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Abstract
  

● Titel: Författare:  Edwin Handler & Andreas Jonsson 
● Kurs, termin och år:  Vetenskaplig uppsats 2, termin 5, 2018. 

● Antal ord i uppsatsen: 10 240 

● Problemformulering och syfte: Hur har gestaltningen av Benny Fredriksson sett ut i 

svenska tidningar i samband med #metoo? 

● Metod och material: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. I undersökningen 

används tidningsartiklar från de fyra största tidningsartiklarna vilket är Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Den teoretiska utgångspunkt i 

undersökningen är dagordningsteorin och gestaltningsteorin. 

● Huvudresultat: Inställningen blev mer neutral och positiv. 

● Nyckelord: Benny Fredriksson, anklagelse, mediedrev, #metoo. 

  

  

Syftet med denna uppsats har varit att se på hur och om gestaltningen kring Benny 

Fredriksson har förändrats i samband med #metoo. Det som undersökts är Sveriges fyra 

största tidningar och deras artiklar från december 2017 till november 2018. 

 

Resultatet i denna studie visar på att det fanns en skillnad bland det fyra största tidningarna i 

deras gestaltningen av Benny Fredriksson före och efter hans självmord. Innan Benny 

Fredrikssons död vinklade tidningarna på hans hårda ledarstil etc. Men efter hans död skrev 

tidningarna om hans klassresa och hur mycket gott han har medfört till kulturhuset 

stadsteatern. Inställningen blev mer neutral och positiv efter dödsfallet. 
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1. Inledning 
 

Ämnet för denna uppsats är Benny Fredriksson. Benny Fredriksson var vd på Kulturhuset 

Stadsteatern i Stockholm 2017 när en granskning kom ut i Aftonbladet som anklagade honom 

för att ha gjort sig skyldig till att sexuellt trakasserat personal, en hård ledarstil för att ha 

skapat en tystnadskultur. Han associerades som ett #metoo–fall av medierna, en hashtag som 

vill ta upp sexuella övergrepp mot kvinnor och var väldigt aktiv vid tidpunkten. Han avgick 

strax efteråt och i mars året efter tog han sitt liv. Någon dag senare uttalade sig en extern 

utredning om fallet. Den kunde inte kunde finna några anklagelser mot Benny Fredriksson i 

formen av sexuella trakasserier. Vad gör media med sin gestaltning av en person i ett sådant 

läge? Förändras den? Kvarstår anklagelserna? Det vill denna uppsats och dess undersökning 

se närmare på. 

  

Det har skrivits om fallet Benny Fredriksson tidigare, men ingen har i skrivande stund 

undersökt den specifika tidsperiod som redogörs för i denna uppsats då det ligger så nära i 

tiden. Vi anser därför att ämnet är berättigat och av intresse då det belyser hur gestaltning kan 

gå till när medierna skriver om en person som blir anklagad för allvarliga saker utan att denne 

genomgått en juridisk process. 

  

Vi har hittat 176 sökresultat i en mediegranskare på Benny Fredriksson under #metoo–året, 

det vill säga oktober 2017 till november 2018. Tekniskt sett lite över ett år. Senare urval av 

detta har gett oss 100 stycken artiklar vars gestaltning vi har tittat vidare på och hur det har 

förändrats över tid. Gestaltningsteori och dagordningsteori är den teoretiska utgångspunkten 

då hur medierna gestaltar en nyhet, och det faktum att de skriver om den, är avgörande för 

människors uppfattningar om verkligheten. Följaktligen påverkar detta också hur människor 

har uppfattat fallet Benny Fredriksson. 
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1.2 Problembakgrund 

 

Undersökningen ska se på hur  gestaltningen kring Benny Fredriksson har förändrats i 

närheten av #metoo–årets start fram till 30 november 2018. Startdatum är 1 december, men i 

praktiken den 6 då granskningen publicerades vid detta datum. Det som ska undersökas är 

gestaltningen av Benny Fredriksson och situationen på Kulturhuset Stadsteatern. 

Undersökningen ska se på hans fall som ett exempel på när medier diskuterar en person som 

förknippats med negativt beteende, eller en negativ händelse, exempelvis en skandal. Men att 

denna person sedan dött. Hur påverkar detta hur medierna omtalar denna människa? 

  

Vid sidan av det specifika fallet existerar, vilket man kan se i den tidigare forskningen, 

personer som varit med om liknande. I de fallen har den döde fått ett mer positivt omtalande 

efter döden. Är så även fallet med Benny Fredriksson? Hur förändras dessa saker över tid? 

Författarna av uppsatsen anser att sådant är av allmänintresse. Det finns som sagt tidigare 

forskning på ämnet och det är därför författarnas förhoppning att undersökningen ska kunna 

bidra till ämnet genom att bekräfta tidigare studier och undersökningar eller komplettera 

dessa genom att tillföra nya observationer om sådana förekommer. 

  

I artikeln Authoring the Social Drama of a French Political Scandal av Dorothy Noyes som 

tar upp Pierre Bérégovoy självmord står det att ett självmord, speciellt om det är socialt 

omtalat och mer av ett samhällsfenomen än bara en personlig tragedi, måste tolkas. Från det 

uppstår berättelser och där kommer gestaltningsteorin in. Hur situationer, personer och 

händelser gestaltas är avgörande för berättelser. Så även om riktiga händelser som rapporteras 

inom media. Därför är det intressant att undersöka hur Benny Fredriksson gestaltas då hans 

fall haft inflytande på samhällelig debatt i Sverige i samband med #metoo, ett annat fenomen 

vars gestaltning inkluderat honom och i sin egen rätt påverkat samhällelig debatt. Därför är 

även dagordningsteorin ett rimligt val då det behandlar hur mediernas dagordning påverkar 

medborgarna om vad de tänker och hur de tänker om det genom vad dessa medier producerar. 

  

Angående det specifika var november månad 2018 ännu inte har passerat när undersökningen 

påbörjades. Därför fanns det ingen tidigare forskning som jämför just dessa månader med 
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fallet Benny Fredriksson. Gestaltningen undersöks som positiv, negativ eller neutral. Med 

detta menas drag i artiklarna som framställer Benny Fredriksson på ett positivt eller negativt 

sätt, eller om det görs neutralt utan någon värdering. 

 

 

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel redogör för bakgrunden av händelser som ledde upp till fallet som undersöks i 
uppsatsen. 

2.1 #Metoo 

I oktober 2017 skrev den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano #metoo och delade 

med sig av en upplevelse med sexuella övergrepp. Det är nödvändigt för vår uppsats att veta 

vad en så kallad hashtag är. Det är ett sätt att på sociala medier klassificera inlägg inom något 

specifikt ämne. En sådan hashtag som skapats är #metoo, vilket är kvinnor som delar med sig 

av upplevelser med sexuella övergrepp eller trakasserier. #Metoo myntades flera år tidigare 

men fick fart först när Alyssa Milano, efter det spred den sig över stora delar av världen. 

Fenomenet, samt samhällsfrågorna- och dess diskussion i media, tog sig även till Sverige. 

 

I samband med detta anklagades flera kända svenskar för olika typer av sexuella övergrepp 

och flera av dessa fall togs upp i tidningar och andra medier. Ofta skedde detta utan att det 

hade genomförts någon juridisk process.  1

2.2 Kulturhuset Stadsteatern och Benny Fredriksson 

Kopplat till #metoo har ett antal andra hashtags skapats som berör sexuella trakasserier men 

är mer specifika. En sådan är #tystnadstagning, den berör sexuella övergrepp bland 

skådespelare och andra som jobbar med film och teater i Sverige. Genom denna fick #metoo 

en anknytning till Kulturhuset Stadsteatern. Kulturhuset Stadsteatern är en sammanslagning 

1 Engström, (2017) 
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av Stockholm stads Kulturhus och Stadsteater till en enda organisation. Vd:n för denna 

sammanslagna organisation blev Stadsteaterns chef, Benny Fredriksson. 

 

Benny Fredriksson får fortsatte vara vd för Kulturhuset Stadsteatern fram till slutet av 2017 

då anklagelser framfördes mot honom i en granskning från Aftonbladet om att han dels ska 

ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier och dels för missbruk i egenskap av chef.  Som 2

en följd av detta avgick han från sitt uppdrag i december 2017. I mars 2018 tog han sitt liv 

under en resa i Australien. Några dagar senare släpptes en extern utredning om Kulturhuset 

Stadsteatern och Benny Fredriksson vilken inte fann några bevis för att Benny Fredriksson 

begått några sexuella trakasserier.  3

 

Det vi ska göra specifikt är att undersöka artiklar från Sveriges fyra största tidningar: 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Undersökningen ska göras 

på artiklar från dessa tidningar som skrivits under oktober och november 2017 respektive 

2018. Det vi ska göra är att se på hur man har skrivit om Benny Fredriksson under det år som 

metoo har förekommit och speciellt hur man beskrivit honom före och efter självmordet. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel redogör för vad som ämnas undersökas i uppsatsen. 

3.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är följande: Hur har gestaltningen av Benny Fredriksson sett ut 

i svenska tidningar i samband med #metoo? 

 

2 Kerpner,Mellin Han förgör människor - 40 vittnesmål om Stadsteaterns vd:s skräckvälde - 
‘Diktatorisk maktutövare’ - 6 dec 2017, Aftonbladet 
 
3 PWC, Rapporten om Kulturhuset Stadsteatern. (2018)  
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3.2 Frågeställningar 

● Hur har tidningarna skrivit om Benny Fredriksson? Hur ser fördelningen ut i positiva, 

negativa och neutrala artiklar? 

● Finns det någon skillnad i hur tidningarna har skrivit om Benny Fredriksson? 

● Hur har tidningarnas texter om fallet förändrats över tid? 

 

4. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel redogör vi för de teoretiska perspektiv som vi har funnit lämpliga och använt 

oss av i uppsatsen samt tidigare forskning som vi har funnit nytta av. I den första delen 

presenteras de teoretiska perspektiven: Gestaltningsteori och dagordningsteori. I den andra 

delen presenteras den tidigare forskning som använts. 

 

4.1 Teoretisk utgångspunkt  

Dagordningsteori 

Jesper Strömbäck skriver i boken Makt, medier och samhälle att det går att dela upp 

dagordningsteorin i tre delar: allmänhetens dagordning, mediernas dagordning och den 

politiska dagordningen. 

 

Med allmänhetens dagordningen avses vad för frågor människor i allmänhet är intresserade 

av. Mediernas dagordning innebär vilka frågor som får uppmärksamhet av medierna. 

