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Inledning 
År 2002 satt jag vid en skolbänk i högstadiet och lyssnade på en klasskamrats redovisning. 

Om jag inte minns fel handlade den om pyramiderna i Egypten. När redovisningen var klar 

uppstod det en väldigt konstig situation som jag minns än idag. Läraren frågade min 

klasskamrat om var han hade hittat de fakta han just redovisat, varpå han sa att allt stod på 

Wikipedia. När läraren då frågade vad Wikipedia var kunde han inte svara, och ingen annan i 

klassen, inklusive jag själv, hade någon aning om svaret. Läraren funderade tyst för sig själv 

en stund för att sedan tacka för redovisningen och gå vidare.  

 

Nästa dag visste läraren precis vad Wikipedia var, tydligen hade de pratat om det i 

lärarrummet. Hon gjorde det tydligt för oss att det från och med den dagen var förbjudet att 

använda Wikipedia som källa för hennes hemuppgifter. Något i stil med ”det går inte att lita 

på” kom ur hennes mun, och just där och då hade jag fått min första relation till 

uppslagsverket Wikipedia. Det skulle dröja flera år innan jag förstod vad Wikipedia 

egentligen var, och först då reflektera över hur min lärares ord hade påverkat mig.  

 

På samma sätt möter människor Wikipedia för första gången först idag, den femte november 

2007. De flesta svenska sextonåringar vet idag alldeles säkert vad Wikipedia innebär, men det 

finns andra grupper som aldrig hört talas om det. En stor del av dem läser varje dag tidningen, 

och det är just dagstidningarnas framställning av Wikipedia den här studien kommer att 

behandla. Utgångspunkten är att många människor får sin första relation till Wikipedia genom 

de två tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De människorna möter genom 

tidningarna olika attityder mot Wikipedia, på samma sätt som jag möttes av min lärares attityd 

för fem år sedan.   

 

Då Wikipedia är en encyklopedi där vem som helst kan bidra med ”kunskap”, problematiserar 

den experternas roll. Därmed är uppslagsverket också en del i den större diskussionen om vad 

kunskap egentligen är, ofta förd av socialkonstruktionisterna. I motvikt till den traditionella 

synen på kunskap, i form av sökandet efter en objektiv sanning, menar 

socialkonstruktionisterna att kunskapen inte är en reflektion av världen, utan en produkt av 

hur vi kategoriserar den.  

 

De som förespråkar Wikipedia kallar det ibland för en demokratisering av kunskapen, då inte 

längre en kunskapselit äger ensamrätten till skapandet av kunskap. En annan sida av debatten 
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understryker att vi är beroende av experter vi kan lita på, och att Wikipedia blir en 

nedskräpning av kunskapen. Oavsett personlig övertygelse har Wikipedia som historisk 

händelse öppnat upp för en debatt om kunskap. Den här studien ska handla om hur olika sidor 

av debatten framställs i dagstidningarna, och vilka konsekvenser det för med sig.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att analysera hur Sveriges två största dagstidningar framställer 

Wikipedia, från det att de i april 2005 nämnde encyklopedin för första gången och fram till 

idag, november 2007. Jag vill genom en kritisk diskursanalys visa hur olika sidor av 

Wikipedia lyfts fram i artiklar, krönikor och ledare, för att sedan diskutera vilka följder valet 

av framställning får för synen på Wikipedia.  

 

Frågeställningar 

Hur framställs Wikipedia i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? 

 

Kan man se skillnader på framställningen inom tidningarnas olika avdelningar?  

 

Har tidningarnas framställning av ämnet förändrats sedan diskussionen startade i Sverige, år 

2005?  

 

Material och urval 

Materialet som i studien analyseras består av ledare, krönikor och artiklar som tidningarna 

Dagens nyheter (DN) och Svenska dagbladet (SvD) publicerat från 2005-04-04, då SvD första 

gången skrev om Wikipedia, och fram till idag 2007-11-01. Rent praktiskt genomfördes 

sökningen av material i PressText, Mediearkivet och i tidningarnas egna arkiv. Alla texter 

som på något sätt berört Wikipedia har tagits i åtanke, men bara de som på något sätt 

problematiserat eller reflekterat över encyklopedin har analyserats. 

 

Sammanlagt är det runt tio texter av olika längd som använts i analysen, vilket 

anmärkningsvärt nog är nästan alla längre texter som mer än bara kort nämnt Wikipedia. 

Några av texterna är ledare och debattartiklar, och det finns även med ett antal 

”nyhetsartiklar” som behandlar händelser kring Wikipedia, bland annat det så kallade wiki-
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gate. Materialet består också av ett antal krönikor. Texternas typ, avdelning och ursprung 

kommer att framgå i analysen, och fördelning av artiklar tidningarna emellan är nästan helt 

jämn. 

 

DN och SvD är valda på grund av deras tradition som seriösa dagstidningar samt deras stora 

läsarkrets. Båda tidningarna är ägda av stora mediekoncerner, DN av Bonnier AB och SvD av 

Schibsted. DN har funnits sedan 1864 och har en läsarkrets på runt 880.0001. SvD har funnits 

sedan 1884 och har en läsarkrets på ungefär 500.0002.  

 

Bonnier AB omfattar cirka 150 företag med 12 000 anställda i över 20 länder.3 

Mediekoncernen har styrts av familjen Bonnier sedan Gerhard Bonnier gav ut sin första bok 

18044. Det som från början var ett förlagsföretag har vuxit till att idag sträcka sig över nästan 

alla medieområden. I Sverige äger Bonniers idag bland annat tidningarna Dagens Nyheter, 

Dagens Industri, Expressen, Kvällsposten och TV-kanalen TV45.  

 

Schibsted är ”den andra” stora mediekoncernen i Sverige. Företaget sträcker till nästan 20 

andra länder och innefattar runt 8500 anställda. 1839 grundade Christian Michael Schibsted 

företaget i Köpenhamn, men det har idag sin största omsättning i Sverige och Norge6. 

Schibsted äger i Sverige bland annat tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet, 

filmbolaget Sandrew Metronome samt internetsajterna Blocket.se och Hitta.se7.  

 

Disposition 

Uppsatsen är i grund och botten en teoristyrd, kvalitativ analys av en medial debatt. Den 

inleds med ett kort stycke om tidigare forskning kring Wikipedia. Eftersom debatten kring 

uppslagsverket utgår ifrån en historia av kunskapsteori fortsätter sedan uppsatsen med en 

                                                 
1 DN:s webbplats,  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183 (071204) 
2 SvD:s webbplats, http://www.svd.se/special/svd_info/artikel_275057.svd (071204) 
3 Bonniers webbplats, http://www.bonniers.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=825&epslanguage=SV 
(071204) 
4 Bonniers webbplats, http://www.bonniers.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=834&epslanguage=SV 
(071204) 
5 Bonniers webbplats, http://www.bonniers.se/Bonnier/templates/NormalPage.aspx?id=826&epslanguage=SV 
(071204) 
6 Schibsteds webbplats,  
http://schibsted.se/eway/default.aspx?pid=269&trg=MAIN_5512&MAIN_5512=5583:0:10,1698:1:0:0:::0:0 
(071204) 
7 Schibsteds webbplats, 
http://schibsted.se/eway/default.aspx?pid=269&trg=MAIN_5512&MAIN_5512=5697:0:10,1716:1:0:0:::0:0 
(071204) 
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bakgrund som problematiserar den traditionella definitionen av kunskap och sätter den i 

förhållande till både socialkonstruktionism och Wikipedia. Därefter följer en teoridel, där 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys förklaras och dess textanalysmetod anpassas till 

mina egna frågeställningar.  

 

Den analys som sedan följer är gjord utifrån den kritiska diskursanalysen och kategoriserad i 

fyra delar: Den första handlar om hur debattens olika sidor framställs i ledare, vilka argument 

som används och vilken diskursordning de tillhör. Den andra delen av analysen gör detsamma 

men med fokus på artiklar och krönikor. Tredje delen belyser begreppen ”kunskap” och 

”sanning”, och visar hur de används i debatten. Analysen avslutas med en sammanfattande del 

som lyfter fram de viktigaste poängerna från tidigare delarna. Sammanfattningen är mindre 

beskrivande i sin karaktär och innehåller studiens slutsatser. Den följs av en diskussion om 

vidare forskning i ämnet.  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Wikipedia och Web 2.0 

Projektet Wikipedia grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. Föregångaren, 

Nupedia, skulle bli ett gratis uppslagsverk med artiklar skrivna av experter8. Då skrivandet 

gick för långsamt för grundarnas tycke, övergick projektet till att bli Wikipedia där vem som 

helst var välkommen att bidra med artiklar på följande premisser:  

 

Visitors do not need specialised qualifications to contribute, since their primary role is to write articles 

that cover existing knowledge; this means that people of all ages and cultural and social background can 

write Wikipedia articles. With rare exceptions, articles can be edited by anyone with access to the 

Internet, simply by clicking the edit this page link. Anyone is welcome to add information, cross-

references or citations, as long as they do so within Wikipedia's editing policies and to an appropriate 

standard. For example, if you add information to an article, be sure to include your references, as 

unreferenced facts are subject to removal.9 

 

                                                 
8 Wikipedias webbplats, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About (071204) 
9 Ibid. 
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För att förtydliga är alltså Wikipedia ett uppslagsverk på Internet, skrivet av frivilliga 

personer och i ständig förändring på grund av att vem som helst får ändra om i vilken artikel 

de vill. Det är också gratis att använda och drivs utan vinstintresse av en ideell organisation10. 

