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Abstract
Kandidatuppsats i Journalistikvetenskap, 15hp

Institutionen för Journalistik, Media och Kommunikation – JMK, Stockholms universitet

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Wikileaks agerande porträtteras i svensk dagspress, 

om skribenterna tar ställning för eller emot Wikileaks samt om porträtteringen har 

förändrats efter anklagelserna mot dess talesman Julian Assange.

Vi analyserar tio ledarartiklar, framtagna genom ett obundet slumpmässigt urval som 

publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under år 2010. Vår teoretiska ram bygger på 

Lars Nords teori om ledarartiklar, Baldwin van Gorp och Gaye Tuchmans teorier om framing samt 

Allan Grahams teorier om intertextualitet. Vår metod är en retorisk analys, kompletterat med en 

komparativ studie i före och efter anklagelserna.

Undersökningen visar att Wikileaks porträtteras i svensk dagspress som en 

organisation vilken måste ta sitt ansvar. Majoriteten av ledarskribenterna tar ingen tydlig 

ställning för eller emot Wikileaks. Med undantag för två artiklar vars skribenter tydligt 

uttrycker sina åsikter. Det urskiljs ingen tydlig skillnad mellan artiklarna före och efter 

anklagelserna, dock visar de senare artiklarna en mer kritisk hållning mot Wikileaks.

I porträtteringen av Wikileaks är det inte organisationens existens som debatteras utan 

snarare dess konsekvenser, ageranden och vem som bär det publicistiska ansvaret för det 

material som läcks. 

NYCKELORD: Wikileaks, Julian Assange, ledarartikel, dagspress, våldtäktsanklagelser, läcka, 

porträttering
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1. Inledning 
Wikileaks grundades år 2006 och är en organisation som publicerar hemligstämplat, 

censurerat eller på annat sätt skyddat material. Organisationens databas kan var och 

när som helst läsas av vem som helst. Materialet lämnas av så kallade 

whistleblowers, personer, med insyn i regeringar eller företag, som vill 

uppmärksamma och offentliggöra information och interna brister. Materialet från 

Wikileaks har fått stort fokus i media och även möjliggjort för kritik av berörda 

aktörers agerande och beslut. Organisationen har bland annat uppmärksammats för 

att ha läckt material som gett upphov till att granska USA, en av världens starkaste 

supermakter.1

Julian Assange, Wikileaks grundare och talesman, är en australiensisk journalist 

och programutvecklare med bakgrund som hacker2. Idag är han känd världen över, 

dels för sin roll som talesman för Wikileaks, dels för att han i augusti 2010 

anklagades för våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande3. 

 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har rapporterat om Wikileaks material 

sedan organisationen läckte en film från Irakkriget. Wikileaks är tidningarnas källa 

men organisationen i sig är också innehåll till tidningarnas nyheter. Trots detta har det 

i dagspress debatterats om huruvida organisationens agerande är moraliskt rätt och 

motiverat.

2. Syfte
Vi vill undersöka hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet retoriskt speglar 

Wikileaks agerande, om de tar ställning för eller emot Wikileaks i sina ledarartiklar, 

samt om porträtteringen av Wikileaks har förändrats efter anklagelserna mot dess 

talesman Julian Assange.                      

1 Dokumentär, Julian Assange – världens kärleksaffär, SVT1, 7 april 2011 kl.20.00 [2011-04-15] 
2 Nationalencyklopedin, engelsk term, ursprungligen för ”en person som envetet kodar datorprogram”, 
http://www.ne.se/lang/hacker [2011-04-15] 
3 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/assange-julian, [2011-03-28]
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3. Frågeställningar
1. Hur porträtteras Wikileaks i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters ledarartiklar 

under 2010?

2. Hur påverkar rapporteringen före och efter anklagelserna mot Julian Assange 

porträtteringen av Wikileaks?

4. Bakgrund
Det här avsnittet har för avsikt att förklara de händelser kopplade till Wikileaks som 

nämns i ledarartiklarna.

I april 2010 läckte Wikileaks det material som skulle göra organisationen känd 

världen över. De läckte en film från Irakkriget 2007. Filmen visar hur en grupp 

obeväpnade civila skjuts ner av en amerikansk attackhelikopter, som även fortsätter 

beskjuta de skadade när en minibuss stannar för att hjälpa de sista överlevande. Två 

av offren var anställda vid nyhetsbyrån Reuters. 4

I juli samma år läcker Wikileaks det material som blev deras andra stora läcka. 

Organisationen offentliggör hundratusentals sekretessbelagda militära dokument från 

kriget i Afghanistan.5

En amerikansk soldat, Bradley Manning, som var stationerad i Bagdad, är idag 

misstänkt för att vara huvudkälla till både filmen från Irak och dokumenten om kriget 

i Afghanistan som läckts via Wikileaks6. Manning riskerar idag 52 års fängelse i 

USA.7 Senare samma år i november läcker Wikileaks sin tredje stora läcka, och för 

2010 den sista, 2,8 miljoner amerikanska diplomatrapporter om kontakter med 

främmande stater.8

4 Dokumentär, Wikileaks med läckan som vapen, SVT 2, 12 december 2010 kl.20.00 [2011.04.27]
5  Ibid.
6  Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/wikileaks/wikilackans-straff-ses-som-ett-svek [2011.05.05]
7 Dokumentär, Wikileaks med läckan som vapen, SVT 2, 12 december 2010 kl.20.00 [2011.04.27]
8 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/rep/Wikileaks-och-andra-l%C3%A4ckor?i_h_word=irak+Wikileaks 
[2011.04.27]
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5. Material och avgränsning
Vi har valt att analysera våra frågeställningar utifrån ledarartiklar (exklusive bild och 

rubrik) i svensk dagspress. Valet ledarartiklar grundar vi på deras tydliga 

argumentation, vilket vi anser intressant. Ledarartiklarna är publicerade i Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter, två av de största dagstidningarna i Sverige. 

Avgränsningen till enbart ledarartiklar under 2010 beror på överflödet av material 

och vi är tvungna att avgränsa oss till ett år. Vi anser oss få tillräckligt med variation 

och bredd i materialet för att kunna genomföra vår analys. År 2010 är även det år 

som Julian Assange blev anklagad för våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande. 

Vi kommer att gruppera ledarna i kategorierna ”före anklagelserna” och ”efter 

anklagelserna”. Urvalet bestäms genom ett obundet slumpmässigt urval9 där 

ledarartiklarna från år 2010, oavsett tidning, kategoriseras i ”före” och ”efter” och 

sedan slumpas fem av varje ut, totalt 10 stycken artiklar. Samtliga ledarartiklar 

hittade vi i mediearkivet, sökord: Wikileaks, från januari till december år 2010. 

FÖRE:

Mer än en skandal i Wikileaksskandalen, SVD, 2010-04-07

Wikileaks: Liten sajt stjälper lass, DN, 2010-07-27

De läcker, vi rapportera, SVD, 2010-07-27

Afghanistan: När svårt blev svårare, DN, 2010-07-29

Läckande moral, DN, 2010-08-14

EFTER:

Läckande diplomati, DN, 2010-11-30

Wikileaks: Kampen om kablarna, DN, 2010-12-10

Ombytta roller, DN, 2010-12-11

Moraliskt moras under Wikileaks, SVD, 2010-12-13

Wikileaks småpåve, DN, 2010-12-22

9 Helge Østby et al, Metodbok för medievetenskap, 2004, Liber: Malmö, s.245
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6. Tidigare forskning 

6.1 Porträtteringen av företagsledare i ekonomiska kriser

David R. Hannah och Christopher D. Zatzick publicerade, år 2008, studien An 

Examination of Leader Portrayals in the U.S. Business Press Following the  

Landmark Scandals of the Early 21st Century i Journal of Business Ethics. De ville 

undersöka hur amerikansk affärsmedia porträtterade två företagsledare före och 

efter en ekonomisk skandal. Materialet bestod av 180 artiklar från tidningarna 

Business Week, Fortune och Forbes magazine. 90 artiklar var från fem år före 

skandalen och resterande från fem år efter. 10

Deras teoretiska utgångspunkter var framing och agenda-setting, där de ville se 

hur stor påverkan tidningarna hade på porträtteringen i en komparativ studie. 

Forskarnas metod var en kvantitativ innehållsanalys, där de fokuserade på vilka 

etiska ord tidningarna använde, såsom etik, moral och integritet. 

Operationaliseringen av teorierna resulterade i tre teser: 

1. Medias porträttering förändras för att inkludera etik och moral efter skandalen.

2. Medias porträttering förändras men enbart marginellt inom vissa ramar.

3. Medias porträttering förändras inte.11

Resultatet av studien var att tes 1 och 2 falsifierades och att tes 3 stärktes. 

Forskarna såg ingen förändring i medias porträttering efter skandalen, den 

moraliska vinkeln saknades. Den förändring av medias agenda-setting och framing 

som förutspåtts slog inte in, så länge ”ramen” är trovärdig och inte ifrågasätts 

kommer den gälla. Det upptäcktes dock att innan skandalen framställdes ledarna 

som visionärer med innovativa och intelligenta egenskaper. Efter skandalen 

porträtterades dem istället som självsäkra ledare som planerade noga och tog risker 

därefter.12

Studiens frågeställning liknar vår egen undersökning och kan därför vara 

intressant att följa, trots skillnaderna i undersökningsområde. Deras studie är även 

10 David R. Hannah och Christopher D. Zatzick, An Examination of Leader Portrayals in the U.S. Business Press  
Following the Landmark Scandals of the Early 21st Century, 2008, Journal Business of Ethics  
11  Ibid.
12  Ibid.
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komparativ, som vår och använder teorier om framing, därmed kan deras resultat bli 

intressant vid vår slutdiskussion. 

6.2 En studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress

Forskaren Lars Nord studerar, i sin avhandling Makten bakom orden – en studie av 

ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress vid Mitthögskolan 1998, den 

svenska dagspressens ledarsidor med avseende på innehåll och produktionsvillkor. 

De centrala frågeställningarna är i vilken utsträckning och under vilka 

förutsättningar en partipress fortfarande kan existera i form av partipolitiskt 

följsamma ledartexter och vilka produktionsvillkor som kan vara betydelsefulla när 

forskaren ska förstå varför ledarsidorna ser ut som de gör.13

Nord studerade ledarsidornas innehåll med hjälp av en kombinerad 

kvalitativ och kvantitativ metod. Texterna undersöktes utifrån en text- och 

innehållsanalys, vars resultat kodades och tilldelades olika värden som presenterats 

i tabeller och diagram.14

Materialet bestod av artiklar från 22 svenska tidningar studerade på tre olika 

nivåer; internationell-, nationell- och regional politisk nivå. Artiklarna har studerats 

parallellt med relevanta politiska dokument som visar på om tidningarna följer den 

partipolitiska riktningen.15

Nord menar att på ledarsidorna är det meningen att läsaren ska ha möjlighet 

att återfinna dagens innehållsmässigt viktigaste och mest genomarbetade texter.16 En 

ledarsida består vanligen av en huvudledare, det vill säga en längre text i vad som 

bedöms som dagens viktigaste ämnen. Vid sidan av den finns ofta underledare eller 

kortare texter. Där finns även möjligen några ledarstick innehållande summariska 

konstateranden eller raljanta kommentarer, mer avsedda att roa eller förarga än att 

tillföra ny kunskap.17 

13 Lars Nord, Makten bakom orden – en studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress, Rapport 1998:7,  
1998, Mitthögskolan, s.5
14  a.a., s.14
15  a.a., s.14,16
16  a.a., s.19
17  a.a., s.18
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Till skillnad från nyhetsartiklar är ledarsidorna värderande till sin natur med tydliga 

åsiktsmässiga rekommendationer och ställningstaganden18. Ledarskribenters 

uppdrag är att fritt granska och kommentera samhälleliga företeelser utifrån en 

given ideologisk, och i varierande grad formbar, referensram19. Lars Nords 

avhandling stödjer hans senare bok och vår teori kring ledarartiklar, vilket 

underlättar förståelsen kring varför vårt material ser ut som det gör. 

