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FÖRORD 
Så har ännu en termin gått och ännu en uppsats har skrivits. Det är ju sällan saker blir exakt 
som man har tänkt sig eller tror att de kommer att bli, vilket både kan vara en fördel och en 
nackdel. En uppsats ju något som växer fram och skapas genom en process och det här har 
varit en väldigt intressant, lärorik och spännande uppsats att skriva. 

Jag vill tacka min handledare Anne-Marie Morhed som har gett mig stöd och guidat mig i 
denna uppsatsprocess. Jag vill även tacka de tio journalister som har ställt upp och svarat på 
min frågelista, utan dem hade inte den här uppsatsen varit möjlig. 

 
Emma Lavesson 
Uppsala 2011-05-15  
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Abstract: 
 

WIKILEAKS; a kick in the butt for journalism? – Swedish journalists and Wikileaks 
(WIKILEAKS; en spark i rumpan för journalistiken? – Svenska journalister och Wikileaks)  
 

Summary: Wikileaks is using the new technical solutions to mount big leaks, consisting of 
secret or sensitive information from the government, institutions and business. This might 
profoundly change the media reality and it certainly means both new opportunities and new 
challenges for traditional media; the conditions for the journalists, the sources and the news 
reporting are changing. In this thesis the relationship between Swedish journalists and 
Wikileaks has been the focus; they both affect each other but the conditions for this 
relationship is not yet clear. Clearly there is an interdependence, but who really is dependent 
on the other and to which degree they are dependent on each other is still a question without 
a given answer.  
The aim of this thesis has been to discern a new journalism, and how this responds to the 
theories of Public Journalism and Journalistik 3.0. The main aim has been to examine what 
Swedish journalist thinks about Wikileaks, what their attitude towards Wikileaks are,  if and 
how they think that Wikileaks have affected the Swedish journalism. The aim has also been 
to look at journalism and Wikileaks today and see if it can be said that they are influenced by 
Public Journalism or Journalism 3.0.  

To examine this a qualitative study have been used: ten journalists from four of Sweden’s 
largest newspapers have answered a list of questions. The answers then have been analyzed 
and compared to Public Journalism and Journalistik 3.0, these theories have been chosen 
with the help of John Pavliks thoughts about the technical development affect on journalism, 
and these are aslo used in the analyze. To put the analyze in context and give a 
understanding for why the aim of the thesis and the questions asked are relevant the first 
part of the thesis gives a background to journalism, the technical development and the 
Internet and how they have affected each other. As said this gives context to the empiric, but 
it is also used in the analyze and in the results, to answer the questions asked.  

The conclusions that could be drawn from this study is that Swedish journalists have a 
generally positive attitude to Wikileaks, especially concerning Wikileaks basic idea. They 
think it is positive that the organization is making it easier to access information that has 
been secret or sensitive and could help them reveal anomalies. But there is some cautions, 
concerning the big mass of information published and the scrutiny and screening this 
material is in need of, something that is expensive. The journalists do not think that 
Wikileaks yet have affected the journalism in any profound way; they say that the news 
production and the way they work still is the same. But the organization has shed light on 
shortcomings in how media is handling sources with digital information. Wikileaks also 
have caused the launch of other whistleblower-sights. In the future journalists might have a 
more filtering and screening role, and investigative journalism might be done from behind 
the desk. Special workgroups might work only with material from Wikileaks and other 
whistleblower-sights and cooperation between these organizations and journalists might 
become more frequent. Because Wikileaks allows the audience access to the source material 
they give the audience more power to influence the news reporting, it might also result that 
the source material more frequently is being published with the news articles. Regarding 
Public Journalism and the journalists it could be said that they, at least to some extent, have a 
similar view at the journalism as Public Journalism. Wikileaks can be seen as an expression 
of Public Journalism, as they counter too many of the ideals and cornerstones in the theory. 
Wikileaks also counter a lot of the characteristics found in Journalistik 3.0. According to the 
answers provided by the journalists it also could be said that a new journalism in large 
measure up to the characteristics in Journalistik 3.0. 
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of Public Journalism, as they counter too many of the ideals and cornerstones in the theory. 
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1. INLEDNING 
Den mediala verkligheten är i ständig förändring. Det som är självklart idag är inte 
nödvändigtvis självklart imorgon, och de medier som påverkar och i viss mån styr vår 
vardag behöver inte verka under samma villkor idag, som de gjorde igår. Ofta hörs 
påpekandet att vi lever i ett informationssamhälle. I ett sådant samhälle är den som har makt 
den som har information, den som har möjlighet att distribuera information eller den som 
kan kontrollera den. Detta innebär ett förhållande av ömsesidigt beroende mellan källor och 
medier. Den nya tekniken och de möjligheter som kommit med denna har dock förändrat 
villkoren för denna relation. 

Wikileaks är en av många organisationer som tillsammans med andra förändrar den 
mediala verkligheten på ett genomgripande sätt. Wikileaks utnyttjar de tekniska möjligheter 
som finns för att iscensätta stora läckor och med dessa kommer både nya utmaningar och 
möjligheter för de etablerade medierna. Det material som publiceras på webbplatsen 
innehåller nyhetsmaterial som journalister i traditionell media annars skulle ha varit ute efter 
att gräva fram och publicera, nu finns de redan framgrävda och publicerade. I och med 
Wikileaks kan det sägas att journalistiken förändras och omdefinieras i viss grad;  villkoren 
för journalisterna, källor och nyhetsrapporteringen blir annorlunda. 

Svenska tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
har publicerat artiklar baserade på källor från Wikileaks, och även många tidningar 
utomlands har publicerat artiklar baserade på material från Wikileaks. Den debatt som 
Wikileaks har gett upphov till har bland annat rört huruvida tidningar publicerar relevanta 
fakta eller bara skvaller – alltså sanningshalten och relevansen i det som publiceras, samt om 
journalisterna i och med Wikileaks har blivit överflödiga och journalistrollen därmed är i 
upplösning. 

Varför studiet av förhållandet mellan Wikileaks och journalistiken är av intresse är 
egentligen en överflödig fråga, men besvaras med att de påverkar varandra. Wikileaks 
påverkar journalistiken och journalistiken påverkar Wikileaks. Villkoren för detta 
förhållande är ännu inte klara, det finns någon form av ömsesidigt beroende, men vem som 
egentligen är beroende av vem och i vilken grad, är svårt att säga.  

Då Wikileaks och denna typ av whistleblower-sajter fortfarande är nya företeelser finns 
det ännu ingen etablerad konsensus om vad som är okej för en journalist att tycka angående 
dem, är det positivt med en sådan omfattande öppenhet som Wikileaks förespråkar, eller 
kan en sådan hota nationella och enskilda intressen? Detta väcker i sin tur frågor om vad 
journalisternas roll är, och vad deras roll kommer vara i framtiden och hur Wikileaks har 
påverkat detta. Det är dessa aspekter som har varit i fokus för denna uppsats. 
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1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Huvudfrågan har varit att undersöka vad svenska journalister tycker angående Wikileaks, vad de 
har för attityd till Wikileaks samt om journalisterna upplever att Wikileaks har påverkat den svenska 
journalistiken och journalismen. Uppsatsens syfte har även varit att titta på hur journalisterna 
ser på journalismen idag och se hur det svarar mot de ideal och särdrag som finns hos Public 
Journalism och Journalistik 3.0, som är två teorier om en ny journalism, och hur detta har 
påverkats av Wikileaks. Alltså; hur ser dagens journalism ut och går det att urskilja en ny 
journalism? 
 
Övriga frågor som har undersökts är: 

 Hur kommer journalistens roll i framtiden se ut? 

 Har nyhetsproduktionen förändrats? 

 Använder sig svenska journalister sig av Wikileaks? Varför/varför inte?. 

 Hur värderas den fakta som kommer från Wikileaks? 

 Hur har situationen för källor påverkats med avseende på den offentliga sfären, 
access och coverage? 
 

1.2. DISPOSITION 
Uppsatsen är uppdelad i sex huvudkapitel. Det första kapitlet består av uppsatsens 
inledning med syfte och frågeställning, denna disposition och avslutningsvis metod. 

Det andra huvudkapitlet har en kontextualiserande uppgift där journalistiken, tekniken 
och Internet samt Wikileaks och hur de påverkar varandra presenteras. Detta ger en 
förståelse för varför undersökningen i uppsatsen är relevant samt ger kontext till empirin, 
men används även i analysen och resultatet.  

Det tredje huvudkapitlet är den teoretiska delen. Här presenteras först medieteoretikern 
John Pavliks tankar om teknikens påverkan på journalistiken som har använts för att välja 
teorier men även för analysen av hur journalisterna anser att Wikileaks påverkar 
journalistiken. Sedan presenteras Public Journalism och därmed även en distinktion mellan 
journalism och journalistik. Sedan presenteras Journalistik 3.0 samt den offentliga sfären, 
access och coverage. Detta kommer  sedan att användas i analysen för att se på svenska 
journalisters attityd gentemot Wikileaks. 

