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ABSTRACT	  

Syftet med föreliggande studie är att utifrån nyhetsrapporteringen om Wikileaks och Julian 

Assange undersöka hur Assange framställts i två svenska tidningar 2010-2011. Undersökningen 

analyserar i synnerhet hur Assange konstrueras i relation till Wikileaks och åtalet om sexualbrott i 

Sverige. Totalt analyseras 31 artiklar från de två svenska tidningarna Dagens Nyheter och 

Aftonbladet, framtaget genom ett händelseorienterat urval.  

 

Uppsatsen utgår från teorier om nyhetsjournalistikens roll att konstruera en mediepersonlighet. 

Vidare vilar analysen på Dyer och Hall’s teorier om stereotyper samt utgår från Allern och 

Pollaks teori om medierad skandalisering. Ansatsen är kvalitativ och metoden är Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Undersökningen visar att det går att utläsa ett förenklat narrativ av 

Assanges liv, där det finns ett generellt fokus på problematik. Därtill har rapporteringen 

utvecklats från att 2010 ha beskrivit Assange som ett nomadiskt geni till att 2011 framställa 

honom som en narcissistisk rockstjärna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Julian Assange, Wikileaks, kritisk diskursanalys, nyhetsjournalistik, 

identitetskonstruktion, stereotyp, skandalisering 
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1.	  INLEDNING 

Julian Assange blev först synlig på mediearenan 2010 i samband med Wikileaks publicering av 

videon Collateral Murder, en läcka som innehöll hemligstämplade dokument från amerikansk 

militär. Wikileaks publicerade material utgör en ny källa av information som utmanar dagens 

traditionella journalistik. Det har även väckt debatt om källkritik och grundprinciper för 

publicering. Organisationens ansvar för meddelarskydd har kritiserats och ett flertal regeringar, 

framförallt USA:s, har uttryckt att Wikileaks arbete bör stoppas.  

Assange har försökt etablera Wikileaks bas i Sverige där organisationens verksamhet skulle kunna 

omfattas av svensk grundlag om yttrandefrihet, ett arbete som avbröts då Assange 20 augusti 

2010 anklagades för våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång i Sverige. 2012 pågår en 

utdragen rättsprocess i London angående beslutet att överlämna Assange till Sverige, ett domslut 

han beviljats omprövning. Beslutet berör flertalet aktörer och intressen, såväl politiska som 

juridiska.  

I december 2010 skriver Granestrand (2010) i en fokusartikel i DN om Julian Assange att ”I 

väntan på nästa svärm av dokument kan världen grubbla över vem Julian Assange egentligen är”. 

Mycket riktigt är Assange som världsnyhet under flera år en omskriven person i flera 

internationella medier. Uppfattningen om honom är allt annat än entydig. Assange har i egenskap 

av Wikileaks talesperson trätt fram i medier och tagit utrymme för att höras och synas. I och med 

skandalen om åtal för sexualbrott har han dessutom blivit granskad av medier. I synnerhet vid 

skandaler intar journalistiken en roll att tolka och regissera händelseförlopp och aktörer.  

Uppsatsen, som ämnar undersöka hur Assange representeras i svensk press, analyserar artiklar 

från Sveriges två största tidningar Dagens Nyheter och Aftonbladet. De perioder varifrån 

material är hämtat är; innan 20 augusti 2010 då Assange blev misstänkt för våldtäkt i Sverige, 

augusti 2010 då anklagelserna blivit publicerade, december 2010 när åtal väckts och februari 2011 

i samband med utgivningen av Daniel Domscheit-Bergs bok Inside Wikileaks.  



	  

	   5	  

2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Den här uppsatsen ämnar undersöka representationen av Julian Assange i två svenska tidningar. 

Undersökningen har för avsikt att synliggöra hur framställningen av Assange sett ut i relation till 

Wikileaks och åtalet i Sverige. Syftet är att diskutera nyhetsjournalistikens roll i mediedrev och 

dess möjlighet att konstruera en mediepersonlighet.  

 

Hur porträtteras Julian Assange i svensk press?  

Vilka personlighetsdrag och egenskaper tillskrivs Assange? 

Hur presenteras Assanges bakgrund?  

Hur förhåller sig journalistiken till detta i ljuset av teorier om skandalisering?  

Är det möjligt att urskilja en förändring i rapporteringen över tid? Hur ser den i så fall ut?  

3.	  BAKGRUND	  
 

3.1	  Wikileaks	  	  

Medie-organisationen Wikileaks lanserades officiellt år 2007 med webbplatsen 

www.wikileaks.org. Sedan dess har den aktivt arbetat för att gräva fram hemligstämplad 

information, “bevis för sanningen”, framförallt originalmaterial, samt att göra den tillgänglig för 

allmänheten1. 5 april 2010 publicerade Wikileaks videoklippet Collateral Murder som innehåller 

bilder från Irakkriget, 2007, där amerikanska soldater skjuter ett flertal civila från en 

apachehelikopter2. Detta blev vad som kommit att kallas Wikileaks stora genombrott. Andra 

kända läckor från Wikileaks är bland annat War Diary: Afghanisatan War Logs och War Diary: Iraq 

War Logs från juli och oktober 2010 som innehåller mängder av hemlighetsstämplade militära 

rapporter från kriget i Afghanistan och Irak. I april 2011 släpptes The Guantanamo Files med 779 

dokumentationer av fallen vid fängelset Guantanamo och i februari 2012 släpptes Wikileaks: The 

GIFiles som innehåller miljontals e-postmeddelanden från bolaget Stratfor3.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://wikileaks.org/About.html Tillgänglig 2012-04-12 

2	  www.collateralmurder.com Tillgänglig 2012-04-12 

3	  www.wikileaks.org Tillgänglig 2012-04-12 
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 3.2	  Julian	  Assange	  	  

Julian Assange är australiensisk medborgare och har en bakgrund som datorhacker och journalist. 

2006 grundar han Wikileaks och blev dess frontfigur. 14 augusti 2010 befinner sig Assange i 

Sverige för att delta i ett seminarie (DN, 110213). Vid den tiden ansöker Assange om 

uppehållstillstånd i Sverige, skälet förmodas vara att han därigenom skulle kunna få svenskt 

utgivningsbevis och söka källskydd för wikileaks.org. På det sättet skulle siten skyddas av svensk 

lag om yttrandefrihet. 18 augusti får Assange avslag från migrationsverket (Söder 2010). Två 

dagar senare, 20 augusti, anhålls han i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och ofredande av två 

svenska kvinnor (Dagens Nyheter 2011). Åtalet läggs ned vilket överklagas av åklagare och fallet 

återupptas i september av överåklagare Marianne Ny (Kallin 2010). I november begär Ny 

Assange häktad i sin frånvaro, misstänkt för våldtäkt, sexuellt ofredande samt olaga tvång. 

Assange överklagar häktningsbeslut som avslås. Assange, som befinner sig i London anmäler sig i 

december till Londonpolisen som samma månad i förhandlingar beslutar att Assange ska släppas 

fri mot borgen. Under 2011 pågår förhandlingar i London om huruvida Assange ska överlämnas 

till Sverige enligt den internationella arresteringsordern, vilket i november 2011 beslutas att han 

ska. Assange, som överklagar beslutet, beviljas prövningstillstånd av högsta domstol och 

förhandlingarna påbörjas i februari 2012 (Dagens Nyheter 2011). I februari 2011 släpps boken 

Inside Wikileaks, bland annat på Svenska, skriven av Daniel Domscheit-Berg, Assange före detta 

kollega (Eklund 2011). 

4.	  TIDIGARE	  PUBLICERINGAR	  OCH	  FORSKNING	  
Det finns i huvudsak ett flertal journalistiska produktioner om Wikileaks och Assange, däribland 

boken Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy författad av David Leigh och Luke Harding, 

utgiven av engelska The Guardian. Boken behandlar dels Wikileaks journalistiska arbete och 

framtid, dels Assange person, bland annat i kapitlet The world’s most famous man. I publikationen 

Julian Assange – Wikileaks Warrior for Truth skriven av Valerie Guichaoua och Sophie 

Radermecker, publicerad av amerikanska Cogito Media Group, följer författarna Assanges väg 

från födsel till dit han befinner sig idag, och utvärderar hans prestationer. De definierar Assange 

som hjälte och låter röster från hackervärlden komma till tals. Ytterligare journalistiska verk är 

Wikileaks, News in the Network era författad av Charlie Becket och James Ball och utgiven av 

brittiska Polity Press samt Wikileaks and the Age of Transparency av Micah L Sifry publicerad av 

amerikanska BookMobile, som uteslutet diskuterar Wikileaks som journalistiskt fenomen.  

 



	  

	   7	  

Global Media Journal, Australian edition, publicerade 2011 Rodney Tiffen’s artikel Wikileaks and 

mega-plumbing issues – unresolved dilemmas revisited. Artikeln granskar den offentliga debatten, och 

dess, som han själv uttrycker det, hyckleri. Tiffen diskuterar problematik kring moral och juridik i 

publicistiska sammanhang, om vilka läckor som är och inte är motiverade att publicera, samt hur 

Wikileaks arbete har påverkat detta. Han konstaterar att Wikileaks har omdefinierat journalistiska 

möjligheter, dock har de, snarare än att erbjuda en lösning, intensifierat etablerade dilemman om 

publicering av läckor. Vidare diskuterar han mediedrevet som inleddes med att Expressen läckte 

att två kvinnor besökt svensk polis för att kräva ett HIV-test från Assange. Tiffen menar att 

offentligheten omformade processen då en privat angelägenhet förvandlades till ett 

kontradiktoriskt protokoll, snarare än att konflikten blir löst. En avgörande aspekt är att Tiffen 

menar att utan publicitet hade en försoning varit möjlig, då konflikten eventuellt lösts genom att 

Assange gjort ett HIV-test. De påföljande förhandlingarna i London möjliggör för ytterligare 

global uppmärksamhet, sent 2010 översteg rapporteringen om den juridiska processen, den om 

Wikileaks läckor. Att tre fjärdedelar av internet-källor till Assange nu refererar till våldtäkt, menar 

Tiffen är ett exempel på hur publicitet begränsar möjligheten att lösa konflikter och kan både 

skada som göra nytta.  

 

5.	  TEORETISK	  RAM	  
För att undersöka detta diskuteras journalistikens funktion i att konstruera nyheter och 

mediepersonligheter. Det journalistiska arbetet påverkar vilken information som framträder i 

nyhetstexten samt hur den framställs. I denna undersökning är frågan vilken mening 

journalistiken skapar samt hur den förhåller sig till sanning. Genom att se till journalistikens roll i 

skandaler möjliggörs granskning av rapporteringen om Assange utifrån hur mediedrev generellt 

ser ut i skandaliseringsprocessen av en offentlig person. Vidare diskuteras begreppet stereotyp 

och hur det används journalistiskt.  

 

 5.1 Journalistikens	  roll	  	  

	  
”A form of journalism which aims to provide the public with a neutral record of events and which, at 

the same time, relies on government officials to describe and explain those events obviously has the 

potential to wind up as a mirror not of reality, but of the version of reality government officials would 

like to present to the public.”  

(Hallin 1994: 52) 
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Journalistikens funktion blir ibland, liksom Hallin anspelar på, metaforiskt förklarad som en 

spegel, som att verkligheten reflekteras i nyhetsjournalistiken. Kritiker, däremot, ifrågasätter om 

journalistiken avspeglar verkligheten objektivt, eller till vilken grad den tillåter partiskhet att 

mejsla sig in i det journalistiska arbetet (Allan 2010: 78). Teorin om ett nyhetsnät (news net) 

används som en mer träffsäker metafor än den om en spegel. Den menar att nyhetsorganisationer 

lägger ut ett nyhetsnät som sammanflätar tid och rum och som filtrerar de händelser med 

nyhetsvärde samtidigt som det låter annat passera obemärkt. De tre allmänna villkor som ingår i 

nyhetsnätet är (1) att läsaren är intresserad av händelser endast från vissa orter och (2) läsaren har 

intresse för aktiviteter inom specifika organisationer samt (3) läsaren begränsar sin 

uppmärksamhet till vissa ämnen. Att filtrera nyheter enligt dessa premisser innebär en 

fördomsfull syn på vad läsaren vill ha, vilket påverkar nyhetsinnehållet.  