7. Teori 
     7.1 Ledarartikel 

Forskaren Lars Nord anser att granskande journalister ska vara den tredje statsmakten 

i samhället och att det är bland annat i ledarartiklar som journalisten får chans att 

uttrycka sin åsikt om makthavare och regering. Politiker, journalister och läsare 

brukar vara eniga om att ledarens funktioner är att ge information så att medborgare 

och politiker kan ta ställning i samhällsfrågor, att granska och kontrollera olika 

makthavare samt att främja dialog inom organisationer och grupper.20

Ledarens funktion som kommentator konkurrerar med nya medier, av den 

anledningen att medborgare själva håller sig uppdaterade och har fler valmöjligheter 

än tidigare. Även den politiska ledaren har ersatts av nya förhållningssätt. Ledarna 

som tidigare varit kopplade till att övertyga nya väljare präglas idag enbart av en 

underförstådd oberoende politisk färg, som på ett mindre tydligt sätt manifesteras i 

artiklarna. Den idag idéstyrda ledaren ska engagera individen i att vara en aktiv 

opinionsbildare genom att föra fram idéer om hur samhället bör styras och 

kommentera det politiska skeendet.21 

Under vårt analysarbete av ledarartiklar och i diskussionen av resultat är det 

viktigt som forskare att förstå vad materialet har för underförstådda riktlinjer och 

motiv.

18  a.a., s.21
19  Lars Nord, Makten bakom orden – en studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress, 1998, s.22
20 Lars Nord, Vår tids ledare - en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, 2001, 
Carlssons bokförlag: Stockholm, s.73
21  a.a., s.219
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     7.2 Framing

Framing är ett centralt begrepp inom journalistiken, där information måste 

presenteras så att de uppmärksammas och blir lättförståelig. Genom framing, som på 

svenska kan översättas till framställning/inramning, har skribenten möjlighet att 

vinkla sitt budskap.22 

Nyhetsorganisationer formar vår kunskap genom att sprida information som 

samhället vill, behöver och bör ta del av. Studier har indikerat att nyhetsmedier spelar 

en viktig roll när samhällets politiska agenda bestäms. De ämnen som får störst 

utrymme i media är de ämnen som publiken troligtvis identifierar som aktuella 

nyheter. Utöver detta så har nyhetsmedier makt att forma nyhetskonsumenters åsikter 

om ämnen som de är okunniga i. Nyhetskonsumenterna anammar även mediernas 

språk när de i sin tur diskuterar nyheterna, till exempel under kriget i Vietnam när 

unga män, som vägrade ta värvning, ville kalla sig draft resisters [motståndare till  

militärtjänst]. I media nämndes de som evaders [smitare] vilket också 

nyhetskonsumenterna kom att kalla dem. Nyhetsspråket har en speciell relation till 

människors syn på världen, den både ramar in och skapar diskurser. 

Nyhetsorganisationer förmedlar observationer men styr även dem, de rekonstruerar 

vår bild av världen.23

Forskaren van Gorp anser att framing är socialt konstruerat och kulturellt 

bundet. Dessa omedvetna och naturliga ramar – naturliga i den aspekten att de inte 

ifrågasätts av nyhetskonsumenten – är latenta och går i arv till nästa generation. De 

används inom journalistiken för att presentera och värdera nyheter på ett sätt som 

bestäms av journalisten, om än omedvetet.24 Genom framställning minskar 

tolkningsmöjligheterna för läsarna och nyheten blir lättförståelig25.  

Det kan vara svårt att upptäcka hur skribenten går till väga vid framställningen 

av nyheten. Då är det viktigt att förtydliga att framing kan ersättas med andra 

definitioner som till exempel argumentation, men att dess funktion kan vara den 

22 Nationalencyklopedin, www.ne.se/framing [2011-03-27] 
23 Gaye Tuchman, Making news – a Studie in the Construction of Reality, 1978, The Free Press: New York, 
s.2, 107 
24 Baldwin van Gorp, The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In” i ”Journal of 
Communication”, 2007, Vol.57 (1), s.61
25 a.a., s.63
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samma.26

   Framställningen, ramen, yttrar sig i en artikel genom olika verktyg, såsom 

ordval, exempel, metaforer, beskrivningar, argument och visuella bilder. Alla 

tänkbara verktyg som verkar mot samma budskap utgör en del av ett rampaket. 

Verktygen binds samman under ett centraliserat tema, vilket är ramen som förser 

rampaketet med dess sammanhängande struktur.27 

Framing skapas med hjälp av utvalda verktyg, men den bestämda ramen 

uppstår när budskapet tolkas av skribenten och dess läsare i en kognitiv process. 

Framing säkerställer att budskapet inte blir för komplicerat för läsarna utan att de 

förstår händelsen i sin helhet.28 

Framing kan liknas med inramningen av en passepartout där nyheten är pappret 

och framställningen är mallen som vinklar budskapet29. För att kunna urskilja den 

mallen och tolka våra resultat av analysarbetet kan framing underlätta för förståelsen 

i varför porträtteringen ser ut som den gör. 

 7.3 Intertextualitet

Moderna teoretiker betraktar texter, oavsett om de är litterära eller icke-litterära, som 

utan någon självständig betydelse. De är vad teoretikerna kallar för intertextuella. 

Läsare kastas in i ett nätverk av textuella relationer. Texten måste tolkas för att läsare 

ska kunna upptäcka dess mening eller innebörd och för att kunna spåra intertextuella 

förbindelser. Att läsa blir därmed en process av att växla mellan texter. Mening blir 

något som finns mellan en text och andra texter som den refererar och hänvisar till. 

En text är beroende av det textuella nätverket, i det samspelet får den betydelse och 

blir intertextuell.30 

Ord som saknar en tydlig betydelse, som till exempel ordet så eller ljudet ah 

och ooh, i andra än språkliga sammanhang kan få många olika betydelser när man ser 

på situationen mellan avsändare och mottagare. Den mest avgörande språkliga 

aspekten, ur detta perspektiv, är att alla språkval svarar på tidigare uttalanden och det 

26 a.a., s.61
27 a.a., s.64
28  Van Gorp, 2007, s.65
29  a.a., s.60
30  Graham Allan, Intertexuality – the New Critical Idiom, 2000, Routledge: London, s.1
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redan existerande mönstret för mening och utvärdering. Man kan heller inte förstå ett 

yttrande om det saknar anknytning till framtida uttalanden och verk.31 

Vi avser med begreppet intertextualitet, utöver det som nämnts ovan, att det 

sker när medier citerar eller refererar till varandras information. Vi vill försöka förstå 

vilken betydelse det har när skribenterna använder sig av just intertextualitet i vårt 

material.

8. Metod
En retorisk analys studerar på vilka sätt människor kommunicerar, närmare bestämt 

med vilka verktyg som används för att övertyga. Vid en retorisk analys av en text bör 

den bedömas utifrån frågan: på vilket sätt fyller den sin funktion? Forskaren tolkar 

textens innehåll, talarens avsikt och budskapets möjliga effekt. Grundprincipen för 

retorisk analys av texter skiljer sig marginellt från ett hermeneutiskt tolkande; textens 

delar kan bara förstås utifrån helheten men samtidigt måste en förståelse av helheten 

bygga på förståelsen av delarna.32

När forskaren har studerat textens helhet, tittar denne närmare på någon av 

textens delar, exempelvis argumentationen. Efter att ha kartlagt delen, analyserar 

denne dess funktion för helheten och förhoppningsvis med ny insikt. Utifrån den 

fördjupade förståelsen studerar forskaren textens alla delar, för att till sist tycka sig 

förstå textens avsikter.33

Forskaren bör ta hänsyn till att tolkningen alltid baseras på en förförståelse och 

ett forskningsintresse. Valet av forskning, oavsett metod, resulterar alltid i ett 

subjektivt val. Även metod och begrepp väljs utifrån värderingar och erfarenheter.34

Eftersom retorik är en komplex del av mänsklig kommunikation går det inte att 

presentera ett bestämt schema, utan forskaren får själv välja vilka verktyg och 

begrepp som kan anpassas till forskningsområdet. Ingen metod inom retoriken är 

korrekt och riktig, eftersom det inte är möjligt att fånga upp samtliga aspekter i en 

retorisk företeelse. Av den anledningen är det viktigt att forskaren noggrant definierar 
31  a.a., s.19
32  Maria Karlberg och Brigitte Mral, Heder och påverkan – att analysera modern retorik, 1998, Natur och Kultur: 

Stockholm, s.12
33  Ibid.
34  Ibid.
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sina valda verktyg och förklarar deras relevans i analysen, för att slutligen kunna 

upptäcka språkliga finesser, strategier och manipulationer.35 

8.1 Studera kontexten

Utgångspunkten i en retorisk analys är kontexten, den retoriska situationen. Retoriska 

yttringar är alltid bundna till situationen. En text har alltid en förhistoria och ett 

efterspel, så det är dess konkreta syfte som först och främst bör kartläggas.36

För att studerar kontexten i en retorisk analys bestäms även textens genre. Detta 

för att se vilka normer som präglar textens karaktär. Här undersöks även textens 

relation till andra texter, det vill säga dess intertextualitet. 37

Textens retoriska genre ska också studeras, det kan antingen vara genus 

deliberativum (politiskt övertygande), genus demonstrativum (ceremoniella, 

högtidlig) eller genus judiciale (moral predikande).38

8.2 Medel för att övertyga

I en retorisk analys ska forskaren undersöka vilka medel som används för att 

övertyga läsaren. Det finns tre klassiska byggstenar: ethos, logos och pathos.39

Ethos övertygar med hjälp av personlighet och trovärdighet, det spelar ingen 

roll hur sann informationen är om det inte verkar pålitligt. Det kan ibland verka som 

att det är viktigare att ha ett starkt ethos än att tala sanning. Som läsare har du sällan 

chans att granska vad som är sant i nyhetsflödet, men kan snarare bedöma 

informationens tillförlitlighet. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är exempel på 

medier som anses seriösa och tillförlitliga, de har därmed etablerat ett starkt ethos. 

