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Abstrakt: 

Uppsatsens syfte är att undersöka ifall och om så även hur Wikileaks och Julian Asange 

porträtteras före och efter de våldtäktsanklagelser mot Assange som offentliggjordes i 

augusti 2010.  

I den diskursanalys som genomförs granskas sex nyhetsartiklar som valts ut efter 

bestämda tidsaspekter men i övrigt slumpmässigt. Artiklarna har publicerats i Dagens 

Nyheter och släppts från TT. Analysen bygger delvis på en ram lagd av teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, och på teori och metodik beskriven av Norman 

Fairclough, och som handlar om att sätta diskursiva praktiker i samband med social och 

kulturell utveckling. Analysen är komparativ och fokuserar på det retoriskt diskursiva. 

Undersökningen visar att det finns en diskrepans mellan språkbruket i de artiklar som 

publicerats innan 2010 och de som publicerats efter tidpunkten. Det visar sig också vara 

så att Julian Assange och Wikileaks kopplas samman i större utsträckning före och efter 

2010. Den största förändringen i språkvalet är ett större ifrågasättande av trovärdighet 

och motiv för materialsläpp vad gäller Wikileaks, som går parallellt med en beskrivning 

av Assange som blir allt mer opersonlig efter 2010. Organisationen fortsätter att vara en 

källa för DN och TT men i synnerhet deras motiv och trovärdighet ifrågasätts. 
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1. Inledning 

Wikileaks är en organisation vars funktion och syfte är att publicera material som av 

olika anledningar är censurerat, hemligstämplat eller skyddat från allmänhetens 

åskådan. På organisationens hemsida kan den som kommit över material som anses vara 

av nytta för allmänheten att få ta del av publiceras anonymt och krypterat. Wikileaks 

inriktar sig på aktioner som företag, regeringar och militär där dessas aktioner kan anses 

vara omoraliska, lagvidriga eller på annat sätt orättvisa. Organisationens australiensiske 

grundare, Julian Assange, besökte i augusti 2010 Sverige och i och med detta besök 

anmäldes och så småningom häktades Assange i sin frånvaro, anklagad för våldtäkt, 

olaga tvång och sexuellt ofredande. Sedan dess har fallet och Julian Assanges person 

figurerat frekvent i såväl svensk som utländsk media. Även om organisationen 

Wikileaks fortfarande fungerar som källa för svensk press i och med de materialsläpp de 

gör fungerar den och Assange också allt mer som innehåll till nyheter, i synnerhet i och 

med våldtäktsanklagelserna mot Assange. I all den publicitet kring Assanges rättsfall 

som publicerats nämns nästan alltid Wikileaks, vilket gör organisationens varumärke 

kopplat till personen Assange. Den här uppsatsen vill genom en diskursanalys av 

artiklar skrivna i svensk tryckt press om Wikileaks undersöka ifall en sådan allt starkare 

koppling också får konsekvenser för varumärket Wikileaks. Genom ett avstamp i en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt som vilar på förståelsen att vår bild och 

uppfattning av omvärlden måste byggas på sociala konstruktioner om vad som är 

verklighet, och genom ett retoriskt diskursgrepp som bygger på tanken om att text får 

betydelse när den når en mottagare och dennes verklighetsuppfattning, och därmed 

också genom retoriska diskurser som kan påverka, motverka eller bekräfta denna 

uppfattning, ämnar uppsatsens analys ta reda på hur Wikileaks och Julian Assange 

beskrivs i sex olika artiklar under en bestämd tidsperiod. Målsättningen är att med en 

sådan analys kunna dra slutsatser kring ifall språkbruket som artiklarna beskriver 

förändras under tidsförloppet, på i så fall vilket sätt och ifall det går att dra några 

slutsatser huruvida Wikileaks som varumärke påverkas av den text som produceras om 

Julian Assange. 

Gör man en Googlesökning på ”Julian Assange Wikileaks” får man i skrivande stund 

drygt 44 miljoner träffar. På en Googlesökning av enbart ”Wikileaks” är visserligen 
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sökträffarna fler, hela 68 miljoner lite drygt, men att personen och organisationen 

nämnts så många gånger tillsammans visar att de är tydligt och starkt sammankopplade. 

I uppsatsen undersöks därför också kvantitativt ifall kopplingen mellan de två 

varumärkena Julian Assange och Wikileaks kopplas samman i allt större utsträckning 

under tidsförloppet – och i så fall i vilka sammanhang, för att ge en tydligare bild av vad 

resultaten för analysen kan tänkas ge för konsekvenser för organisationens varumärke. 

   

2. Frågeställning och syfte 

Genom en diskursanalys vill jag diskutera och undersöka ifall, och i så fall på vilket 

sätt, presentationen av Wikileaks i svensk media förändrats i och med Julian Assanges 

uppmärksammade rättsfall, samt ifall det går att utläsa huruvida Wikileaks trovärdighet 

påverkats av hur Julian Assange presenteras efter våldtäktsanklagelserna 2010. 

Uppsatsens analys strävar efter att ta reda på ifall språkbruk, tilltal och tonfall förändras 

efter september 2010 och i så fall på vilket sätt. Uppsatsen ämnar också undersöka 

frekvensen på sammankopplingen mellan de två varumärken för att på så sätt kunna dra 

slutsatser på ifall Julian Assange som person kopplas tätare till organisationens 

varumärke efter 2010 än han gjort innan. 

De frågor som uppsatsen ämnar besvara är: 

- Finns skillnader i hur Wikileaks som organisation framställs i svensk media 

innan och efter våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange? På vilket sätt? Kan 

den skillnaden i så fall kopplas till en skillnad i hur Julian Assange själv 

presenteras i media under samma period? 

- Har rapporteringen kring Wikileaks och Julian Assange förändrats i ämne, 

mängd och fördelning sedan Julian Assanges våldtäktsanklagelser? 

Det är intressant ur en socialpsykologisk synvinkel hur språket diskursivt förändras. 

I synnerhet i detta fall: här har vi en händelse strakt laddad med socialt konstruerade 

värderingar (anklagelse om våldtäkt) som krasst sett endast berör en part. Trots det 

finns det anledning att undersöka ifall samma händelse ändå påverkar en annan part 

– trots att denne inte har något att göra med sagda händelse. Det skulle kunna betyda 

att vi socialt kopplar det som händer på vissa plan till andra, utan att ha några 

egentliga belägg för det.  
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3. Bakgrund  

En insyn i Wikileaks bakgrund i korta drag är värdefull här där bakgrund inför analysen 

presenteras. En redovisning av händelserna i augusti 2010 då Julian Assange anklagades 

för våldtäkt kommer också att ges. Eftersom den teori som används i uppsatsen 

fastställer att ingen text kan stå för sig själv – istället är det i anknytning till den miljö 

texten producerats och mottagarens förutsättningar som ger texten betydelse – behöver 

vi helt kort se över delar av hur Wikileaks historia sett ut, hur den rådande synen på 

begreppet varumärke ser ut och hur omvärldens syn på USA:s inblandning i konflikten i 

Irak såg ut för tidpunkten då Wikileaks gjorde sitt hittills mest uppmärksammade släpp, 

en tidpunkt som en del av analysunderlaget är taget från och som representerar början 

av den tidsperiod som ska ses över. Alla dessa delar kommer att räknas som delaktiga i 

hur den text som ska analyseras ser ut och eventuellt förändras. Målsättningen är att 

kunna dra paralleller mellan förändringar i text och dessa tre 

”omvärldsomständigheter”.   

3.1 Wikileaks 

Wikileaks öppnade sin hemsida och tillgången till sin databas i december 2006 och var 

ursprungligen en sajt där besökarna själva, likt sajten Wikipedia (de två har sina 

namnlikheter till trots ingen koppling till varandra), kunde redigera de dokument som 

publicerades på sajten. Materialet som Wikileaks publicerar kommer från så kallade 

whistleblowers, anonyma källor som på olika sätt kommit över material de vill 

offentliggöra. Som exempel kan nämnas att Wikileaks bland annat släppte en 

hemligstämplad videoupptagning från en helikopterattack i Bagdad där amerikanska 

armén skjutit ned civila1 samt publicerade skärmdumpar på mejl från den amerikanska 

politikern Sarah Palins privata mejlkonto under 20082 (detta släpp kommer också att 

återkomma senare i analysen eftersom vissa av artiklarna som ska analyseras behandlar 

ämnet). 

                                                 
1 Wikileaks hemsida: http://www.collateralmurder.com/ [2013-05-15] 

2 Wikileaks hemsida:  http://wikileaks.org/wiki/Sarah_Palin's_E-mail_Hacked  [2013-05-15] 

http://wikileaks.org/wiki/Sarah_Palin's_E-mail_Hacked
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 Numera granskar organisationen själv det material de publicerar3. Substansen i 

materialet har medfört att Wikileaks vid flera tillfällen gett upphov till granskning av 

företag och regeringar. Att trovärdigheten i Wikileaks publiceringar åtminstone vid 

något tillfälle varit hög kan konstateras i viljan hos välrenommerade tidningar som the 

New York Times och The Guardian att publicera material som delgivits dem från 

Wikileaks vid ett flertal tillfällen4. Idag är numera samarbetet mellan 

tidningsredaktionerna och organisationen avslutade5. Enligt artiklar i båda tidningarna 

samt Assange egna ord om saken i hans omtvistade självbiografi (vilken Assange strax 

innan publicering meddelade sig inte vilja ha att göra med) är relationen mellan 

organisationen och tidningarna idag frostiga6. Assange menar att tidningarna – och 

andra företag så som PayPal, Mastercard och Visa – vägrar att samarbeta med 

Wikileaks eftersom de vikit undan för påtryckningar från politiska makter, ute efter att 

tysta ned Wikileaks7. I skrivande stund är Wikileaks aktivt och Julian Assange är dess 

främste talesperson. 

3.2 Våldtäktsanklagelserna 

Under sommaren 2010 besökte Julian Assange Stockholm för att försöka skaffa ett 

utgivningsbevis och etablera sig i Sverige som ansvarig utgivare. Ett ytterligare syfte 

med besöket var förhoppningen om att kunna starta ett Stockholmsbaserat 

Wikileakskontor8. Det var Sveriges lagar kring yttrandefrihet och skydd av källor som 

lockade Assange. Vid tillfället var Assange också inbjuden att föreläsa på en av 

Broderskapsrörelsens (Sveriges kristna socialdemokrater) sammankomster. Det var via 

dessa kontakter med rörelsen som Assange kom i kontakt med de två svenska kvinnor 

som sedan skulle polisanmäla honom.9 Efter att ha befunnit sig på resande fot i Sverige 

                                                 
3 Wikileaks hemsida. http://wikileaks.org/About.html [2013-04-22] 

4 Star, Alexander (red.) The New York Times, Open Secrets: Wikileaks, War and American Diplomacy, 
2011, The New York Times, New York 

5 The Guardians hemsida: http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/29/bill-keller-fake-column-
wikileaks [2013-02-20] 

6 Assange, Julian, Memoarer är prostitution, 2012, Norstedts, s 205-222 

7 Blogg, NewStatesman: http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/04/assange-wikileaks-
radical) [2013-03-03], 
hemsida The Economic Times: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-12-
14/news/27570800_1_paypal-christine-assange-julian-assange, [2013-03-03], 

8 Assange, Julian, Memoarer är prostitution, 2012, Norstedts, s. 235 

9 Assange, Memoarer är prostitution, s. 24 

http://wikileaks.org/About.html
http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/29/bill-keller-fake-column-wikileaks
http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/29/bill-keller-fake-column-wikileaks
http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/04/assange-wikileaks-radical
http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/04/assange-wikileaks-radical
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-12-14/news/27570800_1_paypal-christine-assange-julian-assange
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-12-14/news/27570800_1_paypal-christine-assange-julian-assange
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ett tag efter anklagelserna (som nedgraderades till ofredande för att sedan åter igen 

fastställas som anklagelser om våldtäkt) begav sig Julian Assange till London där han 

greps och sattes i husarrest10. Efter att ha släppts fri mot borgen beslutade brittisk 

domstol så småningom att Julian Assange skulle lämnas över till Sverige för 

rättsprocess, men vid det laget hade Assange sökt politisk asyl i Ecuador och befann sig 

på landets ambassad i London. I dagsläget antas Julian Assange fortfarande befinna sig 

på ambassaden i ett slags dödläge. Storbritannien vill inte ge honom fri lejd till 

flygplatsen för att ta sig till Ecuador och Assange vägrar att låta sig utlämnas till 

Sveriges rättssystem, som han anser vara korrupt och styrt av bland flera amerikanska 

underrättelsetjänsten11. Från ambassaden fortsätter Assange sitt arbete med Wikileaks 

och även att offentligt kommentera såväl sitt specifika fall som rättsprocessen han är en 

del av och de politiska krafter han menar spelar in i denna. Mediabevakningen på 

Assanges rättsfall har varit stor över hela världen, inte minst i Sverige. 

3.3 Från anarkist till hacker 

Principerna som Wikileaks arbete bygger på tillhör en kultur som förknippas med 

strävan mot rättvisa genom olydnad där det förutsätts att det råder en viss maktobalans. 

Denna kulturella association blir viktig för analysen eftersom den kan ses som en del av 

hur Wikileaks och Julian Assange – som då underordnade en större makt som 

representeras av regeringar och stora företag – presenteras i texten som ska analyseras. 

En hackare är en datorentusiast som på olika sätt strävar efter att förstå olika 

datasystem. Vissa håller sig till just detta medan andra hackare tar det till en brottslig 

nivå och bryter sig in i säkerhetssystem eller andra för allmänheten förbjudna områden i 

datorvärlden12 med syfte att exempelvis sabotera, hitta information eller manipulera 

systemet. Begreppet hackare myntades redan på sena femtiotalet i Massachusetts på 

MIT13 men fick en världsetablering under åttiotalet och i synnerhet det tidiga nittiotalet. 

Hackaren presenterades ofta i media och fiktion som en ung man med anarkistiska ideal, 

en person som hackade sig in i system för att visa för världen vad som försiggick bakom 

                                                 
10 PDF  City of Westminster Magistrates’ Court  
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/jud-aut-sweden-v-assange-
judgment.pdf [2013-14-02] 
11 Assange, Julian, Memoarer är prostitution, 2012, Norstedts, s. 243-244   

12 Sida Nationalencyklopedin; (http://www.ne.se/hackare/196705) [2013-04-08] 

13 Levy, Steven, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, 2010, 1:a uppl., O´Reilly Media, Inc., 
Sebastopol, CA 

http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/jud-aut-sweden-v-assange-judgment.pdf
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/jud-aut-sweden-v-assange-judgment.pdf
http://www.ne.se/hackare/196705
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låsta dörrar och för att kräva fri åtkomst till så väl teknologin som till informationen den 

hemlighöll. Hackaren drevs av ideologiska krafter snarare än ekonomisk vinning, enligt 

Julian Assanges egen biografi. Hackerskulturen genomsyras än idag av ideologiska 

ståndpunkter14, precis som så många andra rörelser med anarkistiska inslag. Uttrycket 

ideologi är för många fortfarande starkt förknippat med kommunism, fascism och 

anarki – det senare den ultimata konsekvensen av civil olydnad15. Hackerskulturen blir i 

och med sina ideologiska förtecken ett slags underdog – en rättvisans kämpe. Motsatsen 

blir i och med hackerns val av måltavla stora företag, regeringar och andra 

maktinstanser. Andra exempel på idag kända hackerskollektiv är gruppen Anonymous, 

som nyligen offentliggjorde fakta kring en brutal gruppvåldtäkt i USA som misstänktes 

ha tystats ned eftersom förövarna var aspirerande sporttalanger16. 

3.4 Ett USA under 2000-talets början 

USA har varit det land som uppmärksammats mest genom Wikileaks materialsläpp. 

Detta positionerar dem i ett slags antagonistiskt förhållande till Wikileaks och denna 

analys kommer att utgå ifrån att den inställning till USA och dess agerande i världsliga 

frågor som för tillfället får mest medhåll i en viss målgrupp även påverkar på hur 

Wikileaks tas emot. Så hur såg då den rådande synen på USA ut när Wikileaks klev in i 

det offentliga rummet? 

 

Efter terroristattacken på World Trade Center i New York den 11 september 

2001förklarade dåvarande president George W. Bush ”krig mot terrorn”17. Detta krig, 

till en början ett krig med stort stöd hos det egna folket, skulle successivt bli allt mer 

impopulärt bland såväl den amerikanska befolkningen som i den övriga västvärlden. Tre 

år efter Bushs tal om krig mot terrorn var hans popularitet lägre än någonsin tidigare 

mätt18 och det var dags för val i USA. Valet, som trots den sittande presidentens låga 

                                                 
14 Levy, Steven, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, 2010, 1:a uppl., O´Reilly Media, Inc., 
Sebastopol, CA 

15 Freeden, Michael, Ideology: a very short introduction, 2003, Oxford University Press Inc, New York 

16 Blogg: http://localleaks.blogs.ru/, http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2013/01/the-lessons-
of-steubenville.html, [2013-04-02] 

17 Sida About.com: http://middleeast.about.com/od/usmideastpolicy/a/bush-war-on-terror-speech.htm, 
[2013-03-03] 

18 Sida CNN.com: http://articles.cnn.com/2006-11-06/politics/bush.poll_1_approval-rating-sampling-
error-latest-poll?_s=PM:POLITICS) [2013-03-03] 

http://localleaks.blogs.ru/
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2013/01/the-lessons-of-steubenville.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2013/01/the-lessons-of-steubenville.html
http://middleeast.about.com/od/usmideastpolicy/a/bush-war-on-terror-speech.htm
http://articles.cnn.com/2006-11-06/politics/bush.poll_1_approval-rating-sampling-error-latest-poll?_s=PM:POLITICS
http://articles.cnn.com/2006-11-06/politics/bush.poll_1_approval-rating-sampling-error-latest-poll?_s=PM:POLITICS
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popularitet återigen vanns av George W Bush, rörde upp många frågor om valfusk och 

korruption19. 