 

 

Att journalistiken präglas av ett objektivitetsideal och förväntas framställa sanningar är snarare 

orsak till uppfattningen att journalistiken inte har att göra med maktutövning. Det är alltså 

sanningsanspråket som ger journalistiken makt och inflytande i samhället, vilket har effekter. En 

av dessa är att journalistiken berör oss (Ekecrantz och Olsson 1994: 27; Roosvall 2005: 67). 

Sanningsanspråk döljer vinklar, val och perspektiv. På det sättet presenterar journalistiken bara en 

sanning av händelser och personer trots att det finns flera sanningar (Roosvall 2005: 67ff). Roosvall 

(2005: 69) ifrågasätter journalistikens förnekelse av flera sanningar, med resonemanget att dem 

raserar bilden av en sanning och därmed sanningsanspråket.  

 

I journalistikens arbete ingår en representationsprocess med urval av såväl material och röster 

som språkliga val. Formandet av uppfattningar och idéer bestäms av de språkliga valen (Roosvall 

2005: 67). Journalistiken har en beskrivningsmakt och att beskriva verkligheten innebär alltid en 

form av konstruktion. Den är oundviklig för att skapa mening i beskrivningen. Det blir ett 

”ingrepp” i det som beskrivs. Ett sätt att skapa perspektiv på journalistikens 

verklighetsbeskrivning är att relativisera den; att bedöma den i relation till andra sätt att förmedla 

kunskap och information (Ekecrantz och Olsson 1994: 25-26). Journalistiken kan sägas 

kontrollera diskursproduktionen som uppträder på mediearenan, parallellt med att journalisten 

själv begränsas av diskursen. I studier av nyhetstext bör fokus inte ligga på vad i texten som är 

sant utan istället hur den förhåller sig till makt och samhället. Det vill säga, följer texten vad som 

är accepterat att säga i samhället och i journalistiken? (Roosvall 2005: 67). Dessutom, en händelse 

blir endast vald om den ses ur ett visst perspektiv vilket betyder att selektionsprocessen 
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involverar en ideologisk tolkning (Roosvall 2005: 67). Varje enskild journalist praktiserar ett urval 

av händelser utifrån dennes kunskap och förståelse för nyhetsvärdering. På samma sätt väljer 

journalisten den vinkel som anses vara mest iögonfallande (Allan 2010: 72).  

	  

5.2 Medierad	  skandalisering	  	  

Skandal definieras både som något som förorsakar angrepp eller besvärande/pinsam 

uppmärksamhet samt en händelse där en viktig person uppträtt eller handlat på ett sätt som 

chockerar. Brott (moralbrott), skam, bestraffning och gottgörelse är nyckelord i en skandal. 

Eftersom att skandaler får uppmärksamhet och säljer som nyhet fungerar journalistens roll inte 

enbart som reporter utan har också en tolkande och regisserande roll för skandalen (Allern och 

Pollack 2012: 10-11). Nyhetsmedier fungerar som en marknad där skandaler utvecklas som drama 

till en förargad och nyfiken publik. Skandaler presenteras ibland på ett förenklat sätt, likt hur en 

melodram är en förenklad tolkning av verkligheten (Allern och Pollack 2012: 18). Nyheter består 

även av allt runt omkring händelser med nyhetsvärde, sådant som övervägs kunna rapportera, 

tolka och rama in händelsen. I skandalens process är relationen mellan källor och journalist 

avgörande för vilken information och vinkel en händelse får, eftersom de bestämmer vilka röster 

som får höras i rapporteringen (Allern och Pollack 2012: 9).  

 

Thompson tar upp fem huvudsakliga kännetecken för en (politisk) skandal, där den första är att 

en offentlig person överskrider morallagar. Vidare (2) är det en skandal först när händelsen blir 

uppmärksammad av allmänheten samt (3) chockerar. Att medvetengöra något utan reaktioner gör 

att skandalen inte tar fart. För det krävs (4) att det finns aktörer som är villiga att uttala sin kritik 

och att journalistiken samlar kommentarer och reaktioner. Grunden till en skandal är visserligen 

rykten, men för en faktisk skandal krävs att medier formar en allmän, kritisk reaktion. Slutligen, 

(5) kravet att personen åtgärdar sitt misstag eller tar konsekvensen av det, ofta genom att avgå 

från sin position (typiskt vid politisk skandal). Detta krav står i direkt relation till att skandalen 

hotar aktörens rykte och anseende. Ett allmänt råd för att bemöta medier vid en skandal är att 

erkänna och be om ursäkt. I praktiken kan det vara svårt för den anklagade om denne upplever 

anklagelserna som överdrivna eller rent av falska (Allern och Pollack 2012: 11-13).  

 

Då en offentlig person skandaliseras för att ha överskridit moraliska gränser, är det ofta ställt i 

relation till personens position. Att denne anklagas för dubbelmoral genom att ha brutit mot 

regler eller principer som dennes organisation förespråkar. Allern och Pollack (2012) berör 

framförallt politiska skandaler, därutöver understryker de att vid varje institution med normer 
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och regler kan händelser eller personer kritiseras för att vara illegitima. Även privata relationer 

och angelägenheter kan påverka den offentliga personens trovärdighet och förtroende, och 

därmed lämplighet för sin position (Allern och Pollack 2012: 13ff).  

 

 5.3	  Typifiering	  och	  Stereotyp	  
 

”[…] [T]he journalist will try to convey the maximum amount of information using the minimum 

number of words. That is to say she or he will refer to information already available to the reader, by 

using certain words and labels which may evoke existing stereotypes”  

     (van Ginneken 1998:159) 

 

van Ginneken ger en uppfattning av hur journalistiken refererar till befintliga stereotyper. Även 

om stereotyper inte konstrueras av journalistiken, är det för denna undersökning avgörande att 

granska vilken betydelse denna användning, eller representation, ger till framställningen av en 

person. Det vill säga, vilka stereotyper som förekommer och vad de förmedlar. Hall (1993: 16-17) 

förklarar att representation av verkligheten är att beskriva och symbolisera den. Det betyder att 

språk används för att säga något, skapa mening och förklara världen för andra personer. 

Typifiering och stereotyper räknas som en praktik inom representation. Hall skiljer alltså på 

begreppen. För att förstå och förhålla oss till världen behöver vi typer. Typifiering går exempelvis 

till så att vi skapar en bild av, och ger betydelse åt, vem en person är genom att positionera denne 

inom olika sociala kategorier. Dels genom roller som exempelvis förälder, barn, student, 

alkoholist eller chef och dels genom att koppla egenskaper till speciella grupper av kön, klass, 

etnicitet och nationalitet samt personlighetens typ såsom glad, ledsen, aggressiv, seriös etcetera 

(Hall 1997: 257).   

 

Grundläggande för stereotyper är att de förenklar och minskar en person till några simpla, 

väsentliga karaktärsdrag som framställs som naturliga. Vad som skiljer en stereotyp från sociala 

typer är följaktligen att den reducerar en person till ett fåtal egenskaper. Stereotypen blir inget 

annat än de egenskaper som tillhör den, den är fast och svårföränderlig. Dessutom bidrar 

stereotyper till att särskilja det normala och accepterade från det onormala och icke accepterade. 

Om man talar om begreppet makt i förhållande till stereotyper ska det förstås som inflytande att 

representera en person på ett visst sätt (Hall 1997: 257-259). Vem som tillhör alternativt inte 

tillhör ett samhälle beror på en grupps makt att ange sig själva som normala och resten som “de 

andra” (Dyer 1993: 14). Dyer (1993: 12) menar att det inte är stereotypen som tanke och 
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representation som är problematisk, utan vem som definierar och styr dem; vems intressen de 

gynnar.  

 

Begreppet stereotyp har bland annat beskrivits som en genväg som understryker stereotypens 

funktion att vara simpel, rättfram och lätt att uppfatta, eller greppa. Den uppfattningen 

problematiseras eftersom stereotyper även kan indikera kunskap om en komplex social struktur. 

Förståelsen av stereotypen “dum blondin”, säger inte bara något om dennes hårfärg och 

intelligens, utan även om hennes kön och således om social status i samhället (Dyer 1993: 12-13). 

Ytterligare en effekt är att stereotyper alltid bär med sig ett underliggande narrativ (Dyer 1993: 

15). Med andra ord kan en stereotyp vara fixerad vid ett visst utfall. Det försvårar att frigöra sig 

från de förväntningar rollen medför.  

 

6.	  METOD 

Utifrån syftet att undersöka hur Assange framställs i de två svenska tidningarna används Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Under detta avsnitt beskrivs och motiveras Faircloughs modell 

följt av en operationalisering om hur modellens delar och begrepp används i denna 

undersökning. Slutligen presenteras undersökningens material i kombination med en diskussion 

om dess avgränsning.  

 

6.1	  Faircloughs	  kritiska	  diskursanalys	  	  

Definitionerna av begreppet diskurs, både metodologiskt och teoretiskt, är åtskilliga. Det är 

därför betydelsefullt att redogöra för hur det används här. Faircloughs användning av begreppet 

diskurs kan förklaras med att särskilja två betydelser. Dels diskurs som språkanvändning och dels 

som en social konstruktion av verkligheten. I det sistnämnda bidrar diskursen till en form av 

kunskap (Fairclough 1995: 18). Kritisk diskursanalys betraktar diskurs som en cirkulär process. 

Det vill säga, att sociala praktiker påverkar produktionen av texten och således även dess innehåll, 

medan texten i sin tur influerar samhället genom att forma föreställningar hos de som läser texten 

(Richardson 2007: 37).  

 

Kritisk diskursanalys intresserar sig inte för sanningen i vad som tas upp, utan för betydelsen av 

hur något tas upp (Fairclough 1995: 14-15). Betydelsen påverkas av bland annat ämne, utrymme, 

ordval, meningsuppbyggnad och röster i texten. Det innebär att en annan föreställning av 
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världen, än den som texten bidrar till att forma, är möjlig. Syftet med kritisk diskursanalys är att 

avslöja hur diskursen döljer alternativa framställningar och på så sätt även döljer möjligheten till 

förändring (Rickardson 2007:44). Det är således av stor vikt att belysa vad i texten som närvarar, 

likväl vad som skulle kunna närvara, men inte är där (Richardson 2007: 38). Dessa karaktärsdrag 

och funktioner motiverar metodvalet utifrån uppsatsens syfte.  

 

Faircloughs kritiska diskursanalys analyserar tre dimensioner av den kommunikativa händelsen 

(Richardson 2007: 37). Första dimensionen är texten. Här görs en lingvistisk analys i relation till 

textens direkta eller indirekta reproduktion av ideologi. Analysens andra dimension är diskursiv 

praktik, vilken inkluderar produktion och konsumtion av texten, vilket är avgörande för att det 

ska vara en diskursanalys snarare än bara en textanalys. Den tredje dimensionen är sociokulturell 

praktik, i stora drag analyseras textens sociala och kulturella kontext (Richardson 2007: 38-42). 

Metodens syfte är att sammanföra lingvistisk analys med social analys. Det är en styrka att 

analysen ser till ett större sammanhang än texten eftersom betydelse står i ständig relation till 

textens kontext (Richardson 2007: 24-26).  

 

	   6.2	  Textanalys	  

En text har tre funktioner, den (1) representerar perspektiv av den fysiska, mentala och sociala 

världen, (2) föreskriver sociala relationer mellan deltagare av händelser och deras attityder och 

värderingar samt (3) sammanfogar delar av en text till en helhet (Richardson 2007: 47; Fairclough 

1995: 5). Grunden till varför man gör en textanalys byggs utifrån antagandet att texter är skrivna 

och strukturerade på olika sätt och betyder olika saker. Det finns två aspekter att ta hänsyn till i 

en textanalys. För det första, det lingvistiska, mikronivån, där man analyserar ord och 

meningsuppbyggnad, och för det andra, makronivån där man ser till den övergripande 

strukturella nivån av hur meningar och stycken hänger ihop och skapar betydelse (Richardson 

2007: 46-47).  