Det hör till ethos att försöka skapa en samhörighetskänsla genom att hänvisa till 

gemensamma intressen, värderingar och erfarenheter.40

Logos övertygar med hjälp av fakta och förnuft, skribenten informerar och 

undervisar sina läsare. Texten ska vara rik på fakta för att kunna bygga en saklig 

35 Karlberg och Mral, 1998, s.19-20
36  a.a., s.22
37  Ibid. 
38  Karlberg och Mral, 1998, s.22
39  a.a., s.31
40  a.a., s.31, 33
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argumentation och vilken grad av logos som urskiljs ska undersökas. Skribenten bör 

ta hänsyn till läsarnas förkunskaper och intressen, samtidigt som mängden av 

information kan vara medveten. En skribent kan lättare försöka vinkla sin text med 

bristande information.41

Pathos övertygar med hjälp av skribentens och läsarens känslor. Skribentens 

syfte är att väcka exempelvis engagemang, förtvivlan och upprördhet. Ett effektivt 

sätt är att anspela på sina egna känslor, vilka lätt kan smitta av sig.42

8.3 Argumentationsanalys

Forskaren ska genomföra en detaljerad argumentationsanalys med syfte att förstå 

textens argumentativa struktur. Huvudargumenten utgör ofta kärnan i en övertygande 

text men den kan bygga på flera argument, det vill säga skribentens uppfattningar. 

Argumenten kan vara dolda i texten, de kan ändras under argumentationens gång och 

samtidigt vara svårtolkade. Det är därför viktigt för analysen att urskilja skribentens 

huvudargument, stödargument och om denne bemöter tänkbara motargument eller 

motsäger sin egna argumentation.43

Argumenten kan formuleras som direkta påståenden, frågor, citat eller 

berättelser. Ofta finns det ett eller flera huvudargument med tillhörande 

stödargument, de kan ordnas i en hierarkiskt fallande ordning, vilket gör analysen av 

hållbarhet och relevans tydligare. Detta bör i sin tur vägas mot textens kontext.44

Textens argumentativa struktur bestäms utifrån skribentens argumentation. En 

induktiv struktur är inkluderande, ger intryck av att vilja diskutera och ger exempel så 

att läsaren kan få en egen uppfattning. En deduktiv struktur bjuder inte in till samtal 

utan klargör sakförhållanden och vill inte bli ifrågasatt. Ofta samspelar de två 

strukturerna, men vanligtvis dominerar ett av dem.45 

8.4 Stilanalys

Forskaren urskiljer vilka stilfigurer som skribenten använder. Stilfigurerna ska skapa 

41  a.a., s.34
42  Ibid.
43  Karlberg och Mral, 1998, s.36
44  a.a., s.37-38
45  a.a., s.43-44
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en variation i texten och framkalla känslor hos läsaren och är medel för att förtydliga, 

framhäva och förklara skribentens budskap. Genom formuleringar som avviker från 

det naturliga kan skribenten uppnå en viss effekt för att övertyga. Stilfigurerna är en 

del av argumentationen, de leder läsaren till att se på en omständighet ur en bestämd 

vinkel.46

Stilfigurerna kategoriseras i två grupper som nämns som troper och ornament. 

Troper betyder vändning och används när ordens bokstavliga mening inte räcker till 

för att säga det man vill. Ornament bygger på olika typer av mönster och strukturer 

som ska ge texten variation och rytm, de orden behåller sin bokstavliga mening.47

Följande troper fanns i ledarartiklarna:

Metafor: En bild där ett ord överförs till ett sammanhang, där det naturliga inte passar 

in48. Exempelvis att en person flyger fram, istället för att springa snabbt [eget 

exempel].

Metonym: En del får representera helheten. Begreppen ska vara nära besläktade med 

varandra.49 Exempelvis att Sverige blir ett metonym för svenska idrottslag, när de 

vinner internationella tävlingar [eget exempel]. 

Sentens: En kärnfull sats som tycks innehålla en evig och allmängiltig sanning. 

Exempelvis Inget varar för evigt.50

Interrogatio: En retorisk fråga, det vill säga en fråga som inte kräver något svar. Det 

är mer ett påstående än en fråga.51 Exempelvis Men är det verkligen bra? [eget 

exempel]

Allusion: En anspelning på litteratur, händelser, personer eller företeelser52. 

Exempelvis att likna en person till Pippi Långstrump [eget exempel].

Liknelse: En sak liknas till någonting annat. Exempelvis, Min älskade är vacker som 

en sommardag.53

Sarkasm: En hånfull ironi54. Exempelvis som reaktion till ett dåligt skämt, du borde 
46  a.a., s.46
47  a.a., s.46-47
48  a.a., s.50
49  Karlberg och Mral, 1998, s.50
50  a.a., s.51
51  a.a., s.50
52  a.a., s.49
53  a.a., s.50
54  a.a., s.51
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bli komiker [eget exempel].

Ordspråk: Uttrycker något som liknar en allmän sanning och är hämtat ur folkmun55. 

Exempelvis, Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket [eget exempel].

Ordstäv: En fras som börjar med ett ordspråk och fortsätter med en referens till en 

påhittad upphovsman, ofta för att skapa en komisk poäng. Exempelvis, Nu ska vi se,  

sa den blinde till den döve. 56

Följande ornament fanns i ledarartiklarna:

Antites: Synonym för motsats, exempelvis dag - natt.57 

Anafor: Upprepning av samma ord i början av två eller tre satser. Exempelvis, jag 

kom, jag såg, jag segrade.58

Asyndeton: När konjunktionerna har avlägsnats från satserna och uteslutits. 

Exempelvis, jag kom, jag såg, jag segrade.59

9. Analys 
Samtliga artiklar i undersökningen är av genren ledare, vilket utmärker sig genom att 

vara argumenterande och åsiktsbildande. Det skapar en gemensam kontext.       

    Författarna Maria Karlberg och Brigitte Mral menar att de båda tidningarna, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, klassificeras som seriösa och tillförlitliga 

auktoriteter och har därmed etablerat ett förutsatt ethos. En artikel som innehar ett 

starkt ethos betyder att skribenten, innehållet och mediet bedöms som mycket 

trovärdiga och då ifrågasätts inte informationens sanningshalt. Det resulterar i att 

läsaren snabbt bedömer artiklarna som tillförlitliga.60 

Avslutningsvis sammanfattas artiklarna i teman för att lättare kunna se vilka 

ämnen, relaterade till porträtteringen av Wikileaks, som dominerar. Vi ämnar utifrån 

dessa teman att besvara våra frågeställningar. 

55  a.a., s.50
56  Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/ordst%C3%A4v [2011-04-13]
57  Karlberg och Mral, 1998, s.51
58  Ibid.
59  Ibid.
60  Karlberg och Mral, 1998, s.31
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9.1 Ledarartiklar före anklagelserna mot Julian Assange

9.1.1   Mer än en skandal i Wikileaksskandalen  , SVD 2010-07-04  

En specifik kontext är den film som artikeln behandlar. Den visar hur tolv 

obeväpnade människor skjuts ner av amerikanska soldater i Irak 2007, och den 

upprördhet som den väckt. En annan aspekt i kontexten är hur Wikileaks avslöjar 

USA:s försök att mörka händelsen, då filmen varit sekretessbelagd och på så sätt 

väckt en kritik mot supermakten. Textens retoriska genre är genus deliberatium, 

skribentens mål är att övertyga läsarna och sprida sin åsikt. 

    Skribenten använder genomgående sig av logos. Texten beskriver både filmen 

och dess konsekvenser till den grad att läsarna knappt behöver se filmen för att förstå 

dess innebörd. Trots artikelns korta längd är den rik på fakta och inga stavelser är 

onödiga, vilket gör att textens teser underbyggs med trovärdiga fakta-argument. 

Skribenten tar även i beaktning att läsarna möjligtvis inte har hört talas om läckan 

tidigare och förutser inga förkunskaper. Men skribenten förväntar sig dock väcka 

upprörda känslor (pathos) hos läsarna. Genom de rikliga faktabeskrivningarna av 

filmen vill skribenten visa sin negativitet inför USA:s krigsföring som ska smitta av 

sig. 

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument 1. ”Krig gör människor cyniska och hårdhudade”.

Stödargument: ”Soldaternas jargong är obehagligt likgiltig, som om de talar 

om ett dataspel snarare än verkliga liv.”

Huvudargument 2. ”Wikileaks […] har med publiceringen visat hur viktigt det 

är med att fritt internet som obekvämar och granskar”.

Stödargument: ”Att omständigheterna mörkades är också skandalöst”.

    

Argumentationens första stycke är en redogörelse av filmen och likt en berättelse 

förstår läsarna innebörden. Skribenten uttrycker sina åsikter genom påståenden och 

utelämnar motstridande uppgifter, vilket visar att denne inte tycks vilja bli ifrågasatt 
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och budskapet ska ”självklart” accepteras. Textens argumentativa struktur är således 

deduktiv. 

    Det är svårt att motsätta sig den inledande diskussionen om att krig gör 

människor cyniska och hårdhudade, vilket gör att läsarna antagligen, utan tvivel, 

finner sig i att Wikileaks publicering bidrar till en öppnare värld där supermakters 

agerande granskas. Skribenten styrker diskussionen med teser som vore grymma att 

ifrågasätta. 

    Artikeln är relevant i och med att Wikileaks avslöjar USA:s mörkanden av 

material, vilket är viktigt att uppmärksamma. Dock för skribenten en diskussion 

byggd på enbart stödjande argument för Wikileaks, vilket gör hållbarheten tvivelaktig 

då möjliga konsekvenser av organisationens tidigare läckor inte ifrågasätts. 

Skribenten använder sig även av intertextualitet när denne refererar till en tidigare 

artikel ur SVD från den 6 april 2010, vilket används för att styrka det skribenten 

skriver och för att göra argumenten mer trovärdiga. 

    Skribenten använder sig av ett flertal troper och ett ornament för att driva 

texten framåt.

Sentes: Krig gör människor cyniska och hårdhudade. – En kärnfull och evig sats om 

hur människor påverkas av krig.

 Metonym: De nämnda soldaterna blir ett metonym för samtliga amerikanska soldater 

i Irak, då de benämns utan vidare specificering.

Metafor: isande krigets gräsliga ansikte och soldaternas hårda hud – ska bildligt 

beskriva krigets och soldaternas grymhet och omänsklighet. 

Värdeladdade ord används för att beskriva omständigheterna i vilken soldaterna får 

tillstånd att skjuta, förskräckligt lättvindigt, och deras ageranden när de gör det, 

obehagligt likgiltigt. 

Ordet nåja används i samband med att poängtera hur USA spelar likgiltig inför 

läckan. USA kommenterar läckan med att den inte tillför någon ny information. Nåja 

kan tolkas som ett försök till att förlöjliga USA, då läckan skulle ha uteblivit om den 

inte ansågs viktig.

Antites (ornament): dataspel och verkliga liv - förklarar hur soldaterna tycks uppfatta 

situationen. Avslutningsvis använder skribenten sig av ett påstående som inte 
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förväntas bli ifrågasatt, nämligen: Wikileaks […] har visat med publiceringen hur  

viktigt det är med ett fritt Internet som obekvämar och granskar. 

9.1.2   Wikileaks:   Liten sajt stjälper lass,   DN 2010-07-27  

Dagen före denna ledarartikel publicerades, läckte Wikileaks 91 000 

hemligstämplade fältrapporter om kriget i Afghanistan. De offentliggjordes för 

allmänheten genom Wikileaks, men också med hjälp av tidningarna New York 

Times, The Guardian och Der Spiegel. Julian Assange framträdde 26 juli 2010 på en 

presskonferens i samband med läckan med en The Guardian i ena handen. Det här 

blir artikelns kontext och blir anledningen till att den publiceras.