 

Wikipedia är en del av det som ofta benämns som ”Web 2.0”. Namnet syftar till en andra 

tidsålder i Internets utveckling. Det som utöver tekniska framsteg utmärker Web 2.0 är den 

explosionsartade utvecklingen av sociala nätverk, där människor via Internet bidrar till något 

gemensamt.11 Wikipedia är en gratis encyklopedi på Internet, skapad av ett sådant socialt 

nätverk.  

 

Tidigare forskning om Wikipedia 

Det har gjorts många studier om trovärdigheten på Wikipedia, där man med matematiska 

formler förklarar artiklarnas värde. Exempel på sådana är Investigations into Trust for 

Collaborative Information Repositories: A Wikipedia Case Study av Deborah L. McGuinness 

med flera vid Stanfords Universitet, samt den svenska undersökningen Evaluating Wiki 

Contributers Using Social Networks: A Case Study on Wikipedia av Nikolaos Korfiatis and 

Ambjörn Naeve vid KTH i Stockholm. Sådana studier är dock inte av stor betydelse för den 

här analysen då de inte behandlar mediala framställningar av uppslagsverket.  

 

Vid flera tillfällen har det också gjorts undersökningar om Wikipedias konkurrenskraftighet 

mot traditionella encyklopedier. En som flera skribenter hänvisar till gjordes av den 

internationellt kända vetenskapstidningen Nature 2005. Slutsatsen de drog i artikeln Internet 

encyclopaedias go head to head, skriven av Jim Giles, var att Wikipedia i stort sett var lika 

pålitligt som den brittiska encyklopedin Britannica.12  

 

Kunskapsdebatten 

Den här studien behandlar mediala framställningar av Wikipedia, och texternas diskurser 

hänvisar till, eller motsätter sig, en alltid pågående kunskapsdebatt. Oavsett syfte förhåller sig 

debattörerna till en social praktik, i det här fallet synen på kunskap. För att kunna förstå 

                                                 
10 Wikipedias webbplats, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About (071204) 
11 Keen, Andrew The cult of amateur (2007) Nicholas Brealey Publishing, London, s.185 
12 Giles, Jim 051214 Nature ”Internet encyclopaedias go head to head”  
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debatten som pågår idag måste vi därför titta på hur den traditionella kunskapen framställs 

och hur kritiken mot den har kunnat se ut.  

 

Den traditionella kunskapssynen och kritiken mot densamma 

Bernt Gustavsson skriver följande om den traditionella framställningen av kunskap i en av 

skolverkets pedagogikböcker:  

 

Ett huvudproblem är här att ange en hållbar definition för vad kunskap är. Den definition som de flesta 

utgår från säger att kunskap börjar med vad vi kan tro, eller hålla för sant. Genom att ange goda skäl för 

våra försanthållanden stärker vi vår uppfattning och genom att söka efter det som gör vår uppfattning 

välgrundad kommer fram till säker kunskap. Redan genom en sådan definition, som är den vanliga vi 

finner i uppslagsböcker och handböcker, har man angivit ett synsätt som har en utgångspunkt och 

förankring i en tradition som utgår från Platon.13 

 

Anmärkningsvärt här är att den klassiska kunskapssyn Gustavsson talar om vilar på en 

tradition som är över 2000 år gammal. I citatet framgår det inte tydligt vad som är sökande 

efter kunskap och vad som är själva kunskapen. Först när Gustavsson kommer närmare in på 

Platon framhålls begreppet ”objektiv kunskap”:  

 
 
Platon var den förste att ställa upp huvudkriterierna för vad som kan betecknas som sann och säker 

kunskap (episteme) till skillnad från att endast ha en åsikt eller tycka någonting (doxa). Den definition 

han gjorde går som en linje genom vetenskapens och filosofins historia och är fortfarande beskrivningen 

av kunskap i uppslags- och läroböcker. Att kunna nå fram till säker eller objektiv kunskap är den 

vetenskapliga kunskapens främsta kännetecken.14 

 

Den traditionella synen på kunskap utgår således ifrån att det finns en säker kunskap att hitta, 

vilket får stor betydelse för debatten kring Wikipedia. Vem som helst kan bidra med doxa 

men det krävs vetenskap för episteme, och för vetenskap krävs det forskning. Gustavsson har 

på så vis enkelt beskrivit grunden för det som i den här studien kallas för den traditionella 

kunskapssynen. Den står som utgångspunkt för all diskussion kring kunskap och all 

kunskapsteoretisk kritik.  

 
                                                 
13 Gustavsson, Bernt (2002)  Vad är kunskap? –En diskussion om praktiskt och teoretisk kunskap, Skolverket, s. 
30 
14 Ibid. s.9 
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Socialkonstruktionismen, eller socialkonstruktivismen som den också kallas, är en sådan 

kritik mot den objektivistiska kunskapssynen. Winther Jørgensen & Phillips skriver att skolan 

är så bred att den är svår att karaktärisera, men den utgår bland annat ifrån att världen inte kan 

betraktas som en objektiv sanning15. Diskursteori är en del av socialkonstruktionismen som 

menar att vår kunskap inte är en spegelbild av verkligheten, utan en produkt av våra sätt att 

kategorisera världen genom diskurser16. Begreppet diskurs kommer att problematiseras i den 

följande teoridelen av uppsatsen, men här kan kort sägas att en diskurs är en 

överenskommelse mellan människor om vad något är, till exempel att vi valt att kalla en färg 

för röd. Socialkonstruktionismen utgår också ifrån att vår kunskap alltid är historisk och 

kulturellt präglad, att världsbilden förändras över tid liksom identiteter. Människors identiteter 

är inte ”äkta” utan formade av samhällets diskurser, liksom att den sociala världen inte är 

bestämd av yttre förhållanden17.  Enligt socialkonstruktionisterna är således inte kunskapen 

objektiv eller sann, utan ”kunskapen frambringas i social interaktion”18. 

 

Därmed kan man se en koppling mellan Wikipedias grundtanke och en 

socialkonstruktionistisk syn på kunskap. Tidigare i uppsatsen beskrevs Wikipedia i Web 2.0 

som ett socialt nätverk med ett gemensamt mål. Om man då säger att det gemensamma målet 

med Wikipedia är kunskap, och att det som sker på www.wikipedia.org är en social 

interaktion, är det inte svårt att förstå att många av dess förespråkare debatterar med 

socialkonstruktionistisk grund.  

 

Då Gustavsson angående den traditionella kunskapssynen talade om att ”ange goda skäl” för 

att vi ska tro på något, kom han in på något väldigt viktigt för den här studien. En ”expert” är 

just det, någon som vi anser ger goda skäl till att tro på vad den säger. Den traditionella 

kunskapssynen vilar på legitima experter och den är på så sätt också enligt Gustavsson knuten 

till en kunskapselit:  

 

Den kunskap Platon formulerade var förebehållen en elit i samhället. Det praktiska och det sinnliga var 

underordnat den säkra kunskap som kunde härledas ur matematiken eller dialektiken. För att komma till 

de riktiga höjderna måste man genomgå långvarig skolning. Under större delen av skolsystemets 

                                                 
15 Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s.11 
16 Winther Jørgensen M, & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod Studentlitteratur, Lund, s.11 
17 Ibid. s.12 
18 Ibid. s.12 
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historia har utbildning och kunskap varit till för en elit, medan folket i gemen har fått nöja sig med 

”katekes och disciplin”.19 

 

När skribenterna i debatten benämner Wikipedia som en demokratisering av kunskapen är det 

traditionen av kunskapselitism som man menar bryts. Klassiska encyklopedier som 

Nationalencyklopedin skrivs av ett begränsat antal legitima experter och kostar pengar att 

använda, medan Wikipedia skrivs av tusentals frivilliga människor och är gratis. Det är även 

en demokratisering av själva kunskapsskapandet, förutsatt en socialkonstruktionistisk 

grundsyn på kunskap som just något skapat.  