	   6.3	  Diskursiv	  praktik	  	  

Diskursiv praktik involverar produktionen och konsumtionen av texter (Fairclough 1995: 58). 

Här analyseras diskursordningen, det vill säga de olika diskurstyper; diskurser och genrer som 

används. Dessa diskurstyper används inom varje diskursiv praktik, såsom journalistisk (Winther 

Jørgensen 2000: 73). Trots att undersökningen är begränsad till en diskursordning 

uppmärksammas andra diskurser som på olika sätt får utrymme, aktörerna som driver igenom 

dessa och hur de samspelar (Winther Jørgensen 2000: 136).  
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Produktionen av text innefattar hur författaren använder redan befintliga diskurser och genrer i 

skapandet av en text. Med andra ord, processen i vilken journalisten producerar texten. Diskurser 

uppstår följaktligen alltid i sociala sammanhang (Richardson 2007: 75). Enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2000: 137) innebär inte diskursanalysen bara en kartläggning av diskurser. Eftersom 

diskurser identifieras och avgränsas genom analys, kan de definieras av författaren, snarare än att 

de alltid redan är bestämda.  

 

Nyhetsdiskurser är direkt kopplat till genre. Enligt Fairclough är journalistiska texter ett resultat 

av yrkes- och institutionella rutiner och tekniker som kan te sig olika (Fairclough 1995: 204). Att 

studera nyhetsdiskurser innebär att man tar hänsyn till flera aspekter av nyhetsproduktionen 

såsom; nyhetsvärdering, objektivitetsidealet (vilka röster som hörs och vilka omdömen som 

därigenom släpps fram), kostnad av nyhetsinsamling, deadlines, etik och fakta samt att texten är 

riktad till en identifierad marknad (Richardson 2007: 76-92).  

 

6.4	  Sociokulturell	  praktik	  

Den sociala praktiken innebär en kartläggning av sociala och kulturella relationer och strukturer 

som utgör en slags mall för den diskursiva praktiken. Genom denna analys kan undersökningen 

svara på om texten reproducerar normer och maktförhållanden eller om den erbjuder en 

alternativ framställning. Dessutom uppenbaras vilka ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser som finns i den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen 2000: 90).  

 

Vid denna dimension av kritisk diskursanalys lämnar man textnivån och behandlar textens 

situationella kontext och kontexten för den institution texten verkar inom. Därtill analyseras det 

bredare perspektivet av samhälle och kultur som texten verkar inom: institutioner och 

värderingar. Man gör skillnad mellan kultur (värderingar och identiteter) och ekonomi och politik, 

som främst samverkar med ideologi och makt (Fairclough 1995: 62).  

	   6.5	  Analysmodell	  

I detta avsnitt redogörs för analysens tillvägagångssätt. Från närläsning av analysmaterialet 

disponeras analysen utefter innehållsliga teman vilka kan ses som olika perspektiv att betrakta 

Assange. Det är olika sätt att ”prata” om, eller representera vem Assange är. Genom analysen 

diskuteras just perspektiv på, och sätt att framställa, Assange snarare än diskurser, som först 

identifieras i slutdiskussionen. Analysen jobbar med citat vars funktion är att exemplifiera de 
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tendenser som identifierats genom närläsning av varje artikel. Det är ett sätt att lyfta fram delar i 

artiklarna som svarar mot studiens syfte att undersöka hur Assange framställs, samtidigt som 

mindre vikt läggs vid de stycken som inte gör det. Därutöver belyses eventuella exempel som går 

emot diskussionen.  

 

	   6.5.1	  Inramning	  av	  identitet	  	  

För att svara mot undersökningens syfte är de textanalytiska verktygen fokuserade på 

identitetskonstruktionen i texten. Grundläggande för textanalys är ordval och ordets betydelse. 

Ord, framförallt verb, substantiv och adjektiv, används för att förmedla något genom en text och 

ramar, direkt eller indirekt, in händelser och personer (Richardson 2007: 47-48). Vidare är 

namngivning ett sätt att konstruera en karaktär. Att namnge en aktör kan ske på olika sätt och 

bära olika psykologiska, sociala och politiska syften. Exempelvis att nämna någon med för- eller 

efternamn är att individualisera en person, men ger olika betydelse. Förnamn tolkas lätt som 

personligt, medan efternamn tenderar inge mer respekt och har en tydligare professionell 

framtoning. Även de sociala roller som refereras till personer i olika kontext, som förälder, polis 

eller student påverkar mottagandet av denne (Richardson 2007: 49-51). Här innefattas även om 

en aktör omnämns som en deltagare inom en omständighet samt om aktören benämns som aktiv 

eller utsatt (Fairclough 2003: 145). En annan typ av namngivning kan ske genom påståenden. Det 

är de ordval som representerar värderingar och karaktärsdrag av sociala aktörer (Richardson 

2007: 52-53). ”Lögnaren (namn)…” är ett exempel. Här inkluderas även spekulationer och 

förutsägelser (kanske, eventuellt, troligtvis) (Fairclough 2003: 108-109).  

	  

	   6.5.2	  Modalitetsanalys	  

För att vidare undersöka framställningen av Assange analyseras modalitet. Modalitet är 

kommentarer och attityder från textens källa som tar sig uttryck genom meningsuppbyggnad och 

modala hjälpverb (Roosvall 2005: 89). Alltså de ord som indikerar ett omdöme till det som görs, 

snarare än endast information. Exempel på hjälpverb är ska, kan, borde, vill och måste (Richardson 

2007: 59-62; Roosvall 2005: 90). Modalitet är ett sätt för journalistiska texter att förmedla 

individuella roller och relationer. Ofta sker det genom presuppsitioner, såsom förutsägelser, valda 

sanningar, attityder och övertygelser (Roosvall 2005:89).  
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Modalitet har även att göra med huruvida den som gör ett uttalande är uppriktig och hängiven 

sitt påstående (Richardson 2007: 59). Roosvall (2005: 89) presenterar fyra huvudsakliga kategorier 

för kommentarer:  

1. obligation/förpliktelse  

2. tillåtelse  

3. önskvärdhet 

4. sanning  

Obligation uttrycks ofta genom hjälpverben borde och måste, och tillåtelse genom exempelvis får 

och kan. Önskvärdhet syftar till då författaren, oftast implicit, uttrycker sitt 

godkännande/gillande alternativt icke godkännande/ogillande. Vidare förhåller sig textförfattaren 

alltid till sanning och varje sanningsanspråk varierar alltid i säkerhet. ”X kommer att” är ett starkt 

sanningsanspråk, medan ”X kan” är ett svagare. En texts sanningsanspråk kan även beröra 

sannolikhet, det vill säga hur rimligt eller orimligt det är att något inträffar eller sker på ett visst 

sätt i framtiden. Journalistik använder ofta sanning som modalitet då de tenderar att presentera 

tolkningar som om de är fakta. En journalistisk text uttrycker exempelvis oftast ”den är” istället 

för ”vi anser att den är” (Roosvall 2005: 90). I undersökningen av journalistiska nyhetstexter 

ligger fokus därför på den typ av modalitet som berör sanningsanspråk.  

	  

	   6.5.3	  Tillämpning	  av	  diskursiv	  och	  sociokulturell	  praktik	  

I diskursiv praktik analyseras vissa av nyhetsproduktionens praktiker. Genre definieras utifrån 

struktur, som en språkanvändning som utnämner en viss social praktik (Roosvall 2005: 80). 

Eftersom undersökningens material är begränsat till nyhetsgenren krävs ingen distinktion av 

genrer i analysen, däremot läggs vikt vid genrens form, det vill säga huruvida citatet är del av 

rubrik, ingress eller brödtext. Att diskutera form i analysen bidrar till uppfattningen om den 

kontext citatet figurerar i. Förutom genre analyseras röster, det vill säga dem som ”hörs” i texten, 

dem som direkt talar eller vars tal på annat sätt företräds i texten. Det rör sig inte bara om 

enskilda personer, utan även om grupper av personer samt förbund eller liknande som rösten 

företräder (Roosvall 2005: 81). Här söks inte endast röster som uttalar sig om Assange utan även 

de som figurerar i sammanhang som direkt eller indirekt påverkar bilden av honom. Dessutom 

analyseras betydelsen av aktörer som omnämns i texten utan att denne nödvändigtvis uttalat sig, 

en indirekt röst. Likväl uppmärksammas vilka röster som inte hörs, men i sammanhanget skulle 

kunna göra det. Analysen behandlar inte konsumtionstemat som en del av den diskursiva 

praktiken eftersom mottagaren inte ingår i undersökningen. Den sociokulturella dimensionen 

praktiseras genom att analysen svarar på vilka maktrelationer och kulturella värderingar som 
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förekommer i relation till diskursen (Fairclough 1995: 78). En fråga för analysen av den 

sociokulturella praktiken kan exempelvis vara vilken funktion diskursen fyller i samhället.   

 

	   6.6	  Material	  och	  avgränsningar	  	  

Materialet för undersökningen utgörs av artiklar från två svenska tidningar. Dessa är Dagens 

Nyheter (DN) och Aftonbladet vilket ger ett underlag från två tidningar med olika 

nyhetsbehandling, men undersökningen har inte som syfte att vara jämförande. DN väljs för att 

det är Sveriges största, rikstäckande nyhetstidning och Aftonbladet för att det är Sveriges största 

kvällstidning. Aftonbladet har dessutom haft ett samarbete med Wikileaks, vilket innebar förtur 

till uppgifter och publicering (Helander, 2011). Aftonbladet kontrakterade även Assange som 

kolumnist, ett samarbete som skulle göra Assange till ansvarig utgivare i Sverige (Helin, 2010). 

Samarbetet med Aftonbladet bröts efter det att Assange misstänkts för brott i Sverige (Petersson 

et al. 2010). Materialet är i huvudsak inhämtat genom databassökning i Mediearkivet Retriever, 

www.mediearkivet.se. Utöver det har kompletterande sökningar gjorts i respektive tidnings 

onlinearkiv för att bredda urvalsmöjligheten kring varje nedslagsperiod och därigenom optimera 

artiklarnas innehåll utifrån frågeställningarna.  

 

6.6.1	  Avgränsning	  

Sökningen i mediearkivet görs med sökordet ”Julian Assange” och är avgränsad till svensk tryckt 

press och de senaste tre åren (2010-2012) då rapporteringen om Wikileaks och Assange började 

och framåt. Resultat från sökningen 2012-03-29 avläses i tabell 1. 

 

 DN  Aftonbladet  
2010 133 112 
2011 94 70 
2012 16 10 
Totalt 243 192 

  

  Tabell 1.  

 

Träffar i sökningen innan 20 augusti 2010 är i de båda tidningarna totalt 33 stycken. Sammanlagt 

väljs tre artiklar, två från DN och en från Aftonbladet, med personfokus på Assange. Det 

kompletteras med tre artiklar från Aftonbladet online. Resterande nyhetsartiklar, både i tryckt 

press och online, nämner endast Assange som grundare av organisationen och plockas därför 
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bort. Materialet från den här perioden är relevant att ta hänsyn till trots att det är begränsat, 

eftersom anklagelserna förmodat påverkat porträtteringen.  