2006, när Wikileaks startade sin verksamhet, var förtroendet för den rådande 

presidenten rekordlågt och diskussionerna kring USA:s eventuella egentliga agenda för 

kriget i Mellanöstern, kring valfusket och kring presidentens oförmåga att leda landet 

utan att låta sig styras av privatekonomiska intressen var i högvarv världen över. Så 

även i Sverige. 2010, när Wikileaks globala genombrott i och med offentliggörandet av 

helikopterattacken i Irak, var stödet för USA:s inblandning i kriget i Irak rekordlågt.  

3.5 Vad – eller vem – är ett varumärke? 
Den här uppsatsen utgår ifrån att en eventuell förändring i det mediala samtalet kring 

varumärket Wikileaks är förbundet till hur Julian Assange själv uppfattas eftersom de 

två kopplas ihop i mediala sammanhang, något som kommer att styrkas i den del av 

analysen som redovisar frekvensen av antalet artiklar som nämner de två tillsammans. 

Dessutom utgår jag ifrån att ett varumärkes mottagande styrs av diskurs; hur vi pratar 

om ett varumärke berättar inte bara hur den rådande synen på detta varumärke ser ut, 

den påverkar och styr också hur varumärket fortsättningsvis kommer att tas emot och 

talas om. Med andra ord påverkar text om ett varumärke exempelvis detta varumärkes 

trovärdighet. Slutligen utgår analysen och uppsatsen ifrån att ett varumärke också kan 

vara en person, inte bara ett företag eller en organisation, och att samma ”regler” för hur 

ett sådant varumärke tas emot gäller. Kommande stycke handlar om begreppet 

varumärke ut ett för närvarande vedertaget perspektiv, för att styrka relevansen i 

uppsatsens utgångspunkter. 

Den traditionella betydelsen när vi pratar om varumärke idag definieras tydligt och klart 

av Nationalencyklopedin: 

varumärke, varukännetecken som en näringsidkare använder för att 
särskilja de varor eller tjänster som han tillhandahåller från andras 
varor eller tjänster. Varumärke har en grundläggande betydelse för 
individualisering av ett visst företags produkt och för dess 
marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image 

                                                 
19Thoreau, Jackson, Born to cheat: How Bush, Cheney, Rove  & co. Broke the rules. From the sandlot to 
the White House, 2007, Do Something Press, Washington D.C.   
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och goodwill. Som varumärke kan fungera alla typer av tecken som 
kan återges grafiskt.20 

Definitionen av varumärke har under de senare orden breddats, och behovet av den 

grafiska symboliken fått allt mindre betydelse. Istället blir varumärket i första hand som 

beskrivs ovan något som innefattar företagets, organisationens eller personens unika 

värderingar och egenskaper. Det har blivit allt mer populärt att även marknadsföra sin 

kompetens och sig själv med samma utgångspunkt. Oftast gäller detta i arbetsrelaterade 

sammanhang, och tankesättet går ut på att man ser sig själv som en produkt eller en 

tjänst som man i alla lägen bör presentera och marknadsföra. Det man gör och säger ska 

på så sätt representera allt man är, på ett ganska onyanserat sätt. Enstaka handlingar 

eller kvalifikationer blir representativa för hela dig som person. I synnerhet ska man 

hålla fram det som gör just dig unik, det som gör dig till den person man kommer till 

med frågor i ett specifikt ämne, den bästa experten på något specifikt.21 Det kan vara till 

en persons fördel ifall de uppmärksammade handlingarna emottas som positiva – men 

det kan få motsatt effekt ifall samma handlingar eller kvalifikationer emottas som 

negativa. 

Det har också succesivt skett en skiftning i hur vi ser på grupp- och individprestation i 

sammanhanget varumärke där personen blivit minst lika, om inte viktigare i 

representationssammanhang, än företaget, produkten eller organisationen hen 

representerar. Exempel på detta är Apples Steve Jobs och IKEA:s grundare Ingvar 

Kamprad, båda starkt och offentligt kopplade till ett varumärke. 

 

4. Tidigare forskning 

Det finns tidigare studier som på ett eller annat sätt berör den här uppsatsens fokus. 

Diskursanalyser på olika mediala kanaler och dess språkbruk finns såklart, och även 

forskning på språkbruk under en tidsperiod där en diskurs kan ha förändrats. Ett par av 

dessa känns extra väsentliga eftersom de haft en utgångspunkt som ger denna uppsats en 

                                                 
20 Sida Nationalencyklopedin; (http://www.ne.se/varum%C3%A4rke) [2013-03-03] 

21 Kukral F., Jim, Newlands, Murray, What is Personal Branding? How to Create a Memorable & 
Powerful Brand that Sells YOU! , Kindle edition, 2011 

http://www.ne.se/varum%C3%A4rke
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jämförelsepunkt och/eller styrker vissa utgångspunkter i den här uppsatsen. Dessa 

redovisas i detta kapitel. 

4.1 Medias makt och inflytande på diskurser 

Nyheter i media har en stark förankring och ofta stor trovärdighet i det vi vill kalla 

verkligt och sant (olika källor olika mycket så klart, men även här är vi överens i våra 

sociala konstruktioner även om dessa självklart kan förändras). Detta ger vissa medier 

makt, eftersom de kan konstruera ”sanning” och styra konsumentens åsikter och 

språkbruk i stor utsträckning (även här utgår jag ifrån den diskursanalytiska teorin att 

diskurser såväl styrker befintliga som skapar nya diskurser). Nyhetsspråket har delvis 

ett syfte att rama in innehåll så att det enklare tas emot och förstås22 men valet av språk 

ger också nyhetsmedier makten att påverka hur det fortsatta samtalet kring ämnet 

kommer att se ut och formuleras. När mottagaren upprepar informationen vidare 

återanvänds språkbruket. Det är så diskurser mycket enkelt beskrivet fungerar; de 

upprepas av så pass många att de blir norm. Hur de upprepas – det vill säga vilka ord 

som används – påverkar diskursen: orden vi använder säger något även när innehållet 

påstår sig ha ett annat budskap (exempelvis: en nyhetsartikel i en tidning med stor 

trovärdighet som utger sig för att endast informera om en specifik händelse kan också få 

makt att påverka mottagarens uppfattning genom de ord som används).Jim A. Kuypers, 

kommunikations-professor på VirginaTech och författare av flertalet böcker kring 

ämnet framing, (det begrepp som används för att beskriva hur medier ramar in innehåll i 

nyheter23), tillsammans med Paul D´Angelo på College of New Jersey 

(kommunikationsprofessor med forskningsfokus på framing), skriver i en studie24, att 

valet nyhetsmedier gör när de väljer innehåll och språk i nyheter inte är tillfälliga utan 

baseras även på vilket syftet med nyheten varit. Till exempel kan det finnas mer 

nyhetsvärde att framhålla vissa delar av en nyhet medan man tonar ned annat – ett val 

som i sig förstärker en tolkning av informationen i nyheten och minimerar för 

möjligheten att tolka annorlunda. Andra syften kan vara att styrka en existerande 

konstruktion, eller att motarbeta den, och motivet till det kan vara helt tillfälligt, såväl 

som medvetet ur exempelvis en politisk eller ekonomisk synvinkel. Ur 

                                                 
22 Sida Nationalencyklopedin; www.ne.se/framing  [2013-02-11] 

23 Sida Nationalencyklopedin; www.ne.se/framing  [2013-02-11] 

24 Kuypers, Jim A, Dángelo, Paul,  Doing News Framing Analysis: Empirical and Theroretical 
Perspective, Routledge, 2010 

http://www.ne.se/framing
http://www.ne.se/framing
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påverkanssynpunkt får det mindre betydelse: språkvalet har ända makten att påverka 

mottagaren oavsett intentionerna avsändaren haft. Det blir viktigt i den här uppsatsens 

analys, eftersom uppsatsen inte strävar efter att ta reda på avsändarens intentioner, utan 

istället hålla fokus på om och hur (likt Hannahs och Zatziks studie) ett språkbruk 

förändrats innan och efter en skandal, och om möjligt försöka ta reda på ifall kopplingen 

mellan Assange och Wikileaks förändrat språket som används för at beskriva även 

organisationen. 

4.2 Granskning av språkbruk i liknande scenarion 

Andra perspektiv blir också värdefulla att sätta i samband med den här uppsatsens 

intentioner och målsättning. I studien An Examination of Leader Portrayals in the U.S. 

Business press Following the Landmark Scandals of the Early 21 st Century25 

undersöker författarna artiklar med en utgångspunkt som påminner starkt om det som 

ligger bakom denna uppsats: nämligen hur två företagsledare beskrivs i ett antal artiklar 

före och efter en ekonomisk skandal. Författarna kan konstatera att språkbruket 

förändras efter skandalen.  De två företagsledarna hade innan skandalen oftast beskrivits 

med positiva egenskaper som förknippats med personerna (intelligens, framåtanda och 

mod, som exempel). Efter skandalen förändrades språket och kom att inkludera moral 

och etik och nu beskrevs de två företagsledarna som beräknande och risktagande. 

Författarnas intentioner påminner på många sätt om dem denna uppsats har, bortsett 

från den målsättning som finns här att även försöka utreda ifall språkbruket kring 

organisationen och inte bara personen förändras efter en skandal (som dessutom inte har 

någon egentlig koppling till organisationen annan än personen den berör, för att märka 

på ytterligare en skillnad mellan denna uppsats och ovan nämnda studie). Dessutom vill 

jag försöka reda ut ifall det genom analysmaterialet går att dra några slutsatser kring 

ifall organisationens trovärdighet i de granskade artiklarna ifrågasätts i större 

utsträckning efter augusti 2010 jämfört med innan. Oavsett skillnader i syfte och mål 

kan ändå bli värdefullt att återkomma till denna studie senare i uppsatsens 

slutdiskussion. 

 

                                                 
25 Hannah R, David, Zatzick D, Christopher, Journal of Business Ethics, 2008, Springer  
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5. Teori och metod 

Diskursanalys, som denna uppsats tar avstamp i, är i grunden ett socialkonstruktivistiskt 

begrepp. För att förstå diskursanalysen behöver vi först redogöra för diskursbegreppet 

och socialkonstruktivismen ur ett samhällsvetenskapligt och språkligt perspektiv, för att 

sedan gå vidare med att fördjupa oss i begreppet intertextualitet. Slutligen förklaras i 

detta kapitel hur den diskursanalytiska teorin i praktik används som metod för just 

denna uppsats och dess analys. 

5.1 Diskursanalys som teori 
Diskursanalys som teori innebär, sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, att i 

princip alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. En diskurs 

kan helt enkelt beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Enligt den 

socialkonstruktivistiska principen innebär det att diskursen både berättar om hur sättet 

vi talar om någonting – samtidigt som diskursen i sig bidrar till att konstruera vår 

uppfattning om samma ämne.  

Tolkningen och utgångspunkten för diskursanalys är bred och skiljer sig åt i de olika 

lärorna. Gemensamt är dock att diskursen är konstruerad, och att den konstruerar vår 

verklighetsuppfattning. Vanligast är också att teori och metod är tätt sammankopplade 

när man utför en diskursanalys,26  bland annat eftersom utgångspunkten, teorin, på 

många sätt är metoden att tolka den text som analyseras.  

 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar att man bör ge 

diskurs olika snäv eller vid betydelse. De drar också slutsatsen att alla fenomen bör 

behandlas diskursivt eftersom samtalet, såväl som skriften och det vi gör är delar av en 

diskursiv helhet27. Sett ur detta perspektiv kan denna uppsats analys förmodligen inte 

avgöra vad som är hönan eller ägget, det vill säga ifall eventuella förändringar i texten 

som analyseras är början på eller en katalysator för en förändring eller redogörelsen av 

en förändring i diskursen som redan skett. Det är inte nödvändigt heller, eftersom denna 

analys utgår ifrån teorin att text såväl cementerar redan existerande diskurser, som 

skapar nya – och alltså bidrar till båda effekterna, samtidigt. Det kommer förmodligen 

                                                 
26 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s 7, 1999, 
Studentlitteratur AB, Lund 

27Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt, s. 17 och s 314, 2005, Studentlitteratur 

AB 
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inte heller att kunna framgå hur mycket en eventuell förändring i text som beskriver 

Julian Assange och Wikileaks påverkar dess trovärdighet, men målsättningen är inte 

detta, utan att ta reda på ifall det är rimligt att dra slutsatsen att skandalen som Julian 

Assanges namn berör även påverkat samtalet om Wikileaks, och då i synnerhet 

Wikileaks trovärdighet. Laclau och Mouffe menar att omvärlden ständigt påverkar 

diskursen kring ett fenomen eftersom betydelsen i sig förändras i och med att ett 

fenomen omtalas och allt eftersom dess omvärld förändras. Detta i sig innebär att man 

aldrig kan fastställa en betydelse av ett fenomen; betydelsen är flytande och måste 

ständigt omvärderas för att vara aktuell. Då betydelsen förändras skapas också sociala 

strider kring vilken tolkning som är den för stunden korrekta för den grupp eller individ 

som analyserar den28. Uppgiften i den här uppsatsen blir alltså att försöka tyda en för 

stunden pågående medial tolkning av Wikileaks renommé och koppling till Julian 

Assanges renommé, samt försöka avgöra hur en eventuell förändring i diskursen 

påverkat den sociala konstruktionen av Wikileaks betydelse – dock inte i vilken 

omfattning 

 

5.1.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismens kärna ligger i förståelsen för att vår uppfattning och kunskap 

om vår omvärld alltid måste baseras på vilket sätt vi möter den29. Kunskap kan inte vara 

sann eller objektiv eftersom den alltid måste utgå från personen som innehar den och 

dennes uppfattning om verklighet. Dennes uppfattning om vad som är verkligt baseras i 

sin tur på en rad sociala konstruktioner samhället skapat. Ett tydligt exempel är 

begreppet pengar. Vi har genom en rad överenskommelser i vår nutid bestämt att 

pengar har ett visst värde och att olika valutor kopplas till olika geografiska platser. En 

annan sanning är att en hundrakronorssedel är en bit papper. Pappret få sin betydelse 

först genom de sociala konstruktioner vi har fastställt som säger att pappret är värd 

hundra svenska kronor och det är samma konstruktion som avgör vilket papper som får 

vara värt denna summa och vilket papper som inte får det - egentligen kan man 

argumentera att bådadera varken är mer eller mindre än papper. För en person som levt 

isolerad från vår världs konstruktioner ter sig sedeln inte mer värdefull per se än en 

annan bit papper.  

                                                 
28 Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s 16, 1999, 
Studentlitteratur AB, Lund 

29 Gergen, Kenneth, An Invitation to Social Contruction, s. 2, 2009, SAGE Publications Ltd., London 
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Ett av de sätt vi sorterar och kategoriserar vår verklighet är genom språket. Hur vi pratar 

om något avgör hur vi förstår det och språket strukturerar i sin tur verkligheten. Språk 

skapas genom samspel och det är genom upprepning det upprätthålls30. Olika ord får till 

exempel olika betydelser satt i olika kontexter – och sättet vi talar om saker avgör 

vilken verklighet dessa får.  

5.1.2 Intertextualitet 
Intertextualitet innebär enligt de flesta teoretiker att alla texter i sig själv saknar 

betydelse. Det är inte förrän mottagaren – läsaren – tolkar texten som den får betydelse 

och innebörd. Det är i kontext till läsarens egna referensramar och andra texter som en 

text får ett innehåll och blir verklig och det innebär att det är i samverkan med andra 

texter som texten blir intertextuell31. Likt hundrakronorssedeln får en text sin betydelse 

först ur läsarens verklighet. Alla ord vi använder, alla uttalanden vi gör, måste ur det 

perspektivet baseras på redan existerande mönster och meningar, redan existerande 

verkligheter. Genom att upprepa tidigare texter kan en text bli en egen sanning i sig; 

genom att koppla ett yttrande till tidigare uttalanden får yttrandet en konstruerad 

sanning att vila på. Detta sker exempelvis när medier citerar och refererar till varandras 

information32.  

Det som beskrivs ovan är de diskursteorier som valts ut för denna uppsats och dess 

analys. De skapar en lämplig ram för arbetet att befinna sig inom: nämligen den att 

orden som används i artiklarna som analyseras har betydelse eftersom de i sig har en 

diskursiv roll, de har en överenskommen betydelse som exempelvis negativ, positiv, 

saklig eller ifrågasättande, begrepp som vi för övrigt gett betydelse just genom att 

konstruera den betydelsen. Begreppen ger mottagaren en tolkningsram som baseras på 

den rådande diskurs och vad denna diskurs säger om begreppet. Dessutom har 

omvärlden betydelse, eftersom händelser i den (exempelvis sådant som påverkar hur vi 

läser begrepp som rättvisa, makt och godhet) påverkar hur informationen i en text 

emottas. I stycket som följer beskrivs hur denna ram kan användas som en metod. 

                                                 
30  Barlebo Wennberg, Søren, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, 2000, Malmö 

31 Graham Allan, Intertexuality – the New Critical Idiom, s.1, 2000, Routledge: London 

32 Graham Allan, Intertexuality – the New Critical Idiom, s 19  
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5.2 Diskursanalys som metod 

I denna analys kommer alltså mycket vikt att läggas på analysunderlagets 

intertextualitet, sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I analysen måste det 

beaktas hur utvald text förhåller sig till andra texter i ämnet (med text menas såväl 

skriven text som den talade texten) eftersom analysunderlaget i sig är en del av ett större 

sammanhang. Här menas flera saker: dels behöver analysresultatet sättas i kontext till 

rådande klimat. Hur ser världen och dess berörda normer ut när texten produceras? Vad 

för retorikdiskurser råder vid tillfället för produceringen? Vad får det för konsekvenser 

vid en tolkning? På detta sätt blir det möjligt att bilda förståelse för hur en mottagare 

läser en text. Tittar man också, som i denna analys, på liknande texter från samma källa 

över tid kan man få en förståelse i hur en diskurs eventuellt förändrats och genom att 

använda Faircloughs utgångspunkter blir det möjligt att analysera hur dessa eventuella 

förändringar får betydelse. 

