: 

 

• Virtanen anser att han utsatts för grovt förtal av Cissi Wallin, i och med 

våldtäktsanklagelserna som hon publicerade på Instagram. Brottet Virtanen 
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anklagades för var prövat juridiskt på hans egen uppmaning, men åklagaren lade ned 

ärendet i brist på bevis. 

• Under sina nästan 25 år som journalist var Virtanen en trogen arbetare som fick 

mycket beröm för sin ihärdighet i tidningens tjänst. Virtanen skrev vanligtvis på rätt 

sida gränsen av de vedertagna journalistiska principerna, och följde pressetiken.  

• Virtanen skriver att han har bättrat sig från sitt föregående dåliga liv som slutade för 

tio år sedan. Sen dess har hans liv bestått av jobb, familj och hemmakvällar.  

• Pressens opinionsnämnd har fällt flera tidningar för deras artiklar om honom under 

metoo-hösten. Dessutom har Uppdrag granskning gjort ett reportage som ger Virtanen 

rätt i att medierna gjorde undermåliga publiceringar.  

• Virtanen har under det gångna året skrivit boken “Vykort från en hängning”, som 

enligt honom själv handlar om den seriösa journalistikens överlevnad. En bok som 

inget förlag i Sverige vill ge ut. 

 

7.2.4 Argumentationsmedel 

Enligt analysmodellen ska ethos fastställas först. Virtanen är en känd personlighet och skulle 

därför kunna få förtroende genom sitt kändisskap. Han skriver tidigt i artikeln att han arbetat 

på Aftonbladet i 25 år och att han var en uppskattad arbetare. Bland annat skriver han att “jag 

fick beröm och krogkvittona attesterade av chefredaktör Anders Gerdin för min ihärdighet i 

tidningens tjänst.”. Han fortsätter även understryka tidigt i texten att han var en journalist som 

skrev enligt de pressetiska reglerna, och det han skrev kunde man lita på. Ethos eftersträvas 

mycket enligt analysen och Virtanen vill skapa en respektingivande och trovärdig bild av sig 

själv, för att mottagarna ska tro på budskapet i artikeln. Följande mening är ett tydligt 

exempel på detta: 

 

Jag skrev vanligtvis på rätt sida gränsen för de vedertagna journalistiska 

principerna. Misslyckades jag fanns skickliga redaktörer som räddade mig. Det 

läsarna mötte var pressetiskt klanderfritt också när det provocerade. 

 

Logos-argumenten följer en röd tråd genom debattartikeln och de flesta argumenten stödjer 

hans tes, vilket är att han blivit orättvist behandlad under det senaste året, speciellt av media. 

Virtanen skriver “Reglerna redaktörerna följer gäller snarare klickjakt, lång lästid och 

flytande annonsintäkter.” och han menar att medierna inte följt de pressetiska reglerna och 
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tänkt mer på att tjäna pengar, än på att det är en riktig person som blir uthängd. Han skriver 

även att de traditionella medierna har blivit negativt påverkade av de sociala medierna, 

“Skvallerjournalistikens rännsten, de sociala medierna, har nu en direkt kanal in i de tidigare 

seriösa medierna.”. Han argumenterar för att medierna inte följde pressetiken under 

publiceringarna av namn och bild under metoo-hösten. Han använder även logos i samband 

med ethos, där han lägger fram argument som ger honom trovärdighet: 

 

[...] med mängder av fällningar i Pressens Opinionsnämnd och 

Granskningsnämnden och ett belysande reportage i SVT:s ‘Uppdrag 

granskning’ om mediernas undermåliga publiceringar, fortsätter de medier som 

mosade mig att diskutera min skuldfråga i stället för sitt eget ansvar för det 

journalistiska haveri som metoo oavsiktligt piskade fram.  

 

Han argumenterar för sin tes, samtidigt som pressens opinionsnämnd och Uppdrag 

granskning stärker hans trovärdighet och att han blev orättvist uthängd utan att 

publiceringarna följde pressetikens regler. Flera av hans logos-argument är också tätt 

sammanslutna med pathos. Han förklarar bland annat att hans gamla liv bestod av ”hundratals 

ligg” och att det var ”mycket knark och sprit”, han avslutar sedan med pathos och säger att 

han var ”olycklig”. Det finns fler exempel på detta, där han skriver ett argument, och avslutar 

med pathos för att väcka känslor i det han precis förklarat. 

 

Jag tänker inte be om ursäkt igen. Det får räcka nu. Jag har rätt. Jag har rätt att 

förändras. Jag har rätt att arbeta. Och min familj har rätt till mig utan er! 

 

Hans logos-argument till att han inte ska behöva be om ursäkt igen är att han har ”rätt”. Han 

understryker sen att han har en familj, och vill väcka medlidande från publiken. Pathos 

används i stora delar av texten, där Virtanen försöker väcka känslor hos publiken och att 

publiken ska känna medlidande och sorg för honom. Han frågar bland annat “Ska man inte få 

bättra sig?”. Han ber också publiken om nåd, “Jag bättrade mig, men hur får jag nåd? Vem 

ger den? Jag kan inte avtjäna mitt straff eftersom det inte finns något brott.”. Virtanen avslutar 

även med starka pathos-argument och använder nästan hotfulla ord mot “madam Instagram” 

och “mister publicist” där han bland annat skriver: 
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Nästa gång är det din fru eller din son som lynchas. […] Känn dig inte säker, 

någonsin. Och tro inte att mitten håller när laglösa extremister anses 

behjärtansvärda.  

 

Pathos är här tydligt eftersom han använder starka ord, som ”laglösa extremister”, när han 

förklarar vem som ligger bakom den negativa uppmärksamhet han fått i media. Han vill väcka 

rädsla hos mottagarna när han skriver att vem som helst kan drabbas och bli ”lynchad” i 

media. Sammanfattningsvis vill Virtanen i sin debattartikel genomgående framhäva 

pathos och att mottagarna ska känna medlidande för honom. Analysen visar att han vill att 

publiken ska kunna sätta sig in i hans situation och att de ska känna att de inte vill uppleva en 

”lynchning” i media, och att de därför ska hålla med honom om att ingen förtjänar att bli 

uthängd så som han blev. 

 

7.2.5 Självförsvar 

I sin artikel skriver Virtanen ”Att något brott begåtts den där vårnatten 2006 kunde inte visas, 

snarare att inget brott hade begåtts”, han använder sig då av förnekelse eftersom han menar att 

inget brott begåtts eftersom det inte fanns några bevis. Virtanen fortsätter använda förnekelse 

genom att skriva ”…utsattes jag plötsligt för grovt förtal…”, där ordet förtal syftar på att den 

person som yttrat anklagelserna talat osanning. 

 

Hur länge ska jag straffas för att jag utsattes för grovt förtal? Hur länge ska jag 

straffas för publicisternas haverier? Hur länge ska jag straffas för Aftonbladets 

panik under drevet? 

 

Citatet ovan faller även det under strategin förnekelse i och med ord som grovt förtal och 

haveri. Virtanen syftar här på att anklagelserna mot honom är falska och att medierna 

misslyckats med sitt uppdrag att granska den information de publicerar. 