 

En första gallring av artiklarna efter 20 augusti 2010 görs genom att plocka bort notiser och 

lämna kvar längre artiklar inom genren nyhet, även från kultursidorna. Ledare väljs bort trots dess 

betydelse för opinionsbildning, istället ämnar uppsatsen undersöka den genre som strävar efter 

objektiv nyhetsrapportering. Representation görs alltid ur ett visst perspektiv, som fungerar i 

relation med formaspekter hos mediet. Form och innehåll är beroende av varandra och 

avgörande för betydelseskapandet. Att avgränsa materialet till nyhetsgenre har betydelse för 

analysen eftersom genrer innehåller regler som begränsar vad som kan uttryckas och hur det 

uttrycks (Roosvall 2005: 72-73). Utifrån detta är det rimligt att påstå att en diskurs kan bero på 

genren. Även de artiklar som varken handlar om Assange eller Wikileaks, men som av annan 

anledning nämner hans namn, väljs bort eftersom dess innehåll saknar personfokus. 

 

I DN kvarstår då 88 artiklar varifrån det går att utläsa perioder då rapporteringen varit intensiv. 

Utifrån detta kvantitativa material görs således ett händelseorienterat urval med tre nedslag vilket 

är motiverat eftersom de innehåller artiklar som handlar om Assange. Nedslagen är:  

1. augusti 2010 då Assange besökte Sverige och blev anmäld för sexualbrott  

2. december 2010 kopplat till den juridiska processen efter väckt åtal  

3. februari 2011 i samband med Daniel Domscheit-Bergs bok om Assange, samt den 

fortsatt juridiska processen 

 

Från de tre perioderna väljs de artiklar som inte innehåller något om Assanges person bort, 

eftersom det inte svarar mot undersökningens syfte. Exempelvis då Assange endast nämns som 

Wikileaks grundare. Samma urvalsprocess görs av artiklarna i Aftonbladet utifrån de identifierade 

perioderna. Resultat avläses i tabell 2.  

 

  

 

 

 

  Tabell 2. 

 

 

 DN Aftonbladet 
Augusti 2010  6 15 
December 2010 30 20 
Februari 2011 13 8 
Totalt 49 43 
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Utifrån nedslagsperioderna görs även en sökning i vardera tidningens onlinearkiv med sökordet 

”Julian Assange”, se tabell 3. Observera att den innefattar samtliga träffar för sökningen. 

 

 Tabell 3.  

 

I det slutliga urvalssteget identifieras fyra till fem stycken artiklar från vartdera nedslaget och 

tidning utifrån textens personcentrering av Assange. Innehållet är avgörande och de artiklar som 

innehåller minst om Assanges person väljs därför bort. Utifrån samma kriterier kompletteras 

materialet från mediearkivet med artiklar från sökningen online.  

	  

	   6.6.2	  Analysmaterial	  

Totalt analyseras 31 artiklar varav 8 är publicerade online. Artiklarna betraktas som ett större 

mediematerial, även om tidningarna därutöver framträder igenom analysen, för att betona 

eventuella likheter och skillnader. Med andra ord analyseras inte varje artikel för sig. Hur 

artiklarna är fördelade mellan tidningarna och de olika nedslagsperioderna presenteras i tabell 4. 

Samtliga artiklar listas efter datum och tidning i Bilaga 1.  

 

 
 DN tryckt/online AB tryckt/online Totalt 

Innan 20 augusti 
2010 

2/0 1/3 6 

Augusti 2010 3/2 4 9 
December 2010 3/1 4 8 
februari 2011 3/1 3/1 8 
Totalt 11/4 12/4 31 

 
 Tabell 4.  

	  

	   	  

 DN online Aftonbladet online 
Augusti 2010  26 30 
December 2010 68 68 
Februari 2011 20 13 
Totalt 114 111 
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7.	  ANALYS 

Det här avsnittet ämnar redogöra för hur Julian Assange representeras i svensk press genom att 

analysera artiklar från två svenska tidningar. I första hand presenteras materialets fyra 

nedslagsperioderna i kronologisk ordning. Därefter delas analysen in under innehållsliga teman. 

Utifrån dessa diskuteras och exemplifieras de olika sätt Assange framställs med stöd av citat från 

artiklarna. Metodmodellens tre dimensioner görs inte någon tydligt åtskillnad genom analysen, 

utan förekommer parallellt under de olika temana.  

	  

7.1	  2010	  fram	  till	  20	  augusti	  	  	  
 

	   7.1.1	  En	  kufisk	  figur	  

Assanges kändisskap är baserat på att han grundade Wikileaks och i artiklar om organisationens 

publiceringar och dess effekter presenteras även vem Assange är. Det finns ett flertal exempel där 

Assange framställs som hemlighetsfull, nästan mystisk. På olika sätt görs han till ett väsen och en 

skugga utan tillhörighet. Den här framställningen bygger upp en dramatik kring vem Assange är, 

eftersom den lämnar obesvarade frågor. Den skrapar på ytan. Vi får veta att Assange är skygg och 

kufisk, men vi får inte veta på vilket sätt, eller varför. Nedan följer fyra citat som beskriver 

Assanges livsstil som nomadisk: 

 

”[…] australiensare till börden, nu nomadiserande världsmedborgare med nätet som hemadress.”  

”Han byter ständigt nummer och tycks bära sitt bohag i en ryggsäck.” (AB, 20100411) 

”Han reser konstant och är mycket hemlighetsfull, men samtidigt helt offentlig.” (DN, 20100814) 

”[…] [Assange] har ingen offentlig bakgrund, hans namn stavas på lite olika sätt, hans ålder är 

oprecis, han har ingen bostadsadress. På hotellet där han checkat in har ingen sett honom, och när 

vi väl träffas dyker han plötsligt upp en halv meter framför mig.” (AB, 20100420) 

”Julian Assange har ingen offentlig bakgrund, hans ålder är oprecis och han har ingen 

bostadsadress. Själv säger han att hemlighetsmakeriet är viktigt för att skydda honom mot fiender.” 

(AB, 20100429) 

Beskrivningen karaktäriserar inte Assange som en nomad och tillhörande av ett nomadsamhälle. 

Däremot, anspelar de, bland annat uttrycket ”nomadiserande världsmedborgaren”, på idén om en 

nomadiserad livsstil. Likaså att Assange ”tycks” ha ett mobilt hem. Assange reser inte mycket 

eller ofta, han reser “konstant”; han är flytande utan fast punkt. Han byter “ständigt” nummer. 

Den tillhörighet han ges är “världsmedborgare” med “nätet som hemadress”. Det blir således ett 
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sätt att beskriva Assange som annorlunda eftersom han placeras utanför både normens samhälle 

och nomadsamhället.  

Att Assange av framställningen kan tolkas som annorlunda beror vidare på att hans levnadssätt 

inte förklaras. Exempelvis att Assanges resande är ett resultat av hans arbete, eller eventuellt att 

det är en säkerhetsåtgärd, en uppoffring för hans yrke. Istället görs det till en del av vem han är. 

Påståenden om att Assanges “ålder är oprecis”, “namn stavas olika” och ”har ingen 

bostadsadress” antyder att Assange är märklig som inte har ett fast namn och ålder. När stavning 

och ålder i själva verket aldrig är oprecis, utan möjligen uppgifterna om det. Andra stavningar än 

Julian Assange är inte vanligt i materialet. Det finns ett undantag där Assanges röst indirekt 

framträder, då poängteras att han är hemlighetsfull eftersom det är ”viktigt för att skydda honom 

mot fiender”.  

Assange är, enligt ett citat, ”mycket hemlighetsfull men samtidigt helt offentlig”, en beskrivning 

som presenterar två motsatsbetydelser som fakta. Därtill skildras han mer eller mindre som en 

skepnad. Han har checkat in utan att ”någon har sett honom” och han “dyker plötsligt upp” från 

ingenstans. Detta utvecklar bilden av Assange som annorlunda. Han är inte bara kringresande 

och hemlighetsfull, utan även osynlig. Det är starka sanningsanspråk i citaten som påstår att 

Assange ”är” hemlighetsfull, ständigt ”byter” nummer samt att ingen ”har” sett honom, istället 

för exempelvis verkar ha sett honom. Ytterligare exempel på Assange som annorlunda är citaten:  

”Mannen bakom världens för tillfället mest omtalade hemsida är en skygg figur […]”  

”Julian Assange verkar vara en även för datanördar osedvanligt kufisk figur” (AB, 20100411) 

Påståenden att Assange “är skygg” gör stort sanningsanspråk och framställer en egenskap som 

fakta istället för en uppfattning. Att han dessutom benämns som en “figur” istället för en person 

är en förminskning och går i linje med att han är mystisk. Synonymt med figur är exempelvis 

skepnad. Ett av citaten uttrycker att Assange är egendomlig “även för datanördar” vilket anspelar 

på stereotypen om en datanörd. Denne, som är en underlig karaktär, skulle tycka att Assange är 

”osedvanligt kufisk” vilket påstår honom vara extremt annorlunda. Artikeln ger som förklaring 

att han bara ger intervju per telefon, inte berättar sin ålder och är övertygad att han blivit skuggad. 

Texten använder indirekt datanördens röst för att göra en poäng. Artikeln benämner även, i 

kontexten, personer Wikileaks arbetar med inom Pirate Bay som ”tomtar” vilket förlöjligar 

Assanges, och hans kollegors, yrkesroll.  
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7.1.2	  Ett	  geni	  att	  frukta	  

Det finns en framställning av Assange som genialisk, en bild som utvecklas redan i skildringen av 

hans uppväxt, däribland att Assange var datahacker som tonåring. Assange genomför dessutom 

arbetet med Wikileaks trots begränsade resurser och hans nomadiska livsstil, vilket tyder på 

skicklighet. I två artiklar finns följande exempel: 

”Den späda, ensamma pojken [Assange] som brukade få underkänt på hemläxorna i matematik för 

att han lämnade in för avancerade svar, fick snart upp ögonen för datorernas värld. Och redan som 

17-åring dömdes han för att ha hackat sig in i ett dussintal australiensiska myndighetsservrar.” (AB, 

20100420) 

”Han började sin bana som datahackare som tonåring i Australien och skapade Wikileaks komplexa 

nätverk av datorer världen över[…]”  

”Enligt honom är Wikileaks nu ’långt säkrare än vanliga banksystem’.”  

”Assange är känd som en skicklig programmerare” (DN, 20100814) 

Uttryck som den “späda, ensamma pojken” och framförallt ordet ”ensam” etablerar stereotypen 

om en hacker, eller ett ”snille”, som inte sällan är tillbakadragen. Vidare är det tydligt i frasen att 

han “som barn kunde mer avancerad matematik än han borde”. Ordet ”borde” har 

sanningsanspråk och befäster en norm om barns intelligensnivå. Det betyder i kontexten att 

Assange som barn var ovanligt intelligent, ytterligare ett sätt att konstruera honom som 

annorlunda. Hackning och avancerad matte som ung utvecklar stereotypen om ett ”snille”, eller 

en ”nörd”. Det är en stereotyp, snarare än en typ, eftersom att bilden reducerar Assange till få 

egenskaper, en person han framställs ha varit från att han var barn. Föreställningen av 

stereotypen datanörd, eller mattesnille, kan innefatta tidigare diskussion om Assanges livsstil. Det 

är inte främmande att en hacker lever enkelt och ensam. Den stereotypa bilden innefattar även att 

Assange är man och singel.  

Assange beskrivs dessutom ha blivit “underkänd” med anledning att hans arbete var för 

”avancerat” och enskilt fick han ”upp ögonen för datorer”. Att han “redan” som 

sjutton/tonåring var en hacker betyder implicit att han idag är ännu kunnigare. Han har “skapat” 

ett “komplext” nätverk som påstås vara säkrare än system som uppfattas avancerade. Det 

fungerar som en förklaring, en mekanism, till att det är möjligt att han ensam “driver” Wikileaks 

med några “datorer och telefoner”. En framställning att Assange individuellt gör ett anacerat 

jobb fastän Wikileaks i själva verket drivs av flera personer. Framställningen av Assange som ett 

tekniskt geni rättfärdigar Wikileaks bedrifter. Ett annat perspektiv på Assanges kunskap och 

verktyg är det hot Wikileaks utgör. Exempelvis:  
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”Wikileaks avslöjanden har gett Assange många mäktiga fiender och själv är han ytterst noggrann 

med säkerheten.” (AB, 20100430)  

”Pentagon, diktaturer och storbanker. Alla fruktar de Wikileaks avslöjanden.”  

med rubriken ”Hans avslöjanden skakar världen” (AB, 20100429) 

“Ytterst noggrann” tyder på ordentlighet och att Assange besvarar “mäktiga fiender” med 

säkerhet konnoterar ett lugn, att han kan hantera situationen. Samtliga citat gör sanningsanspråk. 