Exempel på kritiken mot Web 2.0 

Många menar att Web 2.0 har negativa följder för både kultur och kunskap. Den kända IT-

entreprenören Andrew Keen kom i år (2007) ut med boken ”The Cult of the Amateur: How 

today’s Internet is Killing Our Culture”. Den sammanfattar många av argumenten mot 

Wikipedia och Web 2.0 på ett väldigt målande sätt. Utifrån T.H. Huxleys klassiska teori om 

att ett oändligt antal apor med oändligt många skrivmaskiner tillslut kommer att skriva 

Shakespeare, skriver Keen följande:   

 

Today’s technology hooks all those monkeys up with all those typewriters. Except in our Web 2.0 

world, the typewriters aren’t quite typewriters, but rather networked personal computers, and the 

monkeys aren’t quite monkeys, but rather Internet users. And instead of creating masterpieces, these 

millions and millions of exubertant monkeys-many with no more talent in the creative arts than our 

primate cousins-are creating an endless digital forest of mediocrity. For today’s amateur monkeys can 

use their networked computers to publish everything from uninformed political commentary, to 

unseemly homevideos, embarrassingly amateurish music, to unreadable poems, reviews, essays, and 

novels.20 

 

På så sätt står Keen som en av dem som talar om Web 2.0 som en ”nedskräpning” av 

kulturen, och Wikipedia som en ”nedskräpning” av kunskapen. Keen menar vidare att 

utvecklingen i sig inte går att stoppa, utan att vi istället måste jobba för att bevara gamla 

institutioner och hitta en balans mellan dem och teknologin.21 En sådan gammal institution 

skulle kunna vara bibliotek och traditionella encyklopedier.  

 

                                                 
19 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? –En diskussion om praktiskt och teoretisk kunskap Skolverket s.39 
20 Keen, Andrew The cult of amateur (2007) Nicholas Brealey Publishing, London, s.2  
21 Ibid. s.185f  
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Wiki-gate 

En av de största händelserna i debatten kring Wikipedia kom den här sommaren (2007), då 

privatpersonen Virgil Griffith tillverkat programmet ”WikiScanner”, ett program som kunde 

söka upp rötterna till inläggen i encyklopedin. IP-numren avslöjade vem som skrivit vad på 

den tidigare anonyma sajten. Det kom då fram att bland annat personer från CIA ändrat 

uppgifter om den egna organisationen och om Irakkriget. Skandalen fick snart namnet Wiki-

gate och omfattade även flertalet företag, däribland Astra Zeneca som ändrat uppgifter om 

sina läkemedel22.  Händelsen blev en viktig del i debatten om Wikipedia och återkommer i 

mycket av materialet den här studien behandlar.  

 

Teori 

Motivering till val av kritisk diskursanalys 

Diskursbegreppet 

Diskurs kan tyckas som ett spretigt och svårdefinierat begrepp men det är väldigt användbart 

då man talar om medias inflytande. Jag vill med följande exempel illustrera varför just 

diskursbegreppet är det som står i centrum av min uppsats: 

 

Vi har två personer som bråkar om Wikipedia. Den ena säger att Wikipedia är en nästintill 

oändlig källa av kunskap från världens alla hörn, och den andra säger att Wikipedia är 

opålitligt för att vem som helst kan ha skrivit artiklarna. Båda påståendena är egentligen 

”sanna”, men konsekvenserna hos dem som lyssnar blir knappast desamma. Man kan då tala 

om två olika diskurser för samma ämne.  

 

På samma sätt har vi som människor enats om att en viss färg är röd. Alla ser den säkert inte 

på samma sätt, men just den färgen som blod är har vi valt att kalla för röd. Diskurs handlar i 

det här fallet om att övertyga andra om ens egen uppfattning. Du kan inte själv välja en färg 

och säga att den är röd, tillräckligt många måste hålla med dig om det. Därför kan man tala 

om diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”23.  

 

Vi byter för en stund ut de två personerna som bråkar om Wikipedia mot två tidningar istället, 

den ena med löpsedeln ”Wikipedia opålitligt” och den andra med ”Wikipedia –kunskap från 

                                                 
22 Redaktion 070819 Dagens Nyheter ”Långsam revolution”  
23 Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod Studentlitteratur, Lund, s.7 
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världens alla hörn”. Konsekvenserna då blir att tusentals människor kommer i kontakt med en 

enda debattörs diskurs. Det måste inte innebära att alla kommer att hålla med 

artikelförfattaren, men eftersom det handlar om så många som läser vad som står i tidningen, 

kommer tidningens diskursskapande att vara viktigare än till exempel vad en av de två 

bråkande personerna säger.  

 

Den kritiska diskursanalysen 

Det är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys den här studien använder sig av.  Den 

kritiska diskursanalysen är kritisk på så sätt att den vill klargöra hur maktrelationer i samhället 

återskapas genom diskurser, ofta utan att vi är medvetna om det.24 Detta kommer att förklaras 

mer ingående under följande sidor, men viktigt att veta är att den kritiska diskursanalysen 

strävar efter att klargöra hur diskurser påverkar våra sociala strukturer. 

 

Fairclough har redan gjort teorin till en praktisk metod vilket gör den tacksam att använda i en 

sådan här, relativt liten studie. Det blir därför Faircloughs definition av begreppet diskurs den 

här studien kommer att använda sig av, och han skriver följande:  

 

’Discourse’ […] is a concept used by both social theorists and analysts […] and social linguists […]. 

Like many linguists, I shall use ‘discourse’ to refer to spoken or written language use, though I also 

want to extend it to include other types of semiotic activity (i.e. activity which produces meanings), 

such as visual images (photography, film, video, diagrams) and non-verbal communications (e.g. 

gestures).25 

 

Som synes så finns det många saker som är diskursiva, men i den här studien ligger fokus 

endast på text som diskurs. Huvudpoängen är att diskurs skapar mening, och den här studien 

analyserar hur mening skapas åt Wikipedia genom texter.   

 

Förklaring av teorin 

Den kritiska diskursanalysen går förenklat ut på att se på diskursen som en av flera delar av 

det sociala. Allting i samhället ses inte som en diskurs, utan diskursen är istället något som 

bidrar till verkligheten samtidigt som andra dimensioner är med och skapar diskursen.   

                                                 
24 Fairclough, Norman (1995) MEDIA DISCOURS Edward Arnold, London, s.54 
25 Ibid. 
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Winther Jørgensen & Phillips skriver i sin tolkning av Fairclough att ”Diskursen inte bara 

bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och processer utan speglar dem 

också.”26Det betyder att om vi kallar attityden mot Wikipedia för en social process, så speglar 

tidningsartiklarnas diskurs de sociala strukturer som finns, i vårt fall kanske tydligast mellan 

kunskapseliten och gemene man, samtidigt som de bygger på de sociala strukturerna ännu 

mer. Så att på samma gång som tidningsartiklarna är en del av den sociala strukturen så fyller 

de i konturerna för denna struktur: 

 

 Language use – any text – is always simultaneously constitutive of (1) social identities, (2) social 

relations and (3) systems of knowledge and belief […]. That is, any text makes its own small 

contribution to shaping these aspects of society culture.27 

 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att det centrala i Faircloughs perspektiv är att diskurs 

förändrar kunskap, identitet och sociala relationer28. Maktrelationer är ett exempel som 

kommer att bli väldigt tydligt i uppsatsen, inte minst i relationen sändare-mottagare. 

Möjlighet till att skapa diskurser är makt, vilket skapar en relation mellan läsare och tidning.  

 

En annan viktigt poäng Winther Jørgensen & Phillips tar upp är att en ensam textanalys inte 

räcker som kritisk diskursanalys, den kan nämligen inte förbinda texten till de samhälleliga 

kulturella processerna29. Diskurs ska inte analyseras som en isolerad produktion i en text. Den 

måste knytas till vilka processer och strukturer det är som ligger bakom hur diskursen skapas:  

 

But discourse analysis is concerned with practices as well as texts, and with both discourse practices 

and sociocultural practices. By discourse practices I mean, for instance, the ways in which texts are 

produced by media workers in media institutions, and the ways in which texts are received by audiences 

(readers, listeners, viewers), as well as how media texts are socially distributed.30 

 

I den här studien handlar det bland annat om ägandeprocesser bakom tidningarna och sociala 

strukturer såsom synen på kunskap. Vem som står bakom tidningen och vilket socialt 

sammanhang tidningen ingår i spelar givetvis roll. Både DN och SvD står som två ”seriösa” 
                                                 
26 Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 68 
27 Fairclough, Norman (1995) MEDIA DISCOURS Edward Arnold, London, s.55 
28Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 71 
29Ibid. s.72 
30 Fairclough, Norman (1995) MEDIA DISCOURS Edward Arnold, London, s.16 
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och anrika dagstidningar i det lilla landet Sverige, vilket påverkar hur vi som läsare förhåller 

oss till dem och det som de publicerar. 