 

5.2.1 Kritisk diskursanalys 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i språkforskaren Norman Faircloughs skrift om den 

kritiska diskursanalysen. Fairclough menar att det inte går att se på en diskurs enbart ur 

ett skriven-textorienterat perspektiv – man måste hela tiden ta hänsyn till kontexten 

vilken diskursen bör läsas mot33. Fairclough poängterar också, att även om språket i sig 

är makt (eftersom det konstruerar diskurser likväl som bekräftar dem) är det ändå viktigt 

att ha i minne att makt aldrig kan baseras på bara en faktor allena34. Man ska alltså bära 

med sig insikten om att andra faktorer kan påverka och ha en kritisk utgångspunkt när 

man analyserar en diskurs, och sträva efter att ta hänsyn till kontexter så som 

exempelvis för tillfället rådande sociala praktiker, relationer människor emellan och hur 

vi ser på kunskap och dess betydelsesystem35.  Det blir utgångspunkten för denna 

analys, det vill säga den att inte enbart lägga betydelse i de texter som analyseras 

språkval, utan att först ha satt språkvalet i kontext till de ytter omständigheter som för 

denna uppsats valts att vägas in.  

Norman Fairclough har i sin forskning en för denna uppsats viktig poäng när han talar 

om skillnaden mellan form och betydelse i en text. Formen, det vill säga den språkliga 
                                                 
33 Hellspong, Lennart,  Ledin, Per, Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys, s. 289-290, 1997, 
Studentlitteratur AB 

34 Fairclough, Norman, Language and Power, 2001, Pearson Education Limited 

35 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, 1992, Cambridge 
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uppbyggnaden, ger ett ord en mer konkret och entydig tolkningsyta. Betydelsen av 

samma ord är däremot mycket mer subjektiv eftersom den måste byggas på vem som 

tolkar ordet i fråga, vilken kontext ordet befinner sig i och vilken utgångspunkt 

personen som tolkar ordet har. Ett ord som har en form borde då rimligtvis kunna ha 

flera betydelser, beroende vem som läser ordet. Den här uppsatsen kommer inte att 

granska de två källornas målgrupper eller deras eventuella tolkningsmöjligheter 

specifikt – istället utgår denna analys från en mer generell diskursiv överenskommelse. 

 

Fairclough presenterar dock i sin forskning ett antal metoder, eller utgångspunkter, att ta 

avstamp i när en kritisk diskursanalys ska genomföras. Dessa utgångspunkter kommer 

att användas i denna uppsats eftersom de ger en god metodgrund för analys av det 

skrivna ordet - utan att för den delen missa att lägga väsentlig vikt på textens kontext 

och sammanhang. Här nedan presenteras de utgångspunkter som valts ut i form av 

frågor: 

 

- Vilken stil presenteras texten i?  

Exempelvis, vad utgör sig texten ha för syfte baserat på dess ton? Är texten 

vardaglig, formell, uttalat kritisk, detaljerad eller saklig? Här är det viktigt att 

utgå både från textens retoriska for m såväl som dess tilltal. 

- I vilket sammanhang har texten byggts? 

Med detta menas inte textens sociokulturella sammanhang (även om detta bör 

tas med i analysen) utan snarare vilket sammanhang texten får beroende på 

exempelvis ordval, hyponymer och/eller konjunktioner som valts för att ge 

texten en viss struktur36. 

- Vad betyder orden som används i en text? 

Vilka ord har valts och vad får det för betydelse? Ords betydelse är ju som redan 

konstaterat knutet till den som tolkar det, och satt i kontext till sin rådande 

språkdiskurs.  

- Med vilken säkerhet presenteras textens innehåll? 

Används adverb som styrker textens innehåll eller finns ordval som ger texten 

en grad av osäkerhet? 

 

                                                 
36 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, 1992, Cambridge s. 234-236 
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Syftet med just dessa frågeställningar är att med dess hjälp kunna särskilja på olika 

texters förväntade mottagande. Med andra ord: analysen redogör inte ett förväntat syfte 

från avsändaren eller textproducenten, utan avser att ge en bild av analysens slutsats vad 

gäller mottagarens läsning av texten – detta genom att titta diskursivt på 

textproducentens språkbruk och sätta detta i relation till diskursiv retorik, omvärld och 

andra utvalda diskurser. Valet av de utvalda diskurserna baseras på Faircloughs teorier 

om social praktik som redovisas här nedan. 

 
5.2.2 Social praktik enligt Fairclough 

Norman Fairclough lägger i sin forskning stor vikt vid att ta sociala praktiker i 

beaktning vid en kritisk diskursanalys. Det innebär att man i sin analys alltid bör sätta 

diskursen i förhållande till rådande sociala praktiker, som vilken diskurs som är 

dominerande, vad som för tillfället anses vara norm och hur textens omgivning ser på 

begreppet naturligt. Ett exempel: i en tid där det anses naturligt att förvänta sig 

objektivitet i en viss nyhetsrapportering (det viss säga att normen är att uppfatta en viss 

nyhetsrapportering som pålitlig) påverkar detta såväl ramarna för hur sagda rapportering 

kan se ut, samt hur denna läses av mottagaren. Det är genom att identifiera och 

dekonstruera normer kring en text som det blir möjligt att ifrågasätta sagda normer. 

Detta sker ibland och effekten blir ofta att en förändring sker i vad som anses vara 

normativt.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden blir en del av teorin, eller egentligen 

tvärtom: teorin fastställer exempelvis att yttre faktorer är viktiga när man granskar en 

text med målsättningen att utläsa vilken diskurs som råder när texten produceras. 

Metoden blir således att sätta texten i kontext till de utvalda yttre faktorerna och sedan 

dra slutsatser gällande mottagarens tolkning och vilken diskurs texten stärker med sitt 

språkbruk. Nästa steg blir att försöka utläsa huruvida språkbruket förändrats under den 

tid som passerat mellan de olika nedslagspunkterna genom att se över språkbruket och 

läsa det retoriskt diskursivt. Slutligen blir denna uppsats målsättning att dra slutsatser 

huruvida eventuella språkförändringar över tidsspannet även gäller beskrivningen av 

Wikileaks – och ifall det går att teorisera kring huruvida det är kopplat till händelser 

kring Assange snarare än till organisationens arbete, samt ifall det kan tänkas påverka 

organisationens trovärdighet. 

5.3 Empiri och avgränsning 

Den diskursanalys som ska genomföras i denna uppsats baseras på skriven text, det vill 
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säga nyhetsartiklar. I analysen kopplas sedan språkvalets betydelse till omvärld enligt 

Faircloughs teori om att vi läser all text med de ”verklighetsglasögon” vi som mottagare 

har på oss. Utgångspunkten för denna uppsats blir följaktligen den som baseras på vår 

svenska, västerländska normativa syn på olika begrepp och retorik för tillfället. 

Målsättningen är också att just försöka se dessa språkliga normer som råder i just det 

svenska språket och sätta dem i kontext till texterna som ska analyseras. Följande stycke 

redogörs vilket material som analysen byggs på och hur materialet har valts ut. 

5.3.1 Material  
Undersökningsmaterialet till denna uppsats bygger på tidningsartiklar från två källor: 

Dagens Nyheter och Tidningarnas Telegrambyrå. 

TT, Tidningarnas telegrambyrå, strävar mot en oberoende position i sin rapportering 

vilket gör deras relevans i uppsatsen unik. Så här skriver TT på sin egen hemsida: 

TT:s journalistik och TT:s journalister har inga kopplingar till 
politiska, ekonomiska eller religiösa maktcentra. TT bestämmer själv 
vad som produceras. Vi granskar, nyhetsvärderar och bearbetar 
pressmeddelanden och liknande. För TT:s medarbetare gäller särskilda 
riktlinjer för till exempel aktieinnehav och privata engagemang37.  

 

TT:s strävan att hålla en objektiv nivå på språkbruk och innehåll beror på att 

rapporteringen de levererar ska gå att använda i så många tidningar som möjligt – 

oavsett den politiska inriktningen på tidningen i fråga. Då det nog inte går att hävda att 

någon text ur ett diskursanalytiskt perspektiv helt är fri från medvetna eller omedvetna 

nyanseringar kommer TT förmodligen ändå närmast i sin ambition att eftersträva det – 

helt enkelt eftersom affärsidén de grundar sin verksamhet på kräver det. TT vänder sig 

till hela landet och strävar efter en jämn spridning av nyheter för att tillgodose behov 

oavsett geografisk eller demografisk position. 

Dagens Nyheter, DN, säger sig vara oberoende med en politisk hållning på ledarplats 

som är liberal. Tidningen är fri från partier, organisationer och ekonomiska 

maktsfärer38.  DN har en uttalad och specifik huvudsaklig målgrupp vilken är 

storstadsbon, i synnerhet Stockholmaren; även om tidningen ges ut i hela landet är en 

                                                 
37 Sida TT: http://tt.se/om-tt/tts-redaktionella-policy/ [2013-02-03] 

38 Sida Dagens Nyheter: http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/ [2013-02-03] 

http://tt.se/om-tt/tts-redaktionella-policy/
http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/
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huvudsaklig målsättning att vara den mest lästa tidningen i just Stockholm39. Detta, 

precis som den politiska ståndpunkten, lär rimligtvis påverka valet av rapportering, 

formuleringar och utrymmet olika nyheter får på ett mer ett mindre medvetet sätt.  

Det är inte nödvändigtvis så att analysen kommer att generera skillnader i de två 

källorna som går att spåra till deras olika utgångspunkter, men valet att granska två 

källor med uttalade olika förutsättningar grundar sig på en strävan att just analysera 

eventuella skillnader dem emellan. Oavsett diskrepanser i resultatet ger dessa två källors 

olika utgångspunkter dessutom en förhoppning om bättre förutsättningar för en lämplig 

spridning och bredd på materialet som granskas. Att just dessa två valts baseras också 

på deras textutformande; båda genererar texter som utgör sig för att vara rena 

nyhetsartiklar vilket ger underlaget en likriktning i målgrupp, syfte och mål. Inga av de 

texter som valts från DN har sitt ursprung från TT. Valet av svensk media är i primärt 

ett sätt att avgränsa och likställa källornas utgångspunkt – men det blir också intressant 

på ytterligare en nivå eftersom det påstådda brottet begicks i Sverige, det är svensk 

lagstiftning och domstol som behandlar brottsanklagelserna och därmed får svensk 

media en annan, mer nära ingång än när andra länders media rapporterar kring fallet.  

5.3.2 Anskaffning och avgränsning  
Underlaget inhämtas från databasen Retriever. Retriever är Nordens största digitala 

nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Fördelen 

med Retriever är förutom dess omfattning även deras söksystem, som tillåter sökning på 

ett flertal värdeord. På så sätt finns möjligheten att göra en mindre undersökning kring 

hur olika begrepp och ordval eventuellt förändrats i sammanhanget Wikileaks. Vidare 

ger Retriever möjligheten att granska artiklarna exakt så som de såg ut i original med 

eventuella bilder, grafik och sammanhang, vilket i sig öppnar för en grundligare och 

mer komplett analys. 

Nedslagspunkterna för vilka artiklar som valts ut baseras dels på en önskan om en 

relativt jämn spridning över den tid vilken Wikileaks existerat (december 2006 till april 

2013 för denna uppsats) och dels baserat på händelser i Wikileaks historia som antingen 

får relevans för uppsatsen i sitt innehåll, eller så förväntas händelsen generera ett större 

uppbåd av artiklar. Målsättningen är att få ett i antal så pass jämt underlag för varje 

                                                 
39 Ibid 
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nedslag som möjligt. 

 

De yttre faktorerna för tyngden en diskurs har eller får är fler än de som räknas in i 

denna uppsats (vilka som konstaterat är omvärld i förhållande till USA som en 

antagonist, begreppet varumärke och dess nuvarande betydelse samt förhållningssättet 

till begreppet civil olydnad). En diskurs som den som styr hur det mediala samtalet 

kring Wikileaks och Julian Assange ser ut påverkas av ett stort antal faktorer på olika 

sätt och denna uppsats gör inga anspråk på att kunna redovisa alla eller ens ha valt ut de 

viktigaste ut någon speciell aspekt. Avgränsningen bygger på en vilja att försöka 

koncentrera fokus till yttre faktorer som påverkar diskurser som handlar om både 

Wikileaks och Julian Assange, och att avgränsa dessa till en nivå som kan vara direkt 

relevant för mottagarens inställning till texten som analyseras.  

Främst i analysen ligger de retoriskt diskursiva värdena, men dessa nämnda yttre 

omständigheter bygger en ram att förhålla analysen till vilket kommer att ske i 

slutdiskussionen. 

 

5.3.3 Underlag 

Eftersom Retriever erbjuder en möjlighet till ett slags kvantitativ undersökning såväl 

som underlag för en kvalitativ analys ämnar denna uppsats att utföra bådadera, om än i 

en mindre skala för den första varianten. Det kan vara väsentligt att se över hur och när 

vissa ord som i sig kan ses som värdeladdade har använts under tidsperioden då 

Wikileaks existerat fram till denna uppsats tidsbegränsning. Sådan statistik kan komma 

att stödja – eller motsäga – en analys i övrigt och blir värdefull för en helhetsbild av det 

totala underlaget. 

Sökorden för den kvantitativa undersökningen är Wikileaks, Wikielaks + Assange och 

Wikileaks + documents för samtliga nedslagstillfällen samt Wikileaks + våldtäkt för de 

datum som valts ut efter att våldtäktsåtalet blev offentligt. Valet av sökord baseras på en 

önskan att få en bild av ifall fokusskifte mellan Wikileaks arbete (det vill säga det 

material som släpps på organisationens hemsida) och Assanges rättsfall förekommit, 

samt hur det påverkat rapporteringen av Wikileaks. Val av nedslagspunkter baseras som 

tidigare nämnt på mängden artiklar för de tre nedslagspunkterna: jag har valt tre 

tillfällen som förväntas ge ett större antal artiklar än andra, slumpmässiga tillfälle. Detta 

för att ge ett större urval och ett så jämn urvalsunderlag som möjligt. I övrigt är en 

slumpmässigt utvald månad (september) använd för de övriga nedslagspunkterna, av 
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motsatta anledning: för att säkra att underlaget inte helt styrs av händelser utan också 

kan visa en mer generell och vardaglig bild. 

Målsättningen är att reda ut huruvida vissa värdeord används mer eller mindre före och 

efter anklagelserna om våldtäkt. Målet är också att reda ut huruvida tryckt media i 

Sverige skriver mer eller mindre om Wikileaks som organisation kontra Julian Assange 

för och efter anklagelserna, samt ifall tillfällena då de två varumärkena (Wikileaks och 

Julian Assange) nämns i samma text förändras i omfång före och efter augusti 2010. 

Förhoppningen är att kunna se ett värdeordsbaserat mönster som antingen motsäger 

eller stärker en tes om att det mediala samtalet kring Wikileaks och Assange förändrats 

efter anklagelserna om våldtäkt 2010. 

De källor som valts ut är tryckt svensk press. Hit räknas inte pressmeddelanden, 

fackpress och tidskrifter, då den första bedömts av uppsatsförfattaren som irrelevant 

(exempelvis eftersom de till viss del baseras på en specifik enhets kommentarer kring en 

händelse snarare än rapportering av själva händelsen) och de två senare som regel 

inriktar sig på argumenterande texter snarare än nyhetsrapportering och ofta har en 

uttalad politisk blick. Det som innefattas i sökningen är storstadspress, prioriterad 

landsortspress, landsortspress, stadsdelspress och nyhetsbyråer. 

När det gäller den kritiska diskursanalysen väljs en artikel från respektive källa ut per 

nedslagstillfälle: 

 

April 2010 – Wikieleaks gör ett uppmärksammat släpp av information om en 

helikopterattack mot civila i Bagdad. Tillfället är några månader innan 

våldtäktsanklagelserna mot Assange blir offentliga. 

 

September 2010 – den 25 augusti anhålls Assange i sin frånvaro för anklagelser om 

våldtäkt (senare ofredande för att slutligen rubriceras som våldtäkt igen). 

 

Februari 2012 – Wikileaks släpper dokument som påstås bevisa hur Carl Bildt varit 

hemlig USA-informatör sedan 1970-talet. 

 

Materialet är valt innan, mitt under och efter att våldtäktsanklagelserna mot Julian 

Assange äger rum. Valet baseras på syftet att undersöka hur retorik, tonfall och fokus 

kan ha skiftat från första nedslagstillfället och sista. Dessa analyser ska också jämföras 

med resultaten av den statistik som tas fram. Artiklarna kommer att delas in i genrer 
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utefter kategorierna kritisk, objektiv, undersökande och stödjande. I övrigt strävar jag 

efter att välja så likartade artiklar som möjligt syftesmässigt, alltså artiklar som syftar 

till att informera snarare än reflektera. Det utesluter alltså texter som krönikor, ledare, 

insändare osv, där en personlig reflektion varit syftet med texten. Kategorierna 

definieras enligt följande: 

 

Kritisk – artikeln ifrågasätter trovärdigheten i det rapporterade innehållet, syftet med 

informationen, personen som står bakom informationen eller liknande, men ger inte 

svar. 

 

Objektiv – artikeln ger inte sken av att ha en ståndpunkt varken för eller emot något, 

ifrågasätter inte trovärdigheten i det texten bearbetar eller källan informationen den 

kommer ifrån. Till synes är syftet att informera och inget annat. 

 

Undersökande - artikeln har en frågande ton, visar upp viss osäkerhet i texten och 

uttrycker osäkerhet kring källa. 

 

Stödjande – artikeln tar tydligt parti för källa, innehållets trovärdighet och sympatiserar 

med syftet för informationens offentliggörande. 

 

Genreindelningen underlättar en analys och ger en tydligare bild av ett eventuellt 

fokusskifte.  

 

6. Analys 

Analysen delas in i två olika delar där det statistiska underlaget granskas först, för att 
kunna ge stöd åt den kritiskt diskursiva analys som ska göras på artiklarna.   

 

6.1 Statistiskt underlag 

För att ge en jämn bild har jag utöver de nedslagsmånader som valts ut till den 

kvalitativa analysen valt en slumpvis månad för varje år. Valet föll på september och det 

ger åtta nedslagstillfällen för perioden 1 september 2007 – 30 september 2012. 
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Tabell över det totala antalet artiklar i svenskt tryck press (storstadspress, prioriterad landsortspress, landsortspress, 
stadsdelspress och nyhetsbyråer) med sökorden Wikileaks samt Wikileaks AND Assange under perioden 1 september 
2007-30 september 2012. 
 