”Hans” i rubriken syftar till Assange och kopplar samman honom med Wikileaks, hotet är såväl 

Assange som organisationen. Liknande likställs Assange och Wikileaks i citatet som säger att 

Wikileaks avslöjanden ger Assange fiender. Orden ”fruktar” och ”skakar” konnoterar rädsla. Även 

USA uttrycker detta, en aktör som varit utsatt av Wikileaks publiceringar:  

”Assange kan säga vad han vill om det högre goda som han tror att han och hans källa gör, men 

sanningen är att de redan kan ha en ung soldats eller en afghansk familjs blod på sina händer, sade 

Mullen [USA:s militäre försvarschef]” (DN, 20100814) 

I citatet i DN skuldbeläggs Assange för effekter av Wikileaks publiceringar. Explicit görs detta 

genom frasen “blod på sina händer”, men inledningsvis även implicit genom uttrycket att 

Assange ”tror” hans arbete gör gott, men sanningen är en annan. Offret är “en ung soldat” där 

ordet ”ung” bidrar till det moraliskt felaktiga. Dessutom, en “familj” som står för gemenskap och 

kärlek. Att utpeka specifika fall gör anklagelsen kraftigare än exempelvis ”flera personer”. Det 

porträtterar Assange som en omoralisk brottsling. I skandalisering är fokus just på omoraliska 

handlingar, och rösten i citatet kan stå som exempel på ett omdöme skulle kunna grundlägga en 

skandal. Dock väcker det inte tillräcklig irritation, och fler kommentarer med samma omdöme tas 

inte upp. Dessutom kommenterar Assange i artikeln att uttalandet kommer från de som har 

ansvar för krigen i Irak och Afghanistan.  

 

	   7.1.3	  Orädd	  och	  lugn	  	   	  

Det går att identifiera en konstruktion om Assange som lugn och nästintill oberörd av yttre 

omständigheter. Hit hör att Assange porträtteras som iskall och bestämd. Dessa egenskaper 

beskrivs delvis med hur Assange pratar och rör sig, exempelvis i citaten:  

 

”[…] [Assange] talar lågmält men bestämt.”  

”[…] och [har] ett mjukt handslag” (DN, 20100814) 
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”Doppar brödet omsorgsfullt i soppan” (AB, 20100430) 

 

Hur Assange doppar sitt bröd kan tyckas vara ointressant, men det har betydelse för hur läsaren 

får lära känna hans person. “Omsorgsfullt” konnoterar ett lugn och försiktighet, motsatt en 

stressad eller osäker person. Det går i linje med att han talar, lugnt och försynt, men “bestämt” 

som konnoterar självsäkerhet i vad han säger. Dessutom betonas ett inre lugn. En beskrivning 

som indikerar Assange som orädd, näst intill nonchalant. I en intervju gör Assange uttalandet:  

 

”Två kenyanska advokater som vi jobbat med mördades. Dessutom har flera försök gjorts att 

övervaka oss. Men vem är inte övervakad i dagens samhälle, säger han och rycker på axlarna.”  

(AB, 20100430) 

 

I uttalandet står två mord i relation till att han själv övervakas vilket antyder fiendes karaktär. 

Assange avfärdar hot med att alla är övervakade i dagens samhälle, implicit är han inget undantag. 

Axelryckningen gestikulerar att Assange inte räds övervakningen; han låter sig inte påverkas av 

fienden. Gesten konnoterar även likgiltighet. Lugnet är en egenskap som trotsar potentiella hot 

och fiender och han framstår som drivande och ostoppbar. Huruvida Assange är rädd eller inte 

vet givetvis bara han själv. Ytterligare en artikel (DN, 20100814) skriver om Assanges som jagad 

men att han ”vägrar att vika en tum”. Även i denna artikel hörs Assanges röst om att han 

upplever att det finns ett hot, samt påstår sig vara övervakad.  

 

7.2	  Augusti	  2010:	  Våldtäktsanklagelser	  	  	  

En avgörande aspekt för vem Assange är, är den om huruvida han är skyldig till våldtäkt. 

Perioden i augusti, när anklagelserna blev offentliga, har stor betydelse i opinionsbildningen och 

för allmänhetens uppfattning. Händelseförloppet svarar mot teorin om en medierad skandal. De 

två motsättande sidorna fyller en funktion, där åklagare och försvarare är givna röster som hjälper 

driva skandalen. Det liknar en medial rättssal, där det finns utrymme att tala om Assange som 

dels skyldig, dels oskyldig. På så sätt framträder även en juridisk diskurs på mediearenan. Genom 

ytterligare röster som medierna låter komma till tals formas åsikter om Assange i relationen till 

Wikileaks.  

 

	   7.2.1	  Assange:	  skyldig	  

I rapporteringen under augusti 2010 finns ett perspektiv var Assange implicit framträder som 
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skyldig till anklagelserna om våldtäkt. Dels genom att påstådda händelser presenteras som fakta, 

dels går det att tolka att Assanges egenskaper motiverar, eller förklarar, hans skuld. Exempelvis 

framträder målsägandes röst: 

”Hon [målsägande] säger att Assange inte varit våldsam eller hotfull. Men han har ’taskig kvinnosyn 

och kan inte ta ett nej.’” (AB, 20100829b)  

Kvinnans röst förmedlar en uppfattning om det eventuella övergreppet. Av citatet, som är ett 

påstående med sanningsanspråk, får vi veta att Assanges kvinnosyn är negativ vilket styrker 

anklagelserna. Att Assange “inte kan ta ett nej” fungerar som en orsak till övergreppen. Vidare 

framträder målsägandes röst indirekt i en artikel genom att förundersökningen läckt, i 

underrubriken uttrycks det däremot som fakta:  

”Han hade sönder kondomen med flit” (AB, 20100831) 

Inte förrän senare i artikeln framgår det vara nya uppgifter om anklagelserna. Det är ett påstående 

som fastställer att händelsen skett och att handlingen varit aktiv. Dessutom, påstås handling ha 

varit avsiktlig eftersom den gjorts ”med flit”. Vidare framträder åklagares röst och omdöme, i två 

artiklar finns följande exempel:  

”Jag [Borgström] tror att Julian Assange kommer att bli misstänkt för sexbrott”  

”[…] rutinerade Claes Borgström anser att Assange gjort sig skyldig till två fall av våldtäkt och har 

begärt överprövning av beslutet.” (AB, 20100829b) 

”Han [Borgström] anser att det finns skäl att misstänka att båda kvinnorna blev våldtagna.” (AB, 
20100831) 

Assange är vid tillfället för ovan citat de facto redan misstänkt för sexbrott. Innebörden är därför 

att Assange blir fortsatt misstänkt för sexbrott med åtal, uttalandet (översta citatet) är således en 

förutsägelse. Borgström ges förtroende då han utpekas som rutinerad, även att det ”finns skäl”, 

tros att det är något kryptiskt eftersom skälen inte presenteras. Istället för ordet “tror” är “anser” 

starkt i sammanhanget och utelämnar tvivel. Vidare görs Assange ”skyldig till två fall av våldtäkt” 

vilket har starka konnotationer, istället för sexbrott som kan tolkas mer diffust. Assange etableras 

som våldtäktsman i ytterligare citat av en polisassistent som uttalat sig efter ett förhör med 

målsägande: 

”Alla som jag pratat med var rörande överens om att det var våldtäkt” (AB, 20100829b) 
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Det framgår inte vilka “alla” är men det ger ett sken av att det är ett flertal personer, framförallt 

påstås det vara konsensus mellan personerna. Dessutom är det betydande att de var “rörande 

överens” vilket utesluter tvivel och understryker samstämmighet i övertygelsen att det är våldtäkt 

det rör sig om.  

 

Urvalet av dessa aktörers uttalande, eller kommentar, om anklagelserna utgör material till 

skandalen. De inblandade aktörerna är polismyndigheten och Sveriges rättsväsende vars 

representanters röster hörs. Utgångspunkten att Assange kan vara skyldig fyller en funktionen att 

stärka Sveriges rättsväsende. Det ger skäl till att fallet kräver utredning, vilket är viktigt för tilliten 

till både polis och åklagare. Således fungerar perspektivet som motvikt till försvarets röster och 

konspirationsteorier. Perspektivet om Assanges skuld är dessutom betydande för 

opinionsbildningen. Synsättet existerar oberoende om innehållet stämmer överens med 

verkligheten eller inte. Det är på så sätt en social faktor som påverkar konstruktionen av Assange.  

 

	   7.2.2	  Assange:	  oskyldig	  

Vidare finns perspektivet om Assange som oskyldig. Detta motsättande perspektiv fyller 

funktionen att skapa jämvikt i den mediala rättegången. I en artikel som tillkännager anklagelserna 

mot Assange låter artikelns författare Wikileaks talesman, Kristinn Hrafnson, uttala sig. Hon 

framför ett sätt att tolka anklagelserna då hon i artikeln säger:  

”[…] inte känna till omständigheterna kring brottsmisstankarna. Jag kan däremot konstatera att vi 

fått flera varningar om att vi skulle utsättas för en smutskastningskampanj. Det finns en möjlighet 

att det här är en sådan […]” (DN, 20100822a) 

Att Wikileaks, skulle vara “utsatt” för en smutskastningskampanj betyder implicit att Assange är 

oskyldig och dessutom ett offer. Hrafnson uttrycker att “det finns en möjlighet” vilket säger att 

den de facto existerar, snarare än att hon tolkar det så. Ordet ”möjlighet” åsyftar dessutom en 

chans, snarare än en risk. Därtill sammankopplas Assange med Wikileaks eftersom “vi” åsyftar 

Wikileaks. Assange får utrymme att uttala sig i samma artikel och uttrycker då en liknande 

tolkning:  

 

”- Varför dessa anklagelser kommer vid denna tidpunkt är en intressant fråga. Jag har inte blivit 

kontaktad av polisen. Påståendena är falska” (DN, 20100822a) 

“Vid denna tidpunkt” antas syfta till att Wikileaks samma år läckt stora mängder hemligstämplade 

dokument, och antyder då som ovanstående föreslår, att det skulle vara en konspiration för att 
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smutskasta Assange och därigenom Wikileaks. Detta angreppssätt tar fokus från anklagelserna 

och är effektivt för att presentera en version om Assange är oskyldig. Det kan tolkas som ett sätt 

att skapa misstro till målsägande. Assange och Hrafnson är de enda som får utrymme att 

kommentera anklagelserna i denna artikel, ingen talesperson för målsman yttrar sig. En annan 

som uttalar sig om Assanges oskuld, men i en annan artikel är Silbersky, Assanges advokat. Han 

säger såhär: 

”Min huvudman har inte begått något juridiskt fel, inte heller något moraliskt fel, har inte ens hörts 

om vad som ska ha skett. Ändå har han bespottats inför hela världen. […] Vi sitter här, min klient 

och jag, och väntar lugnt på att polisen hör av sig för förhör. Sedan vet jag att detta kommer att 

sluta med noll och intet.” (DN, 20100825) 

Försvaret påstår att det inte kan bli annat än en nedläggning av fallet. Silbersky själv framhåller 

därigenom att han “vet” resultat av anklagelserna. “Väntar lugnt” indikerar att de inte oroar sig 

och att Assange ställer upp på förhör. Implicit förmedlar det att Assange inte har någonting att 

dölja, utan är lugn och självsäker. Ytterligare påståenden konnoterar Assanges självsäkerhet:  

”Julian Assange avvisar bestämt anklagelserna.” (DN, 20100824) 

”Julian Assange själv säger att han inte förstår vad ofredandet handlar om.” (AB, 20100829b) 

Det finns inga tvivel; Assange nekar inte, utan “avvisar” anklagelserna. Citatet från AB som 

uttrycker att Assange inte förstår vad anklagelsen handlar om antyder att anklagelsen är en 

petitess alternativt att Assange har en bristande självinsikt. Användandet av ordet “själv” och 

“förstår” har betydelse här, eftersom det är Assange det handlar om borde han själv veta, men han 

“förstår” inte (ens) vad det skulle kunna vara. Implicit förmedlar det att kvinnan överdriver eller 

får för sig.  