    Skribenten för ingen tydlig argumentation för eller emot Wikileaks, men 

implicit kan läsarna förstå att denne är positiv till hur Wikileaks valt att offentliggöra 

sitt material. Det präglar textens retoriska genre, genus judiciale: skribenten är, om 

även något implicit, moraliserande kring hur Wikileaks ska tillkännage sitt material 

och varför de ska ta hjälp av tidningarna.

    Argumenten stöds av fakta kring avslöjandet (logos), vilket ger läsarna en kort 

och begriplig förförståelse om händelsen. Skribenten använder sig av talspråk och 

korta meningsbyggnader för att läsarna ska känna dennes närvaro i texten (ethos), till 

exempel: ”Eller, läckte är fel ord. Det handlar om ett vattenfall av material. En  

syndaflod, för den som så vill.”. Avslutningsvis citeras USA:s försvarsminister 

Robert Gates, som att se kriget ”genom ett sugrör”, när han uttalar sig om videon 

från Irakkriget som Wikileaks tidigare avslöjat. När organisationen nu läcker 

tiotusentals dokument får han, enligt skribenten, äta upp sin hatt. Gates beskrivs 

förlöjligande och skribenten vill få läsarna att se de som ännu en triumf för Wikileaks 

(pathos).

Argumentationsanalys

Skribentens argumentation:

Huvudargument: Wikileaks gör rätt i att använda sig av utvalda tidningar när de 

offentliggör sitt material. 

Stödargument: När så stora mängder information ska offentliggöras krävs det 
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tid och tolkningar för att göra massan begriplig. Det är inte enbart en fråga om 

att ladda upp, utan det krävs riktig journalistik.

Skribentens argumentation kan anses både hållbar och relevant. De utvalda 

tidningarna har resurser för att bearbeta materialet och blir därför ett logiskt val. 

Säkerligen finns det andra plattformer som kan producera minst lika riktig 

journalistik, men troligen inte i den omfattningen som krävs.

    Artikeln är inte tydligt deduktiv eller induktiv, utan en blandning av dem båda. 

Ett par partier är deduktiva och visar på skribentens bestämda åsikt, medan textens 

övriga delar är mer inkluderande och resonerande. 

    I artikeln återfinns en mängd både troper och ornament som gör texten levande 

men också personlig. 

Troper:

Metafor: Vattenfall av material – En bildlig beskrivning av de 91 000 dokument som 

har offentliggjorts.

En syndaflod för den som vill – En bildlig beskrivning som ska föra tankarna till de 

amerikanska soldaternas brott och bekännelser. 

Som att se kriget genom ett sugrör – Filmen från Irak kriget är sett ur ett för litet 

perspektiv och taget ur sitt sammanhang, anser USA:s försvarsminister.

Ornament:

Anafor: ”ta tid att analysera, tid att sätta i sammanhang” och ”utan ära, utan glans,  

utan precision.” – De båda anaforerna är exempel på hur ord upprepas för att skapa 

tyngre slagkraft vid argumentation. 

De två anaforerna är även exempel på asyndeton, där konjunktionerna (och) har 

uteslutits. 

9.1.3   De läcker, vi rapporterar  , SVD 2010-07-27  

Artikeln har ett flertal kontexter. Den grundläggande, men också den som nämns 

minst, är Mona Sahlins besök i Afghanistan. Samtidigt läcker Wikileaks 90 000 

dokument om kriget i Afghanistan, vilket överskuggar Sahlins besök och blir en 

ytterligare kontext. Huruvida dokumenten är sanna, menar skribenten, är oväsentligt. 
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Det är medierna som har ett publicistiskt ansvar när de väljer att tolka och 

vidarebefordra nyheten. Därmed blir även källkritik och nyhetsvärdering en kontext 

för artikeln. Skribenten moraliserar kring mediers ansvar vid publicering och 

avskriver därmed Wikileaks ansvar för materialets autenticitet. Den retoriska genre är 

då genus judiciale.

Den relativt korta ledarartikeln använder sig av både logos och ethos. 

Skribenten återger tillräckligt med fakta (logos) för att läsaren ska förstå kontexten. 

Även information om huruvida Assange förhåller sig till materialets autenticitet 

presenteras i form av ett citat, ”Vi publicerar CIA-rapporter hela tiden. Det betyder  

inte att alla CIA-rapporter är sanna”, detta för att underbygga skribentens 

huvudargument. 

Skribenten anspelar på vikten av journalistiska normer, som källkritik, vilket 

dels ökar resonemangens trovärdighet men också skapar en medvetenhet hos läsarna 

om normernas aktualitet (ethos).  

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument: Det publicistiska ansvaret vilar hos de medier som väljer att 

tolka och vidarebefordra nyheten.

Stödargument: Oavsett om Wikileaks dokument är sanna, är organisationen 

mer en källa än ett nyhetsmedium.

Skribentens argument känns aktuella med tanke på all den tillgängliga information 

som finns på internet. Idag är det viktigt att vara källkritisk, vilket kan vara svårare 

än före internets tid. Därför är artikeln både hållbar och relevant. Avslutningsvis 

påpekar skribenten vikten av att hämta information från minst två källor, dock är 

denne medveten om problematiken med att Wikileaks är ensamma om sin 

information. Något underförstått, menar skribenten, att trots svårigheter ska källkritik 

alltid eftersträvas.

Texten är deduktiv, men verkar till en början induktiv när skribenten bygger upp 

texten och sina argument med fakta. Skribenten blir mer deduktiv mot slutet när 
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denne presenterar sina argument kort och koncist utan att öppna upp för andra 

tolkningar. 

Skribentens ordval och meningsbyggnad är övergripande konkret, inga 

stavelser är onödiga. Men ett fåtal troper återfinns i texten och gör den något mer 

levande.

Metafor: lite att bita i – att gå igenom 90 000 dokument är ett segt och stort arbete.

Att ösa ur – att hämta information från en källa.

Sarkasm: Sen bör förstås alla medier hålla sig med mer än en källa att ösa ur. Men 

det är en annan femma. – skribentens hånfulla ironi över att medier inte kan hämta 

information från någon annan källa än Wikileaks. Vilket i sig bryter mot de 

journalistiska normerna.

Ordstäv: Men det är en annan femma61 – betyder att något inte hör ihop med det 

aktuella ämnet, men nämns ändå. 

9.1.4     Afghanistan:   När svårt blev svårare  ,   DN 2010-07-29  

Wikileaks läcker 92 000 dokument om kriget i Afghanistan. Demokraten Dennis 

Kucinich uppmanar USA till att se på de 92 000 anledningar som Wikileaks givit 

dem för att avsluta kriget. Trots det röstar USA:s kongress för ytterligare militärt stöd 

i Afghanistan. Skribenten uttrycker sin likgiltighet inför den militära närvaron och 

menar att det finns lika många fördelar som nackdelar till att stanna. Kontexterna 

ovan används som bakgrundstöd för argumentationen, medan risken för ökat 

kvinnoförtyck, om USA lämnar Afghanistan, ges som kontext och övergripande 

argument för fortsatt militär närvaro. 

    Skribenten använder sig av den retoriska genren genus judiciale och är 

moraliserande om plikten att hjälpa utsatta i krigsdrabbade länder. Även om 

Wikileaks läcka bidrar till en ökning av krigsmotståndare, vill skribenten visa på hur 

lite Wikileaks egentligen påverkar världspolitiken. 

      Artikeln domineras av skribentens beskrivningar av ett fortsatt kvinnoförtryck 

om militären lämnar landet. Orden är värdeladdade och handlingarna bildligt 

beskrivna, ingen läsare ska lämnas oberörd. Påståendena väcker förtvivlan, 
61 Ordstävet i dess fullständiga form är Det var en annan femma, sa bonden, skrev en sjua. 
Nationalencykolpedin, http://www.ne.se/sve/femma?i_h_word=det+var+en+annan+femma [2011-04-13]
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upprördhet och förskräckelse, vilket går i linje med kriterierna för en pathos 

argumentation. För att läsarna ska förstå argumentationen återges en kort 

faktabeskrivning (logos). Den blir motiv för skribentens motargumentation och med 

korta informativa meningar, likt talspråk, presenteras för – och motargumenten. 

Skribenten motsäger sig den citerade demokraten Dennis Kucinich och menar på att 

han förenklar problematiken och vill visa hur hans argument brister. Det ökar 

skribentens trovärdighet och genom dennes enkla språkbruk skapas ethos argument. 

Argumentationsanalys

Skribentens argument: 

Huvudargument 1: Wikileaks publicering skapar inga självklara lösningar.

Stödargument: Krigsdokumenten ger skäl till att lämna Afghanistan, samtidigt 

som det finns lika många för att stanna.

Huvudargument 2: Den militära närvaron är en kortsiktig lösning, likt en 

konstgjord andning, utan förändring. 

Stödargument: Det saknas en verklig förhandlingspartner, den nuvarande 

aktören (talibanerna) är opålitlig och korrumperad. 

Huvudargument 3: Utan den militära närvaron kommer återigen ett talibanlett 

Afghanistan utsätta kvinnor för deras variant av folkmord. 

Stödargument: Inga kvinnor får utbilda sig, samtidigt som inga kvinnor får bli 

undersökta av manliga läkare. Vilket kommer leda till att kvinnor dör, liksom 

deras barn, särskilt i samband med graviditet och förlossning. Detta måste den 

militära närvaron vägas emot.

Skribentens argument huruvida Wikileaks läckor förbättrar situationen i Afghanistan 

är färgade av subjektiva åsikter. Läsare som stödjer dennes resonemang kan anse 

artikeln både relevant och hållbar. Objektivt sett är både argumentationen om 

Wikileaks och den militära närvaron i Afghanistan relevanta i den mening att ämnena 

bör uppmärksammas, dock understöds de inte med tillräcklig fakta som gör dem 
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hållbara.  Det är resonemangen kring kvinnoförtryck som dominerar artikeln. De är 

inte mer underbyggda av fakta än tidigare, men ämnet är så pass laddat att det väger 

tungt som motargument. Att kvinnor far illa i Afghanistan kan tyckas vara en allmän 

sanning, vilket stärker argumentationens relevans och hållbarhet. 

    Skribenten vill upplysa om vilka konsekvenser ett tillbakadragande av 

amerikansk militär kan få, men är inte tydlig med att välja sida. Argumentationen är 

inkluderande, resonerande och inbjudande till vidare diskussion, det finns en tydlig 

induktiv struktur.  

    I artikeln återfinns ett antal troper som ska göra texten lättförståelig och bildligt 

beskrivande:

Metafor: Det finns en spricka och den djupnar – Det finns åsiktsskillnader i USA 

mellan de som är för trupper i Afghanistan och de som är mot, dessa skillnader växer 

ständigt.

Spelar under täcket – Agerar oärligt. 

Torde generera få utropstecken – Bör inte förvåna någon.

Men det bästa närvaro tycks resultera i är ett slags konstgjord andning, inte  

förändring. – Situationen i Afghanistan förändras inte, utan landet är beroende utav 

USA.