Fram till april 2010 är rapporteringen om Wikileaks och Julian Assange väldigt liten. 

Totalt för perioden 1 september 2007-30 september 2009 är vad gäller antal artiklar i 

svensk press 3 stycken - ingen av dessa nämner Julian Assange med namn. 

Rapporteringen lägger sitt fokus på organisationen, dess arbete och det varumärke som 

är kopplat till den (Wikileaks).  

I april 2010 släpper Wikileaks en film som visar hur amerikansk militär beskjuter civila 

och anställda krigskorrespondenter från Reuters. Av de nio till elva personerna man ser i 

filmen är endast två beväpnade och åtta av männen avled av sina skador (en av dessa 

Reuters 22-årige fotograf)40.  

Släppet får enorm uppmärksamhet i media världen över och gör organisationen 

Wikileaks känd på ett globalt plan. Som synes i tabellen ökar antalet artiklar i svensk 

tryckt press i april 2010 till 127 stycken på sökordet Wikileaks trots att detta släpp inte 

är det första organisationen gör, inte heller det mest omfattande. Det går att argumentera 

kring orsaken till filmens uppmärksamhet, men det kan konstateras att medialt fungerar 

filmen både för TV, radio, webb och tryckt press, vilket kan var en av förklaringarna till 

att filmen fick så pass stort utrymme i världsmedia på en så pass bred nivå. Vidare har 

kriget i Irak vid denna tidpunkt fått allt mer kritik och det ter sig allt mer populärt att i 

media ifrågasätta den egentliga agendan för den amerikanska inblandningen. Debatter 

av detta slag får historiskt sett ofta uppmärksamhet i framför allt mediala kanaler som 

baseras på reklamintäkter (och då i förlängningen också på antalet mottagare) då de 

anses som starka ur en försäljningssynpunkt – de förväntas tilltala människans behov av 

                                                 
40 Sida The Guardian: http://www.guardian.co.uk/media/2007/jul/12/reuters.pressandpublishing 
[2013-04-16] 

http://www.guardian.co.uk/media/2007/jul/12/reuters.pressandpublishing
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att kategorisera gott och ont, och tenderar att föras på många sociala nivåer; såväl vid 

köksbordet som bland uttalade experter på offentlig nivå.  

Fortfarande nämns inte Julian Assange med namn i förhållandevis många av de 127 

artiklar som publiceras denna månad. Endast tio artiklar berör Assange och bara tre av 

dessa publiceras i DN (en knapp tredjedel av tidningens totala artiklar i ämnet denna 

månad). TT nämner inte Assange vid namn över huvud taget.  

Sökordet dokument har en betydligt större frekvens i de 127 artiklarna som publiceras 

denna månad: 26 stycken. 

I slutet av augusti samma år offentliggörs våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange 

efter ett besök i Sverige. Under följande månad, 1-30 september, publiceras 229 artiklar 

i den sökgrupp som valts för denna uppsats. 171 av dessa nämner Julian Assange vid 

namn och i 93 av dessa används ordet våldtäkt. Nu är sökordet dokument mindre 

förekommande då endast 35 av de 229 artiklarna använder ordet. 17 av de 24 artiklar 

som TT producerar denna månad berör Julian Assange. Det är förmodligen inte så 

märkligt att Julian Assange omnämns i så pass många artiklar just denna månad då 

våldtäktsanklagelserna är en aktuell världsnyhet som utspelat sig i just Sverige. Som 

underlag för några slutsatser är siffrorna denna månad förmodligen inte så 

representativa för en större helhetsbild, men värt att nämnas är ändå att en förändring 

skett. 

 

Tittar man däremot på september följande år blir det dock tydligt att förändringen hållit 

i sig: av de 194 artiklar som publicerades med sökordet Wikileaks omnämns Assange i 

hela 104 av dessa. Nämnas bör att endast 13 av de 194 artiklarna använder ordet 

våldtäkt vilket antyder att även om över hälften av artiklarna nämner Assange är det 

långt ifrån alla av dessa som har en läsbar koppling till rättsfallet Assange är inblandad 

i. Det kan betyda att Wikileaks som varumärke ett år efter att Julian Assange blivit en 

allt mer omskriven person nu tydligare kopplas till Assange i svensk tryckt press. Där 

det tidigare inte varit väsentligt att nämna Assange i samband med Wikileaks före 

augusti 2010 är det desto vanligare att koppla samman de två i september 2011. 

I februari 2012 visar det sig att trenden sitter i. Av 274 artiklar totalt med sökordet 

Wikileaks har 132 av dem även sökordet Assange. Endast 56 innehåller sökordet 

dokument och bara 36 av de artiklar som innehåller ordet Wikileaks innehåller även 

ordet våldtäkt. I februari detta år släppte Wikileaks ett omfattande material med bland 

annat hackade epostmeddelanden och diplomatdokument där det, enligt Wikileaks, 
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framgår att Sveriges utrikesminister Carl Bildt skulle ha läckt hemligstämplat material 

till den amerikanska regeringen. Detta är troligtvis förklaringen till det relativt höga 

antalet artiklar i sig – med det förklarar inte varför Assange nämns i så stort antal 

artiklar. Rimligtvis borde de flesta av artiklarna handla om just det materialsläpp som 

Wikileaks med hackerkollektivet Anonymous hjälp släppte denna månad vilket inte ger 

en tydlig förklaring till varför Assange nämns vid namn i så pass många artiklar. 

Sista mätpunkten är i september 2012 och även om antalet nu sjunkit drastiskt kan det 

konstateras att varumärket Wikileaks i svensk tryckt press starkt kopplas till varumärket 

Assange: av 60 artiklar totalt nämns Julian Assange i hela 53 av dessa. Endast 23 av 

dem innehåller sökordet våldtäkt. 

 

6.2 Slutsats 

Siffrorna visar så klart en förenkling av innehållet i de artiklar som publicerats under 

sökperioden. För att veta exakt i vilket sammanhang Julian Assange nämnts i artiklarna 

behövs en kvalitativ studie av samtliga artiklar göras. Man skulle också behöva göra en 

grundligare omvärldsanalys och se över ifall fokus i artiklarna där Assange nämns 

faktiskt legat på organisationens arbete och inte något som i större utsträckning 

legitimerar att Assange presenteras (exempelvis ett uttalande han gjort i något 

sammanhang som ger relevans för hans namn att finnas med i artikeln). En sådan analys 

är inte denna uppsats syfte och trots att statistiken som presenteras här inte kommer att 

genomgå en sådan omfattande diskussion är den ändå värdefull för kommande 

diskursanalys. Det räcker helt enkelt för att kunna dra vissa slutsatser ändå. Det syns 

tydligt att en förändring sker i samband och efter att Julian Assange anklagas för 

våldtäkt. I svensk tryckt press väljer man att koppla samman Julian Assange med 

organisationen Wikileaks så pass att de två varumärken blir nästintill oskiljaktiga, läst 

enbart på statistiken. Skillnaden på hur ofta de nämns tillsammans under årens lopp är 

också så pass stor att det blir rimligt att lägga betydelse i denna skillnad. Här tyder allt 

på att varumärket Wikileaks och varumärket Julian Assange blir betydligt mer 

sammankopplade och hårdare länkat till varandra (det vill säga då också allt mer 

synonyma med varandra) än de varit fram till augusti 2010. Detta oavsett i vilket 

sammanhang Assange nämns tillsammans med Wikileaks; att han över huvud taget 

nämns är tillräckligt för denna slutsats. 
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6.3 Kritisk diskursanalys av artiklar 

I kommande analys av sex artiklar – tre från TT och tre från DN – ämnar jag ta reda på 

hur de två varumärkena omtalas, och därmed också försöka ta reda på vad denna högre 

grad av sammankoppling mellan de två varumärkena (Wikileaks och Julian Assange) 

får för påverkan på varandra. Analysen görs först periodindelat för att sedan jämföras 

diskursivt mot varandra. Analysen avslutas med slutsats. 

Period 1: april 2010 
Samtliga artiklar i denna undersökning har haft utgångspunkten att baseras på samma 

sökord: Wikileaks och Assange. För denna period fanns dock inga sökresultat bland 

TT:s artiklar där båda sökorden fanns med. Under april 2010 nämns inte Julian Assange 

tillsammans med organisationen i en enda artikel, det finns faktiskt inte en artikel under 

perioden 1 januari-30 april 2010 där Julian Assanges namn nämns i samma artikel från 

TT som Wikileaks gör. Därför skiljer sig artikeln från TT denna period från resten av 

artiklarna. Valet på denna artikel baseras istället på antal ord – ett antal som ligger så 

nära antalet i resten av artiklarna i undersökningen. När artiklarna publiceras har Barack 

Obama suttit som president i USA i ett drygt år (vald 2008 och installerad i januari 

2009) och hans förtroende bland väljarna i landet är relativt stort trots att landet haft 

svårt att återhämta sig från den ekonomiska krisen som drabbat landet 2008.  Obamas 

popularitet i Sverige är också stor och han kritiseras inte alls i media på det sätt Bush 

och hans administration gjorde mot slutet av sin mandatperiod. Allt fler höjer dock sina 

röster emot USA:s inblandning i kriget i Mellanöstern och Obamas uttalanden om hur 

USA:s uttåg ur exempelvis Afghanistan ger en tydlig bild av hur den tidigare 

administrationen skapat något felaktigt som den nuvarande, under Obamas styre, ämnar 

reparera. 

TT: ”Video visar hur civila dödades” 

TT:s artikel handlar om den hemligstämplade militärvideo som Wikileaks publicerade 

på sin sajt denna månad. Artikeln redovisar innehållet i videon och ger utrymme för tre 

kommentarer; en anonym försvarskälla som säger sig bekräfta att videon är autentisk, 

major Shawn Turner som vid tillfället var talesman för US Central Command som kort 

citeras i kommentar kring händelsen, samt en icke namngiven amerikansk 

försvarstjänsteman som även hen styrker filmens autenticitet. Ingen representant från 

Wikileaks tillfrågas, istället finns Wikielaks röst representerad som en enad 

organisation: ”Wikileaks uppger att man fått videon, som offentliggjordes på måndagen, 
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från ett antal militära läckor.” Det verkar inte finnas ett behov av att stärka denna 

kommentars källtrovärdighet från organisationen med en person, som exempelvis Julian 

Assange i egenskap av grundare, skulle kunna vara. 

Artikeln i sig har ett informativt fokus och liknar på många sätt just ett längre telegram, 

vars huvudsakliga uppgift är att rapportera en befintlig och bekräftad händelse snarare 

än undersöka den. Tilltalet är sakligt och ingenstans dras det några slutsatser. 

Organisationens trovärdighet som källa ifrågasätts inte i språkvalet, utan snarare stärks 

den genom att bekräfta autenticiteten i filmen på tre olika sätt, utöver det egna 

uttalandet från organisationen (de två icke namngivna källorna samt major Shawn 

Turner). Artikeln lägger större vikt på innehållet i själva videon än på det faktiska 

läckaget av hemligstämplat material vars offentliggörande Wikileaks i detta fall ligger 

bakom. 

 

”Se på de döda djävlarna, säger en av dem (soldaterna i filmen, 

författarens förtydligande). En annan svarar: fint.” 

 

Citatet är från artikeln och är ett av flera där just innehållet i filmen 

beskrivs. Beskrivningen fortsätter: 

 

”En av piloterna uppmanar en sårad man att ta upp ett vapen så att 

han får en ursäkt att skjuta igen. 

Strax efter kommer en bil för att ta hand om de döda och skadade. 

Även den beskjuts från helikoptern. Två barn i bilen var skadade. De 

evakuerades senare av amerikansk militär.” 

Artikelns författare väljer att belysa ett antal saker som sker i filmen. Det första citatet, 

så väl som den första meningen i andra citatet, ger en bild av soldaternas 

förhållningssätt till sitt handlande. Det finns inget uttalat värde i beskrivningen men satt 

i en moralisk kontext är det talande och får ett tydligare syfte. Soldaterna målas genom 

beskrivningen fram som känslokalla och till och med ondsinta, helt utan känsla för att 

det är människoliv de släcker. Det ger oss också en bild av Wikileaks, som 

motsatspunkten, källan, den som blottar de amerikanska soldaternas ondska och brist på 
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medmänsklighet. Outtalat finns kommentaren i valet att offentliggöra videon; man anser 

det så ”fel” att det måste exponeras för den ovetande massan. Valet av citat från filmen 

där soldaterna porträtteras som känslokalla och cyniska blir på så sätt en 

motsatsbeskrivning där Wikileaks indirekt presenteras som ärliga, medkännande och 

empatiska.   

I det andra citatets sista mening berättar artikeln om hur oskyldiga barn skadats i 

händelsen, något som får extra tyngd i ett uttalande från den anonyme tjänsteman som 

nämns i artikeln, som även verifierar att dessa barn verkligen skadades. Att skada barn 

eller djur har traditionellt värderats som något av det grymmaste man kan göra. Barn 

symboliserar en oskuldsfullhet som gör brott mot dem ”värre” i den moderna 

västvärldens moraliska hierarki än när de begås emot vuxna. Vidare anses barn vara de 

offer i krigssammanhang som svårast accepteras, förmodligen av just den orsaken att 

barn som regel står utanför konfliktens orsak, har minst möjlighet att påverka sitt eget 

öde och samtidigt drabbas hårdast av nämnda konflikt. Valet att ta med dessa två barn i 

beskrivningen av filmen i denna artikel, snarare än att exempelvis redogöra för de 

faktiska åtta vuxna dödsfall i större utsträckning (de nämns men får ingen ytterligare 

belysning), får således en diskursiv betydelse: soldaternas agerande blir i vår moraliska 

måttstock än mer grymt och känslokallt – och i förlängningen blir Wikileaks val att 

exponera dem än mer ärofyllt och modigt. Det nämns också i artikeln att två av offren 

som avled i attacken var krigskorrespondenter – dessa två är de enda av de åtta offren 

som nämns med namn och de enda två dödsoffer som redovisas. Krigskorrespondenter 

är en yrkesgrupp vi ofta förknippar med mod och en stark känsla för rättvisa – båda 

egenskaper vi gärna kategoriserar som goda. Likt barnen är deras offer på en outtalad 

skala än mer fruktansvärt eftersom deras roll är att skildra verkligheten för massan så att 

vi andra slipper – och att attackera dem anses än mer oärligt och fult. 

Artikeln som helhet får anses tillhöra den retoriska gruppen objektiv. Objektivitet kan 

argumenteras vara en illusion eftersom det är omöjligt att inte åtminstone på ett 

omedvetet plan nyansera en produkt när det står en människa bakom produktionen 

(utvecklat kan också argumenteras att all mänsklig produktion i något skede har en 

mänsklig inblandning och att således inget skapat kan finnas utan att ha berörts av 

mänskliga värderingar i något skede). Ur det perspektivet finns så klart inte något 

sådant som en helt och hållet objektiv text, men denna artikel får ändå konstateras ha 

ambitionen att vara så pass objektiv som möjligt. Ändå finns det tydliga 

ställningstaganden vad gäller åtminstone filmens innehåll.  Här läger man 
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förhållandevis stor vikt på soldaternas dokumenterade och uttalade grymhet och offrens 

oskuld. Man nämner att de två barnen färdades i en bil vars enda syfte för att vara där 

verkar ha varit att hjälpa de sårade offren, och är tydlig med att även dessa attackeras 

när de försöker göra något humant och empatiskt för andra i nöd. I redovisningen av 

soldaternas agerande används korta meningar, få kommateringar och radbyten som ger 

en dramaturgisk styrka i innehållet: 

”Strax efter kommer en bil för att ta hand om de döda och skadade. 

Även denna beskjuts från helikoptern. Två barn i bilen var skadade. 

De evakuerades senare av amerikansk militär.”  

Wikileaks som organisation får mindre del i artikeln. Organisationen som sådan blir 

aldrig ifrågasatt, vare sig vad gäller syfte eller trovärdighet. Istället blir filmens 

autenticitet likställd med organisationens trovärdighet: de värderingar som läggs i 

filmens innehåll (det vill säga att soldaternas agerande är grymt och ovanligt och att de 

som utsätts är i underläge och oskyldiga till det de utsätts för och därmed också dem 

man bör förvara ifall man tillhör en viss moralisk diskurs gällande rätt och fel) skapar 

en tydlig uppdelning av ont och gott och offrens godhet speglar organisationens. 

Mängden citat i artikeln ger en stark intertextualitet, där de (citaten), tagna ur kontext, 

får en viss betydelse som kanske inte nödvändigtvis är densamma som när all 

information ur filmen redovisas. Det finns ordval i artikeln kring hur soldaternas 

agerande beskrivs som besitter ett retoriskt patos. Även om den synliga intentionen med 

texten säger sig vara informatorisk ger dessa citatval mottagaren en tydlig signal om vad 

som är rätt och fel i detta sammanhang. 

DN: ”Svensk tryckfrihet lockar omstridd sajt” 

I DN:s artikel från april 2010 nämns Julian Assange vid ett flertal tillfällen, artikeln 

inleds faktiskt med hans namn. Vid varje tillfälle används både hans förnamn och 

efternamn. Artikeln inleds med en rubrik som ger sken av att behandla Wikileaks 

önskan att flytta en betydande del av sin verksamhet till Sverige, vilket bekräftas i 

artikelns första mening också. Dock handlar en betydande del av artikeln mer om 

Wikileaks arbete och Julian Assanges förehavanden den senaste tiden. Själva nyheten 

rubriken behandlar tas bara upp i det inledande stycket. 