 

Genom att använda sig av strategin förstärkning försöker Virtanen identifiera sig med något 

positivt, för att anklagelser som riktats mot honom ska verka mindre trovärdiga. Virtanen 

använder förstärkning genom att bland annat skriva ”Och jag fick beröm och krogkvittona 

attesterades av chefredaktör Anders Gerdin för min ihärdighet i tidningens tjänst”. Här trycker 

Virtanen på att han var en duktig journalist som tog sitt jobb på allvar och menar också att 

”Det läsarna mötte var pressetiskt klanderfritt också när det provocerade.”, och säger därmed 
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att han höll sig till pressetiken i det han skrev och försöker på så sätt framstå som hederlig och 

trovärdig. Virtanen använder även förstärkning när han skriver ”Därmed ansåg jag liksom 

rättsväsendet att saken var utagerad” och ”Jag kan inte avtjäna mitt straff eftersom det inte 

finns något brott”. Med dessa uttalanden försöker han få anklagelserna mot sig att verka 

mindre trovärdiga då han med argument om rättsväsendet försöker framstå som en oskyldig 

person. 

 

Virtanen använder sig även av uppdelning vilket bland annat visas genom: 

 

Allt blev övertydligt under metoohösten 2017, då ingen längre behövde dölja att 

pressetiken blivit för dyr. De snabba, ogrundade, osanna publiceringarna gjordes 

inte för något så krasst som en bra story, utan i kampen mot ”det våldsbejakande 

patriarkatet”. 

 

På så sätt försöker Virtanen sätta allt i ett nytt perspektiv. Att publiken ska se det utifrån 

mediernas girighet och att han på så sätt blev ett offer för den ”klickjakt” redaktörerna följer. 

Han skriver även att han inte fått någon ursäkt, varken han eller ”den metoorörelsen man 

kidnappade för kvartalsrapportens skull.”. 

 

Överskridande är den fjärde självförsvarsstrategin och Virtanen använder sig även av denna. 

Vid några tillfällen nämner han sitt ”gamla krogliv” där ”Det var hundratals ligg. Det var 

befängt mycket knark och sprit. Det var skit. Jag var olycklig.”. Virtanen skriver då om en 

mer allmän bild av sin karaktär och går inte in på konkreta detaljer gällande anklagelserna. 

Virtanen poängterar även att han är ”en mångårig, lojal medarbetare” och beskriver sitt liv 

”bäst i termer av jobb, familj och hemmakvällar”. Ett annat exempel på överskridande är när 

han skriver: 

 

Yrkesförbud är ett starkt ord, men vad kallas det när en person som ägnat 

decennier åt att skriva för Skandinaviens största tidning och på fritiden tackat 

nej till extraknäck varannan vecka, plötsligt inte får ett enda erbjudande om 

jobb? 

 



41 
 

Virtanen fokuserar då på sin nuvarande livssituation där han är arbetslös och där ingen vill 

anställa honom. Han försöker då flytta publikens tankar till sin egen situation stället för att de 

ska fokusera på de anklagelser som riktats mot honom. 

 

De strategier som dominerar i Virtanens debattartikel är förnekelse och överskridande. Enligt 

Ware och Linkugel (1973) resulterar den kombinationen i den defensiva attityden 

hämndlysten. Vilket innebär att självförsvarstalaren skyller på någon annan och själv nekar till 

anklagelserna. I sin debattartikel beskyller Fredrik Virtanen medierna för att oförsvarligt ha 

utsatt honom för ett mediedrev  

 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Det är stor skillnad på användandet av de tre övertalningsstrategierna i de två texterna. Detta 

beror troligen på att texterna tillhör två olika textgenrer – intervju och debattartikel. Däremot 

tillhör de samma retoriska genre, genus judiciale, vilket gör att texterna fortfarande har 

mycket likheter. Bland annat visar vår analys att tesen i intervjun och i debattartikeln är i 

princip densamma – att Virtanen vill förklara sig oskyldig och att han inte har förtjänat den 

negativa uppmärksamheten han fått i media. Virtanen försvarar sig mot anklagelserna i båda 

texterna genom att skylla på att han för tio år sedan levde ett dåligt liv kantat av droger, sprit 

och en massa sex. Virtanen använder sig av samtliga tre övertalningsstrategier, ethos, logos 

och pathos, för att övertyga mottagarna att hans berättelse är den sanna. Analysen visar inte 

att någon av de tre strategierna är mer dominant än någon annan, vilket är samma resultat för 

både intervjun och debattartikeln. Däremot visar analysen att några av hans logos-argument 

säger emot varandra och försvagar därför både hans ethos och pathos. Ett försvagat ethos 

innebär att hans trovärdighet blir nedsatt. Därutöver kan pathos som motsägs av ett svagt 

logos slå tillbaka på talaren som opålitlig. Analysen visar även att Virtanen använder sig av 

alla retoriska självförsvarsstrategier under sina uttalanden, den som dominerar är förnekelse. 

Den defensiva attityden som används mest är hämndlysten, vilket är gemensamt för både 

intervjun och debattartikeln. 
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8. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi att presentera resultatet från vår analys i relation till studiens 

syfte, som är att bidra med kunskap om hur retoriska strategier använts i samband med 

#metoo och vid självförsvar. Genom att jämföra vårt resultat med tidigare forskning kommer 

vår diskussion att leda fram till studiens bidrag och förslag till vidare studier. Vi kommer 

även i diskussionen att uppmärksamma hur retoriken har påverkat efterlämningarna av metoo-

revolutionen.    

 

Resultatet av vår analys visar att Fredrik Virtanen försöker använda sig mycket av den 

retoriska strategin logos, både i intervjun och i debattartikeln. Flera av argumenten stödjer 

hans tes och han försöker luta sig mot fakta, framför allt att brottet Cissi Wallin anklagade 

honom för lades ned på grund av för lite bevis. För att klara sig genom medias granskning 

måste man enligt Dahlgren (2013) fokusera på god retorik med fokus på fakta, vilket är logos, 

och sedan förklara hur det ska tolkas. Virtanen försöker att använda sig av logos, men gör 

misstaget att prata om moral och värderingar precis som Juholt gjorde under mediedrevet han 

var utsatt för. Julholts misstag ledde till att han fick avgå som partiledare (Dahlgren, 2013). 

Virtanen nämner bland annat att han hade ytterligare en moralisk sida hos sig själv under den 

dåliga perioden av sitt liv, en sida som han kallar för “beroendepersonen” och denna sidan 

hade ett dåligt “fylleribeteende”. Han nämner i samma mening att den sidan som inte var 

beroende och som inte hade ett fylleribeteende, hade bra värderingar om feminism och 

jämställdhet. Han förklarar inte hur detta argument ska tolkas, utan det är upp till publiken att 

tolka det baserat på deras förkunskaper. En person med två motsägande personlighetssidor, 

låter eventuellt inte trovärdig hos publiken. Virtanens logos-argument talar emot varandra och 

de retoriska valen han gör kan därför vara till hans nackdel. Publiken skulle kunna välja att 

stödja Wallin i debatten, oavsett om Virtanen är skyldig eller inte, på grund av hans retoriska 

val.  

 

Det är viktigt att få en balans mellan de tre strategierna för att lyckas förmedla sitt budskap 

(Gripsrud, 2011). Till exempel kan pathos som motsägs av ett svagt logos slå tillbaka på 

talaren som opålitlig. Virtanen säger bland annat i intervjun att han vill be om ursäkt, men han 

vet inte vem han ska be om ursäkt till då nästan alla anklagelserna kommer från anonyma 

källor. I artikeln skriver han emellertid tvärtom, att han inte tänker be om ursäkt igen.  
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Virtanen säger emot sina egna argument, och det blir ett diffust budskap. Han vill väcka 

medlidande genom sitt användande av pathos när han skriver om sina rättigheter. Samtidigt 

vill Virtanen först be om ursäkt, men sedan vill han inte be om ursäkt. Hans logos-argument 

blir försvagade på grund av att de motsäger varandra, och hans användande av pathos i detta 

otydliga budskap kan göra att han uppfattas som opålitlig.  