 

Hur vi förhåller oss till texten beror också på var i tidningen den är placerad. Analysen 

kommer att se på olika avdelningar av tidningarna, vilka också kan kallas olika genrer inom 

institutionen. Winther Jørgensen & Phillips skriver att ”en genre är ett språkbruk som är 

förbundet med en bestämt social praktik, till exempel en intervjugenre, en nyhetsgenre eller 

en reklamgenre”31. Den sociala praktiken handlar om att läsaren har olika förhållande till 

olika delar av tidningen, grundat på en tradition. Eftersom de olika avdelningarna har olika 

syften med sina texter agerar de inom olika genrer32.  

 

Teorin som metod  

Den tredimensionella modellen 

Som metod fungerar Faircloughs teori i tre steg. Den kallas tredimensionell för att man inte 

bara kan titta på texten i sig själv, utan måste ställa den i förhållande till en diskursiv praktik 

och en social praktik. En kommunikativ händelse är enligt Fairclough: 

1. En text (artiklarna)  

2. En diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter (tidningen, 

skribenten, läsaren) 

3. En social praktik (syn på kunskap, sociala strukturer)33  

 

Artiklarna kommer på så vis att analyseras först som en text, med ordval, artikulering och 

diskurs. Sen ska de ses i förhållande till ett diskursivt sammanhang som till exempel 

tidningen, genren och avdelningen. Till sist ska den ses som en social praktik, en del av de 

samhällsstrukturer och de sociala processerna, det vill säga till exempel mediasverige, 

diskussionen om kunskap och så vidare. Vanlig kritik är att studier som den här ofta stannar 

vid endast en textanalys, och till exempel inte komplimenterande forskar på mottagargruppen. 

Den här studien är begränsad på just det sättet, men i vidare forskning skulle den gå att utöka 

till en studie även av dem som läser dagstidningarna.  

 

                                                 
31 Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s.73 
32 Fairclough, Norman (1995) MEDIA DISCOURS Edward Arnold, London, s. 86 
33 Ibid. s.59 
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Den kommunikativa händelsen och diskursordningen 

Man kan dela in den första delen av analysen i två delar, den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är i den här studien en tidningsartikels 

diskurs. Diskursordningen är summan av de olika diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän, i det här fallet tidningen och diskussionen om kunskap.34  

 

The point of the concept of ’order of discourse’ is to highlight the relationships between different types 

in such a set (e.g. in case of a school, the discursive types of the classroom and of the playground): 

whether, for instance, a rigid boundary is maintained between them, or whether they can easily be 

mixed together in particular texts.35 

 

Diskursordningen har således med intertextualitet att göra på så vis att texterna är länkade till 

genrer och institutioner. “Intertextual analysis aims to unravel the various genres and 

discourses –often, in creative discourse practice, a highly complex mixture – which are 

articulated in the text”.36  Det är förstås väldigt svårt eller rentav omöjligt att kartlägga all 

intertextualitet, men Fairclough använder ovan ordet “aims”, och understryker således att 

analysen siktar på att synliggöra så många kopplingar som möjligt.  

 

Textanalysen 

Själva textanalysen koncentreras på vissa formella drag i texten, såsom ordval, grammatik och 

sammanhang. Dessa skapar lingvistiskt genrer och diskurser.37När man metodiskt analyserar 

text med hjälp av kritisk diskursanalys ser man enligt Winther Jørgensen & Phillips på 

följande saker: 

1. Textens egenskaper 

2. De produktions- och kommunikationsprocesser som är förbundna med texten 

3. Den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av.38  

 

Textens egenskaper handlar till stor del om de två begreppen transitivitet och modalitet. 

Transitivitet handlar om hur subjektet och objektet förbinds med händelsen. En fras som 

”Wikipedia utsatt för sabotage” säger ingenting om vem som gjorde det, utan får det snarare 

                                                 
34 Ibid. s.55 
35 Fairclough, Norman (1995) MEDIA DISCOURS Edward Arnold, London s.55 
36 Ibid. s.61 
37Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 75 
38Ibid. s.74 



 

 17

att låta som en slump. Winter Jørgensen & Philips skriver att man på så sätt fråntar ”agenten” 

ansvaret. Deras eget exempel, ”50 sjuksköterskor avskedades igår” visar ännu tydligare på hur 

skribenten medvetet eller omedvetet fråntar ansvaret från den som gjorde det.39  

 

Det andra begreppet, modalitet, handlar om skribentens grad av instämmande i en sats. Winter 

Jørgensen & Philips använder som målande exempel de tre meningarna ”det är kallt”, ”jag 

tycker det är kallt” och ”kanske är det lite kallt”.40 Modaliteten ligger i hur skribenten själv 

förbinds med sitt påstående. Man kanske skulle kunna kalla det graden av öppen subjektivitet 

och huvudsaken är vilka konsekvenser det får för läsaren. I min uppsats handlar det om hur 

mycket av det skribenterna skriver som de kopplar till sig själva på ett öppet sätt kontra hur 

mycket de får att låta som allmän och objektiv kunskap.  Konsekvenserna blir ett 

diskursskapande som påverkar sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem41. 

 

Sammanfattning av teorin som metod  

Det går att ytterligare konkretisera teorin som metod. Med start i en artikel från till exempel 

DN analyseras först den kommunikativa händelsen, texten, ordvalen, artikuleringen, 

modaliteten med mera. Sedan analyseras artikeln utifrån en diskursordning, vilken avdelning 

artikeln tillhör och vem skribenten är. För att till sist knyta artikeln till en social praktik 

kommer jag att återvända till bakgrundsdelen, och på så vis knyta texten till det sammanhang 

av kunskapsdiskussion den tillhör.  

 

ANALYS  

1. Hur debatten om kunskap framställs 

Den första delen av min analys visar hur den traditionella synen på kunskap ställs mot sin 

kritik i förhållande till Wikipedia, vilka argument som används och vilka diskurser olika 

artiklar bär med sig. Det handlar alltså inte om endast två sidor av debatten, utan snarare flera 

olika som, om något, endast skulle kunna delas in i dem som förespråkar Wikipedia och dem 

som inte gör det.  

  

                                                 
39Ibid. s.87 
40Winther Jørgensen, M & Phillips L, (2000) Diskursanalys- som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s.87 
41 Ibid. 
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Framställning av debatten i ledare 

Den första ledaren att i SvD diskutera Wikipedia var Per Ericsons ”Frihet behöver inte vara 

kaos”42. Texten var av både beskrivande och argumenterande karaktär, och utgick ifrån 

Ericsons egen första kontakt med Wikipedia. Han testade då uppslagsverket med 

utgångspunkt ifrån sig själv:  

 

Jag skrev in några korta rader om mig själv. När jag återvände en vecka senare märkte jag att 

informationen bearbetats av andra. De tillägg som hade gjorts innehöll korrekta och relevanta 

upplysningar. Till exempel att jag är född i Hofors och har varit aktiv i studentföreningen Heimdal. Det 

hade jag inte riktigt förväntat mig.43 

 

Den diskurs ledaren för med sig är just vad rubriken ”Frihet behöver inte vara kaos” säger. 

Ericson var själv skeptisk till Wikipedia men blev övertygad efter sin egen ”undersökning”. 

Kunskapsdebatten tar han upp i all hast, med en kort jämförelse till ett vanligt uppslagsverk. 

Eftersom ledaren var en av de första i sitt slag fanns det här ingen debatt i Sverige om 

Wikipedia utan den skulle komma efter Ericson. Tidpunkten för ledaren blir också intressant 

på så sätt att Ericson för många människor kan vara den första att beskriva Wikipedia:  

 

Wikipedia är en uppslagsbok på nätet. […] Det är läsarna själva som skapar och redigerar artiklarna i 

uppslagsverket. Det kan aldrig fungera, eller hur? Det måste väl bli fel, oseriöst, kaotiskt? Faktiskt inte. 

Som i så många sammanhang uppstår en spontan ordning.44 

 

Genom att så tydligt utgå ifrån sig själv skapar Ericson en ledare som på ett personligt plan 

ställer sig positiv till Wikipedia. Den baserar sig inte på någon vetenskaplig studie, men 

diskursordningen är ändå en ansedd journalist som skriver på SvD:s ledarsida. Ericson blir en 

av de första att lyfta fram Wikipedia till debatt, och hans artikel fokuserar nästan uteslutande 

på de positiva aspekterna.  