Denna artikel tar tydligare ställning. Språkbruk såväl som innehåll stöttar 

organisationens verksamhet på ett positivt sätt: 
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”Det var tack vare en läcka till Wikileaks som det nyligen blev 

offentligt hur en amerikansk attackhelikopter angrep ett antal 

civilklädda personer i Irak” 

”Gång på gång har företag och myndigheter försökt få tyst på den 

icke vinstdrivande organisationen” 

”Wikileaks stöttas av organisationer som försvarar de mänskliga 

rättigheterna” 

”Hittills har de misslyckats och Wikileaks har kunnat upprepa sitt 

mantra om att vara ett ocensurerat system för läckor som inte går att 

spåra” 

Fetstilta värdeord (markerade av uppsatsens författare, för förtydligande) lägger tyngd 

på det ideologiska i organisationens arbete. Genom att berätta hur organisationen stöttas 

av andra organisationer vars syfte vi i dagsläget värderar som gott ges Wikileaks samma 

värde. Värt är också att nämna att just denna information egentligen inte verkar ha något 

syfte eller relevans för artikelns egentliga innehåll. Man har helt enkelt valt att nämna 

detta ändå, vilket stöder teorin om att informationen finns med för att stärka Wikileaks 

trovärdighet och organisationens funktion som god och rättvis, trots sina ibland olagliga 

aktiviteter. Ord som yttrandefrihet, informationsfrihet, rättigheter, volontärer och 

integritetsskydd används i artikeln. Samtliga får ur ett retoriskt diskursperspektiv ses 

som laddade med positiva egenskaper som vi kopplar till rättvisa, klokhet, trygghet och 

mod. Valet att porträttera Wikileaks arbete som gott och moraliskt riktigt tar texten en 

indirekt ställning till det faktum att det arbete Wikileaks utför påverkar politiskt på ett 

världsplan. Sådana värderingar i språket bör all journalistisk och informativ text 

undvika vilket gör ordvalen så pass mycket mer värda att uppmärksamma; det tillhör 

snarare en sådan här nyhetstexts vanliga strävan att vara så nyanserad som möjligt. Här 

ifrågasätts inte källan eller dess intentioner. Snarare stärks bilden av Wikileaks som en 

rättskämpe på den svages sida. 

Denna artikel kan inte kategoriseras som objektiv, även om dess syfte är att informera 

snarare än väcka frågor eller undersöka. Istället blir den stödjande i såväl språkval som 

innehåll och tar ställning för organisationens arbete och motiv för sina handlingar. I 

texten presenteras Julian Assange som organisationens grundare och hans röst får tyngs 

i och med de kommentarer han gör samt i ett stycke där hans handlingar presenteras: 
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”På torsdagskvällen kom han till Stockholm och ett möte på Åsö 

gymnasium för att söka nya samarbetspartners och volontärer” 

Genom att presentera hur Assange som om det är en självklarhet att han är personen i 

organisationen bäst lämpad att skapa nya samarbeten och visa upp sig offentligt i 

organisationens namn visar man också att Assange är en central och viktig person. Han 

blir synonym med organisationen och i förlängningen dess ädla strävan för rättvisa som 

på ett deduktivt sätt porträtteras med val av ord som exempelvis rättigheter och 

ocensurerat. Mottagaren uppmanas inte att ifrågasätta organisationen utan ges en klar 

bild av vad som är rätt och fel och var på skalan Wikileaks bör placeras.  

Period 2: september 2010 
I slutet på augusti anmäls och åtalas Julian Assange i sin frånvaro för våldtäkt. 

Wikileaks får fortfarande rätt stor uppmärksamhet i svensk media även dagarna innan 

åtalet, vilket förmodligen beror på Assanges besök i Sverige och hans i media hyllande 

av det han kallar för ”den svenska tryckfriheten”.  USA ses fortfarande som den 

huvudsakliga antagonisten och behovet av att flytta sin verksamhet till Sverige säger 

Assange beror just på underliggande hot från bland andra amerikanska företag och 

myndigheter. Piratpartiet har sedan start 200641 tillsammans med olika sociala 

mediekanaler skapat en uppblossad debatt kring yttrandefrihet på nätet där just 

värderingar som lika rättigheter, ansvar och skyldigheter på nätet blivit omtalade frågor 

på hög politisk nivå (FRA-lagen är ett exempel på detta) och där Wikileaks med sin 

civila olydnad och hackermentalitet blivit ett slags synonym till varför rätten till fri 

tillgång av information ska vara allas och inte bara tillhöra vissa instanser vilkas 

intentioner aldrig ifrågasätts. 

TT: ”Julian Assange byter advokat” 

Artikeln är skriven några veckor efter att våldtäktsanklagelserna mot Assange blivit 

offentliga och handlar om hur Assanges svenska advokat Leif Silbersky på sin klients 

önskan byts ut då denne säger sig vara missnöjd med Silberskys engagemang i fallet. 

Artikeln inleds med:  

                                                 
41 Sida Piratpartiet.se:  http://www.piratpartiet.se/politik/ppfemminuter/ [2013-05-27] 

http://www.piratpartiet.se/politik/ppfemminuter/
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”Den våldtäktsmisstänkte Julian Assange byter advokat. Samtidigt 

möts han av krav inom Wikileaks på att ta time-out som talesman 

medan förundersökningen pågår.” 

Två saker framgår tydligt i artikelns inledning:  

artikelns författare antar att läsaren redan har viss bakgrundsinformation då rättsfallet 

inte vare sig här eller senare i artikelns förklaras på en mer detaljerad nivå. Det 

positionerar textproducenten i en överordnad position över mottagaren, vilket i sig 

skapar en lärande, till och med dikterande ton i texten. Här är det textproducenten som 

sitter på vetandet, sanningen, och mottagaren riskerar att erkänna sig själv okunnig ifall 

hen ifrågasätter textens budskap och innehåll. Textproducenten presenterar Assange 

som ”Den våldtäktsmisstänkte”. Det finns så klart många olika sätt att säga samma sak 

– här skulle kanske formuleringen ”Julian Assange, nyligen anklagad för våldtäkt” eller 

kanske till och med valet att bara byta ut ordet ”misstänkt” till ”anklagad” kunnat ge en 

annan ton i artikelns första mening. I sin nuvarande form, utan sin vidare förklaring, ges 

det utrymme för retoriskt diskursiva tolkningar. Att vara anklagad antyder att man är 

passiv – istället är det en annan instans eller person som aktivt anklagar. Möjligen 

felaktigt, vi vet inte anklagarens motiv. Att vara misstänkt lägger mer tyngd på den 

misstänktes tidigare eller pågående agerande, nu är det istället den som misstänker som 

är passiv i väntan på mer bevis och dess motiv blir därmed också sekundärt – det antas 

att man misstänker någon för något eftersom man har belägg för det. 

Det andra vi kan utläsa är att Assange inte har förtroendet i sin organisation. Nu vill 

man istället separera sig från Assange, åtminstone medan pågående rättsfall. Detta är 

artikelns andra stora innehållspunkt och får också i artikeln mer utrymme senare. Detta 

stycke har underrubriken ”Kritiseras av egna”. Även detta antyder att organisationen 

som helhet vill skapa distans mellan Assange och organisationen – dock kan man om 

man vill senare i brödtexten läsa ut att det kan vara så att endast en person, en 

taleskvinna på Island vid namn Birgitta Jonsdottir, varit den som offentligt uttalat sig 

kritiskt i detta specifika fall. Underrubriken tillsammans med artikelns inledning antyder 

dock snarast att Jonsdottir är i gott sällskap inom organisationen, även om så faktiskt 

aldrig redovisas. Det ger mottagaren en signal om att Assanges trovärdighet i rättsfallet 

ifrågasätts inom organisationen som annars borde kunna anta förväntas stötta honom, 

åtminstone ifall han verkligen var oskyldig. Informationen som textproducenten valt att 

ha med i artikeln (vars egentliga syfte är att informera om Assanges advokatbyte) 
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väcker frågor som i sin tur väcker tvivel hos mottagaren vad gäller just såväl 

organisationens trovärdighet (vad vet de som de inte meddelar allmänheten och som får 

dem att vilja ta avstånd från Assange snarare än försvara honom) som Assanges oskuld i 

rättsfallet (varför vill organisationen att Assange tar timeout såvida det inte är så att de 

tror att han är skyldig). 

Ett uttalande från Assange finns också med i artikeln, citerat från en intervju i TV4. 

Detta gäller de aktuella anklagelserna och inte advokatsbytet, som avklaras mer eller 

mindre i artikelns inledning. Under mellanrubriken ”Antyder vendetta” beskrivs hur 

Assange resonerar kring påståenden om att han tidigare skulle ha antytt att rättsfallet 

skulle vara riggat av CIA. Assange förnekar detta och säger istället att anklagelserna 

härstammar från ett privat slags vendetta (mellan Assange och kvinnorna som anmält 

honom, får antas – detta framgår inte tydligt i artikeln). Dock avslutas stycket med 

Assanges fortsatta uttalande i frågan där han säger sig inte utesluta att 

underrättelsetjänster kan ha försökt utnyttja den uppkomna situationen.  

Man använder översättningar av ord som Assange själv brukat i den TV-intervju citaten 

är hämtade från. Detta innebär att betydelsen av ordvalen inte går att koppla till 

författaren av artikeln utan bör kopplas till Assange själv. Dock blir det tydligt att det 

finns andra citat i intervjun när man ser den i sin helhet som skulle ha kunnat ge en 

annan ton eller ett annat fokus som varit till Assanges större fördel42. Till exempel säger 

Assange i intervjun: 

”I have never done anything unconsentional in my private life, and, in 

Sweden or anywhere else, and any other sort of allegations is simply 

false.” 

(fritt översatt: ”jag har aldrig gjort något i mitt privatliv mot någons vilja, vare sig i 

Sverige eller någon annanstans, och alla sådana anklagelser är helt enkelt falska.”) 

Här bestrider Assange tydligt anklagelserna. Han använder ord som vilja, privatliv och 

falska. Det är starka ord som vi ofta knyter till vår personliga integritet och det 

känslomässiga snarare än det pragmatiska. Att välja detta citat snarare än ett där 

Assange använder ord som vendetta, underrättelsetjänster och utnyttja skulle kanske 

gett mottagaren en annan bild av Assange än den som nu porträtteras i artikeln. 
                                                 
42 Sida Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JsEzME6fiSU)  [2013-05-10] 

http://www.youtube.com/watch?v=JsEzME6fiSU
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Artikeln är helt tydligt mer kritisk (åtminstone till Assanges person) och än den artikel 

som publicerades av TT i april samma år. Formuleringarna är deduktiva och antyder 

tydlig frågesättning av Assanges oskuld. Genom att belysa organisationens indirekta 

ifrågasättande av Assange förstärks bilden av honom som tvivelaktig – men indirekt 

stärks också bilden av organisationen som en instans med mer insyn i fallet än gemene 

man, något som misstänkliggör organisationens ärlighet. Ett sådant ifrågasättande blir 

så klart extra betungande för en organisation vars hela existens bygger på en ideologisk 

värdering om allas rätt till information. 

Assange presenteras som Wikileaksgrundaren, den våldtäktsmisstänkte och nu också 

kort och gott Assange. Han avpersonifieras i och med detta i större utsträckning och 

texten ger honom mindre sympatiska drag än i den tidigare artikeln, hans prestation i 

organisationen redogörs inte lika noga och man formulerar sig dessutom så att det på 

två ställen går att sätta ”den” i anslutning till hans namn – vilket gör honom till en ”den” 

snarare än en person. 

DN: ”Wikileaks grundare misstänkt – igen” 

En laddad rubrik som förmodligen delvis formulerats för att locka till läsning, men som 

också får retorisk betydelse. Tankestrecket och ordet igen ger utrymme för två 

tolkningar: antingen att Assange nu än en gång gjort något han inte borde ha, eller en 

kommentar till ett veligt rättsystem som inte verkar kunna bestämma sig. Formuleringen 

skulle förmodligen tas emot annorlunda ifall den varit ”åklagare återupptar fallet mot 

Assange” eller ”Assanges fall prövas igen”. Valet av denna rubriks formulering ger 

istället styrka för ordet ”misstänkt” och åklagarens roll i händelsen blir primär. Nu är 

det Assange som är misstänkt igen, inte nödvändigtvis för att han gjort något för att 

förtjäna det utan mer för att någon beslutat att misstänka honom. Det finns en viss 

indignation i formuleringen som textproducenten förmedlar och som ger mottagaren 

signalen att hen borde förstå en undertext, som satt i kontext till resten av artikeln blir 

ifrågasättande av hur väl rättsystemet i Sverige fungerar. 

I denna artikel refereras det oftast till Assange, förnamn används endast två gånger; 

inledningsvis och i slutet av artikeln (endast Assange används mer än dubbelt så många 

gånger).   

Ordet våldtäkt används fyra gånger i denna förhållandevis korta artikel. Det kan finnas 

ett medvetet dramatiskt syfte för detta, men det får oavsett konsekvenser för läsarens 

mottagande, då ordet genom upprepning blir allt starkare kopplat till Julian Assanges 
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namn. Det ger mottagaren en intertextuell läsning där upprepandet sätter ordet och dess 

associationer i samband med Assange. Dock skrivs det två gånger också att Assange 

nekar till det han anklagas för: 

”Assange nekar till alla anklagelser.” 

Och senare i texten: 

”- Det verkar vara något slags rättslig cirkus, säger Assange som 

förnekar brott.” 

Detta är trots innehåll (det vill säga det utrymme som ges för Assanges nekande) inte 

formuleringar och ordval som skapar empati kring Assanges person hos mottagaren. 

Det framgår visserligen att Assange anser sig vara oskyldig, och det språkval som gjorts 

av producenten indikerar ett ifrågasättande av åklagarens agerande, men med det inte 

sagt ett ifrågasättande av Assanges skuld. Dock är texten i sig inte lika uppenbart kritisk 

till Assange, snarare är det just det svenska rättsystemet som blir ifrågasatt. Genom att 

avsluta artikeln med en kommentar från Assanges dåvarande advokat Leif Silbersky, 

som just kritiserar detta att överåklagaren valt att åter öppna förundersökningen, och 

dessutom lägga på sexuellt tvång och sexuellt ofredande på brottsrubriceringen utöver 

våldtäkt, lägger artikelförfattaren advokatens värdering som det slutgiltiga: 

”Under mina 40 år som advokat har jag inte varit med om något 

liknande och flera internationella nyhetsbyråer som jag talat med 

undrar hur den svenska rättsstaten fungerar, säger Assanges 

försvarare Leif Silbersky till DN:” 

Artikeln kan kallas undersökande, men förmodligen inte av Assange eller hans 

trovärdighet. Det är inte heller Wikileaks som ifrågasätts då organisationen bara nämns 

för att presentera Assange. Assange målas fram som indignerad och det svenska 

rättsystemet som förvirrat. Valet av ord som ett slags troper i texten och citaten 

(exempelvis rättslig cirkus) ger mottagaren en hänvisning om hur producentens 

verklighet ser ut och det ges inte utrymme för mottagaren att dra andra slutsatser utifrån 

texten vad gäller den svenska rättsstatens obeslutsamhet. 

Period 3: februari 2012 
I februari 2012 är en majoritet i svensk media överens om att 
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protagonist/antagonistpositionen mellan USA och Wikileaks är förhållandevis 

ointressant. Få rapporteringar i Sverige behandlar USA:s kommentarer kring vad 

organisationen gör och istället är nu ”västvärlden” mer enad i den roll USA burit ensam 

innan, dock med en helt annan betydelse där maktrollen är mer oklar. Det är inte längre 

tydligt vilken makt det är Wikileaks ställer sig emot eller vill bekämpa eller om det ens 

finns en egentlig och uttalad fiende som utför maktmissbruk. Den ekonomiska krisen i 

Europa får mycket utrymme i media och diskussionerna kring den sociala uppfattningen 

av vad som är gott och ont kretsar mer kring konflikten i Syrien än om kriget i 

Afghanistan och USA:s roll där. Den tydliga fienden för Wikileaks är borta. Om någon 

är det nu den svenska rättsstaten som från Wikileaks håll som får anta rollen som 

motpol, men det finns en ovilja i svensk media att ta parti för organisationen. Det finns 

rörelser som ställer sig bakom Assanges vägran att infinna sig i rätten i Sverige, men 

sådana rörelser får sällan medial uppmärksamhet och tillhör mindre organiserade 

versioner med unga deltagare vars trovärdighet i större sammanhang är relativt låg – de 

anses normativt mest vara unga, manliga bråkstakar med en oförmåga att anpassa sig till 

ett samhällssystem vi kommit överens om behöver existera (exempelvis demokrati, 

beskattning och myndigheter som Polisens rätt att stå över regler i vissa situationer). 

Diskussionen om frihet och tillgänglighet över Internet har trappats ned och mer 

kommit att handla om intäkter, royalties och piratkopiering. 

TT: ”Wikileaks släpper hackat Bildtmejl” 

TT:s artikel om det släpp med hackat material där bland andra Carl Bildt nämns finns en 

distinkt språkskillnad från tidigare artiklar; formuleringar som uppges, ska avslöja, 

eventuellt, påstås och sägs i beskrivningarna av det material som Wikileaks släppt ger 

inte trovärdighet och det är uppenbart att såväl innehåll i material som källa ifrågasätts. 

Modaliteten är svag och utgår man från Faircloughs teorier om sanningsspråk (det vill 

säga de ordval man väljer när man beskriver en ”sanning” eller något som ska förväntas 

vara sant) skapar man med språkvalet snarare stor osäkerhet och ett ifrågasättande av 

källans motiv och materialets verkliga innebörd. Endast det första stycket i artikeln kan 

sägas vara icke ställningstagande då det redovisar händelsen med materialsläppet, men 

även här avslutas det med ett ifrågasättande: 

”Stratfors chef och grundare George Friedman sade i januari att e-

post hade stulits, men att det knappast finns något viktigt i materialet. 
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’Den som letar efter ett tecken på en stor konspiration blir besviken’, 

sade han.” 

Även underrubrikerna i artikeln tar ställning: ”Kampanj mot Sverige” och ”Lite löjligt” 

ger tydliga retoriska signaler som sänker organisationens trovärdighet. Producenten 

förlöjligar organisationen och eftersom artikeln är relativt kort och inte så informativ 

kring vad exakt detta materialsläpp faktiskt innehållit erbjuds mottagaren inga andra 

slutsatser än att den som producenten målar upp är riktig. Avsaknaden av 

innehållsredovisning sätter producenten i en överordnad position och tonfallet meddelar 

hur informationen ska tas emot. 