Uppsatsens fjärde huvudkapitel är den empiriska delen och inleds med en presentation 
och förklaring för hur frågelistan har utformats och använts i denna uppsats. Här behandlas 
även undersökningens ansats, ideal, utformning och validitet. 

I det femte kapitlet genomförs analysen, och i den sjätte presenteras slutsatserna. I det 
sjunde kapitlet diskuteras Wikileaks och journalismen samt avslutas uppsatsen. 
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1.3. METOD 
Uppsatsens huvudsakliga metod är frågelistan, i denna del kommer själva metoden att 
presenteras medan det i kapitel fyra kommer presenteras hur metoden har använts i 
uppsatsen samt hur den förhåller sig till just denna undersökning.  

 Frågelistor är en informationsinsamlingsmetod som är vanlig att använda inom bland 
annat etnologisk och folklorisk forskning, den har använts av olika arkiv sedan början av 
1900-talet. (Hagström & Marander-Eklund, 2009, ss. 9-16) Metoden  bygger på att människor, 
ofta kallade meddelare,  i text svarar på ett antal öppna frågor och därigenom berättar om 
sina erfarenheter kring ett visst ämne. Det som efterfrågas är meddelarnas egna historier: 
deras åsikter, erfarenheter och värderingar. I användning av frågelistor finns det ingen 
mellanhand, vilket innebär att meddelaren själv bestämmer hur han/hon vill presentera sig 
och vilka erfarenheter som han/hon vill lyfta fram. Användningen av frågelistor är en 
således en kvalitativ metod, och det som eftersöks är därmed inte i första hand en bred 
representativitet, utan det som försöks uppnås är en djupare förståelse för ett fenomen eller 
händelse. (Hagström & Marander-Eklund, 2009, ss. 9-16)  

När det gäller urval av meddelare är det för arkiv vanligt att använda sig av en mer eller 
mindre fast grupp meddelare som svarar på frågelistorna. Det brukar inte ställas några 
andra krav på meddelarna  annat än att det finns ett intresse av att dela med sig av de 
erfarenheter som efterfrågas i frågelistan och att de tycker om att skriva.  Om det däremot är 
en speciell målgrupps erfarenheter som eftersöks eller om särskild bakgrundskunskap krävs 
för att kunna ge givande svar på frågelistan används riktade frågelistor. Dessa skickas ut till 
den målgrupp som kan tänkas ha de erfarenheterna eller den kunskapen som krävs för, eller 
efterfrågas i undersökningen. (Folklivsarkivet Frågar - Meddelare; Hagström & Marander-
Eklund, 2009, ss. 19-21)  

Frågelistan som metod är i sin natur empirisk då den ger slutledningar grundade på 
erfarenhet och undersökningar av verkligheten. Induktiv då den härleder slutsatser från de 
empiriska erfarenheterna, vilket dock inte betyder att det är en självklar sanning. Pragmatisk 
då den verifierar påståenden i dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet. 
 

1.3.1. FRÅGELISTANS PROCESS 

Arbetet med en frågelista består av en process av ett före, under och efter. Först kommer ett 
resonemang om frågelistan kan vara en metod tillämpbar på den undersökning som skall 
göras, sedan kommer det konkreta arbetet med frågelistan och till sist analysen av det 
insamlade materialet. När det gäller utformningen av en frågelista börjar arbetet med frågan 
om vad det är man vill veta, samt vilken målgrupp som kan svara på det, om inte en fast 
grupp meddelare används. Frågorna i frågelistan måste vara tillräckligt många och 
detaljerade; svaren som inkommer är självfallet ett resultat av frågorna. Detta måste det 
finnas en medvetenhet om i bedömningen av svaren och det är även ett samband det måste 
tas hänsyn till i analysen. Frågelistan bör inte vara uppbyggd för ja- eller nejsvar eftersom 
det är ett djup med längre svar som eftersöks med undersökningsmetoden. En kortare 
introduktion till varför frågelistan skickats ut, vad det är som kommer att göras med de 
inkomna svaren och vad det är som eftersöks med frågorna bör skickas ut tillsammans med 
frågelistan. (Wollinger, 2009, ss. 51-66)  

I denna uppsats ämnar frågelistan att undersöka journalisters attityd gentemot Wikileaks, 
om de har använt sig av organisationens publiceringar i sitt arbete, hur deras redaktioner har 
påverkats av Wikileaks samt åsikter kring Wikileaks och journalistikens framtid med mera. 
Närmare beskrivning av metoden som används i denna undersökning samt den frågelista 
som har utformats och använts finns presenterad i kapitel 4. 
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1.3.2. FRÅGELISTANS FÖR- OCH NACKDELAR 

Frågelistan har som alla metoder för- och nackdelar. En av frågelistans fördelar är att ämnen 
som kan upplevas som känsliga kan vara enklare att skriva om än att berätta om i en 
intervju. En annan fördel frågelistan har som kvalitativmetod är att den är förhållandevis 
tidssparande och snabbt kan ge ett större material med möjlighet till jämförelser, om så 
önskas. Nackdelar med frågelistan är att personer som har svårt att uttrycka sig i text 
riskerar att svara kortfattat, om ens alls. Även att det spontana som kännetecknar intervjuer 
inte kan uppnås, och att det insamlade materialet därmed kan framstå som genomtänkt, kan 
uppfattas som nackdelar. (Hagström & Marander-Eklund, 2009, ss. 16-17)  

Det går det inte att på förhand att förutse hur väl en frågelistan kommer att fungera, 
meddelare kan falla bort och svaren kan vara av dålig kvalité. Vid genomgången och 
sammanställningen av de inkomna svaren kan det upptäckas tomrum efter frågor som inte 
ställts eller följdfrågor som hade varit intressanta att ställa men som, på grund av frågelistans 
form, inte varit möjliga att ställa. Något som måste tas i beaktning i bearbetningen av alla 
frågelistor är att de måste kontextualiseras via kompletterande källor av något slag.  
(Wollinger, 2009, ss. 51-66) Hur frågelistans för-och nackdelar förhåller sig till denna 
undersökning diskuteras vidare i kapitel fyra där metoden utvecklas. 

 

1.3.3. URVAL 

Vilka det är som svarar på frågelistorna är något som måste problematiseras eftersom det 
precis som själva frågorna påverkar det insamlade materialet. Ett tvärsnitt ur befolkningen är 
inte alltid det som eftersträvas i ett utskick, då det som eftersträvas med frågelistor inte är 
den representativitet och de generaliseringar som kan uppnås med kvantitativa, statistiska 
metoder. Målet med frågelistan som metod är som ovan nämnt snarare djup än bredd.  
Arkiv använder sig som nämnt av frågelistor som metod för att samla in information om 
olika fenomen. Det är vanligt att en mer eller mindre fast grupp meddelare svarar på 
frågelistorna, men även  riktade frågelistor kan användas. Om intresset med ett utskick av en 
frågelista är att fånga en viss målgrupps erfarenheter kring ett ämne, används riktade 
frågelistor. De skickas ut till den målgrupp som är intressant för tillfället, de som anses ha 
intressanta erfarenheter kring ämnet och så vidare. Genom ett sådant tillvägagångssätt når 
man garanterat de som har kunskap om listans frågor och därmed kan ge utförliga och 
detaljerade svar. (Hagström & Marander-Eklund, 2009, ss. 19-21) 
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2. KONTEXT 
 

2.1. JOURNALISTIK, JOURNALISM OCH TIDNINGSBRANSCHEN 
 

2.1.1. BEGREPPSUTREDNING  

I uppsatsen görs en distinktion mellan journalistik och journalism.  Med journalistik menas 
själva yrkesutövandet av nyhetsrapportering: insamlingen, urvalet, bearbetningen och 
framställningen av de händelser som det rapporteras om, men även den traditionella synen 
på journalistik. Med journalism menas en mer kritisk syn på journalistiken och ett ideal om 
vad journalistiken bör innebära och de ideal som kan sägas styra journalisterna. Public 
Journalism och Journalistik 3.0 är enligt denna uppdelning två former av journalism med 
tankar om vad journalistiken bör innebära. Denna uppdelning är en genomgående 
distinktion i uppsatsen. Men den språkliga distinktionen frångås då Journalistik 3.0 används, 
eftersom teoretikerna bakom Journalistik 3.0 använder sig av begreppet journalistik. 
Journalistik 3.0 ses som sagt som journalism – då det är ett ideal och till viss del kritisk mot 
den traditionella journalistiken. 