Metonym: Världen saknar en verklig förhandlingspartner – Världen blir en metonym 

för västvärlden och USA. 

Avslutningsvis citerar skribenten ett, enligt denne, afghanskt talesätt ”Man kan hyra 

en afghan, men inte köpa honom”. Det ska bildligt återkopplas till dennes 

argumentation om hur opålitliga förhandlingspartner afghaner är. 

9.1.5   Läckande moral  , DN 2010-08-14  

Wikileaks avslöjanden har bidragit till att kontexten är politisk oro och försiktighet, 

då till exempel länders interna diskussioner och planer offentliggjorts. Ytterligare en 

social kontext är journalisters ansvar, som källskydd och uppgifters relevans. Om 

Wikileaks ska kunna benämna sig som ett nyhetsorgan, måste de ta sitt ansvar och 

vidta åtgärder som skyddar källors identitet och sålla bort information som kan skada 

dem, menar skribenten. 
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Den retoriska genren är genus judiciale, eftersom skribenten tycks liknas med en 

slags domstol som kräver moraliskt ansvarstagande och har förmågan att "döma ut" 

de som inte tar detta ansvar. 

    Som en förlängning av textens retoriska genre använder skribenten sig av logos 

och vädjar till läsarens förnuft och kritiska omdöme. Texten behandlar inte vad som 

är politiskt rätt eller fel utan vad som är moraliskt rätt vid publicering. Skribenten 

använder sig även av pathos för att övertyga läsaren, denne vill väcka känslor genom 

att påvisa hur omoraliskt Wikileaks agerar när de inte tar sitt ansvar att säkra källors 

identiteter. Slutligen använder skribenten sig av ethos för att etablera en ”vi-känsla”: 

Vi kommer inte att få ett bättre och öppnare samhälle av att stora mängder  

osorterade data vräks ut på nätet utan personligt ansvar.

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument 1: Om Wikileaks utger sig att vara en redaktörstyrd 

verksamhet måste de ta sitt ansvar och granska sitt material för att skydda 

individer som kan ta skada av publiceringen.

Stödargument: Tidningar som The Guardian, New York Times och Der Spiegel 

gör denna granskning och skyddar då berörda individer.

Motargument: Det är inte möjligt för Wikileaks att gallra över hundratusen 

dokument och samtidigt möjliggöra för en spektakulär publicering.    

Huvudargument 2: Ett dokument behöver inte publiceras enbart för att det är 

hemligstämplat.

Stödargument: Vi kommer inte få ett bättre och öppnare samhälle av att stora 

mängder osorterade data vräks ut på nätet utan personligt ansvar.

Motargument: Det är viktigt att medier uppmuntrar och stöder människor som 

vågar offentliggöra dolda missförhållanden på sin arbetsplats.

Skribenten bygger sina argument inledningsvis på fakta och räknar inte till läsarnas 

förkunskaper. När en tydlig bild av problemet har presenterats förs en lång 
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argumentation kring huvudargumenten. Det är dock de enstaka stödargumenten som 

kan anses hållbara och relevanta. Wikileaks utger sig att vara en redaktionsstyrd 

verksamhet men följer inte dess regler, därför påpekar skribenten vikten av tidningars 

förarbete som ska skydda innehållets berörda. Organisationer, som Wikileaks, kan 

inte jämföras sig med tidningar om de inte har ambitioner att efterlikna dess 

verksamhet. Samtidigt är skribenten medveten om Wikileaks begränsade resurser för 

gallring och bemöter därför sina huvud- och stödargument med motargument. 

    Artikeln domineras av en deduktiv struktur, argumenten är konkreta och 

odiskutabla. Men samtidigt har skribenten en vänlig ton och är medveten om att 

argumenten inte alla gånger är realistiska. Texten bjuder då och då in till diskussion 

eller i alla fall har en förståelse i att den kan ifrågasättas. Den deduktiva strukturen 

blandas med en induktiv, vilket möjliggör för en friare tolkning.

    Skribenten är till stor del saklig när det gäller val av ord, men för att bildligt 

förstärka sina argument används ett fåtal troper som:

Liknelse: Men att du lämnat din bil olåst ursäktar inte tjuven – Wikileaks bör ta sitt 

ansvar när de publicerar dokument, det är inte en självklarhet att publicera enbart för 

att det är hemligstämplat.

(…) ska släppa allt annat man har för händerna för att hjälpa Wikileaks - beskriver 

hur Amnesty och Pentagon bör prioritera Wikileaks arbete vid utgallring av material, 

enligt Julian Assange.

Allusion: Ett sisyfosarbete – anspelar på den grekiska myten om en slug och våldsam 

kung i Korinth och ger betydelsen ”en tung och fruktlös möda utan slut”62. 

Skribenten tar hjälp av allusionen för att illustrera de orealistiska i arbetet att sovra 

bland hundra tusen dokument.

    Skribenten använder sig inte av några ornament utan fokuserar på 

argumentationsrytmen; hur för- och motargument möts och avlöser varandra

9.1.6 Sammanfattning av artiklarna i teman

• Vikten av ett granskande organ 

Artikeln 2010-04-07 publicerades i samband med att filmen från Irak läckte ut. 

62 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/sisyfosarbete, [2011-04-12]
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Skribenten påpekar vikten av Wikileaks, ett fritt internet som granskar och obekvämar. 

Skribenten förespråkar Wikileaks och visar inga invändningar mot organisationen.

• Tidningarnas publicistiska ansvar 

Artiklarna, båda publicerade 2010-07-27, betonar vikten av det publicistiska ansvar 

som ligger hos de medier som väljer att vidarebefordra Wikileaks material. Det krävs 

”riktig journalistik” för att förstå materialet. Ingen av skribenterna tar ställning för 

eller emot Wikileaks.

• Wikileaks ansvar 

Artiklarna 2010-07-29 och 2010-08-14 poängterar att Wikileaks läckor av tusentals 

dokument inte skapar några självklara lösningar.  Istället, om de utger sig för att vara 

en redaktörstyrd verksamhet, bör de ta sitt ansvar och skydda individen bakom källan. 

9.2 Ledarartiklar efter avslöjandena mot Julian Assange

9.2.1   Läckande diplomati  , DN 2010-11-30  

I november publicerade Wikileaks amerikanska diplomatrapporter, vilket blir 

artikelns kontext. De innehåller bland annat diplomaters bedömningar av ledande 

politiker, men ger främst en bild av hur det amerikanska utrikesdepartementet arbetar 

och ser på världen.

Skribenten tror sig veta att den person som läckt de militära dokumenten från 

Afghanistan till Wikileaks tidigare under 2010, är densamma som nu läckt dessa 

rapporter. Skribenten poängterar att värdet i de båda avslöjandena är de samlade 

företeelserna i dokumenten och inte någon enskild händelse. Dock anser skribenten 

att avslöjandena inte kommer bidra till ett mer öppet samhälle, utan att vissa saker 

måste förbli hemliga för att en fungerande diplomati ska kunna lösa konflikter.

    Den retoriska genren är genus judiciale då skribenten genomgående i texten 

moraliserar kring att Wikileaks gör rätt i att publicera den stora mängd dokument och 

vilka konsekvenser det kan få.     

    Texten har ett ethos i form av en närvarande skribent, genom att denne 

använder en enkel och resonerande meningsbyggnad samt svarar på sina egna frågor. 
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För den läsare, som vid denna tid, inte hade hört talas om diplomatrapporterna får 

denne en kort redogörelse för att förstå händelsen och läckornas innebörd. Skribenten 

använder sig av fakta för att driva sitt resonemang framåt och utnyttjar därmed logos. 

Pathos används när skribenten moraliserar kring vad som är rätt och fel kring 

Wikileaks läckor och vill väcka engagemang hos läsarna.

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument: Wikileaks avslöjande kommer inte att leda till en öppnare 

värld. 

Stödargument 1: Diplomati kräver slutna rum om konflikter över huvudtaget 

ska kunna lösas.

Stödargument 2: Det finns en risk att diplomatin återgår till mer hemliga 

former. 

Argumentationen är både hållbar och relevant. Hållbart för att resonemangen som 

skribenten för följer normen för vad som är moraliskt rätt och relevant då journalister 

bör ha ett kritiskt förhållningssätt, både till supermakter som USA och till 

organisationer som Wikileaks. 

     Den argumentativa strukturen är induktiv. Skribenten resonerar och är, som 

tidigare nämnt, moraliserande och bjuder in läsaren till diskussion ett flertal gånger. 

Det blir extra tydligt i de avslutande raderna: ”USA kan inte hävda diplomatisk 

immunitet från medial granskning. Men det finns också många frågor att ställa kring  

Wikileaks publicistiska ansvar.”  En ny diskussion presenteras, men lämnas till 

läsarnas egna reflektioner.

    Skribenten använder sig av ord med faktisk betydelse och därmed uteblir troper 

och ornament, förutom uttrycket med lock och pock - med både lockelser och krav63. 

Uttrycket används i övertalningssyfte och i artikeln med betoning på att USA lockar 

och kräver att andra länder ska ta emot fångar från Guantanamo. 

63 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/pock [2011-04-27]
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9.2.2   Wikileaks: Kampen om kablarna.  ,   DN 2010-12-10  

Ledaren behandlar hur USA och Frankrike har försökt stänga ner Wikileaks servrar 

och hur företag som Visa, Mastercard och Paypal har försökt stoppa transaktioner till 

organisationen. Texten befinner sig i en kontext där regeringar och företag är rädda 

för Wikileaks framgång och dess konsekvenser, därav deras åtgärder. Samtidigt ökar 

antalet Wikileaks-anhängare på internet, som genom anonymitet snabbt har utsett sig 

till organisationens försvarare. Dessa besitter en digital kunskap som skrämmer 

regeringarna och företagen ännu mer. 

    Textens retoriska genre är en blandning av genus judiciale och genus 

deliberativum. Skribenten för en diskussion som syftar till att övertyga läsarna om att 

regeringarnas metod för att begränsa Wikileaks är ett hot mot vår demokrati och 

yttrandefrihet. Denne vill övertyga läsarna om att ta ett gemensamt beslut i linje med 

texten och på så sätt påvisa hur moraliskt fel det är att regeringar och företag försöker 

stoppa Wikileaks.

    Skribenten använder sig av de tre grundläggande medlen för att övertyga 

läsarna. Texten bygger till viss del på logos och är därmed rik på fakta, vilket stödjer 

argumentationen. Läsaren får en tydlig redogörelse för USA:s och Frankrikes 

ageranden, men förutsätts känna till hur Afghanistanrapporterna offentliggjordes. 

Dessa nämns i argumentationen, då Wikileaks vid diplomatrapporterna istället 

publicerar genom tidningar, vilket skapar en redaktionell sållningsprocess. 

Skribenten försöker genomgående, men främst avslutningsvis, väcka 

upprördhet (pathos) hos sina läsare. Det gör skribenten retoriskt genom att ifrågasätta 

”våra” (Europas) försök till censur av Wikileaks när ”vi” själva kritiserar diktaturer 

för censur, vilket upplevs som hyckleri. Skribenten använder sig även av ethos, dels 

genom att tidningen har ett rykte om att vara trovärdig, men även genom att försöka 

skapa en ”vi - känsla”, som kan ses i exemplet ovan. Läsarna kan känna samhörighet 

med skribenten vilket skapar förtroende. 