 

Vidare uttrycks misstro mot det svenska rättssystemet. Journalistiskt fyller det en granskande 

funktion av hur processen har gått till. Samtidigt bidrar den till viss misstro att Assange är skyldig. 

Genom att kritisera hur åklagare hanterar fallet tappar denne och anklagelserna tillit. Exempelvis;  

 

”Silbersky menar att åklagarna i fallet agerat oprofessionellt och ’utan hämningar.’” (20100825) 

 

”[…] den svenska Åklagarmyndighetens velande i frågan huruvida organisationens talesman Julian 

Assange är skyldig till brott eller ej.” och rubriken  

”Turerna är som hämtade ur en sämre agentfilm” (DN, 20100823) 

”Ingen vet var den här märkliga och obehagliga historien tar vägen, uppgifter svängde på de mest 
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besynnerliga vis under lördagen.” (DN, 20100822b) 

Här uttrycks en skeptisk ton mot rättsprocessen, där åklagarmyndigheten “velar” istället för att 

formulera det som att de gör ett grundligt jobb eller får nya uppgifter. Att “turerna”, som här 

syftar till de olika anklagelser som åklagare framfört, är från en “sämre agentfilm” antyder en viss 

otålighet och skepsis mot att juristerna är kapabla att sköta sitt jobb. Silberskys kritik är än 

starkare, att anklagelserna kommer från “oprofessionella” jurister missunnar deras trovärdighet. 

Att åklagarna inte är överens förmedlar en osäkerhet om huruvida det som hänt är brottsligt eller 

inte. Det gynnar bilden av Assange som oskyldig och hans trovärdighet. En ”märklig historia” 

som svänger på “besynnerliga vis” underbygger konspirationsteorier. Det antyder att det är något 

som inte går rätt till eller stämmer. Förtroendet för att händelserna är logiska sviktar, vilket ger 

utrymme för att misstro anklagelserna och därmed se Assange som oskyldig; inte en 

våldtäktsman.  

Det går även att utläsa en genusdiskurs. Tidigare har vi sett att Assange kan motiveras som 

skyldig med värderingar som “taskig kvinnosyn”. På liknande sätt beskrivs vilka kvinnorna är. Är 

Assange oskyldig, så är kvinnornas anklagelser inte att ta på allvar, vilket minimerar kvinnan och 

brottet mot kvinnan.  

”Absurt nog så är det enda som nu ska utredas det Assange möjligen har gjort mot Lena 

[pseudonym för målsägande], en kvinna som inte ens hade tänkt anmäla honom.” (AB, 20100829b) 

Det ”absurda” i citatet syftar till proportionerna på de olika brotten Assange anklagas för, 

våldtäkt reduceras exempelvis till “det Assange möjligen gjort mot Lena”. Således sker en 

förminskning av brotten sexuellt ofredande och sexuellt tvång. Det sker även en förminskning av 

kvinnans upplevelse. En kvinna som ”inte ens hade tänkt anmäla honom”, antyder att anmälan 

inte hade behövt hända, eller att det inte är tal om ett allvarligt brott. Även genom att skriva “det 

enda” som utreds förminskar, det säger att den överträdelsen som skett mot den kvinnan inte är 

allvarlig nog att utreda. Trots att anklagelserna om våldtäkt inte är säkrade, kvarstår anklagelser 

om ofredande av en kvinna, men istället förminskas det i relation till ett grövre brott. Följden av 

att förminska anklagelserna är att Assange ges makt, ett överläge. Förminskning sker även i 

citatet: 

”Frågan om Julian Assanges privatliv är trots allt en struntsak i förhållande till huvudfrågan: om 

Wikileaks publiceringar av hemliga dokument hotar livet och säkerheten för enskilda människor.” 

(DN, 20100823) 

Här sker en sammankoppling genom att en fråga som rör Assange ställs i relation, eller i skuggan 
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av, en fråga som rör Wikileaks. Alternativt rör det sig om två skilda frågor. I citatet avfärdas de 

brott Assange anklagas för genom att kalla sexuellt ofredande för “privatliv” och en “struntsak”. 

Det har en förnedrande klang i sammanhanget. Vidare ställs det mot vad som istället föreslås 

anses som viktigt; frågan om Wikileaks ansvar vid publicering. Här rubriceras två frågor till en, 

och föreslår att fallet om Assange inte ska ta uppmärksamhet från det mer betydelsefulla 

Wikileaks.  

 

	   7.2.3	  Wikileaksgrundaren	  	  

En del av Assanges mediepersonlighet är hans roll som Wikileaks grundare. Det är på denna roll 

som hans ”kändisskap” baseras. På ett flertal sätt kopplas de två samman, i följande exempel 

används både namn och roll: 

 

”[…]organisationens talesman Julian Assange” (DN, 20100823) 

”Wikileaks grundare Julian Assange” (DN, 20101208) 

 

”Talesman” och ”grundare” är sätt att namnge Assange. Det är en formell och informativ 

representation som reproducerar hans roll och bidrar till sammankopplingen mellan Assange och 

Wikileaks. Han nämns ofta endast genom sin roll, det är framförallt utmärkande i sammanhang 

som berör Assange, inte Wikileaks. Exempelvis,  

 

”Wikileaks grundaren” (AB, 20100829b)  

”Wikileaks profilen” (AB, 20100829a)  

samt rubriken ”Wikileaks grundaren misstänkt för sexbrott” (DN, 20100822a) 

 

Ytterligare exempel är när händelserna kring anklagelserna om sexbrott benämns ”Wikileaks-

affären” (20100823). Uttrycket antyder att rättsfallet, eller ”affären”, rör sig om Wikileaks, vilket 

är felaktigt. Ordet “affär” kan även i kontexten konnotera en sexuell relation. Detta understryker 

att Assanges handlingar påverkar Wikileaks. I rapporteringen förekommer däremot inte ett drev 

om Assanges avgång, vilket annars är typiskt i en skandaliseringsprocess. Ett flertal artiklar 

omnämner att skandalen kring Assange orsakar hans organisation skada, i ett exempel uttrycks 

det explicit:  
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”Förtroendet för Wikileaks har fått en allvarlig knäck efter den svenska Åklagarmyndighetens 

velande i frågan huruvida organisationens talesman Julian Assange är skyldig till brott eller ej.” (DN, 

20100823)  

Här konstateras att Wikileaks allvarligt påverkas av, som artikelns rubrik uttrycker, “turerna är 

som hämtade ur en sämre agentfilm”. Fokus är på skadan för Wikileaks, förorsakad av skandalen 

kring Assange. Åklagarmyndigheten ställs som är ansvarig snarare än Assange själv, eftersom det 

är deras “velande” som orsakat skadan. Utifrån teorin om medierad skandalisering ingår att 

Assange ska åtgärda sitt moralbrott. Ofta påverkar mediedrevet en avgång, något som inte skett.  

 

7.3	  December	  2010:	  Åtal	  	  

En längre artikel (DN, 20101210) beskriver Assanges bakgrund, den ger en enkelspårig bild av 

problematik. Artikeln förklarar att Assanges familjen länge levde ”som på rymmen”, och de 

vuxna i hans liv var inte ”för traditionell undervisning” eller ”samhällsanpassning”. Assanges 

unga vuxna liv präglades av hackning och oro för att ”åka dit” samtidigt som hans dåvarande 

flickvän var gravid och de gifte sig ”när han bara var arton”. Då hade ”polisen lyckats spåra 

honom”, vid senare tillfälle blev han även åtalad för 31 punkter vilket orsakade Assange en 

depression. Vidare skriver artikeln;  

 

”Tre år senare fälldes Julian Assange på tjugofem punkter. […] I väntan på åtal hade Julian Assange 

tillbringat stora delar av tiden som ett slags kringvandrande vagabond och uteliggare. […] Under 

den här perioden åren genomgick Julian Assange också en lång och slitsam vårdnadstvist om sin 

son. Den inleddes med ett totalt nederlag och fortsatte med hans, hans mammas och en aktivists 

enträgna och närmast rättshaveristiska kamp för en överprövning. Först 1999 hade Julian Assange 

lyckats få till ett slags vårdnadsavtal. […]” (DN, 20101210)  

Ordval som ”uteliggare”, ”slitsam”, ”nederlag” och ”kamp” gör att det överlag råder en negativ 

ton i artikelns beskrivning av Assanges bakgrund, med ett urval av negativa händelser. I den 

kronologiska beskrivningen av Assange liv, från att han var barn och framåt, ger bilden av en 

annorlunda karaktär som i perioder stått utanför samhället. Det är ett urval av misslyckanden och 

svårigheter, utan att direkt positiva aspekter tas upp.  
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	   7.3.1	  Egocentrisk 

Det är tydligt att skandalen om Assange påverkar Wikileaks rykte. Utifrån teorin om medierad 

skandalisering ingår att Assange ska åtgärda sitt moralbrott. Ofta påverkar mediedrevet en 

avgång, vilket inte skett. Däremot finns en framställning om Assange som egocentrisk, eftersom 

han väljer att kvarstå som Wikileaks ansikte utåt. Artiklarna presenterar ingen alternativ kandidat 

till Assange roll, någon som borde uttala sig, utan Assange görs ansvarig. I en artikel (DN, 

20101210) förklaras han ha ”ett väldigt ego” samt en ”vilja” och ett ”stort behov” att stå i fokus. 

Dessa påståenden, med sanningsanspråk, är baserade på observation, anledning till hans 

offentliga roll är något endast Assange har tillgång till. Flera medarbetare påstås ha “försvunnit” 

på grund av Assanges vilja att stå i fokus, vilket kan sägas vara ett antagande av verkan och effekt. 

Dessutom menar artikeln att medarbetarna “vet” hur Assange tar beslut, vilket gör 

sanningsanspråk på de personernas påståenden. Att Assange tar beslut “hur och när som helst” 

ger en bild en överlägsen person. Vilka situationer och tillfällen som syftas till framgår inte. 

Författaren till en annan artikel antyder att Assange låtit skada Wikileaks vilket kan tolkas ha en 

implicit indikering till att han borde avgå. I citatet anklagas Assange för sin sammankoppling med 

Wikileaks: 

 

”Julian Assange är också mannen som låtit en god sak överskuggas av sin egen person och som 

skyddat sig från våldtäktsanklagelser i Wikileaks namn.” (DN, 20101210) 

 

Meningen har starkt sanningsanspråk eftersom den presenterar en vinkel, en tolkning, som fakta.  

Vad “en god sak” är specificeras inte, man får anta det vara Wikileaks verksamhet. Här reduceras 

även Assanges “person” till några aktuella händelser. Istället för ”person” hade författaren kunnat 

skriva handlingar. Orden “låtit” och “skyddat” gör meningen till påståenden. Att det goda 

“överskuggas” gör Assange person till något mörkt, en skugga, som förpestar det goda. 