 

2.1.2. HISTORISK ÅTERBLICK  

Tidningsbranschens och journalismens historia är nära kopplad: utan journalister - inga 
tidningar. Tidningen är det äldsta massmediet och därmed var tidningen den första kanal för 
journalister att nå ut till en stor publik. Telegrafin var det medium som gjorde tidningen till 
ett modernt massmedium och tidningsbranschen hade makten under de 100 år som följde 
efter att telegrafin gjorde sitt intåg. Tidningar blev oberoende av geografiska avstånd och fick 
ökad möjlighet att rapportera dagsaktuella uppgifter, tidningen hade informationsmonopol, 
gav politisk makt och gav stora vinster till tidningsägarna. Den senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet var tidningens storhetstid i Sverige: 1919 fanns det 235 olika 
dagstidningar i Sverige, vilket är det högsta antalet någonsin.  Men i början av 1900-talet, 
runt 1920, kom radion och bröt tidningsmakten. 30 år senare kom TV, men tidningen har 
fortsatt ha en stor och viktig roll på mediemarknaden trots konkurrens med nya medier. 
(Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Den moderna epokens medier, 2010) 

I Europa och Nordamerika är tidningens utveckling nära förenad med framväxten av 
politiska partier. Detta gäller även utvecklingen av svenska tidningar som traditionellt har 
haft en nära och stark anknytning till politiska partier och rörelser. Detta kan kopplas till 
synen på journalister och den demokratiska processen; tidningens historia är nära 
sammankopplad med demokratins historia. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Medierna 
skapar samhället, 2010)  Sedan 1980-talet har traditionella tidningar varit med om betydande 
redaktionella, organisatoriska och tekniska förändringar som i mycket har sin grund i 
utvecklingen av nya konkurrenter på Internet. Tidningar har startat onlineupplagor av sina 
tryckta upplagor och dessa har till viss del varit framgångsrika. Tidningsbranschen har dock 
utvecklats mer konservativt och mindre framgångsrikt jämfört med de nya konkurrenterna. 
(Boczkowski, 2010, ss. 25-27) 

Speciellt för mediemarknaden och därmed för tidningsbranschen, är att den kan sägas 
vara två marknader som går samman i en: en redaktionell marknad och en reklam marknad. 
Tidningen är alltså förutom sammankopplad med demokratins historia även 
sammankopplad med konsumtionssamhällets historia; idag tappar tidningar intäkter då 
prenumeranter minskar för att publiken istället väljer att ta del av information gratis på 
Internet. Detta gör att även annonsintäkterna minskar då annonsörer söker sig till den nya 



11 
 

marknaden på Internet och tidningarna svarar med att spara. Dessa besparingar sker på 
bekostnad på publicistiska ambitioner, vilket leder till en minskad bemanning av 
redaktioner, färre specialredaktioner och specialreportertjänster. Detta leder i sin tur till 
minskad egen granskning och allt fler inköpta nyheter från nyhetsbyråer samt mer 
åsiktsbaserade publiceringar istället för rapportering. Idag sker det en förskjutning från det 
publicistiska till det som motiveras av kommersiell hänsyn. Denna utveckling gäller över 
hela mediebranschen och är inte något som bara drabbar tidningsbranschen; det är så 
situationen för journalistiken ser ut idag. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - De 
detroniserade kungarna, 2010)   

   

2.1.3. JOURNALISTEN OCH DEN DEMOKRATISKA ROLLEN 

Det finns ingen klar och accepterad definition av vad en journalist egentligen är eller vad det 
är som gör någon till en journalist. Journalisters roll brukar rent allmänt sägas vara att samla 
in aktuell nationell och internationell information och kommunicera den till allmänheten för 
att upprätthålla en politisk diskussion samt den demokratiska processen. Detta innebär att  
journalister och nyhetsmedier som är fria och obundna anses spela en viktig roll när det 
gäller att underhålla den demokratiska processen: det flöde av idéer och information som val 
av ledare, styrande partier och dylikt baseras på. (Manning, 2001, ss. 1-2) 

Att tidningarnas och journalisternas demokratiska roll ses som så viktig har att göra med 
denna tradition av journalistisk integritet men även med kopplingen till demokratins 
genombrott och utveckling. Det har även att göra med de journalistiska resurserna som finns 
och har funnits och hur tidningar har fungerat som bärare av olika idériktningar i samhället. 
(Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - De detroniserade kungarna, 2010) Något som bör 
påpekas är att all journalistik definieras av de institutioner den skapas inom, beroende på 
institution ser journalistiken olika ut. (Hargreaves, 2003, s. 17) 

I undersökningar som har gjorts bland journalister har det framkommit att de flesta anser 
att deras uppgift som journalister är att få ut information till allmänheten snabbt. Dock finns 
det stora skillnader i huruvida journalisterna ser sig som ”watchdogs” gentemot regeringen 
eller andra maktcenter och även synen på journalisters roll som analytiker eller objektiv 
rapportör skiljer sig. (Hargreaves, 2003, ss. 122-125)  Trots att nya tekniker och nya medier 
har gjort sitt intåg på mediemarknaden, och det har förutspåtts att demokratiska val i 
framtiden kommer att avgöras på Internet, är demokratins stora plattform fortfarande de 
etablerade medierna som tidningar, radio och tv; där även journalisten fortfarande har en 
ganska traditionell roll. Medierna förmedlar bilder av de olika alternativen till väljarna, men 
granskar dem även. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Var äger demokratin rum?, 2010) 
Undersökningar har även visat att allmänheten litar allt mindre på journalister. Kritiker 
menar att detta beror på att journalister, som kan sägas ha makten att påverka allmänheten 
och stimulera till att ”göra världen till en bättre plats”, istället för att göra det ägnar sig åt 
sensationalism, våldsromantik och ”sexskandaler”. Detta kan ses som en kommersialisering 
av journalistiken, som av vissa kritiseras hårt. Detta kan sammanfattas i att dagens 
journalistik av vissa anklagas för att vara mer till en fara för allmänheten än att vara till dess 
tjänst. (Hargreaves, 2003, ss. 3-8)  
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2.1.4. ETIK, MORAL OCH OBJEKTIVITET  

Journalistik är ett område med många moraliska val, ibland kan dessa val till och med sägas 
röra sig om val mellan gott och ont. (Hargreaves, 2003, s. 109) Enligt utförda undersökningar 
har journalister överlag värderingar som liknar varandra, på samma sätt som att journalister 
överlag har en liknande syn på sin yrkesroll som någon som informerar allmänheten. 
Journalister verkar vara överens om att journalistikens huvudsakliga syfte är att ifrågasätta 
och ställa de som har makten till svars, samt att tillgängliggöra den information som 
demokratin vilar på. Detta gör att när journalister gör val i sitt yrke angående rapportering, 
publicering, källanvändning, bevakning, och så vidare, ser många det som val avgörande 
även för demokratin, vilket gör valen ytterst viktiga. (Hargreaves, 2003, s. 118) När det gäller 
de moraliska och etiska val journalister gör måste det tas i beaktande att dessa val ofta inte 
görs i en normal miljö av kommunikation och interaktion, eftersom journalister oftast inte 
verkar i sådana miljöer. Fokus hamnar därför på hur beteenden och handlingar ser ut i 
särskilda situationer och etikfrågan måste därför ses i relation till den aktuella situationen. 
När journalister gör sina val gör de en avvägning mellan det relativa värdet av de aktuella 
omständigheterna, och hur de vidare sociopolitiska konsekvenserna av rapporteringen 
skulle se ut. Förenklat innebär detta att journalister tvingas se den större bilden av saker och 
ting, i praktiken innebär detta att journalister får ett ansvar för att rapportera och undvika att 
bli indragna i eller påverka det de rapporterar om. Detta kan leda till svåra val som allvarligt 
kan påverka journalister och fotografer i fält, vilket det finns ett antal exempel på. (Campbell, 
Information Age Journalism, 2004, ss. 126-129) 

Många länder i väst har försökt att förse det journalistiska yrket med vissa yrkesetiska 
regler. Dessa gynnar tre grupper i samhället: journalisterna, källorna och subjekten. De 
yrkesetiska reglerna har främst tre funktioner: för det första fastställer de vilket ansvar en 
journalist har; gentemot staten, arbetsgivaren, allmänheten, källorna och yrkesgruppen. För 
det andra gör de att pressen i allmänhet verkar pålitlig, då reglerna är frivilliga. För det 
tredje skyddar dessa regler journalisternas integritet, frihet och identitet. Dock finns det 
kritik mot sådana yrkesetiska regler. En vanlig kritik är att de skulle underminera 
journalisters yrkesstolthet då de implicerar att journalisterna själva inte är kapabla att ta 
etiska beslut själva. Ett annat problem med denna sorts regler är att de inte appliceras på de i 
högre positioner, som tidningsägarna. Även att dessa regler kan hävdas inkräkta på 
journalisters rättigheter som enskilda medborgare är något som kritiseras. (Campbell, 
Information Age Journalism, 2004, ss. 148-152) 