Tilltalet säger något om de konventioner som finns i tryckt media, specifikt sett den 

berörda tidningen, men också vilka konventioner som finns i vår språkstruktur. Här är 

tonfallet milt raljerande, man lägger fokus på sådant som målar fram såväl Wikileaks 

materialsläpp som organisationen i sig som oseriös och ”falsklarmande”. Materialet 

Wikileaks med Anonymous hjälp släppte kan ha innehållit en del viktiga dokument – 

det framgår dock inte i denna artikel. Det som däremot framgår är att en del av det de 

släppte innehåller oväsentligheter och detta är viktigt ur ett retoriskt perspektiv. Här ges 

en tydlig bild av en organisation vars arbete borde ses som byggt på paranoida 

föreställningar om storslagna konspirationer som i själva verket inte existerar. Språket 

(eller kanske i synnerhet valet av citat) är ganska målande för att höra hemma i en 

nyhetsartikel där exempelvis kommentaren om hur den som letar efter en konspiration 

blir besviken ger tydliga signaler om hur materialets innehåll och med det även 

organisationen inte ska tas på allvar.  

Assange nämns i artikeln och på vilket sätt blir avgörande för artikelns läsning;  

Tidningen Expressen rapporterade i förra veckan om planer inom 

Wikileaks på en kampanj mot Sverige, i samband med att Julian 

Assange eventuellt överlämnas hit som misstänkt för sexövergrepp.” 

Utan egentlig relevans för det materialsläpp som artikeln påstår sig handla om lägger 

textproducenten in en andrahandsnyhet (det viss säga ett upprepande av en redan 

rapporterad nyhet) i sammanhanget och ger denna information ett tyngre, intertextuellt 

värde. Assanges roll i organisationen presenteras inte, inte heller det rättsfall han står 

anklagad i, för annat än som ”sexövergrepp” – ett ordval som återkommer i media då 
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och då även om betydelsen är ytterst vag och full med möjligheter till associationer vi 

värderar som dåliga, syndiga och depraverade. Här läggs tydlig riktning för mottagaren: 

inte nog med att Assange misstänks ha begått det mystifierade brottet ”sexövergrepp”, 

så laddat med sociala uppfattningar om synd (sex) och ondska (övergrepp), dessutom 

beskrivs organisationen han grundat (för den som sitter på åtminstone den 

förkunskapen) som konspirationsteoretisk och med en övertro på sin egen styrka, till 

och med som löjlig. 

Artikeln är deduktivt formulerad och ifrågasätter tydligt såväl Wikileaks som 

Assanges trovärdighet. Organisationens syfte med sitt arbete ifrågasätts också och 

relevansen i materialet som artikeln egentligen handlar om baserat på rubriken är tydligt 

avdramatiserat. Mottagaren ges bilden av en organisation som försöker skapa 

konspirationer där inga finns och fiender av oskyldiga motparter. 

DN: ”Assanges mål inlett i högsta domstolen” 

Det som utmärker sig i denna artikel allra mest är hur textproducenten valt att låta 

kvinnornas advokat få mer utrymme i artikeln. Där tidigare Assanges advokater fått 

kommentera olika händelser låter man nu kvinnornas advokat, Clas Borgström, 

kommentera: 

”- Regelverket är enkelt. Om det här inte skulle sluta med att han 

överlämnas, då kan man skrota den europeiska arresteringsordern, 

för då fyller den ingen funktion, har Clas Borgström sagt.” 

Att ge kvinnorna i rättsfallet en röst i artikeln snarare än Assanges advokat ger 

mottagaren en professionell relation till kvinnorna. De ges en auktoritär och trovärdig 

position som får ses som värdig och saklig, de har uttalat rätten på sin sida och ett enkelt 

regelverk som inte kan tolkas fel står bakom deras begäran. Det är ganska lätt som 

mottagare av denna text att förväxla själva överlämnandet med det egentliga rättsfallet, 

de två blir synonyma: ett regelverk som säger att Assange ska utlämnas till Sverige för 

rättegång säger också att Assange är skyldig. Den socialt konstruerade uppfattningen 

om vad som är rätt och fel hänger ihop – en oskyldig människa blir inte utlämnad och 

en oskyldig människa flyr inte rättvisan. Ett rättsystem som det svenska, som inte kan 

låta en skyldig person gå ostraffad gör inte heller fel – då måste helt enkelt fallet vara 

stärkt av så pass mycket bevisning att skuldfrågan är klar. Dessutom får deras advokat 

möjligheten att ifrågasätta andras rättsystem, där det tidigare uttrycktes hur det svenska 
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rättssystemet inte fungerar (DN:s artikel från september 2010). Texten tar ett annat parti 

än tidigare, nu är det kraven från Sverige om en utlämning som presenteras som rätt och 

riktiga, medan en utebliven sådan vore ett rättshaveri. 

 Assange själv ges också utrymme att kommentera: 

”Jag har inte åtalats för något brott i ett enda land. Trots detta är den 

europeiska arresteringsordern så restriktiv att den förhindrar brittiska 

domstolar att överväga fakta i ett mål. Och jag hävdar fortfarande att 

jag är oskyldig, sade en besviken Assange till DN i november.” 

Assange tillskrivs en känsla av textproducenten, vilket gör honom sårbar. Just ordvalet 

besviken ger Assange en något gnällig roll. Visserligen ger det också Assange ett mått 

av mänsklighet, men annorlunda formulerat kanske denna mänsklighet skulle ha varit 

det tydligare budskapet, snarare än mer uttryckt som ett personligt missnöje. Assange 

”avprofessionaliseras” med detta språkval och görs till en individ snarare än en 

representant för en stor organisation som i sin roll utsatts för ett attentat. Hans 

trovärdighet ifrågasätts med ett sådant ordval och ger bilden av en person som styrs av 

känslor och egocentrism snarare än förnuft och känsla för rättvisa. Andra formuleringar 

styrker bilden av Assange som gnällig, envis, tjatig och konsekvensflyende: 

”Julian Assange har konsekvent försökt förhala rättsprocessen.” 

”Få nya uppgifter har dykt upp som kan fria Assange.” 

[…]”Julian Assange hävdade åter sin oskuld:” 

Assange, som även här också presenteras till största delen enbart med efternamn, 

kopplas fortfarande starkt till Wikileaks: 

”Idag inleds förhandlingar mot Wikileaks grundare Julian Assange.” 

”Med undantag för ett framträdande i rysk tv, då satellitkanalen Russia Today i slutet 

av december tillkännagav att Assange ska bli värd för en pratshow, har Wikileaks 

grundare hållit en låg profil.” 

Assanges roll i organisationen framhålls alltså fortfarande tydligt. I text där 

organisationen hållits fram som en god kraft med ädla motiv har den starka kopplingen 

mellan organisationen och personen varit till Assanges fördel. Som omtalad grundare 
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till Wikileaks blir även hans person synonym med dessa egenskaper. Nu fungerar det 

omvänt – den bild som målas upp av Assange som icke trovärdig, undflyende och 

trumpen speglar av sig på organisationen. 

Artikeln är deduktiv och kritisk, sett ur ett diskursivt perspektiv. Textproducenten tar 

parti för det riktiga i en utlämning och genom att låta kvinnornas advokat, ”samtliga 

rättsinstanser” och högsta domstolen vara rösten för detta skapas ett sanningsspråk. 

Mottagaren får veta att myndiga instanser med trovärdighet anser detta, medan den enda 

röst som höjs emot är Assanges egen – och då belagt med en misskrediterande 

känslomässighet. 

 

7. Sammanfattning 

Eftersom materialet som analyseras är av en nyhetsinformativ natur finns det en del 

förhållningssätt. Till exempel är det så klart inte relevant att leta efter uttalade 

ställningstaganden som kan kopplas till författaren som person – ingenstans används det 

personliga pronomenet jag, bortsett rena citat. Här är det huvudsakliga syftet att 

rapportera och informera om en händelse som redan inträffat, eller som alldeles säkert 

ska inträffa, samt att redovisa berörda personers förhållningssätt till det inträffade. Det 

innebär inte att texterna i sig kan svära sig fria från retoriska diskurser. Som tidigare 

beskrivits i stycket metod är det sådana diskurser som nyanserar vårt språkval. 

Omgivning, rådande socialkonstruktivistiska diskurser, språktrender och motiv färgar 

våra väl. En text är i sig cementerande och skapande av diskurser och återspeglar därför 

både rådande diskurser, såväl som de diskurser texten i sig vill bygga. 

Att språkbruket i de sex artiklarna skiljer sig periodiskt råder inget tvivel om. 

Inledningsvis är ordvalen betydligt mer i favör, för primärt organisationen Wikileaks 

och sekundärt Assange. Arbetet Wikileaks utför såväl som organisationens motiv för 

det ifrågasätts inte. Istället kopplar man samman organisationens varumärke med andra, 

starka varumärken vi förknippar med positiva och goda egenskaper. Man använder 

värdeord som rättigheter för att kategorisera organisationens arbete och sätter den i 

samma kontext som etablerade rättsorganisationer. 

Assange är inte heller nämnvärt central i dessa tidigare texter. Han finns med, om än i 

betydligt mindre utsträckning, men han gör det som ett sätt att beskriva organisationen  
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– till skillnad från senare texter då organisationen finns med i texten för att beskriva 

honom. Detta blir positivt för såväl organisation som för Assange då organisationen 

vinner på att få ett offentligt ansikte som personifierar arbetet och motivet – och 

Assange kopplas samman till ett ärofyllt och rättvist arbete som utförs trots risk för egen 

säkerhet. Ett slags rättskämpe. Det finns en tydlig motståndare och fokus i artiklarna 

ligger på denne motståndares maktövergrepp. Då vi lever efter överenskommelsen om 

vem som är offer och vem som är förövare i de flesta konflikter blir Wikileaks en 

representant för en underordnad part vars röst inte skulle hörts ifall Wikileaks inte vågat 

stå upp emot större makter och genom civil olydnad tvinga denne större makt att stå för 

sitt agerande. 

I de texter som tagits från slutet av analysperioden används dels helt andra ord, och dels 

hålls ett helt annat fokus. Här beskrivs insatser från organisationen som löjliga och 

poänglösa, och Assange som en något narcissistisk person vars oskuld ter sig allt mer 

tveksam. Det finns ingen uttalad motpol eller antagonist vilket gör Wikileaks 

positionering och motiv mycket mer diffusa och svårdefinierade enligt de normer vi 

överenskommit gäller i frågan om gott och ont (en överenskommelse som på många sätt 

kräver motparter och motpoler). Det ser ut att förhålla sig så att den allt mer ifrågasatta 

oskulden vad gäller Assange och våldtäktsanklagelserna går i symbios med hur 

trovärdigheten Wikileaks beskrivs besitta sjunker. 

Balansen skiftar i den nytta mellan organisation och person som tidigare funnits: den 

täta sammankoppling mellan person och organisation (något Assange hjälpt till att 

cementera vid många tillfällen) gör att organisationens trovärdighet sjunker i samma 

takt som Assanges. Formuleringar som används i text om Assange får därmed 

konsekvenser för organisationen, trots att det aktuella rättsfallet faktiskt bara berör 

Assange som privatperson. Detta återspeglas i de analyserade artiklarna där under 

nedslaget 2012 det blir tydligt att Wikileaks sällan nämns utan att Assange också gör 

det i samma text även där Assanges rättsfall är ytterst sekundärt eller inte ens nämns i 

texten. Innan september 2010 är Assanges namn inte alls på samma sätt representerat i 

text om Wikileaks arbete. Efter september 2010 är tonfallet – diskursen – kring 

Wikileaks och Assange förändrad. Organisationens motiv till sitt arbete nu ifrågasätts 

istället för kopplas till positiva egenskaper som kamp för rättvisa, mänskliga rättigheter 

och tryckfrihet. Där motiv och agenda inte tidigare ifrågasatts alls utan bedömts som 

självklara (inte helt orimligt antaget genom just innehavet av en lämplig motståndare 
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med överordnad maktposition och som ifrågasätts just för sitt maktmissbruk) förhåller 

sig media under 2012 mer skeptisk till just organisationens motiv till materialsläpp. 

Avsaknaden av en tydlig motståndare blir ett diskursivt problem för organisationen. I 

kombination med Assanges flykt från den rättvisa han påstått alla vara tvungna att rätta 

sig inför (ett agerande som väsentligt försvårar mottagandet som rättskämpe då en sådan 

enligt våra västerländska normer inte själv ställer sig över de regler hen kämpar för) blir 

bilden av Wikileaks inte hållbar som ett tydligt medborgargarde; för detta behövs en 

överordnad motståndare och ett uttalat rättvisemotiv som går i linje med vår normativa 

syn på rätt och fel (exempelvis att det är rätt att gå utanför vissa regelverk ifall motivet 

är att exponera ett ännu större regelbrott men att det är fel att vägra att infinna sig till 

rättegång ifall det bedömts att nog bevisning finns för ett åtal). Bilden av Assange som 

en person som halkat allt längre från den ände av skalan vi bedömer som rätt återspeglas 

på organisationen i allt större omsättning allt eftersom organisationens motståndare blir 

diffusare.    

8. Slutdiskussion 

Det är svårt att säga säkert vilket som påverkat vad. Tittar man på omvärldens syn på 

USA (som på många sätt medialt utmålats som Wikileaks stora fiende, allra minst av 

Wikileaks själva) under våren 2010 är det kanske inte så konstigt att en aktör som 

Wikileaks får rollen som god. USA har vid det tillfället på många sätt överansträngt 

bilden av sig själv som rättskämpe. Retoriska ”knep” som utmålat USA som goda och 

demokratiska förkämpar och mellanöstern med sina värderingar tillsammans med 

Saddam Hussein och Usama bin Laden som förtryckare har blivit allt mer 

genomskådade och sett ur det diskursteoretiska perspektiv som presenteras av 

Fairclough innebär det att diskursen identifieras och dekonstrueras. Alltså tappar 

diskursen sin makt och normativa status och en ny diskurs i ämnet kan ta plats. Det krig 

mot terrorismen som Bush talade om omtalas allt mer som maktmissbruk baserat på 

kapitalistiska ändamål och den förre presidentens oförmåga att stötta sina påståenden 

(exempelvis det att Saddam Husseins militära styrka producerade massförstörelsevapen) 

med bevis tunnar ut den normativa bilden av USA som en god och demokratisk makt 

med goda intentioner (enligt vår överenskomna tolkning av godhet i sammanhanget). 

Det råder vid tillfället ekonomisk kris i världen, eller sviterna av en sådan, och stora 

organ så som banker och myndigheter ifrågasätts och exponeras som giriga, kortsiktigt 

tänkande och med sin egen välfärd som första prioritet. Den ”vanliga människan” 
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beskrivs som maktlös och drabbad och utan möjlighet att slå tillbaka.  

Allt detta ger en lämplig grund för en ”underdog” som Wikileaks att etableras i. Det 

handlar dels om metoden, det vill säga den civila olydnaden, som satt i perspektiv till 

den dåvarande diskussionen kring rätten till fri information på internet och diskussionen 

om uttrycksfrihet och maktövergrepp skulle inom kort komma att kulminera i det vi 

idag kallar den arabiska våren – där sociala medier över Internet blev den enda 

ocensurerade kanalen för just den ”vanliga människan” att kommunicera de orättvisor 

som utspelade sig. Miljön öppnar för en rollsättning där en olydig organisation som 

Wikileaks sätts i samband med andra rättskämpar vars vapen är Internet. 

Det handlar också som tidigare nämnt om en rämnande diskurs gällande USA som en 

rättvis och god instans, och valet att exponera just amerikanska soldater som utför 

utstuderat ”onda” handlingar mot oskyldiga och barn skapar en motsatsroll för 

Wikileaks där de måste bli kopplade till värderingar som rättvisa, godhet och mod att 

stå upp för dem som inte kan stå upp för sig själva. Hela motpolsbilden baseras på en 

diskurs som ger oss direktiv för hur godhet kopplas till exempelvis ideologiska 

principer snarare än egenvinning medan onda intentioner kopplas till girighet, 

egentjänande och översitteri och där motsatser alltid måste finnas. Den kritiska 

diskursanalysen blir ett effektivt sätt att söka efter förändringar vad gäller 

organisationens trovärdighet; språket, diskursen, blir ett instrument att bygga en bild av 

hur synen på organisationen förändras över tid. Socialkonstruktivismen lär oss att språk 

är en överenskommelse kring hur vi i majoritet vill tala om ämnen i vår nutid – och 

därför blir den diskursiva analysen särskilt användbar att mäta hur vårt svenska 

samhälle (sett ur det mediala språket) förhåller sig till Wikileaks innan och efter 

Assanges besök i Sverige. Faircloughs metoder ger underlag att delvis se över ordvalen 

i artiklarna separat och analysera dem samt se över eventuella motiv till valet. Det ger 

oss också möjligheten att se texter i sin helhet och jämföra dem med varandra tematiskt, 

innehållsmässigt och kontextuellt.   

Att Wikileaks motiv definieras av vår diskursiva bild av godhet snarare än vad de själva 

uttalat innebär självklart inte att Wikileaks arbete inte varit gott eller med goda 

intentioner. Det väsentliga är hur bilden av organisationen, dess drivkraft och 

trovärdighet sett ut. Texter som styrker den rådande diskursen med sitt språkval skapar 

också ytterligare sanningshalt i diskursen och sprider den vidare. Och det som initialt i 

analysen sprids är bilden av Wikileaks varumärke som trovärdigt, eftersom det kopplas 

till värderingar vi bedömt som goda och osjälviska. Det är intressant att Julian Assange 
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fungerat som en förstärkning till varumärket Wikileaks snarare än som ett eget 

varumärke i sig vid tidpunkten för det första nedslaget och där innan. Behovet av att 

sätta organisationen i kontext till Assange är väsentligt mindre innan september 2010. 

Det är som tidigare nämnt i kapitlet Bakgrund allt vanligare att vi i vårt språk kopplar 

samman person med företag eller organisation, men Wikileaks trovärdighet verkar inte 

behöva en mänsklig offentlig person för att få en röst, inte före september 2010.  