 

I slutet av debattartikeln skriver Virtanen att ingen är säker för ett nätdrev, utan att det kan 

drabba vem som helst. Foster (2010) menar att de känslor som är mest effektiva att väcka hos 

sin publik är ilska och rädsla. Virtanen pratar direkt till publiken genom att säga att det kan 

vara ”din fru” eller ”din son” som ”lynchas” nästa gång. Han försöker väcka rädsla genom 

detta uttalande att vem som helst i samhället kan drabbas, även om man är ”fläckfri”. Foster 

(2010) argumenterar även för att pathos är viktigare än logos när man vill övertyga någon om 

något. Virtanen försöker göra sig sedd som en “vanlig” svensk medborgare vars liv består av 

“jobb, familj och hemmakvällar”, något många svenskar säkert kan associera till. Genom hans 

pathos vill han förmedla att även en “vanlig” svensk som gör sitt bästa för att leva ett gott och 

moraliskt bra liv kan drabbas. Här kan pathos vara effektivt för att få ut sitt budskap till 

publiken.  

 

Virtanen förklarar i intervjun, men också lite i debattartikeln, att han levde ett liv omringat av 

droger, sprit och mycket sex. Han visar däremot ingen självinsikt i att någon av anklagelserna 

skulle kunna vara sanna, trots att han under dessa år enligt honom själv var en 

“beroendeperson”. Enligt Allern och Pollack (2012) inkluderar skandaler ofta tre kategorier: 

alkohol, olagliga sexuella relationer och sexuella trakasserier. Virtanen anklagas för de två 

sista och den första kategorin alkoholen, har han berättat, var en stor del av hans liv för tio år 

sedan ute på nattklubbarna. Eftersom Virtanens liv innehöll dessa tre kategorier, kan det göra 

att folk får en förutfattad bild av honom. Genom att använda sig av retoriska strategier 

försöker han övertala mottagarna att han är oskyldig, trots sitt tidigare dåliga liv. 

 

För att publiken ska ta till sig Virtanens försvar mot anklagelserna är det viktigt att han 

framstår som trovärdig och ger publiken svar på tänkbara frågor (Katula, 1975). De händelser 

som Virtanen anklagas för får emellertid inte mycket uppmärksamhet av honom i någon av de 

två texter som analyserats. Paralleller kan här dras till Katulas (1975) studie. Det amerikanska 

folket hade svårt att acceptera Nixons avtackningstal för att han inte förklarade för publiken 

exakt vad som hände under Watergate-affären och nämnde heller inte varför han var tvungen 
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att avsäga sig sin post som president. Nixon fokuserade istället på vad han hade presterat och 

åstadkommit (Katula, 1975). Virtanen agerar på liknande sätt genom att gå runt anklagelserna 

genom att skylla på sin dåliga livsstil för tio år sedan som inkluderade sprit, droger och sex 

och att han allmänt betedde sig “tölpigt”. Virtanen fokuserar även på sina framgångar som 

journalist, både i intervjun och i debattartikeln. Hans fokus gör inte att publiken får svar på 

sina frågor, däremot skapas en del nya frågor. Till exempel, vad innebär det att bete sig 

tölpigt? Kan tölpigt betyda att han kan ha sagt något som uppfattas som sexuella trakasserier? 

Obesvarade frågor gör att det inte blir ett fulländat avslut, och precis som mottagarna till 

Nixons tal, kan publiken eventuellt inte ta till sig det som Virtanen säger. Virtanen försöker 

framstå som trovärdig genom hans användande av de retoriska övertalningsstrategierna, men 

lyckas inte helt övertala publiken då många av argumenten talar emot varandra och han svarar 

inte på publikens frågor.  

 

I både intervjun och i debattartikeln använder Virtanen sig av alla fyra självförsvarsstrategier, 

där den strategin som dominerar är förnekelse. Det visar sig bland annat när han pratar om det 

”grova förtalet” han menar att han utsatts för. Genom att använda ordet förtal syftar Virtanen 

på att Wallin ljuger och att det hon påstår ska ha hänt inte stämmer. När högsta 

domstolskandidaten Clarence Thomas blev anklagad för sexuella trakasserier av Anita Hill, 

nekade Thomas till alla anklagelser (Shipley, 1995). Shipley (1995) menar att Thomas gjorde 

fel när han förnekade hela händelsen och relationen till Hill, istället för att säga att han aldrig 

hade intentionen att skada henne. Paralleller kan dras till Virtanen, som istället för att berätta 

sin bild av händelsen förnekar att något alls ska ha hänt och att allt Wallin sagt är förtal. Cissi 

Wallin har tusentals följare på sociala medier där hon på många sätt fungerar som en 

opinionsbildare och där många antagligen ser henne som en trovärdig person. Att Virtanen då 

helt förnekar anklagelserna är enligt Shipley en vågad taktik, eftersom Virtanen då menar att 

en person som i vanliga fall framstår som trovärdig i det här fallet ljuger. Det leder till att 

publiken kan ha svårt att ta till sig förnekandet och kan på så sätt inte ändra sina åsikter om 

fallet (Shipley, 1995). 

 

I sina uttalanden använde sig Virtanen av den defensiva attityden att vara hämndlysten. I 

intervjun användes även attityden rättfärdigande, men uttalandet dominerades av hämndlust. 

Enligt apologia-teorin betyder det att talaren skyller på någon annan och nekar till 

anklagelserna (Downey, 1993). Virtanen skyller inte bara på Wallin utan lägger även till stor 

del skulden på medierna och fokuserar mycket på det. Virtanen menar att han blev ett offer 
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för mediernas “klickjakt” och att de stora mediehusen har tjänat enorma summor pengar på att 

rapportera om anklagelserna mot honom. Genom att skylla på medierna sätter sig Virtanen i 

en offerposition, precis som Shipley (1995) menar att Thomas gjorde när han satt sig själv i 

rollen som offer för rasism. Både Virtanen och Thomas försöker då avleda uppmärksamheten 

från sexuella trakasserier och istället fokusera på att de själva är offer. I sin studie drar Shipley 

(1995) slutsatsen att attityden hämndlysten i Thomas fall hade en negativ effekt på 

självförsvaret. Anledningen var att det visat sig att personer som tidigare uttryckt stöd för 

Thomas istället röstade mot honom, eftersom den hämndlystna attityden gjorde att de tvivlade 

på Thomas trovärdighet. Kopplas detta till Virtanens önskan om att återfå förtroende och sitt 

normala liv, kan användningen av den defensiva attityden hämndlust tolkas som ett dåligt 

strategiskt val. 