Kopplat till de etiska och moraliska val journalister måste göra är frågan om objektivitet. 
Journalisters objektivitet ses idag av många som en viktig del av journalistiken. Objektivitet 
kan ses som åtskillnaden mellan fakta och egna åsikter samt värderingar. Därav den 
traditionella uppdelningen mellan ”nyhetsdelen”, med rapporteringar om nationella och 
internationella händelser, och ”redaktionella yttranden”, med krönikor och kåserier och 
dylika mer åsiktsbaserade publiceringar. Problemet med definitionen av objektivitet som 
åtskillnaden mellan fakta och egna åsikter är att fakta, även om det är ren fakta, endast är ett 
urval av fakta. Detta kallas för framing och i korthet innebär framing inom journalistiken den 
process där journalister riktar fokus mot en viss information, och därmed bort från annan. 
(Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 162-163; Manning, 2001, ss. 68-71)  

Objektivitet bör enligt vissa kritiker istället ses som etiketter som journalister använder för 
att referera till de regler som guidar dem i deras yrkesutförande. Alltså ett begrepp som 
beskriver en rad tillvägagångssätt som journalister kan försvara som objektiva, till exempel 
att inte blanda in egna åsikter och/eller ha flera oberoende källor. Nyheter är påverkade av 
de processer som skapar dem; organisatoriska krav, urvalsprocesser och källstrategier som 
bidrar till nyhetsproduktionen. Dessutom är det material journalister arbetar med och förses 
med färgade med propaganda, värderingar och partiska beskrivningar, därmed kan 
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nyhetsrapporteringen aldrig vara helt objektiv. (Manning, 2001, ss. 68-71) Trots kritiken mot 
objektivitetsidealet har journalisters objektivitet ända sedan mitten av 1900-talet setts som en 
viktig och väsentlig del av journalismen. Kritiken mot objektiviteten formar sig kring tre 
olika kategorier: om objektivitet verkligen är möjligt att uppnå, om det faktiskt är något att 
sträva emot samt om det ens är något som är eftersträvansvärt idag då det finns en rad av 
olika kanaler och tekniker för både journalister och allmänhet att hämta information från. 
Kritiken frågar således om objektivitet ens är möjligt, önskvärt eller nödvändigt. (Campbell, 
Information Age Journalism, 2004, ss. 160-162) 

 

2.1.5. NYHETSPRODUKTIONEN  

Journalistik kan sägas handla om en reglerad och rutinmässig process av tillverkning av en 
kulturell produkt; nyheter, på en elektronisk produktionslinje. De nyheter som produceras 
bär, som alla skapade produkter, spår av den organisatoriska och tekniska struktur de 
skapats inom. Nyheterna är alltså inte nödvändigtvis produkter av kreativitet eller 
initiativförmåga och en insamling av det som händer ”där ute”, Snarare är de produkter av 
rutinmässiga processer av informationsinsamling och bearbetning påverkat av rutiner, 
hierarki och organisatoriska dynamiker. På grund av detta är det i studiet av journalism och 
journalistik både intressant och viktigt att titta på produktionsordningen, hur den ser ut och 
fungerar. Dock bör inte journalisters skapande av nyheter ses som enbart en 
produktionsprocess liknande ett löpandeband av byråkratiska rutiner och organisatoriska 
krav, då journalister faktiskt påverkar de nyheter som de producerar och som slutligen 
publiceras. (Manning, 2001, ss. 50-54) 

Det första steget i produktionen av en nyhet är att inkommande information till 
nyhetsredaktionen ska gå igenom en urvalsprocess, alltså övervägas för att sedan väljas eller 
refuseras. I det första steget är det en eller ett team av personer som filtrerar all den 
information som inkommer till redaktionen. Informationen kan bestå av pressmeddelanden, 
nyheter från nyhetsbyråer, storys från specialreportrar eller frilansare och så vidare. Visst 
material, som artiklar från nyhetsbyråer eller från frilansare, kan skickas direkt till 
textredigeringen, medan annat material fördelas över redaktionen vid morgonmöte eller av 
nyhetschefen, för journalistisk behandling. Mycket av materialet och informationen som 
inkommer passerar aldrig det första steget utan blir stoppat redan där, men även om det 
passerar det första steget av urval är det ingen garanti för att det ska bli en publicerad artikel 
då urvalsprocessen pågår genom hela nyhetsproduktionsprocessen. (Campbell, Information 
Age Journalism, 2004, ss. 104-108)  

Gatekeeping  är ett koncept som kan användas för att förklara processen där information 
blir till nyheter. Det beskrivs bäst som en rekonstruktion av det ramverk som påverkar hur 
en händelse blir en nyhet. Nyhetsurvalet är institutionellt i sin natur med individuella 
”gatekeepers” som tar beslut baserade på institutionella krav. Detta innebär att 
nyhetsproduktionen är en produkt av det organisatoriska ramverk som påverkar 
medlemmar av organisationen. Journalisternas urval reflekterar alltså de professionella och 
institutionella normerna för vad som är nyhetsvärde och är inte något personligt urval 
baserat på egna åsikter och värderingar. Organisatoriska kriterier som resurser, format och 
publikens intresse påverkar urvalet. (Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 109-
117)  

Urvalet som görs påverkas av nyhetsvärdet på informationen i fråga. En definition av 
nyhetsvärde som Medieteoretikerna Peter Golding och Philip Elliot använder sig av sin bok 
Making the News är att händelser, eller deras journalistiska framställning, har vissa 
egenskaper vars frånvaro eller närvaro gör dem lämpliga att inkludera i 
nyhetsproduktionen. (Campbell, Information Age Journalism, 2004, s. 117) Urvalet påverkas 
även av utrymme i tidningen och dess layout, strävan efter balans i rapporteringen, tillgång 
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till källor och så vidare. Urvalet av information är en del i framing, som ovan nämnts i 
samband med objektivitet; genom urval riktas uppmärksamhet mot viss information och 
bort från annan. Efter att inkommande information har genomgått urvalsprocessen bearbetas 
den som en nyhet, vilket innebär att en journalist gör research, tar kontakt med källor och 
skriver ihop en artikel som sedan redigeras av journalisten själv eller en redaktör. Exakt hur 
denna del av produktionsprocessen ser ut beror på hur den inkomna informationen sett ut. 
När en artikel är skriven ska den godkännas av nyhetschefen eller chefredaktören innan 
publicering. (Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 104-108)  

Det som hela tiden driver en nyhetsredaktion är cykeln av deadlines som ska hållas. 
Journalister och andra anställda på nyhetsredaktionen utvecklar olika strategier för att klara 
av pressen av dessa. Att skapa förutsägbarhet och kontroll i nyhetsproduktionen är en 
strategi. För att skapa detta kan journalister och redaktioner försöka etablera stabila 
relationer med källor, som externa institutioner och myndigheter, som troget levererar den 
sorts information som snabbt kan produceras till nyheter. (Manning, 2001, ss. 55-57)  Genom 
att etablera sådana relationer kan nyhetsredaktionen planera sina nyheter, något som 
nyhetsredaktionen tjänar på. De källor som lämnar information lång tid i förväg ses som 
hjälpsamma då de ger journalisterna tid att bearbeta informationen, och om den klarar 
urvalet skriva en artikel. Många redaktioner använder sig av en nyhetsdagbok som består av 
ett schema där kommande händelser som det garanterat kommer att rapporteras om finns 
inskrivna. Detta ger redaktionen möjlighet att fördela resurser och komma fram till 
nyckelaspekterna i nyheten. (Manning, 2001, ss. 57-59) 

En allt mer accelererad takt med kortare deadlines är ett resultat av utvecklingen inom 
teknik och media, och försök att kontrollera nyhetsproduktionen. Detta har gett upphov till 
två tendenser inom journalistiken: att journalister förlitar sig alltmer på officiella källor, samt 
att redaktioner vänder sig allt mer till nyhetsbyråer för att få en nyhetsartikel, som då 
behandlas som en handelsvara. (Manning, 2001, ss. 55-57)   
 

2.1.6. KÄLLOR 

För en journalist är källan det viktigaste finns. Utan människor som är villiga att 
intervjuas och ge information kan journalister inte rapportera från händelser eller producera 
nyheter. Relationen mellan journalister och deras källor bygger mycket på ett ömsesidigt 
beroende eftersom journalister behöver källor och att källorna; människor, organisationer 
och myndigheter av olika slag, i sin tur söker nyhetstäckning. Dock är det positiv 
nyhetstäckning de söker.  (Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 79-84) En av de 
mest fundamentala principerna i förhållandet mellan journalister och källor är rätten att 
hålla en källa konfidentiell, något som i Sverige är grundlagsskyddat i 
tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105. (Regeringskansliet, 2010)) Framgångsrika strategier 
för tillgång till nyhetsmedia är vanligtvis relaterat till maktstrukturerna som finns i 
samhället och den ojämna fördelningen av material och symboliska resurser. På grund av att 
den trovärdighetshierarki som journalister uppfattar hos källor även reflekterar 
maktstrukturen i samhället, gynnar nyhetsrapporteringen de tolkningar av världen som de 
med makt har. (Manning, 2001, ss. 138-139) 