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument: Storföretag och regeringar gör fel i att försöka stoppa 
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Wikileaks verksamhet och begränsa deras yttrandefrihet.

Stödargument: Vi kan inte kritisera Irans och Kinas censur när demokratiska 

länders regeringar själva försöker utöva detta gentemot Wikileaks. 

Skribentens bemötande av tänkbara motargument: Det är fel av näthackers att 

de försöker slå tillbaka mot regeringarna och företagen anonymt. Skribenten 

menar att detta skadar det öppna samhället. De bör vara offentliga i sina 

handlingar så att regeringar kan bemöta och vidta åtgärder. 

Kontexten är att Wikileaks plötsligt en dag kan avslöja något som får demokratiska 

regeringar på fall och det är därför logiskt att regeringar har en negativ bild av 

Wikileaks. Svenska tidningar å andra sidan värnar om yttrandefriheten och tar då 

ställning för den öppenhet och yttrandefrihet som Wikileaks använder sig av och 

förespråkar. Därför anser vi att argumentet och stödargumentet är relevanta och 

hållbara. Samtidigt som regeringar kritiseras för att verka i det dolda, kritiseras även 

civila, i form av näthackers, för det samma. De slag som utdelas ska ske i det öppna 

för att de ska kunna bemötas på ett rättvist sätt.  

    Texten har en deduktiv struktur; den är konkret och auktoritär, vilket gör att 

läsaren sätts i ett underläge och inte bjuds in till att ifrågasätta resonemanget. 

Skribenten refererar till en nyhetsartikel ur DN Kultur som stödjer dennes 

argumentation; intertextualitet. Referatet är taget ur sitt sammanhang, men blir ett 

komplement till artikelns argument och får därmed betydelse.   

     Skribenten använder sig av ett ornamentiskt verktyg det vill säga att 

argumentationen bygger på antiteser. För att tydliggöra sina argument arbetar 

skribenten med att växelvis redogöra för skillnader mellan de två sidornas 

handlingar, det vill säga Wikileaks med anhängare mot regeringar och företag.

    Skribenten använder sig även av en del troper:

Metaforer: hackersarmé - Wikileaks anhängare som tar strid mot regeringarna, som 

ger associationer till krigare med internet som vapen. 

Maktberusning – den makt och det övertag som hackers kan tänkas ha över 

regeringar och att denna makt stigit dem åt huvudet. 

Strypa källan – att stoppa informationsflödet, kan liknas med att "klippa av sladden" 
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men även att ett vittne tystas av den åtalade innan rättegång. 

Digitala lagerlokal – den nya eran av lagringsutrymmen som förändrar sättet att 

lagra och hämta information. 

"Inga instormande poliser, inga beslagtagna arkivskåp, utan enbart en osynlig kamp 

i fiberkablarna" är skribentens bildliga förklaring på Wikileaks och regeringars och 

storföretags kamp över internet. 

Skribenten avslutar texten med ett interrogatio: "Hur ska vi kunna kritisera Kinas  

och Irans censur och övervakning av nätaktivister om vi accepterar att regeringar  

och stora företag i demokratiska länder försöker stoppa Wikileaks genom att stänga  

servrar och dra in olika tjänster?" 

9.2.3   Ombytta roller,   DN 2010-12-11  

Skribenten inleder artikeln med att berätta om dennes erfarenheter som 

korrespondent i Östeuropa. Denne berättar hur medborgare blev avlyssnade och 

granskade av statsmakten och relaterar det till hur Wikileaks granskar dagens 

statsmakter. Kontexten blir såväl hur en ny storebror har tagit plats på världsscenen 

och hur statsmakter blir oroväckande mer transparenta. Skribenten skriver även om 

Wikileaks, vid publicering, senaste läcka; diplomatrapporterna. En ytterligare kontext 

vars innehåll ifrågasätts i artikeln.  

    Den retoriska genren för artikeln är en blandning av genus judiciale och genus 

deliberatium. Skribenten försöker övertyga om att en demokratisk stat måste få ha 

sina hemligheter ifred, ingen statsmakt överlever transparens. I linje med detta, för 

skribenten en argumentation kring vad som är moraliskt rätt vid avslöjanden och 

spionage.   

   Artikeln präglas av skribentens erfarenheter som han refererar till för att skapa 

personlig närvaro (ethos). Genom sina personliga referat underlättar skribenten för 

läsaren som lättar förstår vilka konsekvenser ett transparent samhälle kan få. Detta 

väcker både en rädsla och olust inför de teknologiska färdigheter som kan möjliggöra 

för nya Wikileaks (pathos). 
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Argumentationsanalys

Skribentens argumentation:

Huvudargument 1: Wikileaks är den nya storebrodern som granskar statsmakter 

men grundkonstellationen är densamma: någon vill avslöja det någon annan 

vill dölja, för att sedan använda det i eget syfte. 

Stödargument: Statsmakter måste börja skydda sig som förr i kommunismens 

Warszawa eller Belgrad, vi återvänder till gårdagen. 

Huvudargument 2: En demokratisk stat kan inte existera utan hemligheter.

Stödargument 1: Den helt genomskinliga staten är en utopi. 

Stödargument 2: Det bör finnas en balans mellan en statsmakts 

hemligstämplande och diskretion. 

 

Argumenten är relevanta då de lyfter fram en kritisk syn på Wikileaks. Skribenten 

förkastar inte Wikileaks i sig, utan ser på konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. 

Dock upplevs skribenten som subjektiv, då denne inte underbygger sina argument 

med fakta utan enbart av egna upplevelser. Dennes argument är hållbara för läsare 

som har liknande referenser, men annars krävs mer tillförlitlig fakta för att övertyga 

läsare som inte levt under kommunismens tid.

    Skribentens argumentativa struktur är deduktiv. Texten öppnar inte upp för 

diskussion utan ska förklara hur det aktuella fenomenet kan ge konsekvenser för 

samhället. Skribenten är mycket närvarande i texten då det ett flertal gånger 

återberättas om dennes upplevelser i jagform. Skribenten, som själv upplevt ett 

kontrollerat samhälle, förväntar sig inte att bli ifrågasatt av sina läsare. 

    Artikeln innehåller flera troper som bildligt berättar vad skribenten avser med 

texten: 

Allusion: hydran – Försöken att stoppa Wikileaks liknas till en hydra; en mytologisk 

drake med fler huvuden. När ett höggs av växte det ut två nya.64

demiurg – Människan liknas som sin demiurg; enligt Platon den kraft som skapade 

världen. Med allt mer kunskap blir människan plötsligt dess fånge och tvingas återgå 

64 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/hydra/1167100  [2011-04-20]
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till det som de länge lämnat bakom sig.65 

Metafor: Offentlighetens scengolv – hemligheter offentliggörs och kan skådas på 

allmän plats. 

Huller om buller – en bildlig beskrivning av oreda. 

Vara i hans kläder – kläder blir en metafor för Julian Assanges situation när flera 

stater är ute efter att stoppa honom och Wikileaks. 

Storebror såg och hörde dig – Storebror är ett uttryck för en totalitär statsmakt som 

kontrollerar och övervakar sina medborgare. Det myntades av George Orwells i 

romanen 1984.66

 

9.2.4   Moraliskt moras under Wikileaks,   SVD 2010-12-13  

Artikeln inleder med att nämna tidigare avslöjanden av journalister, som bland annat 

Watergate och Pentagonpapperna, för att kunna kontrastera dessa med dagens läckor 

av Wikileaks. Skillnaden är att förr belönades amerikanska whistleblowers och 

journalister för sina insatser, medan USA idag försöker tysta Wikileaks och 

whistleblowers för liknande arbete. Skribenten menar att Wikileaks arbete i stort sätt 

har gått ut på att avslöja amerikanska hemligheter vilket bidragit till en förvrängd 

bild av supermakten, likt en skendemokrati. 

    Cablegate, det vill säga diplomatrapporterna, används okritiskt av media och i 

med detta ifrågasätts inte framställningen av USA, enligt skribenten. 

    Skribenten refererar till en artikel skriven av Dan Josefsson, publicerad i 

Aftonbladet Kultur 8 december 2010, som jämför journalisters förhållanden i 

Sovjetunionen, under Josef Stalins tid, med USA:s försök att förhindra Julian 

Assanges arbete idag. Genom att refererar till en annan journalists text skapas 

intertextualitet, referatet får en annan betydelse i det nya sammanhanget än tidigare. 

    Den retoriska genren är genus judiciale. Skribenten moraliserar kring Wikileaks 

och om de läcker väsentlig information. Denne menar att Wikileaks skapar en skev 

och orättvis bild av USA.  

    Det är många exempel som styrker skribentens argument (logos) men väldigt 

lite förklarande fakta som underlättar för en läsare som inte är insatt i ämnet. 
65 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/demiurg  [2011-04-20]
66 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/storebror [2011-04-20]
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Skribenten för en argumentation som avslutningsvis, genom ett flertal påståenden, 

vill skapa upprördhet mot Wikileaks (pathos). Denne framställer Wikileaks som 

tanklösa figurer som endast öser ut hemlig information och bortser från 

konsekvenserna. Genomgående har artikeln ett starkt ethos, då skribenten är 

personligt närvarande i texten och upplevs som trovärdig genom att exemplifiera sina 

argument. Skribenten kritiserar en annan journalists text, och ger även ett långt citat, 

för att stärka sina egna argument. 

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument 1: Media har inte förmått sätta Cablegate 

(Diplomatrapporterna)i ett rimligt sammanhang. 

Stödargument: Media måste ha ett kritiskt förhållningssätt mot Wikileaks 

läckor.

Huvudargument 2: Wikileaks ger en djupt förvrängd bild av USA, och påstår 

att supermakten är en bristande demokrati.

Stödargument: Den amerikanska utrikespolitiken motarbetar exempelvis al-

Qaida, Nordkorea, talibaner och därmed kan inte USA jämföras med diktaturer.

Huvudargument 3: Julian Assange kommer att kunna fortsätta sitt arbete och 

leva ett fungerande liv oavsett var i världen han befinner sig.

Stödargument 1: Trots försök att sätta munkavel på Wikileaks och frysa deras 

tillgångar kan inte omständigheterna jämföras med Sovjetunionens tortyr, 

nackskott och våldtäkter i mörka fängelsehålor.

Stödargument 2: När publiceringen av de olagligt läckta dokumenten ska 

prövas i domstol kommer det, enligt skribenten, att ske inför öppna dörrar med 

rätt att överklaga.

Argumentationen stöds av exempel på liknande fall, men fakta som förklarar 

omständigheterna för läsaren uteblir, vilket gör argumenten ohållbara. Dock kan en 
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del av skribentens argument anses relevanta. Wikileaks påverkar världspolitiken med 

sina läckor, vilket journalister bör ha ett kritiskt förhållningssätt till. Skribenten 

ifrågasätter hur medier inte har förmått sig att sätta diplomatrapporterna i ett rimligt 

sammanhang, vilket är av stor relevans. Men att föra en diskussion kring Julian 

Assanges levnadsförhållanden, byggd på en konkurrents åsikt taget ur sitt 

sammanhang, skapar inte trovärdiga argument och tappar därmed sin relevans.