Slutligen innebär den politiska dagordningen vilka frågor som är föremål för diskussion i 

politiska organ och som ingår i den politiska beslutsprocessen. Vidare menar Strömbäck på 

att medias dagordningsmakt har ett stort inflytande på människor eftersom människor är i ett 

ständigt behov av media för att veta vad som händer och sker i världen.  Dagordningsteorin 4

har två nivåer, Den första nivån handlar om vad medierna tar upp och vad människor tycker 

4 Strömbäck  (2014). s.100 
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är viktiga. Den andra nivån handlar om hur medierna beskriver något och hur detta sedan 

uppfattas av medborgarna.  

 

Jesper Strömbäck menar på att medierna har en väldigt stor makt tack vare 

dagordningsteorin. Dagordningsteorin är till för att orientera människors tillvaro i dagens 

samhälle samt att medier aldrig kan ge lika stor plats åt alla nyheter.  5

 

Enligt Jesper Strömbäck var den grundläggande tanken bakom skapandet av 

dagordningsteorin att det skulle finnas ett orsakssamband mellan de frågor, eller objekt, som 

får stor uppmärksamhet i medierna samt de frågor och objekt som människor tycker är 

viktiga. Med objekt avses allt det som människor riktar uppmärksamhet mot, eller har 

attityder till och åsikter om. Det vanligaste objektet inom dagordningen är antingen sakfrågor 

eller samhällsproblem, men även organisationer eller personer kan fungera som attitydobjekt.

 6

 

Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin, även kallat framing theory, kommer att användas för att belysa 

frågeställningarna i undersökningen. Gestaltningsteori innebär att man inom media skapar en 

helhetsbild av ett fenomen för att påverka människors uppfattning och förståelse av 

fenomenet. Man gör detta genom att ”gestalta” fenomenet på ett visst sätt och rama in det för 

att förmedla ett visst budskap. Gestaltningsteori används främst för att analysera 

journalisters/reportrars arbete och hur de väljer att rama in en nyhetshändelse och därmed 

påverka läsarnas eller tittarnas förståelse av någonting. 

 

I Dennis McQuails bok McQuail’s bok Mass Communication Theory nämner han ett exempel 

på kampanjer för att få support till kriget att befria Kuwait 1990 och 1991. Det gjordes bland 

annat genom att rama in situationen genom att demonisera Saddam Hussein och gestalta 

honom som om han vore en modern Adolf Hitler. På samma ställe skriver Dennis McQuail 

att forskning visar att gestaltningen av denna händelse inte var lika effektiv när det gjordes 

5 Strömbäck (2014). s.108 
 
6 Strömbäck (2014). s.101 
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som en fråga om rättvisa. Alltså var en positiv gestaltning som anledning för varför kriget var 

nödvändigt inte lika effektiv som en negativ gestaltning av fienden.  7

 

4.2 Tidigare forskning 

Uppsatsen Medierna och #Metoo av Emmy Altemyr & Paulina Forsberg gör en kvantitativ 

innehållsanalys på 80 artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska 

Dagbladet. De jämför artiklar som skrevs före och efter #metoo och ser på om det uppstått 

skillnader i hur ofta en artikels ämne är sammankopplat med en juridisk process, eller bara en 

internutredning, hur ofta namnpubliceringar förekommer och mycket annat. Undersökningen 

kommer fram till att det uppstått vissa skillnader efter #metoo jämfört med hur det var innan 

hashtagen gick igenom. Efter #Metoo inleddes har det hänt att medier rapporterar om en 

händelse och namngivit en person baserat på en anklagelse utan en juridisk process. 

Uppsatsen undersökte 80 stycken artiklar och enligt den undersökning som de gjorde visade 

det sig att 28 stycken artiklar hade följden av en juridisk process då artikeln publicerades. 

Fallen från 29 stycken inträffade med inledningar av internutredningar då de publicerades. I 

23 stycken fall framkommer det inte om det funnits någon juridisk process eller annat. Detta 

var då det totala resultatet. 

Resultatet för artiklar innan #metoo visar att 20 av de 40 artiklarna haft följden av en 

rättsprocess, medan åtta artiklar visar att en internutredning tillsats. De artiklar som inte visar 

någon utredning eller rättsprocess är 12 stycken till antalet. 

Deras undersökning visade på att det var mestadels internutredningar som förekommer i 

artiklarna efter #metoo. 21 av 40 artiklar handlar om internutredningar, 8 artiklar beskriver 

fall med juridisk process och i 11 artiklar framkommer det inte hur det ligger till. 

Alltså förekom juridiska processer oftare i samband med det som omtalades i artiklarna innan 

#metoo än vad det gjorde efter #metoo. 

7 McQuail (2010) s. 380-382 
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En annan sak undersökningen såg på var vem som fick komma till tals i artiklarna. 

Undersökningen kom fram till att det generella resultatet var att 29 stycken av 80 offer träder 

fram i artiklarna och 16 av 80 förövare. 

I de artiklar som publicerades innan #metoo gick med på eller fick uttala sig var 12 av 40 

offer fram i artiklarna sammanlagt. Antalet förövare som gick med på eller fick uttala sig var 

9 av 40. 

Enligt deras undersökning går det att se en förändring i antalet av offer och förövare som 

uttalar sig i artiklarna som publicerats efter #metoo. Deras resultat var att 17 av 40 offer gick 

med på eller fick uttala sig i artiklarna. 9 av 40 förövare gick med på eller fick uttala sig. Med 

andra ord gick färre förövare fram efter #metoo jämfört med innan #metoo medan fler offer 

uttalade sig. Även om skillnaden inte är så stor. 

Angående den del av deras undersökning som ser på utredningar och juridiska processer 

skriver de följande: ”Resultatet av artiklar publicerade efter #Metoo-kampanjen visar att 

förövare kan bli anklagade och uthängda i nyhetstidningarna redan innan de blivit dömda. 

Nyhetens relevans och aktualitet avgör vilka sakfrågor som hamnar högst på medierna och 

allmänhetens agenda och kan därför ha påverkat varför fler blivit uthängda i media efter 

#Metoo-kampanjen.” 

Ett annat citat från slutsatsen säger: ’”Resultat visar att det är mest förekommande med 

internutredningar efter #Metoo-kampanjen och att innan kampanjen har händelserna i större 

utsträckning fått följden av en rättsprocess istället. Efter #Metoo-kampanjen visar studien 

även att det oftast räckte med att förövaren endast var anklagad eller att en internutredning 

startat på arbetsplatsen för att det skulle bli en nyhet i dagstidningarna.’” 

”Följden av kampanjen är att under och efter #Metoo har personer blivit dömda i media långt 

innan dem blivit dömda i rättssalen. I vissa fall kanske det inte heller blir någon rättsprocess, 

och är det då medierna som har skött domen istället?”  8

 

Uppsatsen ”Glöm aldrig att det handlar om människor” av Filip Ahldén och Simon Uggla 

kartlade skillnader och likheter hos Sveriges största tidningar om bevakningen av Metoo. 

8 E Forsberg, (2017). 
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Skribenterna undersökte hur tidningarna förhöll sig till det pressetiska reglerna, om de 

namngav anklagade personer som Martin Timell, Fredrik Virtanen och Soran Ismail eller inte 

gjorde det. Deras undersökning visar på att expressen var den tidning som med störst 

utsträckning publicerat namn på Metoo männen. Men vidare visar den att alla tidningarna 

publicerade namn på Metoo männen men bara Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet försvarade sina publiceringar. Aftonbladets riktlinjer är klara och tydliga “ Avstå 

från namnpubliceringar så länge den utpekade själv inte godkänt det” Men med ett undantag, 

Martin Timell. Aftonbladet försvarar den namnpubliceringen med att andra mediehus redan 

publicerad namn och bild, därför blir Aftonbladets anonymitet meningslös. 

 

Dagens Nyheter försvarar sin namnpublicering av Stefan Nilsson med “ Hans person och 

hans val att bli en politisk vilde var av allmänintresse”  

Svenska Dagbladet motiverar sin namnpublicering av virtanen med “Det var en gedigen 

granskning och det faktum att virtanen i 20 år har varit en profilerad krönikör på sveriges 

största tidning” 

 

Expressen avstod från att kommentera sina riktlinjer när det kommer till namnpubliceringar. 

Istället menar Thomas Mattsson ansvarig utgivare på Expressen att man kanske är alltför 

försiktig när det gäller namnpublicering.   9

 

Kitch skriver i artikeln ’A news of feeling as well as fact’ Mourning and memorial in 

American newsmagazines att vid en känd persons död brukar dessa sörjas offentligt av 

befolkningen och medierna. Man talar om ‘’the Diana phenomenon’’, som sörjdes stort av 

allmänheten, fastän fenomenet är äldre än prinsessan Diana. I samband med detta brukar två 

saker inkluderas. En av dessa är att göra personen identifierbar med befolkningen, den andra 

är att utpeka en ‘’villain’’, hädanefter översatt till ‘’skurk’’, som på något sätt kan anses vara 

skyldig till att personen dött. Skurken behöver inte vara en person i sig, exempelvis har en 

känd persons kändisskap utpekats som den skyldiga i flera situationer då detta antas ha varit 

påfrestande för personen 

 10

9 Ahldén, Uggla, (2018) 
10 Kitch, (2000) 
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Benjamin Boeuf skriver i artikeln The impact of death on consumer responses to celebrity 

endorser misbehavior att kända personer används för att sälja olika produkter och göra dessa 

produkter mer attraktiva för konsumenterna. Detta ska påverka försäljningen positivt. Men 

det kan också påverka negativt. Om, eller när, den kända personen som är associerad med 

produkten missköter sig reflekterar detta dåligt på produkten i de potentiella konsumenternas 

ögon. När detta händer påverkas istället försäljningen negativt. Exempel som ges på detta är 

Bill Cosby och Johnny Depp. 

Vad Benjamin Boeuf undersöker tar sin utgångspunkt i detta och ser på följande: när den 

kända person som misskött sig dör, förändras attityden till produkten? Attityden till 

personen? Påverkas försäljningen av detta?  

Han hänvisar till tidigare forskning och visar på hur kända personer redan i livet har en viss 

“helig status”, ett begrepp han använder med hänvisning till antropologiska teorier. Denna så 

kallade “heliga status” förstärks efter döden och kan nå en så kallad “kultstatus”.  

Det svar Benjamin Boeuf kom fram till i sin undersökning var att det påverkar attityden till 

produkten och personen positivt, samt att försäljningen går med större vinst vid ett dödsfall. 