Källor kan förutom att vända sig direkt till journalister på tidningsredaktioner även vända 
sig till nyhetsbyråer för att få tillgång till nyhetsrapporteringen. Tidningsredaktioner 
använder sig allt mer av material från nyhetsbyråer och därför erbjuder nyhetsbyråer en 
möjlighet till att snabbt  sprida ett budskap globalt, om det har ett internationellt 
nyhetsvärde. Dock så är journalister som arbetar på en nyhetsbyrå ofta intresserade av ett 
högt tempo i rapporteringen snarare än den rika bakgrundshistorien och kontextuella 
informationen en nyhetskälla kan erbjuda, vilket kan göra att budskapet källan försöker 
förmedla blir tunt. Nyhetsbyråer kan följdaktningen ge både för- och nackdelar till källor. 
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(Manning, 2001, ss. 55-57) Den tidigare nämnda utvecklingen mot en generalisering snarare 
än specialisering inom journalistiken och neddragningar på personal har uppmuntrat ett 
beroende av Public Relations-källor och pressombud som kan leverera färdigt eller 
lättbearbetat material och ”informationsbidrag”. Men pressombud tjänar inget på att enbart 
kommunicera med allmänreportrar genom elektroniska kommunikationsvägar istället för 
öga mot öga, då det gör det svårt att utveckla ”utbytesrelationer” med specialistreportrar 
som de skulle kunna utnyttja till sin fördel. (Manning, 2001, ss. 104-106) Pressansvariga och 
pressombud som arbetar med politiska eliter har en viss makt i sin strävan efter att definiera 
politiska frågor och händelser och få access till nyhetsrapportering. Men deras makt är 
proportionell till den grad de kan kontrollera de kanaler genom vilka information flödar från 
organisationen i fråga till utsidan. (Manning, 2001, s. 117)  
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2.2. INTERNET, TEKNOLOGI OCH JOURNALISM 
 

2.2.1. TEKNOLOGIN 

Som nämnt i uppsatsens inledning påpekas det ofta att vi i dag lever i ett 
informationssamhälle. Med detta menas att dagens samhälle alltmer organiseras kring 
information på ett liknande sätt som det tidigare har varit organiserat kring industriell 
utveckling.  Den moderna människan har överlevt och blivit framgångsrik mycket tack vare 
att människan dels är rik på information och dels ständigt är på jakt efter mer information, 
nyheter och kommunikation. Därför har det ständigt genom mänsklighetens historia 
utvecklats teknik för att underlätta denna jakt. Internet är en av dessa tekniska förändringar 
vars utveckling har drivits fram av människans behov och krav på kommunikation. 
(Campbell, Information Age Journalism, 2004, s. 3; Edwards, 2010, ss. 141-158) 

Många av dessa tekniska utvecklingar har på något sätt påverkat tidningsbranschen och 
därmed journalisternas förutsättningar och villkor. Allt från nya trycktekniker till telegrafin, 
kamerateknik och satellittelefoner har påverkat och förändrat förutsättningarna på olika sätt. 
En risk med utvecklingen av nya tekniker är att det kan utvecklas en teknisk bias. Med det 
menas att tekniken förutom att förändra formatet för hur nyheter rapporteras, även dikterar 
vad det rapporteras om; till exempel finns det tendenser mot att artiklar med bilder 
favoriseras framför sådana som inte har bildmaterial. (Campbell, Information Age 
Journalism, 2004, ss. 156-160)  

Det går att hitta både positiva och negativa sidor av utvecklingen och användandet av ny 
teknik. Det som måste kommas ihåg är att det inte är tekniken i sig utan de sociala 
förhållanden som de skapas i och distribueras genom som påverkar och gör skillnad. De nya 
informationsteknikerna kan användas för att sprida mer kontextuell information och 
välinformerad journalistik. De kan även göra att det skärs ner på personal då produktionsled 
i tidningsbranschen försvinner; till exempel är grafikerna i princip bortrationaliserade idag 
då texten i stort sätt är satt och typograferad i samma stund den är skriven och 
bildbehandlingen sker numera direkt i datorn. Arbetsmoment som tidigare utfördes 
manuellt utförs nu maskinellt. Men de nya informationsteknikerna kan även öka 
konkurrensen i ett nyhetsklimat där nyhetsorganisationer sprider nyheter i en allt mer 
accelererad takt. (Manning, 2001, ss. 75-76; Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - De 
detroniserade kungarna, 2010) 

 

2.2.2. INTERNET 

Internet svarar mot människans ständiga jakt på mer information, nyheter och 
kommunikation som nämndes ovan. Numera är Internet basen för mycket av den globala 
handeln, kommunikationen och kunskapen och vissa kallar Internet för ett av den moderna 
världens tekniska underverk. För allmänheten är Internet fortfarande ett relativt nytt 
fenomen, men det är ett som har nått ut till människor i en takt som är anmärkningsvärd. För 
radion tog det 38 år att nå ut till 50 miljoner människor, för TV tog det 13 år. För Internet tog 
det endast fyra år. (Campbell, Information Age Journalism, 2004, s. 25; Edwards, 2010, ss. 
141-143) 

Internets historia börjar redan under 1960-talet och det kalla kriget mellan USA och 
Sovjetunionen. Tekniken som utvecklades då hade som syfte att bibehålla kommunikationen 
mellan militären och regeringen i fall ett kärnvapenkrig skulle utbryta. Systemet användes 
sedan av forskare för att dela filer och utbyta information samt föra diskussioner om dessa. 
(Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 250-254) Internet består av en webb av 
tidigare inkompatibla, egenutvecklade och konkurrerande system. För att dessa skulle kunna 
samverka skapades ”gateways” som fungerar som konverterare och ramverk. Att skapa en 
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webb av tidigare inkompatibla system är en process som inte drivs av tekniken i sig, utan av 
användarnas behov och krav. Användarna leder processen genom egen innovation: teknisk, 
social eller politisk. (Edwards, 2010, ss. 156-158) På 90-talet kom World Wide Web (www) 
och gjorde det enklare för användare att nå all den information som finns på Internet genom 
att införandet av Unifrom Resource Locator (URL), som är en unik adress för alla 
uppkopplingar på Internet.  Informationen överförs med hjälp av hypertext (texter som är 
länkade till andra texter, bilder eller annat innehåll), och http (ett kommunikationsprotokoll 
som används för att överföra webbsidor). Internetjournalistiken har gynnats av detta och av 
att hemsidor har fått en mer sofistikerad design samt att det har blivit enklare att bygga egna 
hemsidor då enkla program för detta har uppkommit. (Campbell, Informaton Age 
Journalism, 2004, ss. 250-254) 

Internet är inte ett nytt massmedium. Den stora förändringen med Internet är inte att det 
erbjuder nya sätt att kommunicera ”en till många” utan att det istället kommer nya sätt att 
kommunicera ”en till en”, som sedan blir en till väldigt många eftersom Internet erbjuder 
extremt enkla metoder och möjligheter att sprida information genom sociala nätverk som 
Facebook och Twitter. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Medierna skapar samhället, 2010) 
Internet har även gjort det möjligt för utvecklingen av helt icke-institutionella former av 
tillhandahållandet av information, som olika diskussionsgrupper, forum och bloggar. 
(Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 250-254; Manning, 2001, s. 77) 

Internet är komplext, omöjligt att överblicka och därmed omöjligt att kontrollera. Det 
varken ägs eller kontrolleras av någon men tros kommer följa ett liknande 
utvecklingsmönster som andra kommunikationskanaler har gjort genom historien. Politiska 
beslut riskerar dock att ha sådan verkan att förutsättningarna för medieutveckling ser olika 
ut i olika delar av världen. Detta eftersom politiska beslut har större förutsättningar att 
begränsa och blockera än att främja utvecklingen, många diktaturer är exempel på detta. 
Dock är vissa politiska beslut om Internet och dess utveckling nödvändigt. Dessa 
nödvändiga beslut rör främst infrastrukturen som måste finnas, fungera och byggas ut för att 
Internet ska kunna utvecklas. En av de största osäkerheterna i Internets utveckling är 
repressiva stater och monopolsökande företag som försöker kontrollera och begränsa dels 
det som finns på Internet och dels friheten. Det är alltså inte bara politiska beslut som 
påverkar förutsättningarna för Internets utveckling och friheten på Internet, utan även stora 
enskilda företag som försöker skaffa monopol eller dominans över teknik och infrastruktur. 
Om dessas försök att kontrollera skulle lyckas skulle den öppna gemenskapen och friheten 
ersättas av begränsade gemenskaper där politiska och ekonomiska intressen skulle reglera 
och exploatera Internet. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Internetvärlden är redan ett 
universum, 2010) 
 