Dessutom, antyder citatet att Assange är ansvarig eftersom han “låtit” det ske. Det liknar vad 

teorin om skandalisering säger om att en person framställs som moraliskt olämplig för sin 

position. Motsägelsefullt diskussionen om Assanges som egocentrisk finns exempel från en 

artikel som påvisar att Assange har en vilja att gömma sig, att ”slippa” stå i fokus:   

 

”I ett försök att slippa bli igenkänd färgade han det [håret] mörkt i höstas.” (DN, 20101208) 

 

Åter ett exempel på en mening som gör anspråk på Assanges avsikt med sin handling. En 

handling som journalisten antyder misslyckats, eftersom det var ett “försök”. Mer konkret 

tillskrivs Assange egenskaper att vara självsäker, stridslysten och arrogant. Detta skrevs i en 
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artikel efter en chat med Assange på DN:s hemsida. Den uppfattningen kan inte vara mer än en 

tolkning och det framgår inte under vilka omständigheter hans uttalanden framstod på det sättet; 

vad de var för frågor eller på vilket sätt svaren var arroganta. Bilden av Assange som egocentrisk, 

arrogant och i fokus vilar på stereotypen om en rockstjärna, vilket uttalas i vissa artiklar. I det här 

fallet är det ett sätt för journalistiken att förklara Assange, eller förknippa honom, med en 

stereotyp, snarare än att hans person förminskas till den. Exempelvis: 

 

”[…] hans figur blir rockstjärneliknande” (DN, 20101210) 

 

”Det var en självsäker, stridslysten och ibland arrogant Assange som chattade […]” (DN, 20101204) 

 

	   7.3.2	  Assange	  är	  rädd	  	  

Till skillnad från tidigare porträttering av en orädd och iskall Assange träder nu en mer nyanserad 

bild av en person med känslor fram. Det här görs på två sätt som ter sig olika. Först rent 

informativt, om Assanges rädsla att bli överlämnad till USA, vilket utvecklar tidigare bild av hans 

konspirationsteorier och USA: s uttryckta förakt mot Wikileaks. England, Sverige och USA är de 

aktörer som är del av beslutsprocessen om utlämning till Sverige och sedan överlämning till USA 

skulle ske. Det är främst ett juridiskt men även ett politiskt fall. I ett flertal artiklar (DN, 

20101208, AB, 20101217) beskrivs Assanges vara rädd för att “tvingas” till Sverige och 

överlämnas på “krav från USA”, vidare att bli orättvist dömd i USA och vad påföljden i sådant 

fall innebär. Assange litar inte på samhällets system som han annars granskar och kritiserar. I 

artiklarna preciseras att det inte är våldtäktsanklagelser Assange fruktar. Det kan tolkas vara en 

förklaring till varför han undviker rättegången där han står anklagad för våldtäkt. Assanges 

uttryckta oro fyller en viktig funktion då det ökar allmänhetens medvetenhet om att en 

överlämning till USA juridiskt är möjlig vilket kan försvåra för de inblandade staterna att agera.  

 

Vidare framträder Assanges rädsla genom hans vänners röster, fastän med en annan, mjukare ton. 

Stöd från vänner utgör en varierad bild från hans nomadiserade livsstil utan socialt liv. Det är 

första gången personer som känner Assange privat förekommer i analysens artiklar, vilket ger en 

ny bild av honom som en omtyckt person. I en artikel (AB, 20101208) om rättegången i London 

framträder ett flertal ikoners, bland flera Bianca Jagger och Ken Loach, stöd då de medverkar och 

erbjuder bidrag till en borgen. I samma artikel skrivs även att ”Assange såg sansad ut” vilket ger 

en bild av att han är lugn och självsäker, som även kan tolkas vara stöttande. I en annan artikel 

uttalar sig Vaughan Smith om Assange:  
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”Han var rädd för att gå till polisen och rätten, som du och jag också skulle vara […]”  

”Han har aldrig fruktat sexanklagelserna. Vad han har sagt till mig [Vaughan Smith] är att han är 

rädd för är att Sverige ska lämna ut honom till USA och att man där ska låsa in honom och kasta 

bort nyckeln.” (AB, 20101215)  

Här blir Assange en privatperson, snarare än ”Wikileaksgrundaren”, då hans rädsla är human, för 

vad som är en obehaglig upplevelse för vem som helst; även för Assange. Här förklaras även 

Assanges rädsla med att USA ska ”låsa in honom och kasta bort nyckeln”. Det är lättare för 

gemene man att relatera till, än hans annars hårda, bestämda och kalla person. I det sista citatet 

ställs två potentiella rädslor mot varandra. Utgångspunkten är att Assange är rädd, men inte för 

anklagelserna om våldtäkt, utan för risken om vidare utlämning till USA. Det blir en skarp 

uppdelning av en abstrakt känsla, som kan vara upplevd både av anklagelserna samt risken om 

överlämning. Att konstatera att Assange “aldrig fruktat sexanklagelserna” gör anspråk på en 

sanning bara Assange har tillgång till. Ytterligare röster kommer till tals i två artiklar:  

”Jag [John Pilger] känner Julian Assange och hyser den högsta aktning för honom, sade han.”  

”Anklagelserna är absurda. Den första åklagaren släppte fallet, men sedan blandade sig en hög 

politisk figur i, fortsatte han – utan att namnge figuren.” (AB, 20101208) 

”Assanges mamma Christine, 59, hade rest från Australien för att krama sin frisläppte son.” 

”Till den jublande folkmassan utanför domstolen sa Assange apropå våldtäktsanklagelserna i 

Sverige: – Jag vill visa att jag är oskyldig.” (AB, 20101217) 

Stöd uttrycks av den “jublande folkmassan” och att Pilger ”hyser högsta aktning” för Assange är 

respektingivande. Dessutom, att Pilger “känner” Assange ger sken av att Pilger har tillgång till en 

uppfattning om Assanges trovärdighet och egenskaper, på så sätt är hans röst stark. Pilger påstår 

att anklagelserna om sexualbrott är “absurda”. ”Anklagelserna är absurda” är dessutom artikelns 

rubrik och Pilgers kritik tas upp redan i ingressen. ”Absurda” är en förminskning av anklagelsen 

och en underförstådd falsifiering. Alternativt att det är “absurt” att händelsen klassificeras som 

våldtäkt. Vidare, menar Pilger, att en “politisk figur” tog upp målet efter att det en gång lagts ned, 

vilket indikerar att fallet drivs av politiska intressen. Frasen “blandat sig i” indikerar att den 

juristen beblandat sig i det som inte är dennes sak och som redan var utrett. Pilger, som är en 

grävande journalist och dokumentärfilmare, kan antas ha engagemang för de frågor om 

journalistisk, information och yttrandefrihet som Wikileaks arbete väckt. Det finns därför skäl att 

säga att Pilgers omdöme/uttalande kan vara påverkat av hans engagemang. 
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Att Assanges mamma reser från Australien för att ge sin son en kram förmedlar dels ett stöd, 

men även en mjuk bild av Assange som omtyckt. Likaså gör hans uttalande att han “vill visa att 

jag är oskyldig”. Framförallt, antyder det hans säkerhet att kunna “visa sig oskyldig”. Assange 

uttrycker sin vilja och att han agerar annorlunda förklaras tidigare med hans rädsla över att bli 

överlämnad till USA. Anklagelserna om våldtäkt ställs därmed i skymundan och Assange blir 

offret, inte förövaren.   

 

	   7.3.3	  Förgriparen	  	  

Parallellt med åtalet om våldtäkt och rapporteringen om rättsprocessen som i sig reproducerar 

Assange som våldtäktsman, kommer försvarets och målsägandes röster till tals. Det är framförallt 

en artikel (AB, 20100122) som presenterar händelser och egenskaper som talar för att Assange är 

en förgripare. Artikelns rubrik ”Assange slet isär kondomen” är förvisso ett citat, men konstaterar 

att Assange “slet” sönder kondomen vilket indikerar en förhållandevis våldsam och högst 

medveten handling. Påståendet, med sanningsanspråk, stöds i artikelns brödtext av frasen 

“testresultatet talar för att kondomen har slitits sönder”. Kvinnornas röster hörs i samma artikel:  

 

”Den äldre kvinnan säger att Assange vägrade att använda kondom under samlaget och när han inte 

ville sätta på den trots att hon bad honom höll han fast hennes armar och ben.” 

”Den yngre kvinnan säger att hon vaknade under ett samlag med Assange. När hon frågade om han 

använde kondom sade han nej.”  

”Assange var våldsam och hårdhänt. Jag [målsägande] ville bara be honom att sluta.” (AB, 

20101222) 

”[…] hon [Birgitta Jónsdóttir] inte hade några skäl att tro att de svenska kvinnorna deltog i en 

smutskampanj: ’Julian är lysande på många sätt, men han har inte särskilt stor social kompetens’.” 

(DN, 20101210)  

Att Assange “vägrat” använda kondom antyder en envis och sträng person. Dessutom påstås 

Assange ha varit “våldsam och hårdhänt” och hållit fast en kvinnas ben och armar under ett 

samlag, som reaktion på hennes önskemål om kondom. Vidare, Jónsdóttirs uttalande om 

Assanges låga sociala kompetens blir en indikation på hans förmåga missbedöma sociala 

situationer, vilket stödjer kvinnornas röster. Denna uppfattning av Assange, är Jónsdóttirs “skäl” 

att inte tolka anklagelserna som en smutskastningskampanj.  
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7.4	  Februari	  2010:	  Daniel	  Domscheit-‐Berg	  om	  Assange	  
 

	   7.4.1	  Daniel	  Domscheit-‐Berg	  	  

Utgivningen av Domscheit-Bergs bok får utrymme i ett flertal artiklar som även benämner den 

ha stort nyhetsvärde. Domscheit-Bergs ord om Assange blir därmed reproducerade och 

kommenterade. Hans bok blir en källa och en nyhet som indirekt framställer en bild av Assange. 

Som nära medarbetare till Assange under cirka tre års tid har hans röst pondus, med information 

från ”insidan” vilket är exklusivt. Mest förekommande i rapporteringen är att Domscheit-Berg 

ska ha blivit avstängd av Assange, trots det presenteras han som “avhopparen”. En avhoppares 

historia är potentiellt mer fri och spännande än en medarbetares. Ett fåtal artiklar tar upp att 

Domscheit-Berg är en partisk aktör att tala om Assange eftersom de har en konflikt. Domscheit-

Berg kan dessutom dra fördel från färgstarka uttalanden om Assange, eftersom det ger boken 

publicitet. Nu driver Domscheit-Berg den konkurrerande organisationen och websidan 

openleaks.org. Assange kommenterar inte de aktuella händelserna som publiciteten kring boken 

berör, vilket skulle kunna ge en mer nyanserad bild av såväl händelserna som författarens roll och 

egenskaper.  

 

	   7.4.2	  Narcissistisk	  	  

Bilden av Assange som arrogant och en person med aggressiva tendenser späs på i 

rapporteringen om Domscheit-Bergs bok. Överlag framgår att hans erfarenhet av Assange är 

negativ. Assange ska exempelvis ha ”kastat ut Domscheit-Berg i kylan”, som indikerar att 

Assange är kall och respektlös. Samtidigt skriver samma artikel (AB, 20110211) att Domscheit-

Berg ”inte längre stod ut med Assange egotrippade hänsynslöshet”. Domscheit-Berg är med 

andra ord avhopparen som inte stod ut och som dessutom kastats ut, vilket resulterar i en 

flerfaldigt negativ bild av Assange. Vidare i artikeln framträder, genom Domscheit-Bergs röst, en 

bild av Assanges sociala kompetens och personlighetsdrag. Om våldtäktsanklagelserna 

kommenterar han att Assange inte är en ”ond människa, men han har en gammalmodig 

världsbild vad gäller kvinnor, åter detta hierarkitänkande”. Ytterligare exempel:  

 

 ”Han [Assange] reagerar mycket aggressivt på kritik.”  

 ”Julian betedde sig som om han hade uppfostrats av vargar.” (AB, 20110211) 

 

”Fram tonar bilden av ett inkonsekvent, stökigt och manipulativt geni som kräver att pressen 

behandlar honom [Assange] med silkesvantar.” (DN, 20110205) 
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”Av vittnesmålen att döma är Julian mycket intelligent – och vet om det (IQ.org hette hans blogg 

2006). Men intelligensen skuggas av påtagligt narcissistiska drag, han är karismatisk och vinnande 

när vägen är fri, arrogant och närmast paranoid när något blockerar den.” (DN, 20110212)  

 

”[…] han [Domscheit-Berg] både berömmer Assange briljans och beskyller honom för paranoia och 

storhetsvansinne” (DN, 20110211) 

 

”Och liknelsen börjar bli sliten, men de påminner verkligen om ett rockband som turnerar genom 

Europa, provocerar åhörare, kallar folk för ”fittor” och säljer merchandise och spanar på brudar.”  