Anledningen hör ihop med normer om att inte tala illa om döda människor och att en viss 

sakral kvalitet hos den döde uppstår. På grund av detta fokuseras inte lika mycket längre på 

det som den kända personen har gjort fel under livet, utan det blir förlåtet. Med detta ökar 

försäljningen av produkten igen. Detta är dock inte en självklarhet, även om den kända 

personen blir förlåten behöver inte försäljningen gå upp igen. Det kan formas situationer där 

personens död skylls på märket/produkten personen är associerad med, i alla fall delvis. Ett 

exempel på detta som ges är när Paul Walker dog i en trafikolycka med en bil av märket 

Porsche som han gjorde reklam för. Hans dotter stämde företaget och anklagade dem för 

dålig säkerhet.  11

Hans undersökning, som gjordes genom att presentera fiktiva exempel för grupper av 

personer som fick reagera på nyheter om kändisar och skuld, kom fram till att den kände ofta 

blir förlåten vid ett dödsfall. Det är dock som påpekats i den tidigare forskningen inte alltid 

11 Boeuf, (2017) 
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fallet. Det finns ett flertal faktorer som påverkar resultatet, ibland kvarstår skulden och ibland 

transfereras den till märket/produkten istället, om än inte fullständigt. 

 

Utredning av frågor kring styrning, ledarskap och arbetsmiljö av PWC.  Detta är den 12

utredning som gjordes om Benny Fredriksson och Kulturhuset Stadsteatern. Den kom fram 

till att varken Benny Fredriksson eller någon annan i ledningen blivit anklagade för sexuella 

trakasserier eller övergrepp. Den innefattade 135 intervjuade, dessa var anställda eller tidigare 

anställda eller andra som på något sätt har eller haft en anknytning till Kulturhuset 

Stadsteatern. 

 

Bilden av Benny Fredriksson, organisationen och ledarskapet som kommer fram var flersidig. 

Vissa hade en mer positiv syn och andra en negativ. Även åsikterna om hur medierna skrivit 

om Benny Fredriksson skiftade mellan olika intervjuade och bilden var blandad. 

Utredningen kom även fram till att det funnits osäkerheter ledarskapsmandat, Benny 

Fredrikssons ledarstil och andra frågor som berör organisation och ledarskap. 

 

 

I boken Political Scandal: Power and visibility in the media age av John B. Thompson 

definieras skandal med fem olika punkter som han påstår kännetecknar en skandal: 

 

1. Det involverar en händelse eller existensen av något som involverar att går över 

gränsen för vissa värden, normer eller moraliska koder. 

2. Det involverar ett element av hemlighet eller att försöka hålla det skandalösa dolt. 

Men det blir känt, eller tros existera, av sådana som inte är direkt involverade. 

3. Vissa av de ickeinvolverade är missnöjda och kan tycka illa om det som sker, eller har 

hänt etc. 

4. Vissa av de som inte är direkt involverade uttrycker sitt missnöje offentligt genom att 

fördöma det. 

5. Avslöjandet eller fördömandet skadar ryktet för de inblandade som sägs vara 

ansvariga. Det är dock inte alltid fallet, utan det finns undantag.  13

12 http://kulturhusetstadsteatern.se/Global/Rapporten.pdf 
13 Thompson (2000) 
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Thompson nämner också skillnader, likheter och kopplingen med orden ‘’rumour’’ och 

‘’gossip’’. På svenska blir båda dessa ord rykten, men på engelska är gossip rykten på 

individnivå och stannar ofta där, rumour är något större och kan beröra allvarliga 

samhällsfenomen och liknande. Både gossips och rumours kan förekomma skandaler och 

ursprungligen kommit fram ur detta. Om ett rykte tas upp i media som exempelvis en 

okonfirmerad anklagelse kan det ta formen av en skandal som den anklagade behöver 

beskydda sig från genom att förneka att det hänt. Eller på något annat sätt. 

‘’Second order transgressions’’ är när man är inblandad i ens skandal men förnekar detta.  14

Ett exempel är Bill Clinton och affären med Monica Lewinsky. Vad ‘’Second order 

transgressions’’ innebär är att skandalen och fördömandet blir värre av denna metod att 

försvara anseendet.  15

 

Vi vill se om gestaltningen i texterna om Benny Fredriksson under vår valda tidsperiod passar 

in på definitionen av ordet skandal. 

 

Artikeln Authoring the Social Drama of a French Political Scandal av Dorothy Noyes 

behandlar efterdyningarna av den franska politikerns Pierre Bérégovoy självmord efter en 

politisk förlust.  16

I artikeln skriver Noyes att ett självmord alltid måste tolkas och i detta fall fanns det två 

huvudhistorier och tolkningar av självmordet. Journalister menade att de som bar skulden för 

Bérégovoys självmord var hans parti och politikerna. Politikerna menade istället att det var 

journalisterna och media som hade drivit honom till att begå självmord.  17

 

I forskningsartikeln Va? Är det sant? skriver Mia-Marie Hammarlin om mediedrev och hon 

menar på att dramaturgin när det kommer till mediedrev är speciell. Nyheter kring en skandal 

publiceras ofta i ett väldigt snabbt tempo på grund av den hårda konkurrensen bland olika 

14 Thompson (2000) 
15 Thompson, (2000) 
16 Dorothy  (2000) 
17 Dorothy   (2000) 
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nyhetsproducenter. Det framgår även att en nyhet förenklas genom att måla upp en förövare 

och offer.  18

 

Vidare refererar Mia-Marie Hammarlin till presshistorikern Mitchell Stephens som menar på 

att vem som helst kan bidra till nyhetsflödet, anledningen till detta är sociala medier. som till 

exempel Flashback, Twitter och bloggar etc. Sociala medier är ett ställe där snabba utbyten 

av information erbjuds. Sociala medier blandas med neutral information, rent nonsen och 

information som kan ha stor påverkan på det politiska läget.  19

 

 

Hammarlin har undersökt hur skandaler har använts historiskt sett och kommit fram till tre 

återkommande drag: 

1. Skandaler har under århundraden använts som politiskt verktyg för att ifrågasätta 

rådande maktförhållande i samhället, inte sällan med humorn som vapen. 

2. Skandaler har under mycket lång tid medierats, ofta i form av nyheter.  

3. Denna förmedling har skett i intrikat samspel med de samtal som uppstår face to face. 

 20

Vidare framgår det att en medieskandal uppstår när en person i någon form av maktposition 

offentligen avslöjas med att ha begått normbrytande handlingar av något slag. 

 Forskningen kom fram till slutsatsen att rykten och skvaller vandrar runt både innan och 

efter att en skandal har brutit ut.Vilket i sin tur innebär att muntliga rykten kan starta 

mediedrev och skandalen. Forskaren menar därför på att detta är en outsinlig källa till 

skvaller och rykten och i slutändan nyheter.  21

5. Metod och material  

Detta kapitel presenterar undersökningens material, hur materialet insamlades, hur detta urval 

gjorde ett urval utifrån detta material och sedan vår metod för analys. 

18 Hammarlin, s.17 (2013)  
19 Hammarlin, s.17 (2013)  
20 Hammarlin, s.16 (2013)  
 
21 Hammarlin, s.11 (2013)  
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Detta kapitel presenterar undersökningens material, hur materialet insamlades, hur detta urval 

gjorde ett urval utifrån detta material och sedan vår metod för analys. 

  

Genomgång av material 

Till en början har författarna av denna uppsats läst samtliga artiklar skrivna i Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet som nämner Benny Fredrikssons namn. 

Dessa är Sveriges fyra största tidningar. Dessa artiklar inhämtades från den månad som 

#metoo började omtalas i Sverige, oktober 2017, till månaden efter jubileet, det vill säga 

november 2018.  Efter detta har som sagt artiklarna från dessa tidningar som skrivits från 1 

oktober 2017 till 30 november 2018 lästs igenom flera gånger för att bli välbekanta inför 

undersökningen. 

  

Artiklarna har tagits fram genom Retrievers mediegranskare. På denna sidas sökfunktionen 

kan man begränsa sökresultatet till artiklar som nämnt Benny Fredriksson någonstans i en hel 

artikel, i enbart rubriken och ingressen eller bara i rubriken. För denna undersökning valdes 

orden Benny Fredriksson som sökord och inget annat. Hans namn ansågs vara nog för att få 

fram ett bra och tillräckligt stort material. Sökorden, Benny Fredriksson, söktes efter när det 

har förekommit i hela artiklar. Detta ansågs vara ett rimligt val därför att det kunde finnas 

material av intresse som annars skulle kunnat gått undersökningen förbi om det enbart hade 

sökts på rubriker och ingresser, eller enbart rubriker. Efter att materialet samlats in materialet 

lästes det som sagt igenom. I samband med detta skrevs större och mindre kommentarer om 

samtliga artiklar. Utifrån detta avgjordes även att vissa artiklar inte var relevanta för 

undersökningen. Dessa kommentarer och tolkningar är inte en del av uppsatsen som 

slutprodukt utan har enbart utgjort ett hjälpmedel för författarna under arbetet. Dels för att 

minnas vad som stod i artiklarna och dels för att göra senare tolkningar lättare. 

  

Samtliga texter från och till de datum som nämndes ovan har upphittats och blivit lästa. Det 

gjordes då ett kodschema skulle göras och användas för att tolka texterna. Men samtliga 176 

sökresultat har inte blivit föremål för kodning, utan bortfall har skett och urval har gjorts. En 

del av detta hör ihop med hur retreiver fungerar. 
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Avgränsningar och bortfall/urval 

På grund av hur Retrievers sökfunktion fungerar är inte samtliga av sökresultaten artiklar. 

Vissa av sökresultaten är notiser och vissa är kortare stycken text på försättsbladet som 

refererar till den egentliga artikeln och liknande. Detta är ett problem och bortfallet ligger på 

49 sökresultat. Med det sagt finns fortfarande ett stort material kvar efter denna bortrensning. 

Så är också fallet när vi gjort ytterligare urval av artiklarna då vi har tagit bort artiklar som 

inte berör undersökningens ämne och är irrelevanta. Ett exempel är en artikel i expressen där 

Benny Fredriksson uttrycker sin sorg över att Rikard Wolff gått bort. Benny Fredriksson 

nämns men det berör inte kontroversen kring Kulturhuset Stadsteatern. Med detta urval togs 

27 stycken artiklar bort sammanlagt. Kvar har vi då 100 artiklar som kodats som positiva, 

negativa och neutrala. Detta kommer mer detaljerat att beskrivas längre ned i detta 

metodavsnitt. En ytterligare detalj av detta är att samtliga artiklar från oktober och november 

2017 försvinner. Anledningen till det är att medan artiklar från dessa månader kan ge viss 

bakgrundsinformation så ger det inget till undersökningen att ta med dessa. 

  

Med Retrievers hjälp fastställs även en sammanställning av hur fördelningen av artiklar som 

nämnt Benny Fredriksson sett ut under dessa månader. Utifrån detta har vi sett under vilka 

månader det har publicerats flest artiklar. I materialet går det att se fyra stycken höjdpunkter 

för antalet publicerade artiklar. En av dessa väljs bort därför att även om månaden innehöll 

många artiklar om Benny Fredriksson var ämnet för dessa artiklar av sådan natur att de var 

mindre intressanta för undersökningen. Denna månad var november, som redan nämnts togs 

denna månad bort. Anledningen till detta är att granskningen gjord i Aftonbladet publicerades 

månaden efter denna. Istället för november väljer vi månaden maj. Vad detta urval av tre 

månader syftar till är att skapa ett urval för artiklarna som senare analyserar i den kvalitativa 

delen av undersökningen. I denna analyseras ett fåtal artiklar från dessa tre månader och de 

kommenteras mer utförligt utifrån gestaltningsteorin och i viss mån dagordningsteori. 