 

Den 19 augusti 2007 publicerade DN en ledare med rubriken ”Långsam revolution”.45 

Ledarredaktionens huvudsakliga resonemang handlade om sårbarheten kontra möjligheterna i 

                                                 
42 Ericson, Per 050404 Svenska Dagbladet ”Frihet behöver inte vara kaos”  
43 Ericson, Per 050404 Svenska Dagbladet ”Frihet behöver inte vara kaos” 
44 Ibid. 
45 Redaktion 070819 Dagens Nyheter ”Långsam revolution”  
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uppslagsverket, men fokuserade på det förstnämnda. Texten tog upp Wikipedia med en tydlig 

förankring i den traditionella kunskapssynen:  

 

Denna anarkistiska inställning stred mot hela den traditionella encyklopedins idé: att ge säkerställd, 

kontrollerad och definitiv kunskap. Misstänksamheten var stor till en början och den blev inte mindre av 

att det förekom allvarliga fall av förtal på Wikipedia. Men projektet bars av förmågan att utnyttja 

kunskapen och entusiasmen hos tusentals frivilliga medarbetare, både för att växa och att korrigera 

felaktigheter och sabotage.46  

 

Redaktionen kallar i ledaren Wikipedia för en ”löftesrik arena”, men kritiserar samtidigt det. 

Texten kretsar kring tre slutsatser: (1) att Wikipedia i en undersökning47 var ungefär lika bra 

som uppslagsverket Britannica, (2) att Wikipedia har missbrukats av bland andra CIA, och (3) 

att mindre än en procent av Wikipediaanvändarna står för hälften av alla redigeringar på sidan 

och att olika användare har olika befogenheter. Efter att ha fastslagit de tre sakerna skriver 

ledarredaktionen följande:  

 

Vilket bevisar att tekniken aldrig kan frälsa oss från den mänskliga naturen och rådande maktstrukturer. 

När det gäller kunskap är vi inte jämlika. Somliga vet mer än andra, och för att bedöma vilka vi ska lita 

på krävs regler och hierarkier.48  

 

Båda sidor av debatten lyfts fram i texten men i citatet tar ledarredaktionen tydlig ställning 

mot Wikipedia som kunskapskälla. Rubriken ”Långsam revolution” visar sig på så sätt vara 

lite missvisande, då texten för en argumentation mot att en revolution pågår. Framförallt ställs 

argumentet att olika användare har olika befogenheter på Wikipedia mot tanken att det skulle 

vara en demokratisering av kunskapen, alltså att Wikipedia inte är demokratiskt då det även 

där existerar hierarkier. På så sätt skiljer sig också ledarens diskurs ifrån många andra genom 

att den öppet ställer argument mot varandra.  

 

Anmärkningsvärt är också att texten lyfter fram ”de rådande maktstrukturerna”, vilket 

hänvisar tillbaka den traditionella kunskapssynen. Ledaren blir därmed en återskapare av det 

som Fairclough beskriver som en social praktik, i det här fallet den gamla kunskapssynen. 

                                                 
46 Redaktion 070819 Dagens Nyheter ”Långsam revolution” 
47 Tidskriften Natures jämförelse, förklarades på s.8 
48 Redaktion 070819 Dagens Nyheter ”Långsam revolution” 
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Därför blir också ledaren ett tydligt exempel på hur media speglar och återskapar de sociala 

strukturerna.  

 

Ledarredaktionen tillhör en diskursordning som är relativt tydlig, de är helt enkelt en av 

Sveriges största tidningars ansikte utåt och många människor lägger stor vikt vid det som de 

skriver. Här kan det vara värt att reflektera över vilka ägandestrukturer som ligger bakom en 

tidning som DN. Det är svårt att säga vilken grad av inflytande Bonniers har över tidningen, 

men det är helt klart värt att poängtera att företaget faktiskt har inflytande. Trots att det på 

DN:s hemsida står att tidningen är oberoende av ”ekonomiska maktsfärer”49, skulle knappast 

DN vilja gå i strid med Bonniers intressen. Ledarredaktionen är således inte bara sin tidnings 

ansikte utåt, utan även en enorm mediekoncerns ansikte utåt.  

 

Bara en vecka tidigare hade Karin Rebas skrivit ledaren ”Amatörernas tidevarv” 50, med en 

diskurs som liknar den ovan nämnda ledaren. I texten ger hon stark kritik till Andrew Keens 

bok, men lyckas ändå att använda boken för att framföra sin egen åsikt i den större 

diskussionen: 

 

”Keen plockar hem en och annan poäng när han skriver om misstron mot ”eliten” och 

”gammalmedierna” som florerar i delar av bloggvärlden. Amatörismen idealiseras, alla ska bli artister, 

producenter och journalister.51”  

 

Rebas är som sagt extremt kritisk mot Keens bok men väljer ändå att lyfta fram de poänger 

som boken för med sig. Samtidigt argumenterar hon själv ibland med Keen i hans 

resonemang: ”Självklart finns det ett sort värde i professionalism, i utbildning och hårt arbete 

– det påminner Keen om”52. Rebas har valt att helt utelämna motargumenten mot Keen vilket 

gör att diskursen i ledaren talar för en kritik av Wikipedia och Web 2.0. Som inledning skriver 

Rebas att ”Internets demokratiserande effekt har hyllats i åratal”, men inte av vem eller på 

vilket sätt. Detta kan ses som en del av analysbegreppet transitivitet, då Rebas får påståendet 

att låta som en allmän kunskap genom att frånta agenten ansvaret.  

 

                                                 
49
 DN:s webbplats, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=2713 

50 Rebas, Karin 061219 Dagens nyheter ”Amatörernas tidevarv”  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Den diskursordning Rebas tillhör är samma som de andra ledarna för DN, och texten har stor 

genomslagskraft med sin diskurs. Dock är denna skriven av Rebas själv och inte av en 

ledarredaktion vilket kan vara viktigt. Läsarens personliga relation med Rebas kan spela en 

viktig roll i hur den förhåller sig till texten. Modaliteten blir på så sätt också annorlunda och 

mer personligt förankrad än då en hel redaktion står bakom en ledare. 

 

Framställning av debatten i nyheter, artiklar och krönikor 

Den 19 september 2007 skriver Erik Hörstadius en lång artikel om Wikipedia i DN, där han 

framför flera argument för uppslagsverkets betydelse för kunskapssynen.53 Redan rubriken 

”Gunnar är vår nya uppslagsbok” säger en del om den diskurs som artikeln för med sig. 

Främst berättar den att Wikipedia fortfarande är nytt och understryker att det berör oss alla. I 

relation till Ericsons ”Frihet behöver inte vara kaos” anses alltså här Wikipedia fortfarande 

som något nytt, trots de två åren mellan texterna.  

 

Hörstadius artikel är ett exempel på en tydlig diskurs, en som visar upp båda sidorna av 

kunskapsdebatten men som tar tydlig ställning för den kritiska synen på traditionell kunskap. 

Den ”Gunnar” vi blev nyfikna på i Hörstadius rubrik visar sig vara en doktorand i förbränning 

i Leeds, och en hängiven ”wikipedian”. Gunnar och flera andra personer som använder 

uppslagsverket ställs i artikeln mot bland annat Andrew Keens kritiska bok: 

 

En huvudlinje i kritiken mot Wikipedia – förutom faktafelen och de subjektiva tendenserna är att synen 

på kunskap förflackas.  

I boken ”The cult of the amateur – how today’s Internet is killing our culture” sågar it-entreprenören 

Andrew Keen Wikipedia (plus andra internetfenomen som Youtube och bloggar) jäms med fotknölarna. 

Han menar att dilettanterna gör sig breda på bekostnad av experter och forskare54 

 

Utöver det korta citatet får inte Keen mer utrymme i artikeln, utan istället läggs fokus åter på 

dem som är positiva till Wikipedia. Där får framförallt en docent i språkteknologi vid namn 

Jussi Karlgren mycket plats. Bland annat lägger Karlgren fram poängen att Wikipedia gynnar 

så kallade halvexperter, såsom släktforskare som kan samköra sina register. Genom att låta 

positiva röster komma till tals och att bara i alla hast nämna andra sidor av debatten, för 

                                                 
53 Hörstadius, Erik 070930 Dagens nyheter ”Gunnar är vår nya uppslagsbok”  
54 Ibid. 
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Hörstadius artikel med sig en tydlig diskurs. Inte minst syns det då artikeln avslutas med ett 

väldigt värderande intervjusvar från svenska Wikipedias presstalesman:  

 

Det finns ett motiv som kan verka högtravande, med det är tillfredställande att veta att det man gör kan 

få positiva konsekvenser. Jag tycker Jimmy Wales har sammanfattat det hela bra: ”Wikipedia är inte till 

för oss. Det är till för den där flickan i Afrika som kan rädda livet på hundratusentals människor, om 

hon bara får den kunskap som krävs”.55 

 

Artikeln tillhör en svårbestämd diskursordning då den är skriven av en frilansjournalist. 

Hörstadius är på så vis inte bunden till tidningen som institution på samma sätt som en fast 

anställd, även om han skriver i DN relativt ofta. Det kan vara så att vissa läsare har en egen 

relation till Hörstadius frilansskrivande, men för de andra blir han en del av tidningen. 

Sammanhanget tidningen publicerades i, söndagsbilagan, är också svårt att säga något om. Att 

den fick stort utrymme (ca 1500 ord) och var gjord i reportageform (med många intervjuer) 

skapar en bild av en seriös och grävande artikel. På så vis får Hörstadius en legitim som 

reporter och hans diskurs blir bemött därefter.  