 

#metoo spreds i sociala medier och kvinnor fick berätta om upplevelser som tidigare tystats 

ner av det patriarkala samhället. Wallin berättade om vad hon varit med om, och fick stöd av 

tusentals kvinnor. Många hoppades på att #metoo skulle vara starten på en förändring i 

samhället. Men ett år senare skiftade fokus från anklagelserna Wallin yttrat mot Virtanen, till 

att Virtanen anklagade henne för förtal. Dessutom fick Virtanen tid i media till att svara på 

anklagelserna, medietid som vår analys visat att han använt till att bland annat skylla på 

Wallin, medierna och sitt tidigare liv och samtidigt framställa sig själv som ett offer. Enligt 

Hammarlin (2015) är det vanligt att folk som blivit uthängda i media ser sig själva som offer, 

då många efter en uthängning berättar om flykt, förlorade jobb och förstörda relationer. Precis 

som Virtanen blev Sven Otto Littorin anklagad och uthängd i media. Littorin anklagades för 

sexköp, efter uppgifter från en anonym kvinna som hävdade att hon sålt sex till honom 

(Hammarlin, 2015). Likheter kan dras till Virtanen, eftersom många av anklagelserna mot 

honom också kom från anonyma källor. Precis som Virtanen fick även Littorin sluta på sitt 

jobb och han använde pathos när han i sitt försvar försökte väcka känslor genom att bland 

annat prata om sina barn och sa att han var tvungen att skydda dem. Om Littorin är skyldig till 

anklagelserna vet vi inte, precis som vi inte vet om Virtanen är skyldig eller inte.  

 

Virtanen beskyller Wallin genom att säga att de anklagelser hon yttrat är förtal, vilket han 

även har anmält henne för. Det har lett till att flera medier vänt på det och nu skriver om att 

Virtanen anklagar Wallin för förtal, och anklagelserna om våldtäkt kommer i skymundan. Att 

fokus flyttas från den som först anklagats och istället hamnar på den som yttrat anklagelserna 
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är vanligt i försvarstal som domineras av den defensiva attityden hämndlust (Downey, 1993). 

Att Virtanen förnekar anklagelserna är en vågad taktik, speciellt eftersom Wallin kan ses som 

en opinionsbildare med många följare som står på hennes sida. Kampen mellan Virtanen och 

Wallin är i skrivande stund inte över, och vem som talar sanning eller inte kan en retorisk 

textanalys inte avgöra. 

 

8.1 Studiens bidrag 

Även om en retorisk textanalys inte kan avgöra om någon talar sanning eller inte, är det 

fortfarande viktigt att ha kunskap om olika retoriska strategier för att kunna avgöra om någon 

verkar trovärdig. Eftersom vi i den här studien har analyserat uttalanden som Fredrik Virtanen 

gjorde i samband med #metoo, anser vi att studien har bidragit med kunskap till det hittills 

relativt outforskade fenomenet. Samtidigt har studien bidragit med kunskap om hur olika 

retoriska strategier kan användas under ett självförsvar. Studien har även bidragit med 

kunskap om hur retorikens ethos, logos och pathos används i uttalanden av ”vanliga” personer 

och inte bara när det gäller politiker och deras tal, något som tidigare studier nästan enbart 

fokuserat på. 

 

Med den här studien har vi har även uppmärksammat hur användandet av självförsvars-

strategier kan påverka hur ett uttalande tolkas och vad detta kan få för konsekvenser. Att 

analysen visade att Fredrik Virtanens självförsvar präglades av den defensiva attityden 

hämndlysten, betyder att han skyller på någon annan och nekar till anklagelserna samtidigt 

som han ser sig själv offer (Downey, 1993). Studien synliggör på så sätt hur samhället ser ut 

ett år efter #metoo och att det inte har ändrats så mycket som många kvinnor hade hoppats på. 

Sammanfattningsvis har den här studien bidragit med kunskap om hur viktigt det är att tänka 

på retoriken, både som talare och publik, när det gäller självförsvar bland annat i samband 

med #metoo.  

 

8.2 Vidare studier 

Retorik är en stor och komplex del av mänsklig kommunikation, och det går därför inte att 

täcka alla retoriska budskap genom en analysmodell eller genom en specifik metod (Mral, 

Gelang & Bröms, 2016). Retoriska textanalyser koncentrerar sig på det talade och skrivna 

ordet, vilket vi i den här studien har gjort. Som tidigare nämnt har vi fokuserat på vad 
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Virtanen säger – inte hur han säger det. Förslag till vidare studier är därför att undersöka den 

visuella retoriken, eftersom en mer detaljerad analys av talets framförande ger fler 

infallsvinklar till förståelsen. Förutom att analysera kroppsspråk och rösten hos talaren, är det 

även intressant att analysera dennes kläder då de kan uttrycka status, auktoritet eller 

grupptillhörighet (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

Vidare studier kan även koncentrera sig på berättarstruktur, retoriska visioner eller metaforer 

som talaren använder sig av. Det kan vara intressant att analysera Virtanens uttalanden ur ett 

feministiskt perspektiv, eftersom analysen kan fördjupas genom att uppmärksamma 

genusaspekter och makt (Mral, Gelang & Bröms, 2016).  

 

Eftersom retorikens ethos, logos och pathos används som övertalningsmedel skulle vidare 

studier kunna knytas till receptionsforskningen, som undersöker hur övertygande budskap tas 

emot. Vidare studier som hade varit av intresse är därför att undersöka hur Virtanens 

självförsvar efter #metoo har tagits emot av publiken och därmed se hur 

övertalningsstrategierna han använt sig av har fungerat.  
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Bilaga 1 

 

Intervju i Malou efter tio, 2 oktober 2018.  
Transkriberad från TV4play.se 
 

M = Malou von Sivers 

V= Fredrik Virtanen 

 
M: Veckans tema metoo ett år senare. Jag var som journalist och i det här programmet en av dom som 

hade väldigt många kvinnor som satt och berättade om sina b...ja..om sina överfall och om sina 

sexuella upplevelser som har följt dom genom åren en del låg väldigt långt tillbaka i tiden. Det var en 

rad upprop som välde fram över världen och över Sverige. Och det började i USA för exakt ett år sen. 

Den här veckan så vill vi vrida och vända på perspektiven och jag har bjudit in en man som pekades ut 

i metoo å ni kan ju se här vilka rubriker som va i tidningarna under den här perioden. Det är alltså 

Fredrik Virtanen som jag har bjudit hit. Välkommen hit, Fredrik Virtanen! 

 
V: Tack Malou! Äckligt och se det där. 
 
M: Ja 

 
V: Man påminns om, och det här var ändå bara pressen sen var det sociala medier som vräkte på och 

vräkte på och vräkte på 
 
M: Mmm, och vi kan säga att en hel del av dom här artiklarna eller både i radio och tv har blivit fällda 

och det hela började också för dig med ett åtal eller egentligen en utredning, polisutredning, som las 

ner och sen så ändå började det här välla fram på olika sätt. Om jag börjar fråga dig hur det här året har 

varit, hur skulle du säga då? 
 
V: [suckande] Dåligt! Det har vart eh eh det här förtalet har vart eh eh utan tvekan det värsta året i mitt 

liv. Det går inte att jämföra med nått annat. Det vart eh alltså bli p-publik s-s-skammad eller uthängd 

såhär på så dels sociala mediers skampåle som lynchad i riktiga medier vilket var allra mest 

förvånande att alla bara körde då. eh eh eh och märka då hur en slags beröring alla blev tysta och 

visste inte hur dom skulle förhålla sig 
 
M: Till dig? 
 
V: Till mig ja. Och skriverierna och alla var ju väldigt rädda själva för att råka illa ut och så så det var 

eh eh eh fruktansvärt har det varit och eh tyvärr det är det delvis fortfarande, mm… jag menar, eh jag 

är fortfarande, hjärnan funkar inte toppen. Vissa saker normaliseras ju, men men dyker ju upp hela 

tiden och ska försöka gå vidare med mitt liv och det är väldigt komplicerat för familjen också och så 

att hitta ett jobb är helt omöjligt liksom. 

 
M: Du fick sparken från aftonbladet. 
 
V: mmm 
 
M: vad betyder det för dig? 