  

  

Kvalitativt och kvantitativt 

Undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa inslag, men de kvalitativa dyker upp 

med analysen. Analysenheterna i undersökningen är tänkta att vara tidningarna och deras 

artiklar som undersöks. Variablerna är olika drag i artiklarnas gestaltning av Benny 
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Fredriksson som ämne. Variabelvärdet är hur gestaltningen tar sig form, det vill säga om den 

är positiv, negativ eller neutral.  22

  

För att analysera texterna, och för att göra en återupprepning av undersökningen möjlig, har 

ett kodschema med instruktioner använts. Detta kan hittas i en bilaga. Kodningen är gjord 

som så att en huvudkategori har skapats: Värderande. Med detta menas ord och formuleringar 

som gör ett värderande i texten. Denna huvudkategori delas sedan upp i tre underkategorier: 

positivt och negativt värderande och neutralt. Efter det har variabler skapats som kan få svar, 

det vill säga variabelvärdet, i formen av siffror. Variablerna är frågor till texten som ska 

identifiera positiva, negativa och neutrala drag i gestaltningen. 

  

Utifrån de variabelvärden som hittades i texterna under undersökningen räknas sedan ett 

övergripande variabelvärde som står för hela texten. Det vill säga, om svaren (variabelvärdet) 

på frågorna (variablerna) bestod mest av ettor räknas texten som positiv, tvåor är den negativ 

och siffran för neutral är tre. Där har dock en skillnad gjorts. Om exempelvis det finns ett lika 

stort antal ettor som tvåor räknas artikeln också som neutral då den uppfattas som inte enbart 

entydigt positiv eller negativ. En nackdel med detta är att vissa artiklar som intuitivt kanske 

kan uppfattas som en viss typ av gestaltning, exempelvis kan en neutral artikel potentiellt 

uppfattas som positiv. Detta är en brist, men en undersökning måste sätta begränsningar för 

att kunna komma fram till ett resultat och därför har vi hållit fast vid medtoden. 

  

Alla artiklar har getts ett unikt id–nummer för att underlätta sammanställningen. I detta id 

finns vilken tidning artikeln tillhör, när den är publicerad och dess värde finns att finna 

bredvid. 

  

Som nämndes tidigare i detta metodkapitel har det gjorts en samanställning av den data som 

insamlats. Denna har lagts upp i olika tabeller. Sedan har den räknats ihop, med hjälp av det 

id som skapats för varje artikel, hur fördelningen av mängden artiklar ser ut mellan 

tidningarna, över de olika månaderna och även hur fördelningen i positiv, negativ och neutral 

gestaltning ser ut mellan tidningarna och mellan månaderna. Då tidningarna har olika mängd 

22 Lindstedt (2017) s. 220-221 
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faktiska artiklar som analyseras har även det även ansetts nödvändigt att fastställa hur positiv, 

negativ och neutral gestaltning ser ut procentuellt inom den egna tidningen. Även siffrorna 

för vårt sökresultat på retriever utan bortfall av sådant som inte är artiklar om Benny 

Fredriksson och sedan hur siffrorna ser ut innan det andra urvalet där irrelevanta artiklar togs 

bort visas. Detta gjorts därför att det kan vara av intresse hur mycket som har försvunnit med 

bortfall och urval. 

  

Efter detta genomförs en kvalitativ analys av några enskilda texter för djupare analys. Antalet 

är 11 stycken, en från varje tidning i december förutom Aftonbladet som har två. I mars är det 

en artikel från varje tidning. Och maj bara från två då det inte publicerats av alla. 

Anledningen till att Aftonbladet har två från december är att Aftonbladet gjorde sin 

granskning i december vilket gav upphov till att ämnet togs upp i andra tidningar. Därför 

ansågs det rimligt att belysa den tidningen speciellt i den månaden. Den kvalitativa 

innehållsanalysen görs därför att det kan gynna förståelsen ytterligare av ämnet att gå 

närmare texten och kommentera den kort för att visa på exempel av vad den kvantitativa 

delen av undersökningen kommit fram till. 

  

Diskussion av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Valet av månader är baserat på att det gått lite över ett år sedan #metoo började som ett stort 

fenomen i Sverige och ettårsjubileet nyligen inträffat. Fallet med Benny Fredriksson skedde 

under detta år och har sammankopplats med #metoo i artiklarna. Detta ger undersökningen 

månader där man började skriva om honom och ett antal månader efter det började. Det ger 

ett rimligt stort tidsrum för att se potentiella skillnader i texterna. Reliabiliteten stärks av detta 

faktum. Reliabiliteten stärks ytterligare av att material utanför, strax innan perioden, har lästs 

och är bekant.  23

  

Undersökningen är beskrivande då det inte kan anses rimligt att uttala sig om varför de olika 

tidningarna har fattat de beslut kring publicering som de har gjort. På grund av detta 

undersöks artiklarnas innehåll och hur skillnader ser ut över tid och mellan tidningarna. Det 

är något som går att observera, vilket för därför framstår som det mest rimliga alternativet. 

23 Lindstedt  (2017), s. 115-116 
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Ett visst undantag från detta är i resultatet där vi stödjer oss på tidigare forskning som 

utgångspunkt till varför gestaltningen förändrades över tid. 

  

Valet av tidningar är som tidigare nämnt Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet. Dessa är de största tidningarna i Sverige vilket enligt gör ett lämpligt val 

för analys av Sveriges tidningar. Vi vill också se på skillnader mellan dessa tidningar i hur de 

har skrivit om uppsatsens ämne. Tanken med detta är alltså att se om det finns skillnader eller 

likheter mellan de olika tidningarna och höja möjligheten till generaliserbarhet. Med det sagt 

finns brister.  24

  

En brist med undersökningen är att enbart de största tidningarna undersöks, vilket inte tar 

hänsyn till att det kan finnas skillnader mellan större tidningar och mindre, lokala kontra 

nationella etc. De tidningar som undersöks är dock de största i Sverige och har störst räckvidd 

och uppfattas därför som ett rimligt val med hög validitet för vårt syfte. Även valet av 

tidsrum, andra urval av månader och artiklar, och analysmetod stämmer bra överens med 

uppsatsens frågeställningar och syfte. 

  

Generaliserbarheten är begränsad då uppsatsen ser på ett specifikt fall och det är osäkert om 

det går att fastställa att samtliga fall som involverar kända personer förknippade med negativa 

beteenden men dör skulle få samma resultat vid liknande undersökningar. Dock har vi 

tidigare forskning som tyder på att så ofta är fallet. 

 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen och dess analys. 

6.1 Sökresultat, statistik och mängden artiklar 
 
Jämförelse mellan tidningarna 
  

24  Lindstedt (2017) s. 115-116 
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Resultatet av sökningen med retrievers mediegranskare ledde fram till 100 artiklar när sådant 

som uppfattades irrelevant för undersökningen togs bort. Vad detta innebär togs upp på 

metodavsnittet. När urvalet gjort fanns 100 stycken artiklar för undersökningen att gå 

igenom. Antalet artiklar fördelat på tidningarna samt i vilken utsträckning dessa vara positiva, 

negativa eller neutrala enligt kodschemat, går att se i tabellen nedan. 

 

 Positivt Negativt Neutralt Sammanlagt 

Aftonbladet 4 9 9 22 

Dagens Nyheter 16 3 18 37 

Expressen 10 1 11 22 

Svenska Dagbl. 6 1 12 19 

 
Som går att se har Dagens Nyheter flest artiklar följt av Aftonbladet och Expressen som hade 

samma antal artiklar och slutligen Svenska Dagbladet som hade minst antal artikla . Det går 

inte att säga varför sökresultatet ser ut som det gör, det vill säga varför de olika tidningarna 

har skrivit olika mycket om ämnet. På grund av det kommer ämnet att undvikas i 

undersökningen. 

 

Dagens Nyheter har störst andel positiva artiklar följt av Expressen, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet. Aftonbladet har flest negativa, följt av Dagens Nyheter, och sedan med 

Expressen och Svenska Dagbladet på samma siffra. Dagens Nyheter har flest neutrala 

artiklar, följt av Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

 

Som kan ses har Dagens Nyheter störst antal artiklar, detta är fallet dels på grund av 

tidningarna själva och hur pass mycket de har publicerat, dels på grund av urvalet. Artiklar 

som nämnde Benny Fredriksson har tagits bort då de var irrelevanta för undersökningen. 

Båda dessa faktorer har påverkat antalet artiklar. På grund av detta ges här även hur det ser ut 

procentuellt i förhållande till det egna antalet artiklar: 

 

Aftonbladet:             Positiva 18%         Negativa 41%          Neutrala  41% 

Dagens Nyheter:      Positiva: 43%        Negativa    8%         Neutrala  49% 
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Expressen:                Positiva 45 %       Negativa 5 %           Neutrala 50 % 

Svenska Dagbladet: Positiva 32%        Negativa  5%            Neutrala 63% 

 

När det beräknas procentuellt har Expressen störst andel positiva artiklar, tätt följt av Dagens 

Nyheter, sedan Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Aftonbladet leder antalet negativa 

artiklar, följt av Dagens Nyheter och sedan Expressen och Svenska Dagbladet som har 

samma siffra. Svenska Dagbladet har flest neutrala artiklar, följt av Expressen och sedan 

Dagens Nyheter som har en procentenhet mindre än Expressen och slutligen Aftonbladet. 

 

Jämfört med innan urvalen 

 

Som en jämförelse kan det anses vara av intresse att se på hur många artiklar som fanns före 

undersökningens urval. Ser man på dessa siffror framgår det att tidningarna har publicerat 

olika mycket om Benny Fredriksson även bortsett från undersökningens urvalsprocess. Det 

som följer först visar siffrorna innan vårt sista urval: 

 

● Aftonbladet: 28 (ny urvalssiffra 22) 

● Dagens Nyheter:  61 (ny urvalssiffra 37) 

● Expressen: 36 (ny urvalssiffra 22) 

● Svenska Dagbladet  45 (ny urvalssiffra 19) 

  

Undersökningens sökresultat, helt utan något urval av artiklar eller bortrensade av sådant som 

ansågs irrelevant är följande: 
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Antalet sökresultat som nämner Benny Fredriksson från 1 oktober 2017 till 30 november 

2018. 176 sökresultat sammanlagt. 