Jämför vi sedan med nedslaget 2012 är förutsättningarna annorlunda. På sätt och vis har 

den världsomfattande ekonomiska krisen enat länder över kontinenter. Där USA 

representerat den överordnade makt som utövat övergrepp på underordnade parter har 

nu de egna regeringarna i berörda regioner tagit över (som exempelvis i Syrien) och den 

uppenbara antagonisten – motpolen – finns inte längre för Wikileaks. Den retorik som 

använts för att beskriva den amerikanska politiken är förändrad och Obamas 

administration har en annan framtoning som baseras på värdeord som solidaritet, 

förståelse och ödmjukhet snarare än mod, rättvisa och upprättelse och USA har sedan 

länge påbörjat sitt uttåg ur Afghanistan. Allt detta ger en annan utgångspunkt än 2010 

där ingen självklar fiende finns att attackera och därmed ge Wikileaks den naturliga 

motpositionen som medborgargardist eller rebell.  

Jag drar dock slutsatsen att Wikileaks mer oklara position på en skala mellan gott och 

ont i större utsträckning baseras på det som utspelat sig kring Julian Assange efter 

september 2010. Att fallet återupptas, att Assange antyder i media att det är en 

konspiration vilket inte kan styrkas på något sätt, att han på olika sätt förhalar ett 

domstolsbeslut om ett utlämnande till Sverige och slutligen att han flyr till Ecuadors 

ambassad för att slippa rättegång menar jag har större negativ påverkan över varumärket 

Wikileaks trovärdighet än det faktum att USA som motpart inte finns kvar eller att 

organisationens funktion som uttrycksfrihetens eller den fria informationens förkämpe 

tunnats ut. Eftersom det statistiskt blir uppenbart att Assange och organisationen 

kopplas samman i större utsträckning efter september 2010 är det också rimligt att 

förutsätta att de två diskursivt blir tätare förknippade med varandra – de blir på ett sätt 

en istället för två där den ene inte kan nämnas utan den andre. Varför denna 

sammankoppling ökar undersöks inte i denna analys, endast hur och vilka konsekvenser 

det kan visa upp. Det kan dock konstateras att stereotypiskt är Assange en väl 

fungerande frontfigur: vit man med en intrikat bakgrund som hackare med idealistiska 

företecken, en karismatisk utstrålning och verbal förmåga. Det har också här tidigare 
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konstaterats att vi medialt allt oftare vill använder personer som representanter för olika 

företag och organisationer. Det analysen dock visar är hur de två varumärkena både 

separeras och tätare sammankopplas samtidigt: där Assange till en början varit en 

förstärkning till Wikileaks blir han allt mer ett eget varumärke. Samtidigt blir de två 

varumärkena allt mer beroende av varandra i den rådande diskursen, det enda kan inte 

omtalas utan att nämna det andra. Den diskurs som gett oss tolkningen av Wikileaks 

som god och idealistisk är dekonstruerad och eftersom Assanges agerande i frågan om 

våldtäktsanklagelserna blir ett motsatt agerande gentemot de värderingar organisationen 

tidigare kopplats till ett urvattnande av inte bara Assanges trovärdighet, utan även 

Wikileaks. Det blir omöjligt att säga säkert att Wikileaks trovärdighet verkligen inte är 

kopplad till Assanges, eller att det ens verkligen är orimligt att de två påverkar varandra. 

Eftersom vi kopplar person till organisation – vilket i sig kanske inte är så konstigt då 

det blir allt vanligare att ge företag mänskliga egenskaper som ett sätt att marknadsföra 

och där Apple är ett bra exempel på hur känsla, upplevelse och lojalitet blivit minst lika 

viktigt som funktionalitet och kostnad – blir också konsekvensen att måttstocken vi 

konstruerat att mäta mänskligt agerande och värderingar också kan användas på denna 

organisation. 

Med det konstaterat hade kanske ett annat scenario varit möjligt, Det går att 

argumentera att Assange haft möjligheten att separera sin person från organisationen 

och på så sätt utnyttja diskursen som kopplat de två så tätt. Ett sådant offer från 

Assanges sida skulle kunna gett mottagaren en mer martyrorienterad tolkning och kunde 

kanske ha bibehållit Assanges hjältestatus. Det kunde också ha bevarat Wikileaks 

idealistiska framtoning och koppling till just den ytterst mänskliga kvaliteten 

osjälviskhet, där dess egen grundare till och med är beredd att offra sig för 

organisationens överlevnad och strävan mot rättvisa.  

Det i sig kunde kanske också ha påverkat hans egen trovärdighet i rättsfallet. Det går att 

spekulera men aldrig veta säkert vad som skulle kunna ha hänt med dessa två 

varumärkens trovärdighet ifall Assange handlat annorlunda. Klart är åtminstone att för 

närvarande, så länge det är status quo och Assange befinner sig på Ecuadors ambassad 

och därmed inte kan genomgå rättegång, är trovärdigheten för Assanges varumärke och 

därmed också Wikileaks ifrågasatt. Förmodligen lär det dröja innan vi får veta vad nästa 

steg i rättsfallet blir och diskursen kring Wikileaks och Assange kanske tar en ny 

vändning. 
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Bilagor 

 

  
 

 

 

 

 
 
 Sökord 

antal artiklar i 
svensk press 

(tot) DN TT 
2007 september Wikileaks 2 0 0 

  Wikileaks and Assange 0 0 0 
  Wikileaks and document 0 0 0 

2008 september Wikileaks 1 0 0 
  Wikileaks and Assange 0 0 0 
  Wikileaks and document 0 0 0 

2009 september Wikileaks 0 0 0 
  Wikileaks and Assange 0 0 0 
  Wikileaks and document 0 0 0 

2010 april Wikileaks 127 10 4 
  Wikileaks and Assange 10 3 0 
  Wikileaks and document 26 4 0 

2010 september Wikileaks 229 8 24 
  Wikileaks and Assange 171 6 17 
  Wikileaks and document 35 2 2 
  Wikileaks and våldtäkt 93 4 7 

2011 september Wikileaks 194 14 19 
  Wikileaks and Assange 104 5 8 
  Wikileaks and document 72 6 9 
  Wikileaks and våldtäkt 13 0 2 

2012 februari Wikileaks 274 14 18 
  Wikileaks and Assange 132 9 7 
  Wikileaks and document 56 3 2 
  Wikileaks and våldtäkt 36 3 2 

2012 september Wikileaks 60 2 10 
  Wikileaks and Assange 53 1 10 
  Wikileaks and document 7 0 3 
  Wikileaks and våldtäkt 23 0 4 
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Artikelunderlag – kronologiskt sorterat 

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ 2010-04-06  

Video visar och civila dödades 

Sajten Wikileaks har offentliggjort en hemligstämplad amerikansk militärvideo som 
visar hur en Apache-helikopter besköt och dödade minst tolv människor i Irak 2007. 
Två av dem var anställda på nyhetsbyrån Reuters.  

Bagdad  
Wikileaks uppger att man fått videon, som offentliggjordes på måndagen, från ett antal 
militära läckor. Videoupptagningen har nu lagts ut på collateralmurder.com. 
 
Bilderna från juli 2007 visar ett antal män på ett torg i Bagdad, bland dem den 22-årige 
Reutersfotografen Namir Noor-Eldeen och hans assistent 40-årige Saeed Chmagh, som 
dödades i attacken. 
 
En försvarskälla, som kräver att få vara anonym, bekräftar att video är autentisk. 
 
Major Shawn Turner, talesman för US Central Command, som har ansvaret för USA:s 
militäroperationer i Mellanöstern och Persiska viken, sade att en utredning inletts kort 
efter händelsen. Den kom fram till att de amerikanska soldaterna inte varit medvetna om 
närvaron av nyhetsfolk och att de trodde att de hade att göra med beväpnade 
upprorsmän. 

Vi beklagar förlusten av oskyldiga liv, men den här händelsen utreddes snabbt och det 
förekom inga försök att mörklägga den, sade Turner.  

Videon från Apache-helikoptern innehåller också en ljudupptagning av samtal mellan 
piloterna. Helikoptern cirklar över en grupp människor i avsikt att öppna eld mot dem. 
Efteråt glädjer sig soldaterna över resultatet. 

Se på de döda djävlarna, säger en av dem. En annan svarar: Fint.  

En av piloterna uppmanar en sårad man att ta upp ett vapen så att han får en ursäkt att 
skjuta igen. 
 
Strax efter kommer en bil för att ta hand om de döda och skadade. Även den beskjuts 
från helikoptern. Två barn i bilen var skadade. De evakuerades senare av amerikansk 
militär. 
 
En amerikansk försvarstjänsteman ifrågasatte inte autenticiteten men sade att den inte 
tillför någon ny information, den ger bara bilder av den. 

Vi vet att två barn skadades, sade tjänstemannen.  

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren. 
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DAGENS NYHETER 2010-04-30 Sida: 62 - Sektion: Kultur  

 
 
Svensk tryckfrihet lockar omstridd sajt 

Julian Assange, grundare av nyhetsorganisationen Wikileaks, vill flytta en betydande 
del av den omtalade verksamheten till Sverige.  

På torsdagskvällen kom han till Stockholm och ett möte på Åsö gymnasium för att söka 
nya samarbetspartner och volontärer. Han vill också flytta över ännu mer av Wikileaks 
digitala arkiv till Sverige eftersom den svenska yttrandefrihetslagstiftningen ger ett 
bättre integritetsskydd än vad som finns i många andra länder.  
 
 
Julian Assange är i Stockholm efter en inbjudan från Föreningen Grävande journalister. 
Just nu finns dock inga planer på något organiserat samarbete mellan föreningen och 
Wikileaks.  
 
 
Gång på gång har företag och myndigheter försökt få tyst på den ickevinstdrivande 
organisationen som specialiserat sig på publicera hemliga dokument. Hittills har de 
misslyckats och Wikileaks har kunnat upprepa sitt mantra om att vara ett ocensurerat 
system för läckor som inte går att spåra.  
 
 
Det var tack vare en läcka till Wikileaks som det nyligen blev offentligt hur en 
amerikansk attackhelikopter angrep ett antal civilklädda personer i Irak.  
 
 
Wikileaks stöttas av organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna och 

http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=0509152010043027206625&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=0509152010043027206625&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=0509152010043027206625&serviceId=2�
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finansieras genom donationer och bidrag från bland annat mediebolag och enskilda 
personer.  
 
 
Informationen från Wikileaks distribueras redan i dag delvis via Sverige och IT-
företaget Periquito AB (www.prq.se). Det skapades av de ledande medlemmarna i The 
Pirate Bay, Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij under namnet PRQ. I dag ägs 
aktiebolaget av Mikael Viborg i Köping. Svartholm Warg och Neij äger fortfarande ett 
kommanditbolag med namnet PRQ, men bedriver ingen verksamhet.  
 
 
-Jag har gått in i det här för att jag vill stötta informationsfriheten. Wikileaks är en 
viktig kund för oss, säger Mikael Viborg.  
 
 
Clas Barkman  

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 
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DAGENS NYHETER   2010-09-02 Sida: 14  -  Sektion: Nyheter  

Wikileaks grundare misstänkt – igen 

Wikileaks grundare Julian Assange är misstänkt för våldtäkt - igen. Överåklagaren 
Marianne Ny tar upp den nedlagda förundersökningen på nytt. Assange nekar till alla 
anklagelser.  

Efter att ha gått igenom handlingarna i fallet Assange har överåklagaren Marianne Ny, 
vid Utvecklingscentrum i Göteborg, bestämt sig för att förundersökningen om våldtäkt 
ska återupptas. Wikileaksgrundaren är även misstänkt för sexuellt tvång och sexuellt 
ofredande och kan bli frihetsberövad. Till skillnad från åklagaren som den 25 augusti 
ändrade brottsrubriceringen från våldtäkt till sexuellt ofredande i det ena fallet anser Ny 
att det finns uppgifter som pekar på att brott har begåtts.  
 
 
Har det framkommit något nytt?  
 
 
-Det är både det material som förelåg den 25 augusti då förundersökningen lades ned 
och material som tillkommit sedan dess som legat till grund för beslutet, säger hon till 
DN.  
 
 
Vad det är för ny information som tillkommit och om det framkommit något viktigt när 
Assange själv hörts i fallet vill Marianne Ny inte gå in på.  
 
 
Samtidigt som förundersökningen om våldtäkt återupptas har Ny beslutat att 
förundersökningen om ofredande ska utvidgas till sexuellt tvång och sexuellt ofredande.  
 
 
I måndags var Julian Assange på förhör. I går talade han med Expressen.  
 
 
-Det verkar vara något slags rättslig cirkus, säger Assange som förnekar brott.  
 
 
-Då gällde det bara sexuellt ofredande, nu har allt vänt. Under mina 40 år som advokat 
har jag inte varit med om något liknande och flera internationella nyhetsbyråer som jag 
talat med undrar hur den svenska rättsstaten fungerar, säger Assanges försvarare Leif 
Silbersky till DN.  
 
 
Silbersky säger att Assange kommer att medverka i nya förhör.  
 
 
-Han är djupt besviken på det svenska rättsväsendet, men kommer att ställa upp på nya 
förhör, säger Silbersky.  
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Pia Engström Lindgren är biträdande jurist till Claes Borgström som företräder 
kvinnorna.  
 
 
-Vi är positiva till detta och har ansett att man ska fortsätta förundersökningen, säger 
hon.  
 
 
Jenny Kallin  
Mikael Bondesson  
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TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ 2010-09-07  

Julian Assange byter advokat 

Den våldtäktsmisstänkte Julian Assange byter advokat. Samtidigt möts han av krav 
inom Wikileaks på att ta time-out som talesman medan förundersökningen pågår.  

Stockholm  
I ett brev till Stockholms tingsrätt, som ett ombud skrivit, krävde Wikileaksgrundaren 
på tisdagen att Leif Silbersky byts ut som hans offentliga ombud och att han i stället får 
advokaten Björn Hurtig. 
 
Julian Assange anser att Leif Silbersky inte är tillräckligt engagerad, att det varit mycket 
svårt att komma i kontakt med honom och att det därför inte längre finns något 
förtroende. 
 
Leif Silbersky är förvånad och förnekar att han inte ringt upp Julian Assange, men 
meddelade omedelbart tingsrätten att han släpper ärendet. Domstolen förmodas därför 
tämligen omgående förordna Björn Hurtig till nytt ombud. 

Antyder vendetta  
Julian Assange lät sig intervjuas av TV4 Nyheterna på tisdagen. Han avvisar som 
tidigare anklagelserna och antyder att de bäst kan förklaras av personliga skäl snarare än 
att underrättelsetjänsten CIA skulle ha riggat alltihopa. 

Handlade anklagelserna till att börja med bara om en privat vendetta mellan två 
människor? Över hela världen påstods att jag sagt att CIA låg bakom det hela. Det är 
helt osant. Jag har aldrig nämnt CIA, sade Assange.  

Däremot utesluter han inte att underrättelsetjänster kan ha försökt utnyttja den 
uppkomna situationen. 

Kritiseras av egna 
Själv får Julian Assange intern kritik inifrån Wikileaks. Organisationens taleskvinna på 
Island, parlamentsledamoten Birgitta Jonsdottir, vill att grundaren kliver åt sidan som 
talesman så länge han utreds för misstänkta sexbrott. 
 
Hur lång tid utredningen kan komma att ta kan överåklagare Marianne Ny inte säga: 

Vi är fortfarande i ett relativt tidigt stadium, men det pågår hela tiden arbete. Men tyvärr 
inget jag kan berätta om.  

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren 
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DAGENS NYHETER   2012-02-01 Sida: 20  -  Sektion: Världen  -  Del: 1 

 
 
 
 
Författare: Mårten Henneus 

Assanges mål inlett i högsta domstolen  

 
London. I dag inleds förhandlingar mot Wikileaks grundare Julian Assange i Högsta 
domstolen för England, Nordirland och Wales. Assange är misstänkt för våldtäkt och 
sexuella trakasserier begångna i Stockholm.  

Den 40-årige australiern har fört en undanskymd tillvaro sedan hovrätten beslöt att han 
skulle utlämnas till Sverige för fortsatta förhör om våldtäktsanklagelserna. Med 
undantag för ett framträdande i rysk tv, då satellitkanalen Russia Today i slutet av 
december tillkännagav att Assange ska bli värd för en pratshow, har Wikileaks grundare 
hållit en låg profil. 
 
I samband med att High Court kom med sin dom i november förra året framträdde 
Julian Assange och hävdade åter sin oskuld: 
 
- Jag har inte åtalats för något brott i ett enda land. Trots detta är den europeiska 
arresteringsordern så restriktiv att den förhindrar brittiska domstolar att överväga fakta i 
ett mål. Och jag hävdar fortfarande att jag är oskyldig, sade en besviken Assange till 
DN i november. 
 
Julian Assange har konsekvent försökt förhala rättsprocessen. Tingsrättsdomen 
överklagades till hovrätten och hovrättsdomen överklagades av Julian Assange i början 

http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=050915201202017857D142724607712FFA60E20CABE00E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=050915201202017857D142724607712FFA60E20CABE00E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/?method=displayPDF&documentId=050915201202017857D142724607712FFA60E20CABE00E&serviceId=2�
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av november. Supreme Court, motsvarigheten till den svenska Högsta domstolen, beslöt 
att ta upp fallet. 
 
Nu inleds den slutgiltiga rättegången i Storbritannien med två rättegångsdagar, i dag och 
i morgon. Och det är efter denna rättegång som Assanges öde kommer att avgöras: frias 
han från anklagelserna eller kommer han att utlämnas till Sverige för fortsatta förhör? 
 
Mycket lite tyder på att högsta domstolen kommer att ändra in-ställning i fallet. I 
samtliga tidigare rättsinstanser har Assange dömts och den europeiska 
arresteringsordern ligger kvar. Få nya uppgifter har dykt upp som kan fria Assange. 
 
De svenska kvinnornas försvarsadvokat Claes Borgström tror inte heller på en friande 
dom: 
 
- Regelverket är enkelt. Om det här inte skulle sluta med att han överlämnas, då kan 
man skrota den europeiska arresteringsordern, för då fyller den ingen funktion, har 
Claes Borgström sagt. 
 
När högsta domstolen kommer med sin dom återstår att se. Det kan dröja - hovrätten tog 
flera månader på sig innan domen mot Assange föll i november. 
 