 
V: det var väldigt [stamning] aftonbladet hade väldigt bökigt då också dom var ju själv väldigt 

granskade och drevade mot, vilket aftonbladet då inte var van vid, dom brukar dreva mot andra. Ehh 

så då blev det den här konstiga förlikningen mellan oss då att eeh ja, sluta fast det egentligen inte fanns 

några skäl. Men själva uppmärksamheten i sig tyckte dom var eh tillräckligt så att säga. Ehm och det 



 
 

kändes väldigt väldigt väldigt väldigt eehh besvärligt jag har ändå jobbat där [paus] halva mitt liv, eh, 

23 år ungefär och sen när det blev det här, de här otroliga eeeh drevet mot mig så [paus] då sa de bara 

tack för kaffet, hejdå. Så då gick jag in i en väldig svacka och det här var då december när det väl blev 

klart eller så va eh sen jag nästan inga minnen av december i övrigt. Det var som att leva i en chock, 

det var som att ligga underst i drev när alla bara sparkar och varenda påstående om mig ansågs som 

sann och det var ju väldigt bredd, det var ju väldigt grova påståenden som kopplades ihop med 

[sluddrande] som jag tycker är struntsaker som jag levde, jag levde mitt krogliv som jag höll på med 

för 10-15 år sen. 

 
M: Hur såg dina dagar ut? 
 
V: Då? Eller nu? 
 
M: Mmm. Då. Och senare nu. 

 
V: Menar du för ett år sen? Eller för tio år sen? 
 
M: om vi börjar för ett år sen, hur det såg ut? 

 
V: [suckande] ja det var ju det var ju en det var en helt overkligt faktiskt eh dels dels var jag ju [paus] 

närmaste suicidal och planerade ju funderade på hur man skulle avsluta den här på lämpligast sätt. 

Men då var min fru bortrest och svärmor var bortrest, jag hade ingen som kunde ta hand om barnen så 

det räddade mig jag var tvungen att ta hand om barnen så jag gick och lämnade dom på skolan 
 
M: annars tror du att du hade tagit ditt liv? 

 
V: det är inte omöjligt, inte omöjligt alltså det är bara dom som har varit med om sånna här drev kan 

förstå det tror jag det är hela man ligger underst och bara ser hur alla bara misshandlar och slår, 

eh,delar saker som inte stämmer och ingen ville tala till min fördel det är en sån fullständig, fullständig 

mardröm och jag försöker ju skriva ner om det här och det är jättesvårt att fånga den där känslan av att 

va totalt paria. Och efter det så har det ju fortsatt lite grann eh eh på samma på samma sätt eh eh även 

om vissa saker blir bättre, sen i Benny Fredriksson tog sitt liv där och då kom allting tillbaka och det 

blev väldigt jobbigt i våras igen och så där. Eh [paus] sen gjorde uppdrag granskning ett väldigt bra, de 

granskade hur medierna måste ha så mycket fel i de artiklarna och så vidare och det hjälpte ju till viss 

del och de rörde ju också upp allting och nu sitter jag här hos dig och kommer röra upp allt igen 
 
M: ja, varför kom du hit… 

 
V: a, jag vet inte 
 
M: ...idag? 

 
V: ja men, jag tänker nån gång måste jag ju få berätta min version jag kan inte bara vänta tills [paus] 

det går över så att säga 
 
M: så dom här första dagarna beskrev du eh eh eh alldeles nyss, hur blev det sen? Du har ändå levt i en 

familj? 
 
V: aa, ja det har inte vart kul för nån i såklart i familjen eh men vi har vart tvungen att överleva eh eh 

men att bli uthängd på expressens löpsedel första sida och sex sidor i tidningen och på internet alla 

som citerar dom här och svenska dagbladet felaktiga artiklar, pfht det är ju att bli dömd fast det inte 

finns något rättsväsende, det är ju en lynchning eh jag kan inte se det på nått annat vis, det är eh en 

häxprocess som vi borde ha kommit förbi, för mitt liv är ju mitt yrkesliv är ju helt och hållet eh det 

finns inget, finns ingen som vill ge mig arbete. Så ja går till mitt kontor och försöker skriva min bok 



 
 

[paus] lever i en sån här arbetslöshetstillvaro det är fortfarande får se folk byta sida på gatan och så 

vidare länge sen nån spottade efter mig nu, glädjande, eh och lever ett väldigt litet liv liksom från att 

vara eh ja reporter på aftonbladet och gå ut och träffade folk hade arbetskamrater och sånna saker. 

 
M: Du, är du en annan person, skulle du säga det idag, i jämfört med när du levde på krogen som den 

så kallade nöjesreportern nöjesprofilen? 
 
V: ja eh ja verkligen, då var det ju. Det var ju det var ju en miljö där det var otroligt mycket droger och 

sprit å [paus] ja alla som har vart i popsnöjessvängen vet nog om det där tror jag. eh det har liksom kan 

vara svårt att se på mig idag men jag hade ju som jag liksom låg ju med eller hade sex med hundratals 

personer på den där tiden det var väldigt solkigt solkigt liv, dåligt, knarkigt, solkigt det är faktiskt 

roliga saker såklart men det var krogliv flera gånger i veckan och nattklubbar varenda helg och kokain 

och sprit å [paus] f-f-främmande från mitt liv de vart de senaste tio åren, helt annorlunda och allt det 

här gäller ju den tiden 
 
M: mm. Precis. Och då hade du också en ställning och makt i den här världen där du fick förmodligen 

kvinnor på grund av det, tror du inte det? 
 
V: jo, jag tror inte bara det berodde på min oerhörda skönhet eller nått nej 
 
M: kan du känna att du utnyttjade din maktställning? 

 
V: säkert! Och framför allt betedde mig dåligt så att säga liksom att jag betedde mig inte bra eh [paus] 

och eh [paus] maktställningen nej, för det var aldrig yrket, var aldrig på jobbet, det här var på krogen, 

krog grejer 
 
M: men du var en känd profil så dom såg upp till dig många säkert 
 
V: det kan ju inte jag svara på 

 
M: mmm 
 
V: men det är klart eh jag hade ju ett litet tv-program jag hade en blogg och det räckte, inte i rikskänd 

nivå, men den lilla miljön kring söderkrogar och vissa stureplansställen och så där så så var det ju så 

ett gäng och en miljö av försenad ungdom, jag vet inte exakt varför det blev så, eh [paus] dåligt det 

där livet. 

 
M: kan du säga att dom här många kvinnorna som du säger själv inte kanske föll för din skönhet utan 

snarare för den du var att var ett sätt att komma in i livet som du levde. 

 
V: ja så kan det ju ha vart, men framför allt var det väl snarare så att att att eh [lång paus] jag kan ju 

inte kan inte svara för dom men det är klart det var ett det var inte svårt. Det var väldigt mycket, 

väldigt mycket sex. Eeh och efteråt kanske jag inte var tillräckligt schysst eh utan då var det nästa 

nästa eh [suck] nästa ligg eller nästa dumhet liksom nästa eh nästa kväll på krogen liksom. 

 
M: dom dom kvinnor som har pekat ut dig eh eh en del av dom har du sagt att eh att du inte ens minns 

om du har vart i en stad där om vi inte går in på detaljer. men det har ju ändå varit ett antal kvinnor 

som har pekat ut dig vad skulle du säga själv att det beror på? 