2.2.3. HUR HAR JOURNALISMEN PÅVERKATS? 

Ny teknik resulterar i dels en mer systematisk påverkan på nyhetsproduktionen, dels en mer 
specifik. Journalister kan numera rapportera från platser som tidigare varit otillgängliga, 
därmed har kapaciteten att rapportera ökat. Men nya tekniker har även förändrat naturen 
hos själva journalismen och har bland annat lett till en ökad konvergens. (Campbell, 
Information Age Journalism, 2004, ss. 156-160) Journalister påverkas av 
kommunikationshastigheten som har ökat med hjälp av satellitsystem, fax, Internet och 
laptops i fält. Användningen av digital lagring accelererar denna takt allt mer med 
integrationen av elektronisk nyhetsinsamling och elektroniska databaser och nätverk som 
bildar en infrastruktur som gör det möjligt för nyheter att distribueras och publiceras dygnet 
runt. (Manning, 2001, ss. 75-76; Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - De detroniserade 
kungarna, 2010) 
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Med Internet kommer vad vissa ser som ett hot mot journalistiken och tidningsbranschen då 
nya konkurrenter på Internet har lett till betydande redaktionella, organisatoriska och 
tekniska förändringar. Dessa har i sin tur har lett till att många tidningar varit tvungna att 
skära ner på kostnaderna och att de kommersiella kraven har ökat. Detta har uppmuntrat 
tendenser mot generalisering snarare än specialisering inom journalistiken och detta 
eroderar den professionella kulturen som haft en tonvikt på expertis och specialkunskap. 
Men Internet kommer även med möjligheter; dagens journalister måste ha teknisk kunskap 
på flera områden eftersom alltmer information finns på Internet och det innebär nya sätt för 
journalister att söka efter nyheter och källor. Detta kan komma att innebära en nya era för 
den grävande journalistiken, just den journalistik som är hotad i tider av nedskärningar och 
besparningar. Specialist- och grävandejournalistik är dyrt, och dagar spenderade borta från 
datorn och det konkreta skrivandet har börjat ses som oproduktiv tid, även om det skulle 
kunna resultera i att djupare artiklar lämnades in. Dock kan journalister tack vare Internet, 
databaser och söktjänster numera utföra grävande journalistik och undersöka myndigheter, 
organisationer och företag direkt från skrivbordet. Det finns tendenser mot att journalister 
blir allt mer mångkunniga med bred kunskapsbas och att specialiseringen därmed minskar.  
En annan konsekvens av Internets utveckling är att den narrativa formen förändras då 
kravet på flera källor inte längre är applicerbara eller aktuella. Detta då journalister dels 
konstruerar sina rapporteringar kring fakta från databaser som kan sägas vara opartiska och 
dels för att nyhetspubliken själva både kan kontrollera källorna och enkelt kan hämta 
information från flera andra rapporteringar.  Tekniken har även gjort det möjligt för 
journalister att tydliggöra sina artiklar med hjälp av modeller och diagram som kan 
appliceras på olika information. Internet erbjuder även möjligheter som liknar de mer 
traditionella rutinerna, som möjligheten att kontrollera källor och briefingmaterial genom att 
besöka konkurrenters hemsidor.  

Kritiker till denna utveckling och Internets påverkan på journalistiken och journalismen 
hävdar att detta kan leda till en rapportering som förvisso är snabb och aktuell, men som 
kanske inte är av hög kvalité då det finns tendenser mot att rapporteringen blir allt mer 
händelsedriven på bekostnad av analys och kontextuell utvärdering i kombination med en 
strävan efter att vara först med nyheter som gör att genvägar tas. Alltså att det istället för 
mångkunniga journalister med en bred kunskapsbas leder till okvalificerade journalister 
vars arbete inte handlar om så mycket mer än att processera information. (Campbell, 
Informaton Age Journalism, 2004, ss. 245-249; Manning, 2001, ss. 75-80, 104-106) 

Internet har gjort att individer och politiskt marginella grupper och organisationer har 
möjligheten och makten att kunna skaka om de med inflytande och makt, och även bidragit 
med nya researchverktyg som ökat journalisters möjligheter att granska databaser. Internet 
har även gjort det möjligt för journalister som inte har möjlighet att få sina artiklar 
publicerade i de vanliga tidningarna att publicera sina artiklar ändå. (Hargreaves, 2003, ss. 
138, 77) Även privatpersoner och ickejournalistiska organisationer har denna möjlighet och 
detta kan ses som positivt ur en demokratisk synvinkel, men det finns risk att detta även 
problem med rapporteringar från händelser utan ett kontextuellt djup. (Campbell, 
Information Age Journalism, 2004, ss. 245-249) 

Hypertextens möjlighet att länka till annat material har gjort att läsaren själv kan navigera 
mellan ett stort antal rapporteringar om samma ämne och själv bestämma vad som är 
intressant. Detta minskar journalisternas möjlighet att rama in en händelse och minskar 
makten i journalisternas nyhetsurval då läsaren organiserar själv informationen beroende på 
vart intresset för honom/henne ligger. Vissa hävdar att nyhetsjournalistiken kommer att bli 
mer vital på grund av den stora mängden information som finns på Internet och 
nyhetspubliken skulle bli överväldigade utan det filtreringssystem som journalistiken 
erbjuder med granskning, sållning och utvärdering av kvalitén. Detta kan komma att 
innebära nya former av journalism. En ny journalism behöver inte nödvändigt vis vara 
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positiv. Det hävdas även att den kan leda till en fragmentering av den offentliga sfären och 
en omvandling av offentlig journalistik till en segmenterad, kommersiellt driven 
informationsindustri som vänder sig till en segmenterad marknad snarare än en 
nyhetspublik. (Campbell, Information Age Journalism, 2004, ss. 250-254; Manning, 2001, s. 
77)  
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2.3. WIKILEAKS 
 

2.3.1. HISTORISK ÅTERBLICK 

Wikileaks lanserades officiellt 2007 och är ett projekt av en grupp journalister och aktivister 
som kallas Sunshine Press. Organisationen grundades enligt Sunshine Press av anledningen 
att de tyckte sig se världens media bli allt mindre oberoende och allt mer ovilliga till att 
granska och ställa regeringar, företag och andra institutioner till svars. (Wikileaks, Wikileaks 
- About; Åsbrink; Ström, 2010) Julian Assange brukar klassas som mannen bakom idén till 
Wikileaks och Daniel Domscheit-Berg var mannen som byggde infrastrukturen bakom 
organisationen. Domscheit-Berg lämnade dock organisationen 2010, enligt egen uppgift på 
grund av att han fått nog av interna stridigheter och hans åsikt att Assange borde kliva ner 
som talesman för organisationen. (Linder, 2011; Ström, 2010)  Hur den exakta organisationen 
bakom Wikileaks ser ut hålls oklar, i syfte att skydda de involverade. (Åsbrink) Svensk 
talesman för organisationen är journalisten Johannes Wahlström. (Wikipedia - Wikileaks) 

På kort tid har Wikileaks fått en mycket stor internationell uppmärksamhet genom sina 
publiceringar av hemliga och/eller känsliga dokument. Det första dokumentet som 
organisationen publicerade var ett beslut om att mörda regeringstjänstemän, signerat av den 
somaliske politikern shejk Hassan Dahir Aweys. (Ström, 2010) En uppmärksammad 
publicering skedde 2010 av en amerikansk militärvideoupptagning från 2007, som visar hur 
minst 18 civila personer i Bagdad dödas av en amerikansk helikopter. 2010 offentliggjordes 
även tiotusentals hemliga underrättelsedokument från USA:s krig i Afghanistan. Den 28 
november 2010 påbörjades den så kallade Cablegate; publicering av cirka 250 000 dokument 
från amerikansk diplomatisk korrespondens mellan 1966-2010.  Fem större tidningar; The 
New York Times, Le Monde, El Pais, The Guardian och Der Spiegel, fick tillgång till dokumenten i 
förhand. Sedan har andra tidningar som bland annat Svenska Dagbladet, norska Aftenposten, 
danska Politiken och tyska Die Welt fått tillgång till dokumenten. (Åsbrink; Ström, 2010; de 
Lima Fagerlind, 2011) Wikileaks har vunnit priser för sitt arbete: The 2008 Economist Index on 
Censorship Freedom of Expression award och The 2009 Amnesty International human rights 
reporting award (New Media) (Wikileaks, Wikileaks - About) 

På grund av att Wikileaks flera gånger har hotats av stängning har databasen flyttats runt 
på olika servrar på olika platser och webbplatser över hela världen har uppmanats att spegla 
webbplatsen innehåll, (Wikipedia - Wikileaks) vilket innebär att  webbplatserna visar upp en 
kopia av Wikileaks webbsida.  