 

 ”I takt med att Assanges rockstjärnestatus ökar, förvandlas Domscheit-Berg till den sure basisten 

som tycker att bandet inte skulle vara någonting utan honom, och till slut lanserar sitt soloprojekt.” 

(AB, 20110214) 

Det första påståendet har sanningsanspråk då det fastställer att Assange generellt reagerar 

“aggressivt på kritik” men det framgår inte vilket beteende ”aggressivt” syftar till. Assanges 

person är alltså aggressiv, snarare än att det är situationsbundet, som Domscheit-Berg uppfattat 

honom. Metaforen “vargar” är kraftigt betydelsebärande för att beskriva hans sociala kompetens. 

Den har även en underton av att Assange är hård, hänsynslös och okänslig. Vidare används 

vittnesmålen som källa till Assanges intelligens, ett sätt att presentera det som fakta trots att det är 

en subjektiv tolkning.  

Ett citat menar att Assange framträder som ”inkonsekvent” och att han begär att medier ska 

”behandla honom med silkesvantar”. Teorin om medieskandaler menar att offentliga personer 

ofta kritiseras för att bryta mot samma moralregler som de företräder. På samma sätt, kritiserar 

citatet Assange för dubbelmoral då han, en ikon för informationsfrihet, kräver av pressen att de 

går emot hans egen grundtes.  

Författaren till en artikel anspelar på stereotypen rockstjärna och rockband för att förklara både 

Assange och Domscheit-Berg. Det är en återkommande användning, liksom citatet hävdar, en 

”sliten” liknelse. En liknelse som ger ett entydigt perspektiv på såväl karaktärernas beteende och 

egenskaper som organisationens arbete.  
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8.	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	  
Utifrån artiklarna från tidsperioden innan 20 augusti 2010 går det att tyda en representation av 

Assange som hemlighetsfull med en nomadisk livsstil. I relation till Wikileaks framställs Assange 

som lugn, orädd och kall. Han skildras som ett geni och hans organisation ett hot för flera 

nationer vars hemligstämplade material läckts. Hans kändisskap baseras på hans roll som 

frontfigur för Wikileaks, och det råder tidigt ett medialt intresse för vem ”mannen bakom 

Wikileaks” är. Det finns dock tendens att beskrivningen snarast väcker frågor, än besvarar dem. 

En tendens som framställer Assange som annorlunda eftersom han beskrivs, men inte förklaras.  

 

I relation till anklagelserna om våldtäkt framträder nya röster om Assanges negativa kvinnosyn. 

Här humaniseras han även genom framförallt hans mammas, men även vänners, röst. De 

framhäver Assanges rädsla, som kontrasterar tidigare bild av honom som kall. Parallellt utvecklas 

tidigare framställningar om Assange som ett geni och en hacker. Dessutom fortsätter 

rapporteringen att sammankoppla Assange och Wikileaks, även den som inte berör 

organisationen. Utifrån uppdelningen analysen gjort under denna period, mellan skyldig och 

oskyldig, syns en skillnad i tidningarnas rapportering. Aftonbladets urval framhäver främst 

målsägandens sidas röster, medan DN särskilt riktar uppmärksamhet på försvaret.  

 

Den mest humana och privata bilden av Assange blir synlig genom vänners röster om hans 

rädsla. Vidare i perioderna december 2012 och februari 2011 framträder Assanges egocentriska 

sida med behov att stå i fokus. Successivt utvecklas en porträttering av hans aggressivitet och 

självupptagenhet. Framförallt görs det i artiklar om Domscheit-Bergs bok samt intervjuer med 

honom. ”Avhopparen” ger läsaren tillträde till en bild av Assange från ”insidan”, där en än kallare 

och narcissistisk bild av Assange framstår.  

 

Från samtliga perioders rapportering syns ett narrativ över Assanges liv. Hans rotlösa liv började i 

tidig ålder, familjen var kringresande och genomgick flera ostabila perioder. Trots att Assange 

inte fick traditionell skolundervisning visade han som ung hög matematisk intelligens och 

utvecklade på egen hand färdigheter inom datasystem. I tidig ålder blev Assange vid ett flertal 

tillfällen spårad av polis för att ha hackat olika system. Han har ingen större social krets förutom i 

hackervärlden, de flesta kontakter sköter han online och sedan ett antal år tillbaka reser han med 
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en laptop i en ryggsäck, varifrån han driver Wikileaks. Efter Wikileaks genombrott är Assanges 

motgångar åtalet om våldtäkt och kritik från medarbetar, men trots detta, fortsätter Assange 

bedriva sitt arbete med Wikileaks. Detta är en kort sammanfattning av hur Assanges liv 

presenteras i materialet, utifrån den går att påstå att urvalet av händelser betonar problematik.  

 

Mediedrevet i skandalen om Assange blir skenbart naturligt, det kan sägas ”sköta sig självt” 

genom de givna aktörer som uttalar sig på respektive sida om åtalet. Journalistiken fyller här roller 

som polis och jurister. I egenskap av att vara en offentlig person kan dina uppgifter läcka i fall av 

misstankar om brott. Något som inom journalistiken är tabu i liknande fall med privatpersoner. 

Likt Tiffen’s slutsats, att medieläckan om ett begärt HIV-test triggade ett åtal, så blir mediearenan 

under undersökningen nedslagsperioder en offentlig rättegång, i frånvaron av en faktisk sådan. 

Innan rättegången ens påbörjats har Assange blivit både dömd och försvarad och det materialet 

utgör ett underlag för uppfattningar om hans skuld samt oskuld. Även Domscheit-bergs bok 

utgör material för att driva framställningen om Assange. Det är av vikt att här poängtera 

journalistikens val att inte ge Domscheit-berg utrymme. ”Avhopparen” blir ett sätt att 

problematisera Assanges person eftersom dennes röst framställer en särskild bild av Assanges 

negativa egenskaper. Det kan tolkar som ytterligare fakta i den media rättegången.  

 

De stereotyper som journalistiken anspelar på i sin beskrivning av Assange är snillet, hackern, 

datanörden, geniet och rockstjärnan. Vidare även på idén om en nomad och en nomadisk livsstil. 

Dessutom, bekräftar rapporteringen ibland en befintlig stereotyp om en våldtäktsman genom att 

beskriva egenskaper som överensstämmer med denna. På dessa sätt visar analysen tydligt att det 

för journalistiken är effektivt att hänvisa till befintliga stereotyper för att förklara en person, 

liksom diskuteras i teorikapitlet. En betydande aspekt är att bilden av Assange begränsas av dessa 

fåtal framställningar. Oavsett om de stämmer eller ej, reduceras hans person av några perspektiv. 

Utifrån analysen av undersökningens material möjliggörs att identifiera fyra huvudsakliga 

diskurser i rapporteringen om Assange, dessa presenteras nedan.   

 

8.1	  En	  enastående	  karaktär	  	  

Diskursen om Assange som annorlunda är, fastän på olika sätt, återkommande i samtliga 

perioder. Här framgår att han inte är som andra, utan en unik karaktär, och vem Assange är, är 

inte en lätt fråga att besvara. Det framgår tydligt när han beskrivs med motsägelser, exempelvis, 

att Assange är både mycket hemlighetsfull och samtidigt helt offentlig. Den här diskursen 

innefattar framställningen av Assange som mystisk, underlig och nördig. Den har en 
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underliggande ton av att Assange lyckas med det omöjliga. Han är lugn i kris, han driver en av 

världens mest uppmärksammade organisationer från en laptop och han trotsar hot från världens 

stormakt, USA. Det finns få tecken om Assanges rädsla och oro. Han är bestämd, och driver sin 

tes om informationsfrihet mot alla odds. Även mediedrevet angående anklagelserna om våldtäkt 

trotsar han och kvarstår som Wikileaks ledare.  

 

8.2	  Ett	  ostoppbart	  geni	  	  

Det går att urskilja en diskurs där Assange framstår som högintelligent. Han besitter genom sin 

kunskap en oerhörd makt och utgör därför ett hot för flera aktörer. Assanges, eller Wikileaks, 

bedrifter beskrivs både som enastående och hotfulla. I den här diskursen ingår att rapporteringen 

anspelar på stereotyper om en nörd och ett geni för att beskriva Assange. Därutöver är Assange 

bestämd, hård och lugn; han är orubblig och tycks behålla fokus oavsett omständigheter. 

Våldtäktsanklagelserna avfärdas bestämt, dessutom hävdar han att det är ett försök att komma åt 

honom, något som kan anses vara en modig approach i ett utsatt läge.  

 

8.3	  Rockstjärna	  

Stereotypen rockstjärna är något tidningarnas författare själva anspelar på och möjligen det mest 

framgångsrika sätt att presentera och rama in vem Assange är. Det är en flitigt nyttjad jämförelse, 

och även om användandet av stereotypen rockstjärna inte fullt ut reducerar Assanges person, 

finns tillräckligt för att uppfatta en diskurs. I denna diskurs omtalar journalistiken Assange som 

arrogant och egocentrisk. Han är respektlös och självupptagen i relation till medarbetare. Han tar 

inte hänsyn utan fattar beslut på egen hand, ur eget intresse. Han har narcissistiska drag och inget 

tycks gå före hans uppdrag med Wikileaks. Vid framgång är han tillmötesgående, däremot 

bemöter han motgång med en hårdare attityd. Assange är så skärpt och lugn att han framstår som 

arrogant och ett flertal röster framhäver hans sociala inkompetens. I relation till 

våldtäktsanklagelserna presenteras att han har en nedvärderande kvinnosyn, och tendenser till ett 

aggressivt beteende. Han blir även lätt aggressiv av kritik och tycks i flera avseenden vara 

kompromisslös.  

	  

8.4	  Offer	  	  

Det finns en diskurs som Assange som ett offer, som utsatt för en smutskastningskampanj och i 

risk att bli överlämnad till USA. En händelse som han själv fruktar. Här ingår att Assange är rädd 
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för processen och vad den kan resultera i. Denna diskurs upprätthålls framförallt av Assanges 

närstående och andra som stödjer honom. Den ställer anklagelserna om sexualbrott i skuggan av 

Wikileaks och de ”viktigare” frågor som organisationens arbete berör. Inom den här diskursen 

uttrycks anklagelserna som ett förargligt missförstånd mellan en taskig kvinnosyn och Sveriges 

utvecklade lagar om sexualbrott. Anklagelser som Assange gärna bemöter, och visar sig oskyldig 

till, men som hans rädsla för USA hindrar honom.    

	  

8.5	  Fortsatt	  forskning	  	  

Denna undersökning har ett brett perspektiv och ställer öppna och generella frågor om vem 

Assange framställs vara. Ett komplement för att spetsa analysen vore en specifik infallsvinkel, 

exempelvis ett genusperspektiv, för att undersöka vem Assange är ur aspekten att han är man. 

Därutöver är uppsatsen begränsad till att undersöka nyhetstext i svensk press, det kvarlämnar 

flera aspekter som går att ta hänsyn till för att komplettera hur framställningen av Assange sett ut. 

En av dessa är hur Assange framställs i still- och rörlig bild. Nyhetsbilder skapar betydelse i 

kombination med text och är dessutom en del av artikelns form. Det finns också ett värde att 

inkludera annat material än nyhets- och kulturartiklar, dels genrer men även intressemagasin, för 

att jämföra om det i tidningar som riktar sig till en segmenterad grupp läsare förekommer andra 

diskurser och vad de beror på. Eftersom Wikileaks och Assange har ett internationellt 

nyhetsvärde vore dessutom ett ytterligare komplement att undersöka hur utländska nyhetsmedier 

i, framförallt, USA, England och Australien, framställer Assange.  
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