 
V: beror ju på att jag levde ett dåligt liv då alltså att jag jag tycker väldigt illa om det livet jag levde då 

och folket dom är kränkte nån och jag vill ju gärna be om ursäkt till dom men jag vet tyvärr inte vilka 

det är, det är anonyma personer och det är väldigt spann vad jag blev anklagad för dels det här väldigt 

grova förtalet som snart kommer upp i rätten dels till att jag har frågat nån utanför en krog om dom vill 



 
 

följa med hem och dricka sprit. Så det är en väldig bredd liksom på dumheterna. Eh, och vissa är ju 

väldigt lättsamma eh eh moralist dåliga medan andra är väldigt grova. Men det berodde ju på att jag 

hade en dålig livsstil. Punkt slut. 

 
M: i den här dåliga livsstilen som det ändå handlar om det här, var det så att det du hade svårt att se 

gränser tycker du själv? Hur du skulle bete dig? 
 
V: det tror jag. Ja det tror jag min självbild var ju aldrig bilden dom hade av mig. Jag tyckte aldrig jag 

var en stor cool och tuff person och inte heller att jag tänker på att jag är en och nittiotre lång och har 

en sån fram, min bild av mig är ju bara en tönt som alla andra liksom. Men det gick väldigt lätt med 

allting så att den bild folk fick av mig var inte alls min självbild. Eh eh så att det är svårt att exakt 

förklara men jag tröttnade ju på det där livet och det som är väldigt väsentligt, slutade med det där 

livet ungefär jag vet exakt när det var hösten 2007 ungefär liksom eh.. 

 
M: mmm 
 
V: …eh och sen ett år senare så träffade jag dessutom min fru igen och sen fått barn och sen levt ett 

väldigt svennigt liv. Och så kom det tillbaka eh och eh [lång paus] jag kan inte ens tycka om om ens 

hälften av anklagelser var sanna var jag fortfarande inte så kan man inte lyncha någon person på det 

här viset med namn och bild och utan låta mig kommentera utan att kolla om det överhuvudtaget är 

sant då det var så att om nån sa om du hade sagt vad som helst så hade det stått i tidningen som att det 

var sant och det där vet ju många, det är den typen av metoojournalistik gick ju fel dom blev ju fällda 

och så. Men idag vill ingen tidning ge mig nått skadestånd eller nånting dom accepterar fällningarna i 

pressens opinionsnämnd men sen nä dom går vidare 

 
M: vad tycker du om metoo? [paus] Rörelsen? 
 
V: eh ja jag har jag har ju skrivit mycket om det där och skrev, jag är för jämlikheten jag förstår 

mycket väl hur patriarkatet har fungerat och jag har vart en del av det tidigare och jag har även skrivit 

om det väldigt mycket. [paus] men det är svårt för mig att till fullo eh omfamna en revolution som 

försökt bokstavligen talat mörda mig. Det är väldigt svårt. Jag kan se det på min en analytisk sida och 

från en personlig sida. 
 
M: om du ser det från den analytiska sidan, alla dom här vittnesmålen som har kommit eh... 
 
V: [mummel] 

 
M: ...tystnad tagning till exempel? 
 
V: tystnad tagning var jättebra dom gjorde ju precis som man ska, dom tog upp strukturer på 

arbetsplatser och dåligt beteende hos män och dom gjorde dom här vittnena och journalistiken som 

svenskarna gjorde där var ju utmärkt. Uthängningarna av folk på lösa grunder var ju säkert bara dålig 

för rörelsen dessutom men jag är helt för, jag förstår verkligen hur trötta kvinnor är på män som beter 

sig. Hur trötta dom var på mig som betedde mig på den tiden. 

 
M: i det här ruset av droger och alkohol som du väldigt öppet har berättat om under den här tiden, kan 

det vara så att du inte förstod de här övertrampen som du eventuellt kunnat kan ha gjort? Du har ju 

sagt omoraliskt men inte brottsligt. 
 
V: näe jo jag kan inte och inte ens, man tittar på de här artiklarna så ser jag saker nått brottsligt eh men 

men min moral går skyhögt över det. Så att jag tar gärna på mig den här skulden, jag ber gärna om 

ursäkt å i den enda intervjun jag gjorde med aftonbladet så sa jag även det. Kontakta gärna mig så får 

vi reda ut, jag vill gärna be om u... vill gärna säga jag är ledsen för det som jag gjorde eh var det än nu 

kan ha vart. Ehm. [tystnad] 



 
 

 
M: mmm. När du sen börjar ditt andra liv så att säga, lämnar det här livet, så börjar du på aftonbladets 

ledarsida du var också krönikör [paus] på le.. dom här två bilderna går ju inte riktigt ihop. Eh, men när 

man sen sitter och skriver ledare, tänkte du nånsin på att det kunde komma ikapp dig? Du skrev om 

feminism, du skrev om jämställdhet, att det här fanns i bakgrunden? 
 
V: får man inte bättra sig? Man måste få bättra sig här i världen. Jag tyckte att man måste få bättra sig. 

sen är det inte heller så att jag hade andra värderingar eh om feminism eller jämställdhet eller 

föräldraförsäkring eller vad som helst, innan, men då skrev jag inte om det eh eftersom jag var 

nöjesreporter och dessutom så eh [paus] så, nu tappade jag tråden. Eh eh Så var det här ju mitt leverne, 

det här är ju fylleribeteendet sen fanns det ju den andra människan, inte beroendepersonen, som även 

då hade samma åsikter. Men framför allt tror jag att det handlar om det här man måste ju för tusan 

kunna få bättra sig. och jag tycker, jag tycker att jag har bättrat mig, både privat och i yrkeslivet. Jag 

skrev liksom och blev någorlunda respekterad, jag skrev bara ledare en gång i veckan och var framför 

allt nöjesskribent fortfarande. Men jag fick ett respekterat liv, jag tyckte att jag skrev vettiga saker, 

som vanligt är man kanske bara nöjd med hälften av det man skriver, men, eh kämpade på och sen 

pang, sen tar livet slut som man känner det. Allt jag hade togs ifrån mig. Eh utan eh bara på grund av 

upphetsad media och ett gammalt dåligt liv eh så det där där jag kan inte se att jag var värd det där på 

nått enda vis. 
 
M: det är ju Cissi Wallin bland annat som har varit i fokus i i det här, de andra kvinnorna har varit 

anonyma. Skulle det vara bra tycker du om det blivit en rättegång där det inte hade varit en rättegång 

så säga i sociala medier utan hade blivit framför en domstol? 

 
V: nej men alltså jag uppmanade ju henne att polisanmäla mig för den här våldtäkten 2011 eller vad 

som skulle då ha skett 2006. Det var jag som uppmanade henne att göra den polisanmälan, via aft… 
 
M: varför gjorde du det? 

 
V: för att hon hade förtalat mig redan då fast inte med mitt namn eh och så och den när inte åtalare 

åklagare vill eh väcka åtal, det är en rättegång, det når inte en rättegång för det finns inte några bevis. 

Och sen var det bara så att den här förundersökningen som inga medier läste förövrigt den visade inte 

alls att det var ord mot ord, den visade snarare att det inte hände. Eh, så att men visst jag kan tänka 

eftersom jag aldrig kan eh eftersom jag aldrig kan sona mitt straff, eftersom jag inte fått nått straff. Så 

kan jag inte heller heller bli bli jag kan aldrig heller sona det då eftersom jag inte kan avtjäna det. Men 

nej, jag kan inte gå in på polisen och säga lås in mig ett år för nån-nånting så kan jag komma ut sen 

och kanske få ett jobb eller kanske kan börja mitt liv igen. Men det går inte när man är lynchad på 

löpsedlarna, eh 
 
M: du var... hur ser du på det nu [sludder] nu säger du att du ska skriva en bok. 