    Den argumentativa strukturen är deduktiv, skribenten har en bestämd åsikt och 

argumentationen förväntas vara självklar. Skribenten har genomgående en självsäker 

ton men ger intryck av att svara på läsarnas funderingar: ”Istället undervisar man 

[Wikileaks] malligt sina läsare om hur en demokrati borde fungera och beskriver  

USA i termer av skendemokrati. Jämfört med vad? […]”. Men mellan raderna är 

läsarna aldrig inkluderade, de får aldrig chans att ifrågasätta. Artikelns sista stycke 

inleds med ”Josefssons moraliska moras är det värsta exemplet på en pågående  

trend inom den antidemokratiska vänstern.” vilket är det tydligaste exemplet på den 

självsäkra ton som skribenten använder sig av. Det avskräcker läsarna ifrån att 

ifrågasätta argumenten. 

    Texten innehåller ett antal troper:

Metafor: Moraliska moras - Moras är ett träskartat område. Används för att bildligt 

beskriva en svår situation67.

Lillefar - benämning på ryske tsaren el. annan rysk makthavare, i detta fall Josef 

Stalin68.

Allsköns tanklösa figurer som hänger på Wikileakspartyt – fullt ös och skit i  

konsekvenserna - Löst folk och tanklösa anhängare till Wikileaks fenomenet som inte 

bryr sig om konsekvenserna av avslöjandena.

USA är inte perfekt. Diktaturerna är inte perfekta. Alltså är de lika goda kålsupare -  

USA är av samma betänkliga sort som diktaturerna69.

Liknelse: Förnedrande charad - Förnedrande för väst att Wikileaks anhängarna är så 

många när det är väst som granskas. Diktaturerna står och ser på medan västvärlden 

delas i två olika sidor, vissa på USA:s sida och andra på Wikileaks.

67 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/moras [2011-04-26]
68  Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/l  illefar   [2011-04-26]
69 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/kålsupare [2011-04-26]
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Skrattar så tårarna rinner - Diktatorers glädje över kommande splittring i väst likt en 

konsekvens av Wikileaks arbete.

9.2.5   Wikileaks småpåve  , DN 2010-12-22  

Våldtäktsanklagelserna mot Julian Assange är kontexten, skribenten ifrågasätter hans 

agerande och vägran att resa till Sverige. Hur Wikileaks kan påverkas av publiciteten 

kring dess grundare är även det en kontext. 

Den retoriska genren är genus judiciale då skribenten anser att det är fel, oavsett 

vilken position i samhället man har, att se sig stå ovan lagen. Skribenten avslutar 

artikeln med ”Så talar den som tycker sig stå ovan lagen” som blir dennes 

”slutgiltiga dom”.

    Texten bygger på logos och består av en mängd fakta. Trots detta förutsätter 

skribenten att läsaren är insatt i vilka anklagelser Assange ställs inför. Skribenten 

använder sig av intertextualitet, vilket stärker dennes argument. Denne refererar till 

en intervju med Assange, från BBC, och citerar honom två gånger. British 

Broadcasting Corporation (BBC) har ett starkt ethos, som trovärdigt och länge 

etablerat medium70. Citaten består av ofullständiga meningar tagna ur sitt 

sammanhang, med risk att Assanges uttalanden blir missvisande. ”Assange hävdar  

att han inte behöver ”lyda minsta vink hos människor som kommer med 

anklagelser.”” och ”Inte heller anser sig behöva ” prata med slumpvisa åklagare  

runt om i världen som bara vill ha en liten pratstund.””  Valet av information vid 

intertextualitet är alltid subjektiv, med risk för att delar av innehållet försvinner, då 

dess ursprungliga sammanhang går förlorad. 

Pathos används med avsikt för att läsarna ska känna retlighet över att Assange, 

som enligt skribenten, anser sig stå över lagen. Detta görs med en gäckande ton som 

kan ha provocerats av Assanges nonchalanta ton i citaten. 

Argumentationsanalys

Skribentens argument:

Huvudargument 1: Julian Assange anser sig stå ovan lagen.

70 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/bbc [2011-04-13]
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Stödargument 1: Han tycker sig inte behöva resa till Sverige för att försvara sig 

mot brottsmisstankarna.

Stödargument 2: Enligt BBC anser Assange sig inte behöva lyda under någon 

annan och inte heller småprata med slumpvisa åklagare runt om i världen. 

Vi anser att skribentens argument är relevanta och till viss del hållbara då Assange, 

när artikeln publicerades [2010-12-22], ännu inte rest till Sverige för att möta lagen. 

Den argumentativa strukturen är deduktiv. Skribenten använder Assanges egna 

ord mot honom och stärker sina argument, vilket är övertygande. När skribenten 

avslutar artikeln med ”Så talar den som tycker sig stå ovan lagen” sätter denne punkt 

i frågan.

    Skribenten har ett målande språk och använder sig av följande troper och 

ornament:

Antites: Den sanningssökande gräsroten har blivit en sanningsundvikande småpåve 

[…] – Assange har tidigare strävat efter att bevisa sanningen, men nu när han själv är 

misstänkt är det inte lika viktigt.

Allusion: Den digitala tidsålderns Robin Hood - anspelar på Robin Hoods kamp för 

rättvisa, Assange läcker information från supermakter och gör den tillgänglig för 

medborgarna. 

Metafor: […] slita sitt hår – frustrationen som en varumärkesstrateg för Wikileaks 

bör känna efter Assanges uttalanden. 

9.2.6 Sammanfattning av artiklarna i teman

• Konsekvenserna av Wikileaks agerande

I artikel 2010-01-30 menar skribenten att Wikileaks avslöjanden inte kommer leda till 

en öppnare värld och spår att diplomati kommer ske i mer hemliga former. Vidare 

menar artikel 2010-12-11 att Wikileaks är den nya, övervakande, Storebrodern i 

samhället. Stater kan tvingas skydda sina hemligheter som på kommunismens tid. 

Slutligen anser skribenten till artikel 2010-12-13 att Wikileaks ger en förvrängd bild 

av USA. USA kan inte längre anses vara en demokrati, vilket skribenten ifrågasätter. 
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• Försök att begränsa Wikileaks

Skribenten anser i artikel 2010-12-10 att storföretag och regeringar gör fel i att försöka 

stoppa Wikileaks verksamhet och begränsa deras yttrandefrihet. ”Vi i väst” kan inte 

kritisera Iran med flera för censur när vi själv använder samma metoder.

• Tidningarnas publicistiska ansvar

I artikel 2010-12-13 menar skribenten att media måste ställa sig kritiska mot 

Wikileaks och även att media har misslyckats med att sätta diplomatrapporterna i rätt 

sammanhang.

 

• Julian Assange 

Både artiklarna 2010-12-13 och 2010-12-22 är kritiska till Julian Assange. Artikel 

2010-12-13 för fram åsikten att det inte är synd om Assange som frihetsberövad 

yttrandefrihetskämpe. Artikel 2010-12-22 argumenterar för att Assange anser sig stå 

över lagen, då han citerats med att inte ha någon avsikt att resa till Sverige för att där 

bemöta anklagelserna om bland annat våldtäkt. 

10. Resultat
Wikileaks porträtteras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters ledarartiklar 

som en organisation vilken måste ta sitt ansvar. Skribenterna tar ingen tydlig 

ställning för eller emot Wikileaks. Med undantag för den första artikeln 2010-04-

07 som betonar vikten av ett granskande organ och inte visar några invändningar 

mot organisationen. 

Wikileaks anses mer vara källa till materialet som läckts än ett nyhetsorgan 

som förmedlar, därmed poängterar skribenterna det publicistiska ansvar som 

tidningar har när de publicerar Wikileaks material. Artikeln från den 2010-07-27 

påpekar samtidigt på hur viktig ”riktig journalistik” är för att förstå Wikileaks 

material, vilket gör att tidningar fyller en väsentlig funktion.

Artiklarna, efter anklagelserna och efter att materialet om Afghanistan och 

diplomatrapporterna offentliggjorts, är mer kritiska till Wikileaks arbete och 

ifrågasätter om organisationen åstadkommer den förändring de eftersträvar. Detta 
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är en mer kritisk hållning än artiklarna före anklagelserna.

I de två sista artiklarna 2010-12-13 och 2010-12-22 har anklagelserna mot 

Julian Assange påverkat porträtteringen av Wikileaks och de visar på en förändrad 

mediebild av organisationen. Artikeln 2010-12-13 tar ett tydligt ställningstagande 

mot Assange och Wikileaks. Wikileaks beskrivs som ett gäng allsköns tanklösa 

figurer med mottot fullt ös och skit i konsekvenserna. I artikeln 2010-12-22 

framställer skribenten istället hur Wikileaks fallit offer för Assanges ageranden. 

Det är synd om organisationen och det blir inte bättre av att Assange vägrar åka 

till Sverige för att försvara sig mot misstankarna. Porträtteringen av Wikileaks 

som en stark yttrandefrihetskämpande organisation är ett minne blott i vårt sista 

material. 

11. Diskussion
11.1 Artiklar för och emot Wikileaks 

Den första ledaren (2010-04-07) behandlar, som tidigare nämnt, filmen från Irak och 

skribenten är tydlig i sitt ställningstagande för Wikileaks arbete. Den är en av två 

artiklar som uttrycker en bestämd åsikt om Wikileaks, medan resterande skribenter 

uttrycker mer neutrala åsikter. Den första ledaren (2010-04-07) publicerades i 

samband med Wikileaks första stora läcka. Med tanke på att materialet var 

organisationens genombrott och att det visade på amerikanska soldaters grymhet och 

nonchalans antar vi att det inte var svårt för skribenten att ta ställning för Wikileaks. 

Skribenten uttrycker en förväntad åsikt utifrån ett moraliskt perspektiv och 

poängterar krigets mörka konsekvenser. 

 Nästa ledare publicerades 27 juli 2010 följt av ytterligare åtta under 2010. 

Wikileaks hade efter den första ledaren hunnit bli granskad, organisationen hade både 

skapat och fått konsekvenser samt släppt mer hemligstämplat material. Som 

ledarskribent på någon av Sveriges största dagstidningar är det antagligen inte lika 

okomplicerat att ha en tydlig åsikt om en organisation som ingen har kontroll över, 

vilket kan förklara varför få skribenter uttrycker ett tydligt ställningstagande. Detta 

med undantag för den näst sista artikeln (2010-12-13) som har en tydligt negativ 

inställning till Wikileaks och Julian Assange. Som tidigare nämnt använder sig 
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skribenten av ett citat för att strukturerar sin argumentation. Antagligen har 

skribenten sedan anklagelserna blivit mer negativ mot organisationen och i samband 

med journalistens uttalande tar skribenten sin chans att uttrycka sin negativitet. 

11.2 De retoriska medel som används för att övertyga 

Den första ledaren (2010-04-07) är ensam om att använda sig av den retoriska genren 

genus deliberativum som ska försöka övertyga, likt en politiker. Skribenten för 

genomgående en diskussion med avsikt att övertyga läsaren om Wikileaks betydelse. 

Än en gång beror antagligen skribentens tydliga åsikt på artikelns tidiga 

publiceringsdatum. 