 

Förändring över tid 

 

Ytterligare visar undersökningen på följande när det kommer till fördelningen över tid med 

artiklar sammanlagt samt deras värdering över de månader som undersökts. 

 

 Positivt Negativt Neutralt Sammanlagt 

December 
(2017) 

1 10 7 18 

Januari (2018) 0 1 0 1 

Februari 0 2 1 3 

Mars 13 1 22 36 

April 5 0 3 8 

Maj 7 0 5 13 

Juni 3 0 2 5 

Juli 3 0 1 4 
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Augusti 0 0 0 0 

September 3 0 0 3 

Oktober 1 0 4 5 

November  0 0 4 4 

 
Antalet artiklar under den undersökta tidsperiod når tre urskiljbara höjdpunkter. Som kan ses 

i tabellen är dessa december 2017, mars 2018 och maj 2018. Över de månader som har 

undersökts går det att se hur antalet tunnas ut efter december, för att gå upp igen i mars, 

sjunka i antalet artiklar för att öka igen i maj och sedan bli färre igen. De sista månaderna, 

oktober och november, går sparsamt upp i antal. 

 

Det går även att se hur gestaltningen har förändrats över tid. Antalet negativa artiklar är störst 

och flest varje månad fram till mars. Mars innehåller ett negativt exempel, efter det försvinner 

de artiklar som klassas som negativa. Neutrala artiklar blir flest i mars, men positiva går 

också upp i antal. Efter mars är de flesta månader övervägande positiva vilket vänder till 

neutralt i oktober och slutligen är samtliga artiklar neutrala i november. 

6.2 Dagordningsanalys av kvantitativ data 

I december månad hade Kulturhuset Stadsteatern redan blivit kritiserat i vissa medier under 

de månader som föregick Aftonbladets avslöjande.  Men med Aftonbladets publikationer 25

den sjätte december riktades kritik mot Benny Fredriksson för helt nya ting än tidigare. Innan 

den sjätte december blev delar av hans ledarskap kritiserat och vissa medarbetare påstods ha 

begått sexuella trakasserier.  I december riktades kritik mot Benny Fredriksson själv och inte 26

bara hans ledarstil, anonyma vittnen påstod att han själv gjort sig skyldig till sexuella 

trakasserier.  27

25 Joachim,Kerpner, Lena Mellin Han förgör människor - 40 vittnesmål om Stadsteaterns vd:s 
skräckvälde - ‘Diktatorisk maktutövare’ - 6 dec 2017, Aftonbladet 
 
26 Eric Emanuelsson & Max Sohl Stjernberg Dramaten utreder medarbetare - misstänks för övergrepp 
- Presschefen: "Dyker det upp någonting brottsligt kommer vi att polisanmäla, 11 november 2017, 
Expressen 
 
27 Joachim,Kerpner, Lena Mellin Han förgör människor - 40 vittnesmål om Stadsteaterns vd:s 
skräckvälde - ‘Diktatorisk maktutövare’ - 6 dec 2017, Aftonbladet 
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Enligt dagordningsteorin agerar mediernas dagordning på två nivåer, den första och den 

andra nivån. Den andra nivån går in på det som kallas gestaltningsteori och hur man tänker 

kring det som tas. Den första nivån är hur medierna påverkar vad medborgarna tänker på, 

eller i alla fall de medborgare som konsumerar medierna.  I fallet med Benny Fredriksson 28

går det därför att anta att han och Kulturhuset Stadsteatern upptog mer av allmänhetens 

uppmärksamhet under de månader som det skrevs mycket om honom. Utöver mediernas 

dagordning finns även politikernas och medborgarnas dagordning.  De förra är mindre 29

relevanta för denna undersökning. Det går också att anta att allmänheten fann fallet med 

Benny Fredriksson intressant i december, annars hade ingen skrivit om händelserna på 

Kulturhuset Stadsteatern. Enligt den gjorde undersökningen sjönk mängden artiklar efter 

december vilket betyder att något nytt kom upp på dagordningen. Benny Fredriksson och 

hans situation var inte längre intressant.  30

I mars begick Benny Fredriksson självmord vilket väckte nytt liv i intresset för honom och 

därför for fallet upp på dagordningen igen. Men det tog en annan karaktär. Som det går att se 

i undersökningens resultat försvann nästintill samtliga negativa artiklar i mars och efteråt var 

de frånvarande. Sättet man skrev om Benny Fredriksson förändrades drastiskt, med andra ord 

ändrades mediernas dagordning. Med tiden förändrades dagordningen igen. I mars gick både 

antalet artiklar som var positiva och neutrala upp, men den neutrala gruppen var störst. Efter 

mars blev den positiva gruppen störst vilket den fortsatte att vara fram tills oktober 2018. 

Med tiden blev Benny Fredriksson och Kulturhuset Stadsteaterns situation mindre viktigt på 

mediernas dagordning och det kan antas, om dagordningsteorin stämmer, även mindre viktigt 

på medborgarnas som en följd av detta.  31

Det går inte att säga säkert varför den andra nivån av mediernas dagordning, den som 

gestaltar det som medierna tar upp, förändrades vid och efter mars. Men det går att se att så är 

fallet enligt den gjorde undersökningen. 

 
 
28 Strömbäck (2014). s.107 
 
29  Strömbäck (2014). s.100 
30 Strömbäck(2014). s.108 
 
31 Strömbäck (2014). s.107 
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6.2 Gestaltningsanalys av tidningarna 

Artiklar från granskningen och avgången 

Teaterchefen hotar och sprider rädsla – Eva Franchell 6 december 2017 – Aftonbladet 

Detta är en av de texter som utgjorde den ursprungliga granskningen av Aftonbladet. I 

kodschemat har denna artikel fått värdet 2, vilket innebär negativ gestaltning av Benny 

Fredriksson. 

Redan i artikelns ingress beskrivs Benny Fredriksson som ännu en av dessa despotiska 

kulturmän som sprider rädsla som skapar tystnad. Uppbyggt med av citat från anonyma 

anställda och före detta anställda beskrivs Benny Fredriksson som en hotande och 

skrämmande person som gör absurda och hårda krav på sin personal. Ett av exemplen som 

ges i texten på sådana krav var att han gav en anställd kvinna rådet att göra en abort för att få 

en roll. Det uppges sedan att hon gjorde så och fick rollen. Ett annat exempel är att Benny 

Fredriksson ska ha tvingat en manlig anställd att repetera naken, fastän han inte skulle vara 

naken i pjäsen. 

Det står också att Benny Fredriksson uppmanar till tystnad om sexuella trakasserier etc. Han 

citeras enligt en av Aftonbladets anonyma vittnen ha sagt på den här teatern skvallrar vi inte 

angående att en manlig skådespelare ska ha tagit stryptag på en kvinnlig kollega. Artikeln 

förankrar också situationen till #metoo och det står: de som vittnar mot Benny Fredriksson 

menar att den givna konsekvensen av #metoo och #tystnadstagning är att blickarna nu måste 

riktas mot de verkliga makthavarna. De som kanske bidragit, men framförallt har tillåtit 

trakasserier och övergrep. Artikeln avslutar med orden nu borde chefer som Benny 

Fredriksson ta konsekvenserna. 

Det är en skandal med en vd som styr med terrorvälde och makt som gestaltas i denna artikel. 

Personalen är skräckslagen och vågar inte yttra sig. Ingen positiv röst kommer fram om 

honom utan bilden är entydigt negativ. Eftersom den utgör en del av den ursprungliga 

granskningen i Aftonbladet kan det vara nödvändigt att även se på vad som övrigt skrevs om 

Benny Fredriksson och situationen på Kulturhuset Stadsteatern den dagen. Därför är även 

nästa artikel som ska analyseras från Aftonbladet samma dag. 
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Han förgör människor – 40 vittnesmål om Stadsteaterns vd:s skräckvälde – ‘Diktatorisk 

maktutövare’ – Joachim Kerpner, Lena Mellin – 6 dec 2017 – Aftonbladet 

Som nämnts är även detta en av de texter som utgjorde den ursprungliga granskningen av 

Aftonbladet. Även denna artikel har i kodschemat fått värdet 2, vilket innebär negativ 

gestaltning av Benny Fredriksson. 

Det går att känna igen mycket i denna text från den förra. Återigen tas den stora rädslan för 

Benny Fredriksson upp, likaså kraven om abort och att repetera naken. Det nämns även andra 

krav som han gjort vilket inte nämndes i den andra artikeln. Exempelvis försökte Benny 

Fredriksson pressa ett skådespelarpar att inte vara föräldralediga och föreslog att de kan 

arbeta halva dagen var och träffas på tunnelbanan och lämna över barnet till varandra istället. 

Det uppges att Aftonbladet har talat med 40 personer anställda och före detta anställda som 

deltar anonymt i artikeln. Ett undantag är Simon Flinkas, som tidigare var sekreterare åt 

Benny Fredriksson. Han säger att Benny Fredriksson förgör människor. Utöver honom 

uppges att ingen vågar öppet kritisera Benny Fredriksson. En av dessa anonyma anställda 

säger enligt artikeln du får inte öppet citera mig. Han skulle medvetet gå in för att krossa min 

karriär. Och den politiker i Stockholm han inte lindat runt sin finger finns inte. Med det 

gestaltas Benny Fredriksson som en diktatorisk maktutövare som har ett makt utanför den 

egna teatern med vilken han kan bestraffa de som går emot honom. 

Artikeln beskriver hur Benny Fredriksson har en dubbelnatur. Detta innebär att han kunde 

vara välvillig och trevlig om man gjorde som han sa och höll med honom. Men så fort någon 

inte gjorde det föds en galning framför dina ögon. I samband med det nämns hur han ska ha 

höjt upp vissa personer och tyckt ned andra. En anledning till att folk har stått ut med honom 

uppges vara för att han skapat en succéteater. Men det nämns också att hela organisationen är 

medberoende till honom. 

I denna artikel nämns även hur han själv ska ha trakasserat kvinnor sexuellt. Han talade om 

för en anställd att hennes make var en halvman och ska sedan ha tagit henne på låren och 

sagt: Sådana sexiga och lösaktiga kvinnor som dig vill jag däremot ha på min teater, det är 

fritt fram för dig. 
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I artikeln används ord som oberäknelig diktator och annat som är högst negativt värderande 

ord i gestaltningssyfte. 

Liksom i den tidigare artikeln framkommer inga positiva omdömen om Benny Fredrikson. 

Dock ska de ha frågat om han ville kommentera uppgifterna, vilket han avstod från att göra. 

  

Jacob Lundström: Han bär ansvaret för tystnadskulturen – Jacob Lundström – 7 december 

2017 – Dagens Nyheter 

Artikel från Dagens Nyheter som får värdet 2, det vill säga negativ. Anledningen till det är att 

den för vidare anklagelser mot Benny Fredriksson och den negativa gestaltning som finns på 

annat håll utan ifrågasättande. Med andra ord framställs bara en sida och inga positiva röster 

eller omdömen framkommer om Benny Fredriksson. 