 

Lars Linder skriver den 26 mars 2006 en kort artikel på DN:s ekonomisidor56. Där menar han 

att misstänksamheten mot Wikipedia minskat i akademiska kretsar, alltså att ”experter” till 

viss del litar mer och mer på uppslagsverket. Vidare beskriver han att olika områden täcks 

olika bra av uppslagsverket: 

 

Ändå skiftar kvaliteten. Naturvetenskapliga texter är ofta tillförlitliga och vissa ämnen, som sport och 

frimärken, är nästan löjligt hårdbevakade –medan många forskare noterat att artiklar särskilt inom 

humaniora, som kräver analys och sammanhang, lämnar en hel del övrigt att önska.57 

 

Linders artikel för med sig en diskurs som säger att de vi kallar experter litar mer och mer på 

Wikipedia. Diskursordningen blir på så sätt väldigt intressant. För Linder skriver alltså som 

legitimerad journalist från DN:s ekonomisidor, att kunskapseliten litar mer och mer på 

Wikipedia -som enligt många i sig är ett steg bort från kunskapseliten. Om vi då ser media 

som en speglande och återskapande av sociala strukturer, skulle man kunna säga att den 

                                                 
55 Ibid. 
56 Linder, Lars  060426 Dagens nyheter ”Wikipedia får konkurrens”  
57 Ibid. 
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återskapar diskursen om tillit till en expert samtidigt som den stärker förtroendet för 

Wikipedia. 

 

En av flera texter som på ett eller annat sätt baserar sig på Natures jämförelse mellan 

Wikipedia och Britannica är Lars Berges krönika ”Kollektivism utmanar traditionella 

pekpinnar”58, publicerad i DN den 4 juni 2006. Berge skriver följande om undersökningen:  

 

Redaktionen på tidskriften Nature lät experter luskamma 42 vetenskapliga artiklar i de båda 

encyklopedierna. Totalt fann man åtta allvarliga sakfel, rapporterar Wired. Fyra från varje källa. 

Skillnaden mellan uppslagsverken ligger i synen på kunskap. Wikipedia drivs av övertygelsen att den är 

en ickeauktoritär och kollektiv process. Britannica, däremot, litar till geniet. Några av vetenskapens 

största auktoriteter har tillhört referensverkets stab. Givetvis har man fullständigt dömt ut Natures 

studie.59 

 

Berge lägger fram kunskapsdebatten på ett väldigt enkelt sätt, och visar upp båda sidor av 

den. Men ser man till textens egenskaper sticker ordval som ”geniet” ut. I det här fallet 

kopplar alltså Berge ihop den klassiska kunskapen med ”geni”, vilket fyller i konturerna för 

de sociala kunskapshierarkierna. Genialitet är medfött och inte alla människor förunnat, och 

den traditionella kunskapssynen säger att vi bör lita på en kunskapselit. 

 

Samtidigt skriver Berge att det enda som skiljer de båda uppslagsverken åt är synen på 

kunskap. Därmed har han legitimerat Natures undersökning, och diskursen är att båda 

uppslagsverken är lika bra. Han påstår samtidigt att Wikipedia inte bara är ett till 

uppslagsverk, utan också en annan syn på kunskap. Trots att Berge senare skriver att 

Britannicas redaktion har dömt ut studien, väljer han ändå att själv lyfta fram den.  

 

Diskursordningen är relativt tydlig, Berge skriver som anställd journalist på SvD och krönikan 

är publicerad i nyhetsavdelningen. Formen av krönika gör att Berge personligen knyts till 

texten, och den har även en väldigt personlig ton som utgår ifrån en egen upplevelse. 

Modaliteten blir på så vis tydlig och texten får en form som liknar ett debattinlägg.  
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Den 17 augusti 2007 publicerar SvD en ur analytisk synpunkt annorlunda artikel60. Det är en 

fortsättning på diskussionen kring Wiki-gate (tidigare samma dag) där tidningen valt att 

publicera olika läsares kommentarer kring händelsen i en artikel av Alexandra Hernandi. 

Rubriken är ”Många skeptiska till Wikipedia” och består av anonyma läsares kommentarer 

sammansatta och kommenterade av artikelförfattaren. Hernandes text för med sig en 

annorlunda diskurs på så sätt att den har utgångspunkt i läsarnas kommentarer.  

 

Budskapet i artikeln är att många är skeptiska till Wikipedia, men det uppvisas inte hur många 

som deltagit i studien/diskussionen eller hur många av dem som varit kritiska. Hernandi själv 

har valt ut vilka sju röster vi får höra (vi kan anta att fler deltog i studien), och diskursen i 

artikeln är grundad på dem. Exempel på kommentarer är:  

 

Den som vill bli tagen på allvar ska inte ange Wikipedia som källa. Det är ju som att ange Källa: Okänd 

person på gatan.61 

 

Man får ta Wikipedia för vad det är. En community baserad kunskap. Wikipedia är inte en ”säker” källa 

eftersom det inte finns en utpekad organisation som man kan trovärdighetsbedöma. Källan är alltid det 

viktigaste vad gäller trovärdighetsbedömning.62 

 

Det som blir mest intressant i det här fallet är hur diskursordningen blir annorlunda då läsarna 

själva blandas in i skrivandet. Hernandi och tidningen som institution överlämnar i teorin 

diskursskapandet till läsarna, men inte i praktiken då det är urvalet som styr diskursen. Som 

socialt sammanhang är artikeln definitivt både speglande och återskapande av sociala 

strukturer, med betoning på det andra. Artikelns diskurs, att många är skeptiska till Wikipedia, 

leder enligt Fairclough till att fler blir skeptiska av dem som läser tidningen. Detta även om 

inte läsarkommentarerna ger en rättvis bild av folkopinionen. 

 

Den 20 november 2006 ställer Niklas Lundblad i en artikel i SvD63 två böcker mot varandra, 

Yochai Benklers ”The Wealth of Networks: How social Production Transforms Markets and 

Freedom” och Cass Sunsteins ”Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge”. Båda 

behandlar informationssamhällets utveckling. Lundblads artikel ger oss inte bara hans 
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61 Hernandi, Alexandra 070817 Svenska Dagbladet ”Många skeptiska till Wikipedia” 
62 Ibid. 
63 Lundblad, Niklas 061120 Svenska Dagbladet ”It – en revolution för kunskap eller för marknaden?”  
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tolkning av de två böckerna utan även en insyn i hans egna tankar om informationssamhället. 

Eftersom artikeln visar upp två böcker som båda ställer sig positiva till Web 2.0, lyfter 

Lundblad fram vetenskapliga argument som gynnar Wikipedia. Då Lundblad glider in på 

frågan om en demokratisering av kunskapen gör han det med hjälp av de båda böckernas 

argumentering, vilket ger en diskurs som är mer vetenskaplig än i många andra artiklar. Bland 

annat skriver Lundblad: 

 

Den gemensamma produktionen avviker från den klassiska marknadsekonomins principer –den sker 

utan samma snöda vinstintresse och bygger på en gemensam allmänning av idéer och information. Det 

handlar, Menar Benkler, i allt väsentligt om en icke-marknadsstyrd produktion.64 

 

Ser man på textens egenskaper i citatet ovan, sticker framförallt ordvalet ”snöda 

vinstintressen” ut. Skulle ordet bytas ut mot till exempel ”självklara vinstintressen” skulle 

artikeln föra med sig en annan diskurs kring både marknadsekonomi och Wikipedia. Detta 

blir ett tydligt exempel på hur små grammatiska val kan få stora konsekvenser för diskursen.  

 

Där och på många andra ställen lyser Lundblads egna åsikter igenom vilket gör att 

modaliteten i hans text blir intressant. För trots de egna åsikterna så skriver inte Lundblad 

något utifrån sig själv, utan grundar det han säger på de båda böckerna. Genom hela artikeln 

framställs aldrig en sida av debatten som är kritisk till Web 2.0, utan texten blir istället en 

blandning av Benklers, Sunsteins och kanske framförallt Lundblads egna åsikter. Han avslutar 

inte minst artikeln med en tydlig diskurs:  

 

Hur ska kunskap skapas och fördelas? Vi har nu verktygen för att förändra hur kunskap skapas, 

används, fördelas och analyseras. Men hur ska förändringen se ut?65  

 

Lundblad fastslår för det första att vi kan förändra kunskapen. Han säger dessutom nästan rakt 

ut att vi ska förändra kunskapen, den enda frågan är hur förändringen ska se ut. På så sätt har 

han lyft fram en utvald sida av kunskapsdebatten. Titeln ”IT- en revolution för kunskap eller 

för marknaden?” blir målande för den diskurs artikeln för med sig, nämligen att det skett en 

revolution och att vi nu måste förhålla oss till den.  
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Diskursordningen formas av att artikeln publicerades under kultur & nöje på SvD, och att 

Lundblad är doktorand i informatik och vd för Stockholms e-handelskammare. Han tillhör på 

så sätt inte tidningen som institution och verkar genom sitt yrke ha ett eget intresse i frågan. 