Resterande ledarartiklar, både före och efter, använder istället den retoriska 

genren genus judiciale, som genom en moraliserande predikan ska övertyga läsaren. I 

diskussionerna om Wikileaks, vad organisationen skapar för möjligheter och vilka 

konsekvenser dess agerande får, finns inget rätt svar. Istället är åsikterna sedda ur 

olika perspektiv och valen av infallsvinklar är subjektiva. Därför tror vi att genus 

judiciale är användbart när debatten kretsar kring vad som är moraliskt rätt och fel 

utan facit.

En artikel som innehåller både logos, ethos och pathos är antagligen den 

optimala ledarartikeln när de gäller att övertyga. Sju av tio artiklar har enligt vår 

analys använt sig av de alla tre. För att skribenternas åsikter ska kunna övertyga 

läsaren stärker de dem på olika sätt. Genomgående använder varenda ledare logos.  

När det inte finns ett rätt svar utan när diskussionen bygger på ställningstagande, så 

ökar trovärdigheten för de åsikter som är väl underbyggda med fakta. Ethos kan vara 

svårare att urskilja, vilket författarna Karlberg och Mral diskuterar med att Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter redan har ett ethos i och med sin etablering i 

nyhetsvärlden. Med tanke på att de båda tidningarna redan har trogna prenumeranter 

och i stort sett är ensamma i sin kategori på marknaden finns nog en risk för att 

ledarskribenterna inte behöver vara lika tydliga i sitt ställningstagande. De ska inte 

locka läsare på samma sätt som tabloidpress, utan ska öka förståelsen om 

samhälleliga problem för läsaren. Det finns även en risk att tidningarnas ledarsidor är 

mer tillbakahållna i sina åsikter än andra tidningar som inte har samma etablissemang 

37 (44)



Porträtteringen av Wikileaks i svensk dagspress Joanna Davis & Julia Brynolfsson
C-uppsats V11Jkand

och roll att leva upp till.

Samtliga artiklar, med undantag för ledaren 2010-07-27 i Svenska Dagbladet, 

använder pathos. Det kan jämföras med användning av logos, när skribenter 

konkurrerar om att övertyga flest läsare med sin åsikt kan de använda sig av olika 

metoder. Med hjälp av en faktaredogörelse kan de styrka sina argument för att sedan 

föra en diskussion som ska väcka känslor hos läsaren. 

I linje med pathos använder samtliga skribenter sig av  troper och ornament, även de 

metoder för att ge artikeln en personlig ton, väcka känslor hos läsaren men också 

vinkla budskapet. Vi tycker oss se i artiklarna att genom användningen av till 

exempel ordstäv kan skribenten styra hur läsaren uppfattar det berörda ämnet. Ett 

humoristiskt ordspråk som avslutning kan exempelvis ge en förlöjligande ton eller 

nonchalans som väger upp artikelns tyngre argument. 

11.3 Användningen av framing

Vår retoriska analys har resulterat i att vi kan se på hur skribenterna väljer att 

framställa sina åsikter, framing. Våra delar i metoden har fungerat väl för att bryta ner 

skribenternas argumentation och komma åt vilka olika verktyg som bildat 

rampaketen. 

Även om vi inte tycks se flera tydliga ställningstaganden från skribenterna får 

de genom ordval, exempel, metaforer, argument och visuella bilder möjligheten att 

vinkla sitt budskap och kan styra hur läsaren ska uppfatta deras text. Skribenterna har 

kopplat Wikileaks till ämnen som enligt dem ligger nära organisationen, såsom 

yttrandefrihet, publiceringsansvar, sekretess och vad som leder till ett öppnare 

samhälle. Ämnena har debatterats med Wikileaks som kontext och beroende på vilka 

åsikter som uttryckts för exempelvis publiceringsansvar har det indirekt påverkat 

bilden av Wikileaks.

11.4 Syftet med ledarartiklar

Enligt forskaren Lars Nord ska dagens ledare engagera individen i att vara en aktiv 

opinionsbildare genom att föra fram idéer om hur samhället bör styras och 

kommentera det politiska skeendet. I vår analys har vi studerat den argumentativa 
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strukturen, om skribenterna är deduktiva eller induktiva i sin argumentation. Fem var 

deduktiva, tre visade tendenser från båda håll och två var induktiva. Författarna 

Karlberg och Mral menar att texter ofta har inslag av båda strukturerna, men att en av 

dem brukar dominera. Om vi lyssnar till Nords idé om vad en ledares funktion är idag 

förväntar vi oss inte att vår analys skulle resultera i så många deduktiva strukturer. 

Om skribenten har en deduktiv struktur tycks vi se ett mönster av att artiklarna 

förhåller sig till en fråga i taget. En skribent med induktiv struktur behandlar 

Wikileaks istället på ett övergripande plan och väger argumentens för- och nackdelar 

mot varandra, vilket inkluderar och engagerar läsaren till att ha en egen åsikt. De få 

induktiva artiklarna kan möjligen bero på att Wikileaks är ett komplext ämne och för 

att vara induktiv så krävs det att skribenten inkluderar flera aspekter, såsom 

yttrandefrihet, meddelarfrihet, publicistiskt ansvar och sekretess.

11.5 Betydelsen av intertextualitet

Fyra av artiklarna använder sig av intertextualitet, en artikel före och tre stycken efter 

anklagelserna. Den märkbara ökningen av intertextualitet kan grundas i att fler 

journalister har hunnit uttala sig, men också att fler har velat uttrycka sin åsikt om 

Wikileaks och dess grundare efter anklagelserna. 

 Genom att använda sig av intertextualitet vill skribenten visa andra som 

uttryckt liknande åsikter för att styrka sin egen argumentation och övertyga läsarna. I 

tre artiklar återges korta citat från tidigare artiklar som går i linje med skribentens 

egen diskussion. Det är i artikel 2010-12-13 som intertextualiteten ser annorlunda ut. 

Skribenten citerar en journalist från Aftonbladet Kultur som några dagar tidigare 

uttalat sig i samma fråga, dock med en motsatt åsikt. Detta utnyttjar skribenten och 

använder citatet för att bevisa att hans argument är mer trovärdig, vilket framställer 

journalisten som förlöjligad. Till skillnad från de andra tre exemplen är det denna 

artikel som får effekt av intertextualiteten. Vi anser att när skribenten endast kort 

citerar från tidigare publikationer så kan det lättare upptas av den övriga texten och 

som läsare reflekterar man inte över citatet. När skribenten istället strukturerar sin 

argumentation kring ett citat så blir reaktionen större och troligen påverkas läsaren 

mer, inte nödvändigtvis som skribenten förväntat sig då intertextualiteten i detta fall 
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kan liknas till ett påhopp. 

11.6 Tidningars publicistiskt ansvar 

Skribenterna, som tidigare nämnt, tar ingen tydlig ställning för eller emot Wikileaks 

(undantag 2010-04-07 och 2010-12-13) utan fokuserar på andra faktorer som till 

exempel de tidningar som väljer att publicera Wikileaks material och på så sätt gör 

dem till läckor. Tre artiklar poängterar vikten av tidningarnas publicistiska ansvar, 

varav två menar att de är tidningarnas ansvar vilket av materialet som publiceras och 

vad som gallras bort. Wikileaks är mer en källa än ett nyhetsmedium. Frågan är om 

skribenternas ställningstagande inför tidningarnas hantering blir en indirekt ställning 

emot Wikileaks. Om tidningarna ska ta sitt ansvar genom att gallra ur materialet och 

endast publicera de som för samhällsnormen är accepterat, kan de resultera i att 

Wikileaks verkliga funktion begränsas. Organisationen är medveten om att de inte 

har resurser att gå igenom material de får, utan överlämnar det till tidningarna och i 

längden tror vi att de kan få konsekvenser när Wikileaks material läcks. Påpekandet 

om tidningarnas ansvar i att gallra bland Wikileaks material kan då liknas till att man 

som skribent egentligen inte är en förespråkare av organisationen.

11. 7 Jämförelse med tidigare forskning 

Porträtteringen av Wikileaks är relativt intakt, då med undantag för 2010-04-07 och 

2010-12-13, och kan jämföras med resultatet från vår tidigare teori om 

porträtteringen av företagsledare i ekonomiska skandaler. Forskarna såg ingen 

skillnad i framställningen efter skandalen och även om vårt resultat inte är lika 

definitivt, så finns de likheter mellan vår och deras undersökning. Skillnaderna i vår 

undersökning på hur artiklarna framställs (framing) före och efter anklagelserna är 

marginella och de uteblir i den tidigare forskningen, vilket visar att dagspress 

antagligen inte har någon mall att följa i porträtteringen av skandaler. Varför vissa 

skandaler skapar stora skillnader i porträtteringen och andra inte är en intressant 

fråga, men i skrivande stund finns inget konkret svar.
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11.8  Metoddiskussion

Vi är medvetna om att vår metod är subjektiv och att våra förkunskaper har påverkat 

våra tolkningar, men med ett konsekvent metodschema anser vi ha lyckats få valida 

resultat i form av jämförbara teman. Med tanke på vårt begränsade urval kan det vara 

problematiskt att dra generella slutsatser, men genom ett nära arbete mellan 

metodschema och frågeställningar anser vi oss ha fått representativa och reliabla 

resultat.

12. Slutsatser
I porträtteringen av Wikileaks är det inte organisationens existens som debatteras utan 

snarare dess konsekvenser, ageranden och vem som bär det publicistiska ansvaret för 

det material som läcks. 

Ledarskribenterna moraliserar kring organisationens agerande och stödjer sina 

argument med utvald fakta. När inget rätt svar finns är faktabaserade svar den 

säkraste vägen att gå.  Ledarartiklar är i sin natur försök till övertygelse och därför 

blir vi inte överraskade när skribenterna använder sig av framing för att vinkla sina 

texter i linje med det valda budskapet. 

Anklagelserna mot Julian Assange som offentliggjordes i augusti 2010 har ett 

marginellt inflytande på porträtteringen efter anklagelserna. Assange behandlas i de 

två sista artiklarna som publicerades i december, men utan att Wikileaks existens 

ifrågasätts. Dock är skribenten i den första artikeln av de två sista tydligt kritisk till 

Wikileaks agerande. Varför vi såg två tydliga ställningstaganden, och att de övriga 

artiklarna istället väljer att lägga fokus på relaterade ämnena till Wikileaks, beror på 

att det är moraliskt lättare att ställa sig emot våldtäktsanklagelser än en läcka av 

hemligstämplat material.

Vad det gäller framtida porträttering av Wikileaks kan vi vänta oss att fler 

ledarskribenter uttrycker sina åsikter om vad som är moraliskt rätt och motiverat för 

Wikileaks ageranden. Som en påbyggnad av vår forskning finner vi intressant att 

genom en receptionsanalys se på hur läsarna tolkar vårt material och om deras bild av 

Wikileaks skulle förändras. 

Vi tror att Wikileaks fortfarande är ett för komplext ämne att våga ha en tydlig 
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åsikt om, då ingen vet vilka konsekvenser materialet de läcker kan komma att få. 

Vilka åsikter vi i framtiden kommer att ta del av gällande Wikileaks beror antagligen 

på om Julian Assange bevisas skyldig eller frias. Om Wikileaks porträtteras likt en 

martyr, hyllas som hjälte eller svartmålas av anklagelserna mot Assange återstår att 

se. 
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