Sådant artikeln själv get upphov till finns dock, exempelvis: Nu har Fredriksson hamnat på 

de anklagades bänk – problemen att leva upp till jämlikhetsidealen tycks ha funnits på 

närmare håll. Artikelförfattaren verkar även anta att Aftonbladets skildring stämmer utan 

någon källkritik och skriver Den här #metoo–hösten har skapar (sic!) möjligheter att bryta 

tystnaden om olika sorters missförhålanden på instutioner. 

Ulf Brunnberg om Fredriksson: "En liten Hitler" – ■ Stadsteaterns chef utpekad för 

trakasserier ■ 40–tal vittnar om hans demagogiska ledarstil. –  Mats Bråstedt –  7 december 

2017 –  Expressen 

Expressen har enligt undersökningen inte många strikt negativa artiklar, faktum är att detta är 

den enda och den har alltså fått värdet 2. Artikeln refererar väldigt mycket till Aftonbladet 

och vad som står i deras artiklar. Det framställs flera anklagelser mot Benny Fredriksson, 

bland annat om sexuella övergrepp. De flesta av anklagelserna går att finna i Aftonbladets 

artiklar, men det finns även nytt material. 

Expressen har tagit kontakt med skådespelaren Ulf Brunnberg som haft kontakt med Benny 

Fredriksson. Ulf Brunnberg citeras säga ett flertal saker om Benny Fredriksson. Exempelvis 

att han är en liten Hitler och demagogisk. Artikeln bidrar till att framställa Benny Fredriksson 

i ett negativt ljus och det finns ingen röst som tar honom i försvar, förutom den redan nämnda 

Ulf Brunnberg. Brunnberg säger att det kan finnas konspiratoriska inslag som förklarar delar 
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av kritiken, men samma person kallade Benny Fredriksson för en liten Hitler. Utöver honom 

finns inget försvar för Benny Fredriksson och han uttalar sig inte i artikeln. 

Ulf Brunnbergs citat där han kallar Benny Fredriksson för en liten Hitler är följande: 

Han har varit som en liten Hitler som uteslutande bestämt på sina villkor. En oberäknelig 

diktator som sextrakasserat personal och upprepade gånger har låtit manliga skådespelare 

begå övergrepp utan åtgärd. 

Gestaltningen som görs av Benny Fredriksson är att han är delaktig i en skandal och, som i 

Aftonbladets artiklar, en hård ledarstil där han till och med jämställs med en diktator. Trots 

en viss nyansering med det Ulf Brunnberg säger om konspiratoriska inslag är artikeln klassad 

som negativ i gestaltning. 

Hårda nypor, ja, men nu försvinner en epok – Lars Ring – 8 december 2017 – Svenska 

Dagbladet 

Denna artikel från Svenska Dagbladet fick värdet 3 i undersökningen, vilket innebär att den 

är neutral. 

Artikeln tar upp det som har hänt på Kulturhuset Stadsteatern dagarna innan den publicerades 

och nämner vissa av de anklagelser som gjorts mot Benny Fredriksson. Både om ledarstilen 

och de sexuella anklagelserna. Med artikeln nämner även sådant som sagts om honom, 

exempelvis att hans ledarstil var ett terrorvälde och en diktatur. 

Benny Fredriksson, som avgått som vd när artikeln publicerades, citeras säga Låt mig vara 

tydlig; jag lämnar med gott samvete. Jag är stolt över det som åstakommits under den tid jag 

varit chef. Men nu har tonläget nått en punkt där detta hotas. 

Artikeln tar som sagt upp anklagelser mot Benny Fredriksson, men är inte värderande på ett 

negativt sätt när det tas upp. Det konstaterar bara att så har skett. Det värderande orden är mer 

positiva och fokuserar på det som Benny Fredriksson har åstadkommit på teatern. Man kan se 

en antydan av tonen på artikeln redan i rubriken Hårda nypor, ja, men nu försvinner en epok. 

Artikelns författare säger att Benny Fredriksson har fått anklagelser om hårda nypor och 

liknanden under åren och att det som skett nyligen är dåligt, men att det också innebär slutet 

på en era där Benny Fredriksson har lett Kulturhuset Stadsteatern till en succé. Det nämns 
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även sådant som att Benny Fredriksson var angelägen om att göra teaterkonsten tillgänglig 

för en bred allmänhet. Och att han var starkt påverkad av sin företrädares stil med 

humanistiskt och finstämt upprorisk nordism. 

Hans bakgrund inom arbetarklassen tas upp och ges som dels en anledning till att han vill 

göra teatern tillgänglig för alla och dels är en punkt där de som läser potentiellt kan känna 

igen sig. Det är något som gör honom identifierbar och mer mänsklig. Mestadels anser vi att 

artikeln är positiv, men på grund av att den ändå tar upp aspekter från den kritiska sidan av 

hans ledarskap och inte tar fram positiva röster från personal eller dylikt har den blivit 

klassad som neutral då den inte är entydigt positiv. 

Tiden för självmordet i mars 

Benny Fredrikssons bortgång manar till självrannsakan – Åsa Linderborg  – 19 mars 2018  – 

Aftonbladet 

Denna artikel av Åsa Linderborg från Aftonbladet har klassats som 3, det vill säga neutral. I 

artikeln skriver Åsa Linderborg att Aftonbladet på det stora hela har gjort rätt i sina 

publikationer. Hade vi kunnat göra annorlunda? Bortsett från en löpsedel som borde 

formulerats på ett annat sätt, så tror jag inte det. Men uttrycker medlidande med Benny 

Fredrikssons familj och skriver att det antagligen inte borde ha associerats med #metoo. Den 

tar även upp sådant som Benny Fredrikssons bakgrund och gör honom mer mänsklig på så 

vis. Negativt värderande ord är frånvarande. 

Hon skriver mot slutet att Aftonbladets granskning var helt legitim, men den ställer ändå 

journalistikens makt på sin spets och uttrycker på andra sätt att det måste ske en diskussion 

om hur fall som Benny Fredriksson ska hanteras samt att rannsakan behövs. 

"De som drevade mot Benny Fredriksson skriver nu om historien" – Jasenko Selimovic – 29 

mars 2018 – Dagens Nyheter 

Denna artikel av Jasenko Selimovic i Dagens Nyheter har fått värdet 1, det vill säga positivt. 

Artikeln tar Benny Fredriksson i försvar och menar att medierna, framförallt Aftonbladet, 

genomfört ett drev mot honom. Han reagerar bland annat på att de 40 vittnen Aftonbladet haft 

i sin artikel är anonyma och att det då var omöjligt för Fredriksson att försvara sig. Han 
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skriver också hur kan man svara på en anklagelse om att man är en ”diktator”? ”Nej, jag är 

inte en diktator”? Det han anklagas för kan ha hänt för 25 år sedan eller i går. 

Han skriver att flera av de saker Benny Fredriksson blivit kritiserad för är överdrivna, är 

vanligt förekommande inom teatervärlden, tveksamma uppgifter eller på annat sätt 

tvivelaktigt och fel. Han påstår att Aftonbladet inte försökt hitta något positivt omdöme om 

Benny Fredriksson och ger sedan exempel på att sådana har funnits. Han refererar även till 

den föregående artikeln av Åsa Linderborg där hon skriver att ingen ville ställa upp, men 

även en artikel där hon adresserar och kritiserar en person som gör just detta. Han menar med 

detta att hon är oärlig som person. 

Jasenko försöker göra Benny Fredriksson mänsklig på flera sätt. Han talar om att han själv 

varit teaterchef och vet hur hårt det är. Han skriver att Benny Fredriksson arbetat för honom 

och att han var orädd, glad, enkel att ha att göra med. 

Vännernas sorg efter Benny fredriksson – Stadsteatern ställde in allt utom ‘’Ronja’’ – Mats 

Bråstedt – 19 mars 2018 – Expressen 

Artiklen har blivit klassad som 1, det vill säga positiv. 

Såsom rubriken antyder ger artikeln röst åt vänner till Benny Fredriksson som talar ut om att 

han avlidit. En intressant sak att notera är att tidigare har i Expressens artiklar de som arbetat 

på Kulturhuset Stadsteatern enbart framställts som negativt inställda till Benny Fredriksson, 

men i den här artikeln säger skådespelerskan Claire Wikholm: Jag sörjer. Vi som jobbar här 

sörjer. Han kommer att vara oerhört saknad. Vi är knäckta. Det vill säga, en medarbetare på 

Kulturhuset Stadsteatern uttrycker sig positivt om Benny Fredriksson nu efter hans död, 

innan detta var det enbart sådana som inte arbetade där som uttryckt sig positivt om honom. 

Angående arbetssituationen var det bara de negativa åsikterna som togs med i gestaltningen i 

tidigare artiklar. 

Artikeln är på många sätt hyllande och gestaltar Benny Fredriksson och hans liv ur ett 

positivt perspektiv. Det nämns hur alla föreställningar ställdes in i samband med detta, 

förutom Ronja, som Benny Fredriksson ska ha tyckt väldigt mycket om enligt Camilla 

Carlström, tidigare produktionsledare för föreställningen. På så vis gör man honom mer 
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mänsklig, speciellt kanske då Ronjas Astrid Lindgren anknyter till läsarnas barndomsminnen, 

vilket kan tänkas göra det identifierbart för många. 

  

’’Kulturhuset Stadsteatern präglat av tystnadskultur’’– Elisabet Andersson – 23 mars 2018 – 

Svenska Dagbladet 

Artikeln är klassad som 3, det vill säga neutral. 

Artikeln tar upp den vid tidpunkten nyligen utgivna utredningen och skriver att i denna 

nämns ledarskapsproblem när Benny Fredriksson var vd. Något som tas upp är att bilden av 

honom var blandad och även att bilden av hur media beskrivit situationen var blandad. På så 

vis är artikeln rättvisande då den tar upp båda sidor som ges i utredningen. Anklagelser om 

sexuella trakasserier finns inte mot Benny Fredriksson eller ledningsgruppen enligt 

utredningen skriver Elisabet Andersson. Däremot citeras PWC, de som genomfört 

utredningen, om att händelser, relaterade till personer utanför ledningsgruppen, som skulle 

kunna rubriceras som trakasserier, ofredande eller sexuellt ofredande förekommit samt 

tolerans för gränsöverskridande beteende. I slutet finns en kort tidslinje från när Aftonbladets 

granskning publicerades fram till Benny Fredrikssons död. 

Värderande ord undviks, och det finns inte försök att göra Benny Fredriksson mer mänsklig 

eller dylikt. Därför är den balanserad då den också tar upp kritiska och positiva perspektiv på 

Benny Fredriksson. 