Titeln ”doktorand i informatik” ger diskursen en mer vetenskaplig status och ”vd för 

Stockholms e-handelskammare” ger Lundblad en viss maktposition i sin argumentation. Att 

artikeln hamnade under kultur&nöje behöver inte betyda att den får mindre genomslagskraft, 

men genren påverkar ändå bemötandet av den.  

2. Hur begreppet ”sanning” problematiseras 

Den andra delen av analysen handlar om begreppet ”sanning”. När wiki-gate var ett faktum 

skrev många att Wikipedia var korrumperat, vilket för med sig flera följdfrågor. För vad var 

egentligen korrumperat? Var det texten, kunskapen, sanningen eller något annat? Inte nog 

med att ”sanning” i sig är ett problematiskt ord, debattörerna tampas också med att definiera 

och skilja på information, vetande, kunskap, sanning och fakta. Observera att 

diskursordningen för de artiklar som användes i föregående del av analysen inte kommer 

analyseras igen.  

 

Erik Hörstadius använder sig i artikeln ”Gunnar är vår nya uppslagsbok”66 av begreppet 

”sanning” när han skriver om wiki-gate:  

 

Brott: Manipulation av sanningen.  

Brottsoffer: det Internetbaserade uppslagsverket Wikipedia. 

Datorer i Vatikanen har använts för att frisera text om katolske Sinn Fein-ledaren Gerry Adams; från 

Astra Zeneca-datorer eliminerades uppgifter om distributionen av ett olämpligt läkemedel; på CIA 

redigerades texter om Irak-kriget. Allt, förstås, i syfte att vinna propagandapoäng.67  

 

Med det säger Hörstadius att det finns en sanning att hämta ur Wikipedia, och att den 

medvetet manipulerats. Han säger inte rakt ut att det är en objektiv sanning, kanske menar han 

att vissa människor uppfattar det som står där som sanning, men textens egenskaper gör ändå 

att begreppet ”sanning” finns med i artikelns diskurs. Det blir inte lättare då Hörstadius senare 

i artikeln skriver: 
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Statistik saknas, men det handlar om hundratals miljoner vars världsbild i någon mån förändras av 

Wikipedia. Därför väcker Wiki-gate frågor också om brottsoffret.  

Går det verkligen att lita på Wikipedia? Vilka är människorna bakom –wikipedianerna? Och hur 

påverkar denna enorma bank av vetande och fakta vår syn på kunskap och sanning?68 

 

Wikipedia är alltså enligt Hörstadius en bank av vetande och fakta, och kunskap och sanning 

är något annat. Parallellerna till socialkonstruktionisternas syn på en skapad världsbild blir 

intressant då Hörstadius skriver att den kan vara korrumperad av ”Wikipedianer”. Hörstadius 

har på så vis visat upp sin syn på kunskap, men artikelns diskurs förblir genom textens 

egenskaper att ”sanningen” är korrumperad. Det betyder alltså att CIA inte bara styr vad som 

står på Wikipedia utan även ”vår syn på kunskap och sanning” genom att ändra texten om sig 

själv. Transiviteten i artikeln handlar således om hur Hörstadius knyter samman CIA med 

sanningen. Han problematiserar inte att det är möjligt, enligt Wikipedias förutsättningar, att 

det endast var en enda anställd på CIA som ”manipulerat sanningen”.  

 

En som till skillnad från Hörstadius problematiserat begreppet ”sanning” är Lars Berge. I sin 

krönika ”Kollektivism utmanar traditionella pekpinnar”69 beskriver han problemet med den 

traditionella kunskapssynen.  

 

Precis som Wikipedia kallar Nationalencyklopedin ordet ”sanning” för ett ”centralt filosofiskt begrepp”. 

Båda källorna hänvisar till något som kallas korrespondens- och koherensteorin. Till skillnad från 

Wikipedia slår NE fast att ”utan sanning råder ingen skillnad mellan sken och verklighet”. I NE står 

även att prins Gustaf Adolf var scout och en framstående ryttare. Men inte ett ord om hans förhållande 

till Hitler. Så då återstår endast att utreda: Vad är egentligen sken? Och vad är verklighet?70 

 

Berges diskurs är starkt kritisk till den traditionella kunskapens användande av sanningen som 

begrepp. Man kan säga att han argumenterar på en socialkonstruktionistisk grund, då han 

genom ett exempel visar upp att begreppet sanning inte är så enkelt som ”skillnaden mellan 

sken och verklighet”. På så sätt vill han visa att också den kunskap som finns i 

Nationalencyklopedin (NE) är bestämd av människor och inte en objektiv sanning. I grund 

och botten handlar hans artikel därför om en kritisk inställning till kunskap, vilket som står 

som en grundpelare inom socialkonstruktionismen.  
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Ett liknande kritiskt förhållningssätt har Thomas Gur i en ledare i SvD den 30 december 2006. 

I ”Hellre dygd än lag framför datorn” behandlar han barns relationer till datorer, och hur man 

som förälder ska förhålla sig till den. Bland annat tar han upp Wikipedia, och drar i samma 

resonemang in begreppet ”sanning”: 

 

Historiska referenser, svåra ord eller sammanhang ger utmärkta tillfällen till kunskapsinhämtning. Visa 

barnen hur man slår upp i till exempel Wikipedia – varna dem också för att inte allt som står där är 

sant.71  

 

Gurs användande av begreppet blir på så sätt också direkt riktat till dem barn som växer upp 

nu, alltså nästa generations kunskapssökare. Föräldrarna förväntas veta att allt som inte står på 

Wikipedia är ”sant”, men vad ”sant” egentligen betyder går aldrig Gur in på.  

 

Ändå understryks ”sanningen” även i Gurs artikel. I citatet jämställer han 

”kunskapsinhämtning” med ett sökande efter sanningen, vilket ju stämmer in på Platons 

definition. På så sätt vilar hans resonemang tydligt på den traditionella synen på kunskap, för 

att sedan motsätta sig den. Genom att uppmana föräldrarna att uppmuntra barnens sökande på 

Wikipedia för Gur med sig en tydlig diskurs, en som förespråkar en kritisk kunskapssökare. 

Artikeln avslutas med ”Insikten att dygd är bättre än lagar, som Konficius formulerade 600 år 

före vår tideräkning, gäller också i dataåldern.”72 

 

Gur skriver ifrån den diskursordning jag kommit in på tidigare, på ledarsidan och med en 

starkt legitimerad roll som skribent. Modaliteten är tydlig då Gur i sina raka uppmaningar tar 

en personlig ställning. Hans argument baseras inte på någon expertis eller vetenskap utan är 

snarare personliga åsikter från en roll som mer liknar en krönikörs än en ledarskribents. Ändå 

går det inte att bortse från placeringen i tidningen och den betydelse den får för diskursen.    

 

En annan liknande diskurs finns i Marcus Boldemanns artikel ”Uppslagsverket för alla som 

vill bli störst i världen”, publicerad i DN 7 oktober, 2005. Även Boldemann förespråkar en 

källkritisk läsning av encyklopedin: 
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Hur är tillförlitligheten för svenska Wikipedia som har 60 000 träffar per dygn? Givetvis är Wikipedia 

inte säkert, eftersom det tillkommer på ett så fritt sätt. Artiklarna måste läsas med vars och ens 

källkritiska förnuft i behåll som med övriga Internet.73  

 

I citatet finns fler intressanta ordval, textanalytiskt sett. Ord som ”givetvis” för med sig en 

diskurs, och likaså det laddade ordet ”förnuft”. För vem vill inte ha förnuftet i behåll? De 

båda bidrar dels till att göra modaliteten i artikeln till personligt förankrad, och dels till att 

artikeln får en debatterande roll som förespråkare för en källkritisk Internetanvändare.   

 

3. Sammanfattning av analysen och slutsatser 

På de sätten framställdes Wikipedia 

Studiens syfte var att visa på vilka olika sätt som Wikipedia har framställts i DN och SvD. 

Det visade sig inte oväntat finnas lika många olika diskurser som det fanns texter. Även om 

vissa argument återkommer och flera texter liknar varandra, tycker jag att analysen visade att 

varje text måste bedömas utifrån sin egen diskursordning. Exempel på olika diskursordningar 

var: 

¤ En legitimerad ledarskribent som skrev utifrån ett personligt möte med Wikipedia. 

¤ En ledarredaktion som på vetenskapligt sätt försökte bevisa behovet av kunskapshierarkier. 

¤ En legitimerad ledarskribent som utifrån en kritisk bok framförde sina egna åsikter.  