DN:s korrespondent  

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  
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TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ 2012-02-27 14:37  

Wikileaks släpper hackat Bildtmejl 

London: Wikileaks är på väg att publicera över fem miljoner mejl från den USA-
baserade tankesmedjan Strategic Forecasting (Stratfor). I materialet finns uppgifter om 
utrikesminister Carl Bildt.  

Mejlen kommer troligen från hackare i Anonymous, en löst sammansatt grupp av 
nätaktivister. Stratfors chef och grundare George Friedman sade i januari att e-post hade 
stulits, men att det knappast finns något viktigt i materialet. "Den som letar efter tecken 
på en stor konspiration blir besviken", sade han. 
 
Redan i december lade Anonymous ut det digra materialet på nätet. I materialet 
refereras till uppgifter som sägs komma från en svensk medlem av Europaparlamentet 
med "mycket nära kontakter" med Bildt. 

Kampanj mot Sverige 
Carl Bildt påstås av denne anse att Sverige borde bli en stormakt i världen, och ska vid 
ett tillfälle ha kallat Rysslands president Putin för en "chetnik" (serbisk nationalist). 
Bildt sägs också ha en mycket frostig relation till Fredrik Reinfeldt. 
 
Tidningen Expressen rapporterade i förra veckan om planer inom Wikileaks på en 
kampanj mot Sverige, i samband med att Julian Assange eventuellt överlämnas hit som 
misstänkt för sexövergrepp. Kampanjplanerna kommenterades inte av företrädare för 
Wikileaks. 

 "Lite löjligt" 
Bildt kommenterade uppgifterna om sig själv via mikrobloggen Twitter. 
 
"Wikileaks har släppt obskyra mejl som säger att jag är 'väldigt lång, har fotografiskt 
minne och är väldigt smart'. Är inte detta lite löjligt," skriver Bildt, men hade i övrigt 
inga kommentarer kring uppgifterna. 

Vi brukar inte kommentera Wikileaksuppgifter och det här är uppgifter från tredje part, 
säger hans pressekreterare till TT. 

 Ska avslöja Stratfor  
Mejlen uppges vara från juli 2004 fram till december 2011. De ska avslöja företagets 
"nät av informatörer, betalningsstruktur, penningtvätt-teknik och psykologiska metoder" 
skriver Wikileaks. 
 
Stratfor beskriver sig själv som en säljare av geopolitiska analyser som bygger på 
information som hämtats in genom ett "underrättelsebaserat tillvägagångssätt". 

© Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren 
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	4.2 Granskning av språkbruk i liknande scenarion
	Andra perspektiv blir också värdefulla att sätta i samband med den här uppsatsens intentioner och målsättning. I studien An Examination of Leader Portrayals in the U.S. Business press Following the Landmark Scandals of the Early 21 st Century24F  unde...

	5. Teori och metod
	5.2 Diskursanalys som metod
	5.2.2 Social praktik enligt Fairclough
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	Dagens Nyheter, DN, säger sig vara oberoende med en politisk hållning på ledarplats som är liberal. Tidningen är fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer37F .  DN har en uttalad och specifik huvudsaklig målgrupp vilken är storstadsbo...
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	Tittar man däremot på september följande år blir det dock tydligt att förändringen hållit i sig: av de 194 artiklar som publicerades med sökordet Wikileaks omnämns Assange i hela 104 av dessa. Nämnas bör att endast 13 av de 194 artiklarna använder ord...
	I februari 2012 visar det sig att trenden sitter i. Av 274 artiklar totalt med sökordet Wikileaks har 132 av dem även sökordet Assange. Endast 56 innehåller sökordet dokument och bara 36 av de artiklar som innehåller ordet Wikileaks innehåller även or...
	Sista mätpunkten är i september 2012 och även om antalet nu sjunkit drastiskt kan det konstateras att varumärket Wikileaks i svensk tryckt press starkt kopplas till varumärket Assange: av 60 artiklar totalt nämns Julian Assange i hela 53 av dessa. End...
	6.2 Slutsats
	Siffrorna visar så klart en förenkling av innehållet i de artiklar som publicerats under sökperioden. För att veta exakt i vilket sammanhang Julian Assange nämnts i artiklarna behövs en kvalitativ studie av samtliga artiklar göras. Man skulle också be...
	6.3 Kritisk diskursanalys av artiklar
	I kommande analys av sex artiklar – tre från TT och tre från DN – ämnar jag ta reda på hur de två varumärkena omtalas, och därmed också försöka ta reda på vad denna högre grad av sammankoppling mellan de två varumärkena (Wikileaks och Julian Assange) ...
	Period 1: april 2010 Samtliga artiklar i denna undersökning har haft utgångspunkten att baseras på samma sökord: Wikileaks och Assange. För denna period fanns dock inga sökresultat bland TT:s artiklar där båda sökorden fanns med. Under april 2010 nämn...
	TT: ”Video visar hur civila dödades” TT:s artikel handlar om den hemligstämplade militärvideo som Wikileaks publicerade på sin sajt denna månad. Artikeln redovisar innehållet i videon och ger utrymme för tre kommentarer; en anonym försvarskälla som sä...
	Artikeln i sig har ett informativt fokus och liknar på många sätt just ett längre telegram, vars huvudsakliga uppgift är att rapportera en befintlig och bekräftad händelse snarare än undersöka den. Tilltalet är sakligt och ingenstans dras det några sl...
	”Se på de döda djävlarna, säger en av dem (soldaterna i filmen, författarens förtydligande). En annan svarar: fint.”
	Citatet är från artikeln och är ett av flera där just innehållet i filmen beskrivs. Beskrivningen fortsätter:
	”En av piloterna uppmanar en sårad man att ta upp ett vapen så att han får en ursäkt att skjuta igen.
	Strax efter kommer en bil för att ta hand om de döda och skadade. Även den beskjuts från helikoptern. Två barn i bilen var skadade. De evakuerades senare av amerikansk militär.”
	Artikelns författare väljer att belysa ett antal saker som sker i filmen. Det första citatet, så väl som den första meningen i andra citatet, ger en bild av soldaternas förhållningssätt till sitt handlande. Det finns inget uttalat värde i beskrivninge...
	Artikeln som helhet får anses tillhöra den retoriska gruppen objektiv. Objektivitet kan argumenteras vara en illusion eftersom det är omöjligt att inte åtminstone på ett omedvetet plan nyansera en produkt när det står en människa bakom produktionen (u...
	”Strax efter kommer en bil för att ta hand om de döda och skadade. Även denna beskjuts från helikoptern. Två barn i bilen var skadade. De evakuerades senare av amerikansk militär.”
	Wikileaks som organisation får mindre del i artikeln. Organisationen som sådan blir aldrig ifrågasatt, vare sig vad gäller syfte eller trovärdighet. Istället blir filmens autenticitet likställd med organisationens trovärdighet: de värderingar som lägg...
	DN: ”Svensk tryckfrihet lockar omstridd sajt” I DN:s artikel från april 2010 nämns Julian Assange vid ett flertal tillfällen, artikeln inleds faktiskt med hans namn. Vid varje tillfälle används både hans förnamn och efternamn. Artikeln inleds med en r...
	Denna artikel tar tydligare ställning. Språkbruk såväl som innehåll stöttar organisationens verksamhet på ett positivt sätt:
	”Det var tack vare en läcka till Wikileaks som det nyligen blev offentligt hur en amerikansk attackhelikopter angrep ett antal civilklädda personer i Irak”
	”Gång på gång har företag och myndigheter försökt få tyst på den icke vinstdrivande organisationen”
	”Wikileaks stöttas av organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna”
	”Hittills har de misslyckats och Wikileaks har kunnat upprepa sitt mantra om att vara ett ocensurerat system för läckor som inte går att spåra”
	Fetstilta värdeord (markerade av uppsatsens författare, för förtydligande) lägger tyngd på det ideologiska i organisationens arbete. Genom att berätta hur organisationen stöttas av andra organisationer vars syfte vi i dagsläget värderar som gott ges W...
	Denna artikel kan inte kategoriseras som objektiv, även om dess syfte är att informera snarare än väcka frågor eller undersöka. Istället blir den stödjande i såväl språkval som innehåll och tar ställning för organisationens arbete och motiv för sina h...
	”På torsdagskvällen kom han till Stockholm och ett möte på Åsö gymnasium för att söka nya samarbetspartners och volontärer”
	Genom att presentera hur Assange som om det är en självklarhet att han är personen i organisationen bäst lämpad att skapa nya samarbeten och visa upp sig offentligt i organisationens namn visar man också att Assange är en central och viktig person. Ha...
	Period 2: september 2010 I slutet på augusti anmäls och åtalas Julian Assange i sin frånvaro för våldtäkt. Wikileaks får fortfarande rätt stor uppmärksamhet i svensk media även dagarna innan åtalet, vilket förmodligen beror på Assanges besök i Sverige...
	TT: ”Julian Assange byter advokat” Artikeln är skriven några veckor efter att våldtäktsanklagelserna mot Assange blivit offentliga och handlar om hur Assanges svenska advokat Leif Silbersky på sin klients önskan byts ut då denne säger sig vara missnöj...
	”Den våldtäktsmisstänkte Julian Assange byter advokat. Samtidigt möts han av krav inom Wikileaks på att ta time-out som talesman medan förundersökningen pågår.”
	Två saker framgår tydligt i artikelns inledning:  artikelns författare antar att läsaren redan har viss bakgrundsinformation då rättsfallet inte vare sig här eller senare i artikelns förklaras på en mer detaljerad nivå. Det positionerar textproducente...
	Det andra vi kan utläsa är att Assange inte har förtroendet i sin organisation. Nu vill man istället separera sig från Assange, åtminstone medan pågående rättsfall. Detta är artikelns andra stora innehållspunkt och får också i artikeln mer utrymme sen...
	Ett uttalande från Assange finns också med i artikeln, citerat från en intervju i TV4. Detta gäller de aktuella anklagelserna och inte advokatsbytet, som avklaras mer eller mindre i artikelns inledning. Under mellanrubriken ”Antyder vendetta” beskrivs...
	Man använder översättningar av ord som Assange själv brukat i den TV-intervju citaten är hämtade från. Detta innebär att betydelsen av ordvalen inte går att koppla till författaren av artikeln utan bör kopplas till Assange själv. Dock blir det tydligt...
	”I have never done anything unconsentional in my private life, and, in Sweden or anywhere else, and any other sort of allegations is simply false.”
	(fritt översatt: ”jag har aldrig gjort något i mitt privatliv mot någons vilja, vare sig i Sverige eller någon annanstans, och alla sådana anklagelser är helt enkelt falska.”)
	Här bestrider Assange tydligt anklagelserna. Han använder ord som vilja, privatliv och falska. Det är starka ord som vi ofta knyter till vår personliga integritet och det känslomässiga snarare än det pragmatiska. Att välja detta citat snarare än ett d...
	Artikeln är helt tydligt mer kritisk (åtminstone till Assanges person) och än den artikel som publicerades av TT i april samma år. Formuleringarna är deduktiva och antyder tydlig frågesättning av Assanges oskuld. Genom att belysa organisationens indir...
	DN: ”Wikileaks grundare misstänkt – igen” En laddad rubrik som förmodligen delvis formulerats för att locka till läsning, men som också får retorisk betydelse. Tankestrecket och ordet igen ger utrymme för två tolkningar: antingen att Assange nu än en ...
	I denna artikel refereras det oftast till Assange, förnamn används endast två gånger; inledningsvis och i slutet av artikeln (endast Assange används mer än dubbelt så många gånger).   Ordet våldtäkt används fyra gånger i denna förhållandevis korta art...
	”Assange nekar till alla anklagelser.”
	Och senare i texten:
	”- Det verkar vara något slags rättslig cirkus, säger Assange som förnekar brott.”
	Detta är trots innehåll (det vill säga det utrymme som ges för Assanges nekande) inte formuleringar och ordval som skapar empati kring Assanges person hos mottagaren. Det framgår visserligen att Assange anser sig vara oskyldig, och det språkval som gj...
	”Under mina 40 år som advokat har jag inte varit med om något liknande och flera internationella nyhetsbyråer som jag talat med undrar hur den svenska rättsstaten fungerar, säger Assanges försvarare Leif Silbersky till DN:”
	Artikeln kan kallas undersökande, men förmodligen inte av Assange eller hans trovärdighet. Det är inte heller Wikileaks som ifrågasätts då organisationen bara nämns för att presentera Assange. Assange målas fram som indignerad och det svenska rättsyst...
	Period 3: februari 2012 I februari 2012 är en majoritet i svensk media överens om att protagonist/antagonistpositionen mellan USA och Wikileaks är förhållandevis ointressant. Få rapporteringar i Sverige behandlar USA:s kommentarer kring vad organisati...
	TT: ”Wikileaks släpper hackat Bildtmejl” TT:s artikel om det släpp med hackat material där bland andra Carl Bildt nämns finns en distinkt språkskillnad från tidigare artiklar; formuleringar som uppges, ska avslöja, eventuellt, påstås och sägs i beskri...
	”Stratfors chef och grundare George Friedman sade i januari att e-post hade stulits, men att det knappast finns något viktigt i materialet. ’Den som letar efter ett tecken på en stor konspiration blir besviken’, sade han.”
	Även underrubrikerna i artikeln tar ställning: ”Kampanj mot Sverige” och ”Lite löjligt” ger tydliga retoriska signaler som sänker organisationens trovärdighet. Producenten förlöjligar organisationen och eftersom artikeln är relativt kort och inte så i...
	Tilltalet säger något om de konventioner som finns i tryckt media, specifikt sett den berörda tidningen, men också vilka konventioner som finns i vår språkstruktur. Här är tonfallet milt raljerande, man lägger fokus på sådant som målar fram såväl Wiki...
	Assange nämns i artikeln och på vilket sätt blir avgörande för artikelns läsning;
	Tidningen Expressen rapporterade i förra veckan om planer inom Wikileaks på en kampanj mot Sverige, i samband med att Julian Assange eventuellt överlämnas hit som misstänkt för sexövergrepp.”
	Utan egentlig relevans för det materialsläpp som artikeln påstår sig handla om lägger textproducenten in en andrahandsnyhet (det viss säga ett upprepande av en redan rapporterad nyhet) i sammanhanget och ger denna information ett tyngre, intertextuell...
	Artikeln är deduktivt formulerad och ifrågasätter tydligt såväl Wikileaks som Assanges trovärdighet. Organisationens syfte med sitt arbete ifrågasätts också och relevansen i materialet som artikeln egentligen handlar om baserat på rubriken är tydligt ...
	DN: ”Assanges mål inlett i högsta domstolen” Det som utmärker sig i denna artikel allra mest är hur textproducenten valt att låta kvinnornas advokat få mer utrymme i artikeln. Där tidigare Assanges advokater fått kommentera olika händelser låter man n...
	”- Regelverket är enkelt. Om det här inte skulle sluta med att han överlämnas, då kan man skrota den europeiska arresteringsordern, för då fyller den ingen funktion, har Clas Borgström sagt.”
	Att ge kvinnorna i rättsfallet en röst i artikeln snarare än Assanges advokat ger mottagaren en professionell relation till kvinnorna. De ges en auktoritär och trovärdig position som får ses som värdig och saklig, de har uttalat rätten på sin sida och...
	Assange själv ges också utrymme att kommentera:
	”Jag har inte åtalats för något brott i ett enda land. Trots detta är den europeiska arresteringsordern så restriktiv att den förhindrar brittiska domstolar att överväga fakta i ett mål. Och jag hävdar fortfarande att jag är oskyldig, sade en besviken...
	Assange tillskrivs en känsla av textproducenten, vilket gör honom sårbar. Just ordvalet besviken ger Assange en något gnällig roll. Visserligen ger det också Assange ett mått av mänsklighet, men annorlunda formulerat kanske denna mänsklighet skulle ha...
	”Julian Assange har konsekvent försökt förhala rättsprocessen.”
	”Få nya uppgifter har dykt upp som kan fria Assange.”
	[…]”Julian Assange hävdade åter sin oskuld:”
	Assange, som även här också presenteras till största delen enbart med efternamn, kopplas fortfarande starkt till Wikileaks:
	”Idag inleds förhandlingar mot Wikileaks grundare Julian Assange.”
	”Med undantag för ett framträdande i rysk tv, då satellitkanalen Russia Today i slutet av december tillkännagav att Assange ska bli värd för en pratshow, har Wikileaks grundare hållit en låg profil.”
	Assanges roll i organisationen framhålls alltså fortfarande tydligt. I text där organisationen hållits fram som en god kraft med ädla motiv har den starka kopplingen mellan organisationen och personen varit till Assanges fördel. Som omtalad grundare t...
	Artikeln är deduktiv och kritisk, sett ur ett diskursivt perspektiv. Textproducenten tar parti för det riktiga i en utlämning och genom att låta kvinnornas advokat, ”samtliga rättsinstanser” och högsta domstolen vara rösten för detta skapas ett sannin...
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	I de texter som tagits från slutet av analysperioden används dels helt andra ord, och dels hålls ett helt annat fokus. Här beskrivs insatser från organisationen som löjliga och poänglösa, och Assange som en något narcissistisk person vars oskuld ter s...
	Balansen skiftar i den nytta mellan organisation och person som tidigare funnits: den täta sammankoppling mellan person och organisation (något Assange hjälpt till att cementera vid många tillfällen) gör att organisationens trovärdighet sjunker i samm...

	8. Slutdiskussion
	Det är svårt att säga säkert vilket som påverkat vad. Tittar man på omvärldens syn på USA (som på många sätt medialt utmålats som Wikileaks stora fiende, allra minst av Wikileaks själva) under våren 2010 är det kanske inte så konstigt att en aktör som...
	Att Wikileaks motiv definieras av vår diskursiva bild av godhet snarare än vad de själva uttalat innebär självklart inte att Wikileaks arbete inte varit gott eller med goda intentioner. Det väsentliga är hur bilden av organisationen, dess drivkraft oc...
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	Det i sig kunde kanske också ha påverkat hans egen trovärdighet i rättsfallet. Det går att spekulera men aldrig veta säkert vad som skulle kunna ha hänt med dessa två varumärkens trovärdighet ifall Assange handlat annorlunda. Klart är åtminstone att f...
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