 

2.3.2. VAD ÄR WIKILEAKS – och hur fungerar det? 

På Wikileaks hemsida beskriver sig organisationen som en ideell, icke vinstdriven 
medieorganisation dedikerad att ge allmänheten viktiga nyheter och information. Wikileaks 
erbjuder enligt dess hemsida ett innovativt, säkert och anonymt sätt för oberoende källor 
över hela världen att läcka information till organisationens journalister. Organisationen 
publicerar etiskt, politiskt och historiskt material som kan vara känsligt medan de håller sina 
källor hemliga. Genom detta säger sig Wikileaks erbjuda ett universellt sätt för avslöjandet 
av undertryckta och censurerade orättvisor. Wikileaks finansieras genom donationer från 
dess anhängare. (Wikileaks, Wikileaks)    

Wikileaks har sin dokumentdatabas, sina nätverk och servrar till stora delar placerade i 
Sverige och de sköts via kommanditbolaget PRQ som är grundat och tidigare ägt av Gottfrid 
Svartholm och Fredrik Neij som framförallt är kända som grundarna av fildelningstjänsten 
Pirate Bay. (Åsbrink) Förklaringen till att Wikileaks har sina servrar i Sverige är att det 
svenska käll- och meddelarskyddet är så starkt att det skyddar organisationen. Dock saknas 
svenskt utgivarbevis, vilket behövs för att en webbsida ska få grundlagsskyddad 
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yttrandefrihet och ger webbsidan en ansvarig utgivare. Sommaren 2010 fick Assange avslag 
på sin ansökan om svenskt arbetstillstånd, som är nödvändigt för att kunna ansöka om 
utgivningsbevis. Därför är det osäkert om hemsidan faktiskt omfattas av grundlagen eller ej. 
Amerikanska myndigheter som försökt komma åt organisationen och Assange har dock haft 
svårigheter med detta trots avsaknaden av utgivarbevis. (Ström, 2010) Wikileaks har även 
servrar placerade i Belgien som också är ett land med starkt meddelarskydd. (Ström, 2010) 

Wikileaks strävar efter att kombinera användandet av säkerhetsteknik med journalistik 
och etiska principer. Precis som andra medier som utför undersökande journalistik 
accepterar organisationen anonyma källor. Till skillnad från andra medier erbjuds en 
anonym ”drop box”. En teknik som gör det möjligt att lämna filer till organisationen, som 
skyddas av avancerade kryptografiskatekniker vilket ska ge maximalt skydd till Wikileaks 
källor. (Wikileaks, Wikileaks - About) Organisationen har även ett nätverk med jurister och 
advokater som arbetar för att försvara källorna och Wikileaks arbete. (Ström, 2010)  De som 
lämnar uppgifter till Wikileaks kallas för whistleblowers; de påkallar uppmärksamhet till 
oegentligheter, ofta genom massmedia, och namnet kommer från att engelska poliser en 
gång i tiden använde sig av visselpipa för att påkalla sina kollegors uppmärksamhet.  
Whistleblowers är ofta personer med insyn i det berörda företaget, organisationen, gruppen, 
institutionen eller dylikt. (Åsbrink) 

När information inkommer till Wikileaks analyserar organisationens journalister 
materialet, verifierar det och skriver en artikel där dess betydelse för samhället beskrivs. 
Sedan publiceras både den skrivna artikeln och råmaterialet för att göra det möjligt för 
läsarna att analysera storyn i dess ursprungliga kontext. (Wikileaks, Wikileaks - About) 
Wikileaks använder sig av samma användargränssnitt; det grafiska utseendet, som 
Wikipedia, det internetbaserade uppslagsverket, och har därmed en liknande stil i 
presentationen av det publicerade materialet. Dock skiljer sig Wikileaks från traditionella 
wikis (en wiki är en webbplats där sidorna enkelt kan redigeras av besökarna själva genom 
enkla webbgränssnitt, ändringarna publiceras utan någon förgranskning) då inte vem som 
helst kan redigera de inkomna uppgifterna och att publicering inte sker omedelbart. Innan 
publicering sker en undersökning om uppgifternas autenticitet och vilka konsekvenser en 
publicering  skulle ge. Innehållet och sanningshalten i det material som klassats som 
autentiskt bedöms dock inte. (Åsbrink; Wikileaks, Wikileaks - About) Allt eftersom 
organisationen har växt och utvecklats har de tagit fram och förbättrat ett tillvägagångssätt 
som ska minimera risken för skada vid publicering av dokument. Organisationen säger sig 
inte censurera, utan att vissa identifierande detaljer i orginaldokumenten ibland kan tas bort 
eller att publiceringen senareläggs för att skydda oskyldiga. (Wikileaks, Wikileaks - About) 

Wikileaks anser själva att man erbjuder en ny modell av journalism eftersom 
organisationen är ideell samarbetar man med andra medieorganisationer över hela världen, 
istället för att följa den traditionella modellen av konkurrens. Man samlar inte på sig 
information utan gör orginaldokumenten tillgängliga tillsammans med artiklarna, då  
Wikileaks inte har några ambitioner om exklusivitet, och organisationen ser sig som något av 
en nyhetsbyrå då dess storys ofta plockas upp av andra medier. (Wikileaks, Wikileaks - 
About)  
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2.3.3. PRINCIPERNA BAKOM WIKILEAKS 

De principer som Wikileaks hävdar att organisationen baserar arbetet på rör försvaret av 
yttrande- och tryckfrihet, en förbättring av den allmänna historiebeskrivningen och stödet 
för rätten för alla att skapa ny historia. Dessa principer härstammar från FN:s allmänna 
förklaring om de mänsklig rättigheterna, speciellt artikel 19 ska vara en inspiration för 
Wikileaks journalister och andra medarbetare. (Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och 
sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser – FN:s 
konventioner om Mänskliga rättigheter) Wikileaks anser att transparens skapar ett bättre 
samhälle för alla, och att bättre granskning leder till minskad korruption och starkare 
demokrati i alla samhällets institutioner. En frisk, levande och forskande journalism spelar 
en viktig roll för att uppnå dessa mål, och Wikileaks ser sig som en del av denna journalism. 
För att kunna granska krävs det information, genom historien har information varit kostsamt 
i termer av mänskligt liv, mänskliga rättigheter och ekonomi. Men genom olika tekniska 
lösningar,  särskilt då Internet och kryptografik, har riskerna med att avslöja information 
minskat. Wikileaks anser att det inte bara är ett lands egna befolkning som har till uppgift att 
se till att deras regering är ärlig, utan även befolkningen i andra länder. Wikileaks ser sig 
som ovan nämnt som något av en nyhetsbyrå; något som uppmuntras då organisationen 
anser att media borde arbeta tillsammans så mycket som möjligt för att få ut relevanta storys 
till en bred, internationell läsekrets. (Wikileaks, Wikileaks - About) 

 

2.3.4. KRITIK OCH KONTROVERSER 

En av Wikileaks mest kända kritiker är tidigare nämnda Daniel Domscheit-Berg, som var 
med och byggde Wikileaks infrastruktur men senare hoppade av organisationen. Han har 
skrivit en mycket uppmärksammad bok om organisationen ”Inside Wikileaks” där han 
bland annat anklagar Julian Assange för att lida av paranoia och storhetsvansinne men även 
berömmer Assange för hans briljans. Mycket av den kritik som framkommer i boken är känd 
sedan tidigare då Domscheit-Berg efter ett bråk med Assange lämnade orgaisationen, och 
startade Openleaks; som också är en såkallad whistleblower-sajt, alltså en organisation som 
kan sägas konkurrera med Wikileaks. (Dagens Nyheter - Wikileaks ”världens farligaste 
webbsida”, 2011)   

Domscheit-Berg menar bland annat att Wikileaks inte skyddar sina källor tillräckligt. 
(Dagens Nyheter - Wikileaks ”världens farligaste webbsida”, 2011) Vilket många håller med 
om: organisationen Reportrar utan gränser har även de kritiserat Wikileaks för att vara 
oansvariga gällande publiceringen av hemliga dokument om kriget i Afghanistan då bland 
annat namn på afghaner som hjälpt de amerikanska styrkorna finns med. (Sveriges Radio - 
Reportrar utan gränser: "Wikileaks är oansvariga", 2010) Även Amnesty International, 
Campaign for Innocent Victims in Conflict (CIVIC), Open Society Institute (OSI), 
Afghanistan Independent Human Rights Commission och Kabul office of International 
Crisis Group (ICG), alla organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna, har 
kritiserat Wikileaks för att vara dåliga på att redigera bort namn på personer i de dokument 
som publicerats. Kritiken grundar sig på en oro över att publiceringen av namn skulle kunna 
riskera säkerheten för bland annat de afghaner som hjälpt de amerikanska styrkorna. 
(Whalen, 2010)  

Annan kritik mot Wikileaks riktar sig mer mot grundaren Assange vars anseende har 
skadats av den sexbrottsanklagelse som riktats mot honom och kontroverser i spåren av 
denna med bland annat uttalanden från Assange om att Sverige ska vara ett ”feminismens 
Saudiarabien”. Samt anklagelser från bland annat Assanges advokat om att Sverige skulle 
vara  i maskopi med USA, och planerar en utlämning av Assange från Sverige till USA där 
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Assange skulle åtalas för spionage och riskera att hamna på Guantanamo.  
Våldtäktsanklagelserna skulle enligt advokaten och andra vara en ursäkt för att få Assange 
utlämnad från Storbritannien till Sverige. Vilket bland annat Sveriges utrikesminister Carl 
Bildt förnekar. (Svedberg, 2011; Bondeson, 2010) Organisationen kritiseras paradoxalt nog 
även för att ha bristande öppenhet, vara toppstyrd av Assange och anklagas för att ska ha 
tagit betalt för sina avslöjanden. (Dagens Nyheter - Wikileaks ”världens farligaste 
webbsida”, 2011; Brandel, 2011) 