¤ En artikelförfattare som utifrån intervjuer med positiva människor skapade en positiv 

diskurs genom att utelämna en motståndarsida i debatten.  

 

Listan där kan göras lika lång som antalet texter jag tittat på. Trots det begränsade materialet 

tycker jag analysen besvarat frågeställningen och visat upp olika sätt som Wikipedia 

framställs på i Sveriges två största dagstidningar. Därmed har jag också visat vilka diskurser 

en läsare möts av, de diskurser som på olika sätt är med och formar vår allmänna uppfattning 

om Wikipedia.   

 

På de sätten framställdes debatten 

Det visade sig svårt att dela in debatten i bara två sidor, och även om jag visste att många 

artiklar skulle vara nyanserade tycker jag ändå att det i många fall är överraskande låg grad av 
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polemik. En så viktig debatt som på så många sätt påverkar vårt liv borde uppröra hetare 

känslor än vad den verkar göra i tidningsartiklarna som analyserats. Om media står som 

speglare och återskapare av samhällstrukturer verkar det inte finnas någon hård debatt om 

ämnet bland det svenska folket. Å andra sidan visar enstaka artiklar, såsom Hernandis74 där 

läsarnas negativa kommentarer var publicerade, på motsatsen. Men kanske är det ändå så att 

debatten om kunskap utspelar sig på en annan arena, eventuellt en mer akademisk sådan, än i 

dagstidningarna.  

 

Faktumet att det inte fanns mer än runt 20 användbara texter för den här studien visar också 

på ett visst ointresse hos tidningarna att lyfta fram debatten. Wikipedia är inte en stående 

debatt utan en som då och då dyker upp. För att tidningarna ska bli intresserade verkar det 

krävas händelser som Wiki-gate eller att någon på Wikipedia kallar kungen för 

nazistsympatisör. När det händer får tidningarna återigen börja om sin diskussion från början, 

ofta med att först förklara vad Wikipedia är. Det kan kanske ses som ett bevis på att 

Wikipedia inte år 2007 är så djupt förankrat i svenskarnas vardagsliv. Ett annat sätt att se det 

skulle vara att Wikipedia eventuellt redan är så förankrat i vardagslivet att det inte tas upp till 

diskussion.  

 

Så framställdes kunskapen 

Något som syntes tydligt i mitt material är hur svårt det kan vara att skilja på begrepp som 

vetande, kunskap, information, sanning, fakta och liknande. Det gör en viktig skillnad för 

diskursen kring Wikipedia vilket begrepp man använder för att beskriva det som faktiskt finns 

där. Ibland är valen medvetna, förankrade i till exempel socialkonstruktionistisk teori, men 

ofta verkar de mest bara förväxlade och försvårade såsom i bland annat Hörstadius artikel.  

 

Då många avfärdar det som står på Wikipedia som ”falskt”, säger vetenskapliga studier att det 

stämmer lika mycket som det som står i till exempel Britannica. Frågan går då över till vad 

det egentligen är som står i Britannica, vems kunskap är det egentligen vi litar på? Just därför 

står Wikipedia som en bra utgångspunkt för en debatt om kunskap, vilket jag tycker analysen 

visat på.  
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Journalisternas roll och tidningens olika avdelningar 

Studiens andra frågeställning är svårare att svara på utifrån en kvalitativ studie. Analysen 

visade tendenser på att ledare överlag är mer kritiska och vetenskapligt förankrade än artiklar 

på kultursidorna. Diskurserna påverkas av vilken del av tidningen de är placerade i, och olika 

avdelningar innebär olika diskursordningar. Ledare får alldeles säkert oftare en större 

genomslagskraft än en artikel på kultursidorna, i första hand på grund av sin placering. 

Jørgensen & Phillips skrev att olika genrer har olika syften med sina texter, men vilka olika 

syften tidningens olika delar har är inte lika lätt att svara på. Det är också svårt att svara på i 

vilken avdelning en diskussion om kunskap hör mest hemma.  

 

Journalisternas egen roll som ”experter” diskuteras sällan i de texter som analyserats. Det kan 

tyckas konstigt att ingen i debatten har problematiserat det svåra i att som journalist skriva om 

saker som påverkar den egna institutionen. Vid endast ett tillfälle i analysen nämnde en artikel 

detta. Det var Nils Öhman som skrev att Wikipedia kan vara ”en fingervisning om att 

medverkarmedier på sikt kan bli väl så intressanta som massmedier”75. Trots att snart två år 

gått sedan Öhmans text har inte någon annan skribent i materialet gjort en liknande reflektion.  

 

Debattens eventuella förändring över tid 

Den sista frågeställningen fick inte stort utrymme i analysen. Tendenser tycker jag är att 

framställningen faktiskt inte har förändrats sedan Wikipedia för första gången nämndes. Detta 

verkar bero på att det inte lyckats bli några längre debatter om Wikipedia i tidningarna, utan 

bara tillfälliga som den vid Wiki-gate. Att tidningarna fortfarande får börja beskriva 

Wikipedia, och att de gör det på samma sätt, tycker jag visar på att deras framställning av 

uppslagsverket inte har förändrats under de åren studien analyserat.  

 

Jag försökte göra en poäng i att sätta den första ledaren skriven om Wikipedia bredvid den sist 

skrivna i analysens början. Tittar man på framtoningen dem emellan kan man se vissa 

skillnader, men överlag liknar de varandra och båda framställer Wikipedia som något nytt och 

outforskat.  
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Diskussion  
Skulle man utveckla den här studien, skulle nästa steg vara att innefatta hela Web 2.0 i 

analysen och inte bara Wikipedia. Såhär i efterhand verkar de två mer sammanlänkade än jag 

till en början trodde. Debatten om kunskap sträcker sig över i debatten om kultur i Web 2.0, 

där YouTube kanske är det tydligaste exemplet. Internets ”demokratiserande effekter”, som 

någon kallade dem, täcker många områden. Debatten om kunskap tycker jag har en viktigare 

roll än debatten om kultur, vilket fortfarande motiverar min avgränsning.  Men kanske är inte 

gränsen dem emellan så stor som jag trodde. En fingervisning om detta skulle kunna vara hur 

väl populärkulturen är täckt i Wikipedia.  

 

När jag började min studie var jag övertygad om att tidningarnas attityd mot Wikipedia skulle 

vara tydligt kritisk och att jag på så vis skulle ha en poäng i att visa upp framställningarna 

som trångsynta och onyanserade. I efterhand tycker jag att tidningarna många gånger är för 

okritiska till uppslagsverket, vilket jag tror kan ha negativa effekter för samhället. Då det inte 

utspelar sig en tillräckligt hård debatt om kunskapssökandet, tror jag konsekvenserna kan bli 

fler okritiska användare av Wikipedia.  

 

Jag skulle vilja säga att det är tidningarnas uppgift att föra fram den akademiska debatten om 

kunskap på ett tydligare sätt. Om, och jag säger om, Wikipedia är en demokratisering av 

kunskapen, borde debatten om detta inte bara föras mellan akademiker utan på en nivå som 

innefattar alla. Om alla kan skapa kunskap borde alla kunna diskutera kunskap, och om 

experternas roll krymper borde det inte bara vara experterna själva som diskuterar det.  

 

Huvudpoängen i mitt resonemang är att Wikipedia växer konstant, oavsett hur mycket 

Britannica eller Nationalencyklopedin än hävdar sin överlägsenhet. Jag har under handledning 

och halvtidsoppositioner till den här studien blivit förbjuden att kalla Wikipedia för ett 

fenomen, men det är just vad jag tycker att det är. Med det inte sagt att det måste vara ett 

positivt fenomen vi ska ställa oss okritiska till. Kanske är bara Wikipedia ett experiment som 

vill tvinga fram en debatt om kunskap, men faktum är att det används, mer och mer, också i 

Sverige.   

 

DN skriver pampigt i sin policy att ”Under en period av omskakande förändringar har DN att 

med ny skärpa hävda det öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft 
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och toleransklimat.”76 Jag håller med DN om att det sannerligen är en tid av omskakande 

förändring vi lever i, en tid då det behövs en motvikt till den enkla informationssökning som 

Wikipedia erbjuder en okritisk läsare.  

 

Än så länge är det vad jag vet inte tillåtet att använda Wikipedia som källa i en akademisk 

uppsats, men frågan är hur länge till en sådan attityd kan hålla utan en hårdare debatt. Vi ser 

allt oftare att tidningarna själva refererar till Wikipedia, ibland med helt felaktiga kopplingar 

som ”enligt Wikipedia” eller ”menar Wikipedia”. Just den typen av användande trodde jag att 

tidningarna skulle vara först med att kritisera, men istället är det tidningarna som använder 

Wikipedia och barnen i skolan som får lära sig att inte göra det.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76
DN:s webbplats, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=2713 (071204) 
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