6.6 Maj efter självmordet 

  

Virtanen är ett offer – METOO Åsa Linderborg om drevet som spårade ur: Journalister blev 

aktivister – Åsa Linderborg – 31 maj 2018 Aftonbladet 

Denna artikel har klassats som 3, det vill säga neutral 

Artikeln diskuterar i stora drag om Virtanen fallet och Cissi Wallin. Den menar att 

tidningarna gick för långt under #metoo-året och exempel på det är Fredrik Virtanen, som ju 

själv jobbade på Aftonbladet. Benny Fredriksson nämns kort. I samband med det tas det upp 

att även Aftonbladet behöver se sin egen roll i vad som skedde under denna tid. 
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Benny Fredriksson – Mårten Castenfors, Liljevalchs – 3 maj 2018 – (Återupprepas i alla 

tidningarna) 

Artikeln är klassad som 1, det vill säga positiv och den blev publicerad i samtliga tidningar 

som undersökts. 

Den pratar om Benny Fredrikssons passion för teatern och hur mycket den betydde för 

honom samt hur han var som person. Artikeln beskriver Benny Fredriksson som en väldigt 

glad och varm person som hela tiden var i rörelse och han utstrålade en charm som gjorde 

honom omtyckt. 

Det var en ynnest att få möta Bennys stora värme, känslighet och intelligens. För mig var han 

en brinnande person och en udda fågel i den kommunala buren. Benny var en inspiratör på 

tvärs genom sitt egensinne. Inte konstigt att jag känner en sådan saknad. 

Den är entydigt positiv i sin beskrivning. 

 

7. Slutsats 
Utifrån undersökningen kan syfte kortfattat besvaras med att när en känd person dör, eller i 

alla fall Benny Fredriksson, förändras gestaltningen drastiskt till en mer neutral eller positiv 

gestaltning av personen. I mars fanns ett enda fall av negativa artiklar, efter mars fanns inte 

ett enda. Innan detta hade antalet negativa artiklar varit dominerande. Mars var även den 

månad med störst antal artiklar, vilket talar för att självmordet uppfattades som intressant. 

Tendensen efter maj, den tredje höjdpunkten i antalet publicerade artiklar, var att artiklarna 

generellt blev färre och mer och mer neutrala istället för värderande. I november 2018 

publicerades ett fåtal relevanta artiklar och samtliga var neutrala. Antalet texter som inte ens 

nämner kontroverserna kring Kulturhuset Stadsteatern ökade dessutom mars–november. 

  

Sett till hela perioden är antalet neutrala artiklar störst, men som sagt är det inte en entydig 

bild. I vissa enskilda månader dominerar olika typer av värdering. Men att majoriteten 

överlag är neutrala talar gott för medierna och deras objektivitet men samtidigt är det svårt att 
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avgöra hur de fall som var mer värderande har påverkat allmänhetens perception av Benny 

Fredriksson och kontroversen kring honom. 

  

Undersökningen har även kommit fram till att texter av mer positiv natur är större än antalet 

negativa. Detta hör ihop med att det största antalet texter som nämnde Benny Fredriksson 

nådde sin höjd i mars då han begick självmord och den allmänna tonen förändrades. 

Anledningen till att tonen förändrades efter mars månad korrelerar förstås med självmordet. 

Enligt tidigare forskning finns det samband mellan dödsfall och en mer positiv gestaltning av 

den döde för Benny Fredriksson är inte det enda fallet av sitt slag. I Authoring the Social 

Drama: Suicide, Self, and Narration in a French Political Scandal analyseras den bortgångna 

franska politikern Pierre Bérégovoy och dennes självmord. Det finns vissa likheter med hans 

fall och Benny Fredriksson, fastän de är även långt ifrån identiska. Men i båda fallen begick 

de självmord och medier samt politiker anklagar varandra för att vara den grupp som orsakat 

dödsfallet. Detta spelar även in på Kitchs  artikel som menar att det brukar utses en skurk när 32

en känd person dör. Så var fallet för både Benny Fredriksson och Pierre Bérégovoy. 

  

Enligt Kitch  och Boeuf  orsakar ett dödsfall av en känd person mer positiva omdömen om 33 34

denne bland folk i allmänhet och även inom medierna. Det skapar en ovilja att tala illa om 

den döde. Detta skulle stämma överens med vår observation att tonen förändrades i 

Aftonbladet och andra tidningar efter att Benny Fredriksson dött. Allt fler artiklar talade om 

att de hade gjort fel som associerade Benny Fredriksson och Kulturhuset Stadsteatern med 

#metoo. Åsa Linderborg talade även om ett behov av att rannsaka sig själva.  Detta spelar 

även in på Kitchs  artikel som menar att det brukar utses en skurk när en känd person dör. Så 35

var alltså fallet för både Benny Fredriksson och Pierre Bérégovoy. De två är heller inte de 

enda fallen utan det finns flera. 

 

32   Kitch (2000) 
 
33   Kitch (2000) 
 
34 Boeuf (2017) 
 
35  Kitch (2000) 
 

34 



Då den ursprungliga granskningen med de 40–tal personer som framlade anklagelserna 

kommer från Aftonbladet är även mycket av den negativa gestaltningen som förekommer i de 

andra tidningarna också kopplade till Aftonbladet. Men mycket av den negativa gestaltningen 

kommer från att de andra tidningarna refererar till Aftonbladet. Exempelvis en artikel från 

Expressen där det står: Aftonbladet har talat med ett 40–tal personer som berättar om en 

demagogisk ledarstil och trakasserier mot anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Slutdiskussion 
 

8.1 Avslutande reflektioner 

Vi fastnade för att göra en undersökning om Benny Fredriksson efter att vi påbörjat en annan 

undersökning. Ursprungligen skulle vi se på hur det skrivits om #metoo och på vilket sätt 

man förhållit sig till pressetiken inom Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Under denna undersökning fann vi fallet med Benny Fredriksson och ansåg det 

vara intressant på grund av dess tragiska slut. Efter det sadlade vi om då vi också ansåg att 

det kunde göras en mer konkret undersökning med ett specifikt fall. 

  

Vi har haft vissa svårigheter med att få ihop ett kodschema. Mycket av det som vi upplevde 

svårt rörde inte egentligen hur pass komplex det är eller inte är i verkligheten utan var vår 

personliga upplevelse för att så var fallet. Att inte ta till vara på tiden är något som vi har lärt 

oss. Vi överskattade vår förmåga och underskattade tiden det tar att göra en c–uppsats. 
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Slutligen vill vi som gjort denna undersökning och skrivit detta säga att vi inte har haft för 

mening att komma fram till huruvida någon begått något brottsligt eller inte, varför Benny 

Fredriksson tog sitt liv, betett sig etiskt eller något dylikt. Vi har haft för avsikt att strikt se på 

hur gestaltningen sett ut i dessa fyra tidningarnas texter. Vi har våra åsikter om fallet, men vi 

anser det inte värdigt ett vetenskapligt arbete att lägga ned skriftligt utrymme på 

spekulationer om sådant vi omöjligen kan veta. 

  

Syftet med vår uppsats har varit att se på hur tidningar gestaltar en människa som dör under 

tidsförloppet av gestaltningen av honom. Vi har inte gett ett svar på det i undersökningen, 

därför att det är något vi inte kunde göra, men vi har varit intresserade av huruvida 

gestaltningen har varit rättvis. Överraskande nog var väldigt mycket neutralt, fast det kanske 

inte bör vara förvånande inom journalistiken. Det är nog så att det mer värderande lättare drar 

till sig fokus vilket påverkade vår syn på saken innan undersökningen. Men vi har också 

kommit fram till att bilden är mångfacetterad men, om vi tillåter oss att vara frispråkiga, var 

mycket av det som skrevs oetiskt enligt oss. Benny Fredriksson hade ingen möjlighet att 

besvara kritiken då det kom från anonyma källor. Inte heller tror vi att hans självmord är 

frånkopplat vad vi själva anser är ett mediedrev. Det går dock inte att bevisa, och kanske 

heller var det inte den enda anledningen om det fanns en koppling. Det kan ha varit en sista 

del som bidrog till hans självmord. I slutändan är det förmodligen något vi aldrig kommer att 

veta. 

8.2 Förslag på vidare forskning 

 
 

Vidare forskning som kan göras om vårt ämne, Benny Fredriksson och andra liknande fall är 

mycket. Undersökningar kring medieeffekter skulle kunna göras, exempelvis på hur läsare 

har påverkats i sin tillit till medierna efter bevakningen av Benny Fredriksson och 

Kulturhuset Stadsteatern. Samt #metoo i allmänhet med andra kända fall som Fredrik 

Virtanen etc. Forskning på personer som hängs ut i medier utan en juridisk process vore och 

av intresse och vilka konsekvenser detta har. Det finns mycket annat man skulle kunna göra. 
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9.1 Bilaga 
 
Artiklar kodning 
 
 
Aftonbladet 
 

Teaterchefen hotar och sprider rädsla - Eva Franchell 6 december 2017  

Han förgör människor - 40 vittnesmål om Stadsteaterns vd:s skräckvälde - ‘Diktatorisk 

maktutövare’ - Joachim Kerpner, Lena Mellin - 6 dec 2017 

Politikerna blundade för för Fredrikssons skräckvälde -  6 december 2017 

Lovade anställda att trakasserier skulle stoppas- Joachim Kerpner | Lena Mellin, tf ansvarig 

utgivare - 7 december 2017 

'Han kommer ha full insyn och kontroll' - Utredningen av Benny Fredriksson får hård kritik: 

Ska bli klar under veckan och hanteras internt - Joachim Kerpner - 7 december 2017 

Uttryckte sig negativt - avgår som ordförande -  Joachim Kerpner - 7 december 2017 

Utredningen är riggad för Fredriksson - Åsa Linderborg - 7 december 2017 

Nu lämnar Fredriksson Kulturhuset - Efter avslöjandet: Har valt att avgå - Joachim Kerpner 

8 december 2017 

Nyhetslistan - De nio det snackas mest om just nu- Oisín Cantwell, nyhetskrönikör (OC) | 

Lena Mellin, politisk kommentator (LM) | Anna Andersson, Redaktör (AA) | Martin Schori, 

utrikesredaktör (MS). 10 december 2017. 
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De pekades ut i #metoo- Petter J Larsson - 1 januari 2018 

Tidigare vd:n för Kulturhuset Stadsteatern död - blev 58 år gammal - Sebastian Laneby - 18 

mars 2018 

Benny Fredrikssons bortgång manar till självrannsakan - Åsa Linderborg 19 mars 2018  

Stadsteatern: Gränslöst drev - Tidigare vd:n Benny Fredriksson tog sitt liv: Det är en stor 

tragedi - Ebba Thorneus 20 mars 2018  

Utredning visar: Inga anklagelser om sexuella trakasserier mot- Joakim Magnå - 21 mars 