 
V: m ja 
 
M: men du vet inte om den kan bli utgiven 

 
V: nä det är väldigt känsligt fortfarande. Eh det är samma sak där, det är inga förlag som dom tycker 

väl att det får vänta en stund för det finns ju ett pågår ju det här nätdrevandet, pågår ju fortfarande. 

Även om medierna lärde sig väldigt mycket av de här usla publiceringarna eehh dom förstod ju att det 

gick för långt och men tjänade också väldigt mycket pengar på det, precis som du gjorde här nu när du 

hade alla fick sitta här och prata om mig, inte med namn kanske, men jag menar det var bara okej att 

säg vad som helst, den drevmekanismen är intressant och den försöker jag ju skildra i den här boken 

men det är väldigt svårt det här är ju masspsykologi som är jättesvår å få tag på liksom, hur det går till 

eh när det blir blodtörst liksom, när det är en buffeljord som bara skenar eh och då då va underst i den 

är en upplevelse som jag inte önskar nån, inte en enda person. 



 
 

 
M: så vad tänker du att eh du ska göra nu framöver? Va hur ser du på framtiden, att det kommer å 

försvinna att det kommer glömmas bort eller vad tänker du? 
 
V: ehm, nej jag kan inte [paus] eh nej jag ser max en dag [paus] en dag framåt kanske jag kan bara 

försöka hitta nått sätt att försörja familjen och försöka ta hand om mina barn. Jag kan inte riktigt se 

nån, jag menar inte ens aftonbladet har hört av sig med något skrivuppdrag eh trots att ja jobbat där i 

säkert halva mitt liv och så nä jag vet inte [suck] jag ser ingen direkt framtid. 

 
M: när du sitter här nu och berättar och intervjun är snart slut, vad tänker du vad hoppas du att 

människor ska tänka? för du har ju också beskrivit det här levernet som förmodligen er där du har 

trampat på olika kvinnor och du ber om ursäkt för att du har gjort det… 
 
V: och män. Jag var nog en tölpartad person mot män också... 
 
M: mmm 

 
V:  ...så det är väldigt många 
 
M: vad tänker du nu ska hända här efteråt, för att du kommit hit och berättat? 

 
V: nja, eh ja allt sånt där, jag har lärt mig vad som kommer hända. Jag kommer bli kölhalad igen på 

internet. Eh utan tvekan, för så fort jag överhuvudtaget säger någonting så startar drevet igen av hon 

som snart kommer bli åtalad för grovt förtal som du nämnde nyss, så det kommer bli en shit-storm jag 

hamnar i igen till att börja med, på sikt kanske då kanske det är bra för nån att se att det faktiskt 

handlar om en människa som blev eeh eh nedsprungen av media, medias elefanter. 

 
M: vad skulle du vilja ha för upprättelse om du fick? 
 
V: det hade ju varit trevligt om de här tidningarna som blev fällda faktiskt då tog sitt ansvar och säger 

ja vi ber om ursäkt och här har du lite skadeståndsersättning, eh, men så är det jag tror det är därför 

också som så många har problem med media. Media ber aldrig om ursäkt, och numera känner ju alla 

nån en person som blivit misshandlad av media utan att få en ursäkt. Det är därför tror jag föraktet mot 

media ökar också, ehm vilket tycker om media och jag själv som har sett hur dålig media är nu. eh, jag 

har alltid varit kritisk mot media eh men det här var ju liksom det här trodde jag inte kunde hända i 

Sverige. Men jag vet inte, vad tror du kommer hända? 
 
M: vi får se 
 
V: jag kan bli researcher på tv4 kanske? 

 
M: vi får se vad som händer efter den här intervjun. Tack för att du kom hit, eh... 
 
V: Tack! 

 
M: …och att vi fick höra din historia tycker det också är viktigt med ditt perspektiv, Fredrik Virtanen. 
 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Debattartikel hämtad från expressen.se 

 

Fredrik Virtanen: Hur länge ska jag straffas? 
 
Publicerad 6 oktober 2018 kl 07.00 

 
Knappt ett år efter att metoo briserade i Sverige inledde Expressen en 
kulturdebatt om de anklagade männens röst. 

Fredrik Virtanen skriver nu ett inlägg om drevens kraft, straffet utan 
nåd och boken som svenska förläggare ratade. 
 

KULTURDEBATT | METOO. Tisdagen 2 oktober blev jag inbjuden av Malou von 

Sivers på TV4 för att berätta om livet efter att jag blivit uthängd som 
våldtäktsman först i sociala medier och därpå i de flesta stora medier, först just här i 
Expressen. 

Brottet jag anklagades för var prövat juridiskt på min uppmaning för många år 
sedan. Åklagaren lade ned ärendet. Att något brott begåtts den där vårnatten 2006 
kunde inte visas, snarare att inget brott hade begåtts. 

Därmed ansåg jag liksom rättsväsendet att saken var utagerad. Vi hade fel.  
Långt senare utsattes jag plötsligt för grovt förtal av den person jag uppmanat 

polisanmäla mig [Fredrik Virtanen anser att han utsatts för grovt förtal, men åtal 
är ännu inte väckt, reds. anm.] och tvingades se hur ett hårresande – i bokstavlig 
bemärkelse rättshaveristiskt – påstående på Instagram omvandlades till den största 
nyheten i Sverige: Fredrik Virtanen är en våldtäktsman!  

Vad som hänt sedan mitt liv togs ifrån mig berättade jag för Malou von Sivers. Det 
finns ingen anledning att tjata om det. 

Jag är journalist. Jag arbetade i nästan 25 år på Aftonbladet. I många år var jag 
nöjesreporter och yrket var mitt liv närmast dygnet runt. Att jaga den sortens nyheter 
gör man inte bakom ett skrivbord på förmiddagen.  

Jag hårdvinklade ibland för att skapa tryck i en publicering. Det krävs om 
tidningen ska märkas i bruset. Och jag fick beröm och krogkvittona attesterade 
av chefredaktör Anders Gerdin för min ihärdighet i tidningens tjänst. 

 

Skickliga redaktörer 
Jag skrev vanligtvis på rätt sida gränsen för de vedertagna journalistiska 

principerna. Misslyckades jag fanns skickliga redaktörer som räddade mig. Det 
läsarna mötte var pressetiskt klanderfritt också när det provocerade. 

I dag är allt en annan röra. Reglerna redaktörerna följer gäller snarare klickjakt, lång 
lästid och flytande annonsintäkter. Skvallerjournalistikens rännsten, de sociala 
medierna, har nu en direkt kanal in i de tidigare seriösa medierna. Konstruktionen 
kallas kapitalism. När journalister tvingas producera mer och mer på kortare och 
kortare tid för att skapa större och större vinster måste något ge vika. 

Det blev journalistiken. 
Allt blev övertydligt under metoohösten 2017, då ingen längre behövde dölja att 

pressetiken blivit för dyr. De snabba, ogrundade, osanna publiceringarna gjordes inte 

https://www.youtube.com/watch?v=NquezFeTiJQ
https://www.expressen.se/nyheter/cissi-wallin-vantas-bli-atalad-for-grovt-fortal/
https://www.expressen.se/nyheter/cissi-wallin-vantas-bli-atalad-for-grovt-fortal/


 
 

för något så krasst som en bra story, utan i kampen mot "det våldsbejakande 
patriarkatet". Usel journalistik kunde bortförklaras med hänvisning till den djupt 
liggande altruism som i själva verket drev publicisterna.  
 

Under detta för mig mycket jobbiga år har jag försökt rekonstruera mina 

tillkortakommanden och hur det egentligen var att utsättas för ett mediedrev. Drev 

har drabbat många andra och deras skildringar finns, men jag tror att mitt perspektiv 

som dels journalist, dels föremål för journalisternas drev, är unikt. 

 

Pöbelvälde tar över 
Boken börjar nu bli färdig. När jag bläddrar i manus märker jag att det inte i första 

hand är en berättelse om mig. Den större berättelsen handlar om den seriösa 

journalistikens överlevnad i ett samhälle där moralism, pöbelvälde och lynchningar 

hotar ta makten över samhällets institutioner. 
Efter detta år, med mängder av fällningar i Pressens Opinionsnämnd och 

Granskningsnämnden och ett belysande reportage i SVT:s "Uppdrag 
granskning" om mediernas undermåliga publiceringar, fortsätter de medier som 
mosade mig att diskutera min skuldfråga i stället för sitt eget ansvar för det 
journalistiska haveri som metoo oavsiktligt piskade fram. 

Inget ansvarsutkrävande, inga ursäkter. Inte till mig och inte – vilket från alla andra 
perspektiv än mitt är långt mera tragiskt – till den metoorörelse man kidnappade för 
kvartalsrapportens skull. 

Det ger mig mycket blandade känslor.  
Å ena sidan, jag tillhör inte längre det jävla gänget, vad skönt! Å andra sidan, 

jag saknar mitt älskade skrå – jag vill tillbaka, det är vad jag gör, det är vad jag 
kan. Journalistik. 

Men de forna kollegerna har belagt mig med yrkesförbud. 
 

 

Podcast som terapi 
Yrkesförbud är ett starkt ord, men vad kan det kallas när en person som ägnat 
decennier åt att skriva för Skandinaviens största tidning och på fritiden tackat nej till 
extraknäck varannan vecka, plötsligt inte får ett enda erbjudande om jobb?  

Inte minsta lilla beställning av minsta lilla text i minsta lilla tidning under ett år. Här 
sitter jag med en podcast som terapeutisk projekt – annars arbetslös. 

Kanske var jag en usel journalist. Kanske var förtalet och drevet ett utmärkt tillfälle 
att göra sig av med en inkompetent medarbetare. Min position hade jag nått trots att 
jag var en sopa. 

Så kan det vara. 
 
Det kan vara en slump att mycket väl ansedda förläggare på det norska 
bokförlaget Gloria med glädje vill ge ut detta manus, som svenska förlag vridit 
sig som ängsliga maskar inför. 

Eller så bedöms inte mina texter i Sverige längre. Domen avverkades på 
löpsedlarna och gällde min egen person: Köp inget av denna människa! Undvik 
denna människa! Annars kan elden drabba dig. 

https://www.svtplay.se/video/18177558/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-metoo-och-fredrik-virtanen-metoo-och-fredrik-virtanen
https://www.svtplay.se/video/18177558/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-metoo-och-fredrik-virtanen-metoo-och-fredrik-virtanen
https://itunes.apple.com/se/podcast/virtanen-roland-pm/id1435946471?mt=2


 
 

Om utgivningsplanen håller kommer mitt verk, med arbetstiteln ”Vykort från en 
hängning”, att publiceras i Norge i vår. 

Inte i Sverige. 
 

 

Rädda för högafflarna 
Vad stoppar de svenska förlagen? Behöver frågan ställas? De är, liksom 
medieredaktörerna, rädda för högafflarna och facklorna. Samma sak med 
Aftonbladet, som inte hört av sig för att åtminstone mumla fram att man gjorde fel 
som avpolletterade en mångårig, lojal medarbetare för att denne utsatts för grovt 
förtal. 

Jag berättade för Malou von Sivers om mitt gamla krogliv. Det var hundratals ligg. 
Det var befängt mycket knark och sprit. Det var skit. Jag var olycklig. Alla var 
olyckliga. Där finns ännu en roman efter denna. 

Det skitlivet tog slut, nästan exakt tio år innan metoohösten.  
Sedan dess beskrivs mitt liv bäst i termer av jobb, familj, hemmakvällar. Perfekt? 

Knappast. Men det är ett decennium sedan jag lämnade min uppblåsta tillvaro på 
Stureplan. Jag har försökt leva ett så gott och moraliskt riktigt liv som jag kan. Precis 
som nästan alla andra.  

Jag tänker inte be om ursäkt igen. Det får räcka nu. Jag har rätt. Jag har rätt att 
förändras. Jag har rätt att arbeta. Och min familj har rätt till mig, utan er! 

"Man måste få bättra sig", sa jag till Malou von Sivers. Man måste få lov att 
bättra sig. Ska man inte få bättra sig? 
 

 

Utan nåd 
Jag bättrade mig, men hur får jag nåd? Vem ger den? Jag kan inte avtjäna mitt straff 
eftersom det inte finns något brott. Tänk om jag kunnat byta det senaste året mot 
fängelse och sedan komma ut och vara fri – kanske hade jag valt det. Men förlåts 
ens den som avtjänat sitt straff i det nykonservativa Sverige? 

Hur länge ska jag straffas för att jag utsatts för grovt förtal? Hur länge ska jag 
straffas för publicisternas haverier? Hur länge ska jag straffas för Aftonbladets 
panik under drevet? Kan jag ta ett jobb som taxichaufför utan nätupprop som 
uppmanar till bojkott av taxibolaget? 
Detta är en dålig text eftersom den saknar svar på de frågorna. Men detta är frågor 
utan svar just nu.  

I stället för svar finns tid.  
Så blir det i laglöst land där lynchmobbar härskar. Här finns bara fortsatt förnedring 

och väntan. Här väntar Kafkas Josef K på Becketts Godot. 
 

Fläckfria människor 
Men ett ord på vägen, madam Instagram, mister publicist: Nästa gång är det din fru 
eller din son som lynchas. Nätdreven inte bara kräver renskrubbade, fläckfria, 
perfekta människor. De avgör vad det innebär att vara renskrubbad, fläckfri och 
perfekt. Och allting flyter. Känn dig inte säker, någonsin. Och tro inte att mitten håller 
när laglösa extremister anses behjärtansvärda. 

Och räkna aldrig med förlåtelse. 
Räkna aldrig med att du tillåts bättra dig. 



 
 

Så var är vi nu? Ska gamla anklagelser fortsätta upprepas i den mediala 
ekokammaren eller ska jag kunna gå vidare? Vem ska utdela nåden? Är denna 
text slutet på arbetsförbudet, i Expressen ironiskt nog?  

Jag vill tillåtas gå vidare med mitt liv, med journalistiken som är mitt liv. 
Var är vi nu? 
Min bok handlar om att springa för livet framför ett blodtörstigt drev, men den ställer 

också den frågan. Hittar jag ett svar kommer svaret att hånas av lynchmobben. Läs 
om det på sociala medier! 

 Vill ni läsa boken måste ni åka till Norge. 
 

 
Av Fredrik Virtanen 
Fredrik Virtanen är journalist med lång bakgrund på Aftonbladet och har 

även skrivit boken "Kraschad". Han driver podcasten "Virtanen och 
Roland PM". 
 

 

https://www.adlibris.com/se/bok/kraschad-sa-forlorade-jag-en-miljon-pa-borsen-9789173893589
https://itunes.apple.com/se/podcast/virtanen-roland-pm/id1435946471?mt=2
https://itunes.apple.com/se/podcast/virtanen-roland-pm/id1435946471?mt=2