2018 

Låt oss tala om det svåra - Lena K Samuelsson: Nu är det tid för reflektion - inte förhastade 

slutsatser - Lena K Samuelsson -  21 mars 2018 

En strålkastare in i mediesjälen - Åsa Linderborg - 25 mars 2018 

Sven Wollter om vännen Benny Fredrikssons självmord, sorgen och att få uppleva kärlek på 

äldre dar- Andreas Hansson - 31 mars 2018 

Scenskolan skulle ha vingklippt mig - Jan-Olov Andersson - 18 maj 2018  

Virtanen är ett offer - METOO Åsa Linderborg om drevet som spårade ur: Journalister blev 

aktivister - Åsa Linderborg - 31 maj 2018  

Från haveri till hyckleri - Åsa Linderborg om Expressens brist på självrannsakan efter fällda 

Metoo-artiklarna- Åsa Linderborg - - 11 oktober 2018 
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Staden & kapitalet - Claes Wahlin - 21 oktober 2018  

Suhonen: Benny Fredrikssons livsverk kan krossas - Daniel Suhonen - 17 november 

Dagens Nyheter 

Han är som en diktator – Teater. Hård kritik från anställda mot Kulturhuset Stadsteaterns vd 

Benny Fredriksson – Leonidas Aretakis, Sverker Lenas, Peter Letmark – 7 december 2017 

Jacob Lundström: Han bär ansvaret för tystnadskulturen - Jacob Lundström - 7 december 

2017 

Kristin Lindqvist: Makten tycks plötsligt möjlig att rubba - Kristin Lindqvist - 8 december 

2017  

Benny Fredriksson avgår efter kritiken - Hugo Lindkvist - 8 december 2017 

Liberalerna: Vi behöver en visselblåsarfunktion- Jessica Ritzén - 12 december 2017 

Många vill vittna om Stadsteatern -TT - 10 februari 2018 

Benny Fredriksson har avlidit- DN - 18 mars 2018 

Teatersverige sörjer Benny Fredriksson - Hugo Lindkvist - 19 mars 2018. 

Björn Wiman: Jag önskar honom en minneskväll på sin älskade teater - Björn Wiman - 19 

mars 2018 
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Han drömde om en teater som förhöjde livskänslan - Benny Fredriksson 1959-2018.- Leif 

Zern - 19 mars 2018 

‘’Han avslutade själv sitt liv’’ - Kulturhuset Stadsteatern om Benny Fredriksson. Kristofer 

Ahlström, Torbjörn Ivarsson - 20 mars 2018 

Inga anklagelser om sexuella trakasserier - Hugo Lindkvist - 21 mars 2018 

Sanna Torén Björling: Ansvaret vilar högre än hos den anklagade - Sanna Torén Björling - 

21 mars 2018 

Tystnadskultur råder på Kulturhuset Stadsteatern - Kulturhuset Stadsteatern. Utredning visar 

en splittrad bild av ledarskapet - Hugo Lindkvist & Kristofer Ahlström  23 mars 2018 

Styrelsen bär ett ansvar för problemen på Stadsteatern- Inga-Britt Ahlenius - 26 mars 2018 

Samhällets krav. Resultatet har fått helga medlen på Kulturhuset - Kulturhuset Stadsteatern. 

Ulf Friberg om arbetsmarknadens omställning- Ulf Friberg - 27 mars 2018 

Svt Nyheter inför nya riktlinjer för nyhetsarbetet - Sverker Lenas - 28 Mars 2018  

Carl Tham: Den politiska ledningen svek Benny Fredriksson- Carl Tham - 28 mars 2018 

"De som drevade mot Benny Fredriksson skriver nu om historien" - Kulturhuset Stadsteatern. 

Jasenko Selimovic om mediernas granskning - Jasenko Selimovic - 29 mars 2018  

"Jag måste acceptera att jag är i en extremt utsatt position"- Sara Meidell - 8 april 2018 

Nu måste vi tala om Snöflickan- Stina Otterberg - 12 april 2018 
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Motbjudande exploatera en känd mans självmord - Olle Svenning - 18 april 2018 

Benny Fredriksson-  Anna-Karin Celsing, Svante Weyler, Hanna Stjärne - 22 april  2018 

Benny Fredriksson - Mårten Castenfors, Liljevalchs - 3 maj 2018 

Benny Fredriksson - Åke Lundqvist - 12 maj 

Benny Fredriksson - Birgitta von Otter, Casten von Otter - 16 maj 2018 

Parkteatern stoppar världen i sommar- Eva-Karin Gyllenberg - 18 maj 2018 

Benny Fredriksson - Ingela Lindh, Sture Carlsson - 25 maj 2018 

Benny Fredriksson hyllas på sin teater -  Noa Söderberg - 2 juni 

Hyllningskväll till Benny Fredriksson - Sverker Lenas - 11 juni 2018 

 

Malin Ullgren: Benny Fredriksson sjöngs fram ur skuggorna - Malin Ullgren - 13 juni 2018 

 

Metoo fick medier att runda rättsstaten - Jasenko Selimovic - 28 juni 2018 

 

 

Anne Sofie von Otter: Benny blev deprimerad - George Cederskog - 27 juli 2018 

 

 

Anne Sofie von Otter har något allvarligt att säga - Dagens Nyheter - 3 september 2018 

 

von Otter: Tidningsuppgifterna tog hans liv - Anders Bolling - 3 september 2018 
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Politiker vill döpa plats efter Benny Fredriksson - får nej - Dagens Nyheter - 1 november 

2018 

Torg uppkallas efter Benny Fredriksson - TT - 10 november 2018  

Expressen 

Ulf Brunnberg om Fredriksson: "En liten Hitler" - ■ Stadsteaterns chef utpekad för 

trakasserier ■ 40-tal vittnar om hans demagogiska ledarstil. Mats Bråstedt. 7 december 

2017. 

Gerhard Hoberstorfer avgår efter kritiken - Mats Bråstedt.Den 7 december 2017 

Scen avgång - Gunilla Brodrej 8 december 2017 

Interna brevet: Fredrikssons egna ord efter stormen - Teaterchefen avgår - hyllas av 

efterträdaren. Anton Nilsson. 8 dec 2017 

Vd:n som slutade - men får full lön - Johan Gustafsson. 21 februari 2017 

Benny Fredriksson död i Australien: ‘’Djup sorg’’ - Stadsteaterns förre vd avled - blev 

endast 58 år gammal. Mats Bråstedt, Carl-Fredrik Eriksson. 18 mars. 

Han fick sluta efter uppropet: Hyllad & Kritiserad. Mats Bråstedt & Carl-Fredrik Eriksson 18 

mars 2018 

Vän i salongen - Gunilla Brodrej 19 mars 2018 
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Vännernas sorg efter Benny fredriksson - Stadsteatern ställde in allt utom ‘’Ronja’’- Mats 

Bråstedt - 19 mars 2018 

Benny Fredriksson hyllas efter sin död - Nära och kära sörjer: ‘Familjen är förkrossad av 

förlusten’’- Filippa Rogvall - 20 mars 2018 

Rannsakan - Martina Montelius - 21 mars 2018 

Inga Anklagelser om sexuella trakasserier mot Benny Fredriksson-Mats Bråstedt & Filippa 

Rogvall -  21 mars 2018  

Farligt fort - Karin Olsson 22 mars 

Utredningen slår fast: Tystnadskultur på Stadsteatern - Fredriksson visste om att han friats 

från anklagelser om sexuella trakasserier - Anna Matsson - 23 mars 

Ge oss nåd - Joel Halldorf  27 mars 2018 

Kultur Danius drängarkultur Danius drängar - Karin Olsson - 8 april 2018 

Ovärdigt av svenska akademien att skylla ifrån sig på medierna- Karin Olsson: Pressen har 

inte tvingat dem att förgöra varandra.  Karin Olsson - 15 April 2018  

Locket på- Marianne Lindberg De Geer - 12 juli 2018 

Ann Sofie von Otter: Benny Fredriksson var deprimerad - Filippa Rogvall 27 Juli 2018  

Von otter om Benny Fredrikssons självmord - ‘’Jag vill inte förtränga hans död’’ -  Filippa 

Rogvall- 1 september 2018 
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Kan vi nånsin förlåta? -  Jonas Gardell -  9 oktober 2018  

Vi skriver för lite om arbetsmiljöproblem - ■ VARJE SÖNDAG ■ MEDIER ■ 

TRYCKFRIHET ■ UTGIVARSKAP Thomas Mattsson: Metoo-bevakningen avslöjade hur 

medierna rustat ner arbetsplatsjournalistiken- Thomas Mattsson - 21 oktober 2018 

  

Svenska Dagbladet  

Hårda nypor, ja, men nu försvinner en epok – Lars Ring – 8 december 2017 

Många vill berätta om Benny Fredrikssons ledarskap – Elisabet Andersson – 8 februari 2018 

Lars Ring: Benny Fredriksson bar ett behov av revansch – Lars Ring 19 mars 201 

Kulturhuset Stadsteatern: Benny Fredriksson avslutade själv sitt liv– Elisabet Andersson – 20 

mars 2018 

Inga vittnesmål om sextrakasserier i utredningen om Fredriksson – Elisabet Andersson – 21 

mars 2018 

’’Kulturhuset Stadsteatern präglat av tystnadskultur’’- Elisabet Andersson – 23 mars 2018 

Kulturhuset Stadsteatern – en omskakande tid– Elisabet Andersson – 25 mars 2018 

Lisa Irenius: Det bästa sättet att hedra Benny Fredriksson – Lisa Irenius – 25 mars 2018 

Dela upp Kulturhuset och Stadsteatern igen– Lars Ring – 11 april 2018 
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Benny Fredriksson, 1959-2018 – Anna-Karin Celsing, Svante Weyler, Hanna Stjärne, Helena 

Stålnert – 14 april 2018 

Benny Fredriksson, 1959-2018– Birgitta von Otter, Casten von Otter – 11 maj 2018 

’’Jag vill bryta tystnaden efter Benny Fredrikssons död’’– Carolina Frände – 12 maj 2018 

’’Jag är så trött på att kvinnor förväntas täcka upp’’– Erica Treijs – 13 maj 2018 

 Fredriksson, 1959-2018 – Ingela Lindh – 14 maj 2018 

Lena K Samuelsson: Arbetet räddade mig från sorgen – Karin Thunberg – 27 maj 2018 

Lena K Samuelsson: Arbetet räddade mig från sorgen – Karin Thunberg – 27 maj 2018 

Anne Sofie von Otter: Benny led av PTSD – Philip Ramqvist – 27 juli 2018 

’’Journalisterna blev aktivister i den ’goda’ metoo-kampen’’ – Ola Wong – 27 oktober 2018 

Fredriksson får torg uppkallat efter sig– TT – 10 november 2018 
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