Som reaktioner på kontroverserna kring Wikileaks har en rad nya webbplatser med 
liknande funktioner och mål startats – så kallade whistleblowers-sajter. Openleaks som 
grundades av Daniel Domscheit-Berg är den hittills mest  kända. Övriga exempel är 
Brusselsleaks, Balkanleaks, Tradeleaks och Greenleaks. Gemensamt för dessa webbplatser är 
att de anser att Wikileaks har svikit sina egna ideal. (Brandel, 2011) 
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3. TEORI OCH LITTERATUR 
För att undersöka hur Wikileaks har påerkat journalistiken i olika aspekter har 
medieteoretikern John Pavliks tankar om hur tekniken påverkar använts. Public Journalism 
och Journalistik 3.0 har använts för att se hur dagens journalism ser ut och om det går att 
urskilja en ny journalism. Hur svarar journalisternas svar på frågelistan mot de ideal, 
grundstenar och särdrag som finns inom Public Journalism och Journalistik 3.0? Den 
offentliga sfären, access och coverage är begrepp som har använts för att analysera Wikileaks 
påverkan på  förhållandet mellan källor och journalister samt politiska eliter och politiskt 
marginellas positioner i det som kan kallas för en hierarki mellan källor, detta för att se en 
mer allmän påverkan på medborgarens situation i mediesamhället.  
 

3.1. TEKNIKENS PÅVERKAN PÅ JOURNALISTIKEN 
De teorier och idéer som nedan presenteras och som senare i uppsatsen kommer att 
användas för att analysera empirin för att komma fram till svar på frågeställningen, har valts 
utefter John Pavliks tankar om hur tekniken kommer att påverka journalistiken. Pavlik är en 
medieteoretiker som fokuserat på ny media, journalistik och kommunikation och forskar 
mer specifikt om hur den nya tekniken påverkar journalistiken, media och samhället. I sin 
bok Journalism and new media sammanfattar Pavlik den nya teknikens påverkan på 
journalistiken, och de möjligheter som har kommit med den, på fyra huvudsakliga sätt: 
 

1) Sättet som journalister gör sitt jobb.  
2) Karaktären på nyheternas innehåll. 
3) Strukturen och organisationen av nyhetsredaktioner och nyhetsindustrin. 
4) Karaktären på de förhållanden som finns mellan och bland nyhetsorganisationer och   
    dess många publiker, inkluderande läsare, konkurrenter, nyhetskällor, sponsorer och   
    de som vill reglera eller kontrollera pressen. (Campbell, Information Age Journalism, 
2004, s. 25)  

Det som har legat i fokus för undersökningen är sättet journalister gör sitt jobb samt 
karaktären på förhållandena mellan redaktioner och nyhetsorganisationer. Strukturen och 
organisationen på nyhetsredaktioner har även diskuterats vid. Förutom dessa har attityden 
hos svenska journalister mot Wikileaks varit i fokus. Pavliks uppdelning av påverkan har 
även använts för analysen av hur journalisterna anser att Wikileaks påverkar journalistiken.  
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3.2. JOURNALISTIK vs. JOURNALISM 
Public Journalism är ursprungligen en företeelse från USA där den uppkom som en lösning 
på problemet med en ökad distansering mellan journalister och allmänheten. Det vill säga att 
journalisterna upplevdes producera nyheter som inte hade tillräckligt värde för människor i 
deras roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Eftersom förutsättningarna i Sverige 
och USA skiljer sig innebär inte Public Journalism i de båda länderna samma sak, men Public 
Journalism handlar alltid om ett sätt att tänka kring journalistikens roll i det demokratiska 
samhället. (Strömbäck, 2000; Rosen, 2000) Essensen av Public Journalism kan uttryckas med 
frågan om vad som krävs för att demokratin ska fungera, och vad som kan krävas av 
pressen? Eller i föreställningen om en press som skulle göra mer för demokratin än vad de 
yrkesetiska reglerna kräver, eller i att den handlar om att stimulera samtal kring 
gemensamma problem. (Rosen, 2000; Beckman, 2000) Buzz Merrit är Public Journalismens 
fader och kärnan i hans budskap är att journalisterna ska ”aktivera istället för att 
passivisera” och lösningen på distanseringen mellan journalister och allmänheten som Public 
Journalism erbjuder är en journalism som får människor att engagera sig och ta sitt ansvar 
som medborgare. (Östlund, 2000)  
Public Journalism ser på journalistiken som något som är av allmänintresse, men som 
samtidigt även tjänar ett allmänintresse. Journalistiken är beroende av demokratin, på 
samma sätt som demokratin är beroende av journalistiken. Detta förhållande markeras bland 
annat i de författningsskydd som journalister och pressen åtnjuter i alla demokratier. 
Författningsskyddet ger frihet från inskränkningar av makthavare, men med den friheten 
hävdar förespråkare för Public Journalism att det kommer ett ansvar för att hålla den 
demokratiska processen vital. Journalisterna bör alltså sträva efter att väcka och öka 
allmänhetens samhällsintresse och politiska engagemang. I denna strävan finns det även ett 
egenintresse, för utan en samhällsintresserad allmänhet finns det inget behov av eller 
efterfrågan på journalistik. I det synsätt som tillhandahålls av Public Journalism behöver 
alltså inte egenintresse och idealism stå i ett motsatsförhållande. För att hålla den 
demokratiska processen vital ska journalismen utformas efter en strävan efter och ett 
ställningsdeltagande för att samhällsintresset, det politiska engagemanget och ett 
demokratiskt deltagande är positiva egenskaper som ska uppmuntras. (Strömbäck, 2000) 

 
Grundstenarna till Public Journalism är:  

1) Medborgaren – att öka det civila kapitalet, vilket ställer krav på en viss typ av 
information. Detta kräver en journalistik som utgår från att publiken vill vara medborgare 
och kräver att viktiga, gemensamma frågor behandlas på ett sätt som stimulerar till ett aktivt 
ställningstagande, reflektion och engagemang.   

2) Det gemensamma samtalet – civilt kapital utvecklas genom kommunikation mellan 
människor, vilket gör att det finns ett behov av ett ”demokratiskt torg” där åsikter kan 
mötas, bytas och utvecklas. Tidningen kan beskrivas som ett sådant torg, men frågan är vem 
som får tillgång till det – Public Journalism strävar efter att bredda torget så att även ”den 
vanliga människan” får tillträde och motverkar därmed klyftor i det offentliga samtalet.  

3) Gemensamma problem – för att kunna engagera människor i ett gemensamt 
problemlösande krävs det att problemen faktiskt upplevs som gemensamma, även om olika 
parter har olika tolkningar och lösningar. För att uppnå detta krävs det förutsättningar för 
samtal vilket journalistiken ska erbjuda, samt att gemensamma aspekter på problemet ska 
lyftas fram för att kunna möjliggöra diskussioner. 

 4) Förse problemen med handtag – för att få igång ett samtal måste konflikterna kännas 
gemensamt hanterbara och det är detta Public Journalism strävar efter genom att förespråka 
en trestegsraket: etablera en gemensam bild av problemet, bearbeta problemet samt öka 
insikten om hur problemet kan lösas. (Beckman, 2000) 



26 
 

 
Idealen hos Public Journalism är att: 

1) Förse medborgarna med de nyheter och den information de behöver för att 

kunna agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

2)  Utgå från medborgarnas vardag, ta upp deras ämnen och frågeställningar 

och inte enbart följa makthavarnas och myndigheternas agenda. 

3) Belysa frågor nyanserat och ur många perspektiv – inte bara svart/vitt 

4)  Inte enbart rapportera dramatiska händelser utan ge perspektiv, visa mönster 

och strukturer. 

5) Aktivera istället för att passivisera publiken –visa möjliga lösningar och 

kompromisser, men inte förespråka en enda lösning. 

6) Inte släppa ett ämne förrän alla aspekter är belysta och bevakningen lett till 

förändring – vilket inte ska förväxlas med kampanjjournalistik i den 

bemärkelsen att man driver fram en speciell lösning. (Östlund, 2000) 

Kritiker mot Public Journalism menar att det kan utgöra ett hot mot den inom journalistik 
eftersträvansvärda neutraliteten och objektiviteten att driva en kampanj för en ”god sak” på 
nyhetsplats. Det har även ifrågasatts om Public Journalism verkligen erbjuder något nytt, om 
det verkligen finns en journalistik så nydanande att det kräver ett nytt namn. Kritiker hävdar 
vidare att Public Journalism inte behövs för att ifrågasätta dagens allt mer marknadsstyrda 
journalistik, vilket är en av Public Journalism huvudpunkter, för att den redan kritiseras ur 
flera olika vinklar. Public Journalism kritiseras även för att den enbart angriper symptomen 
av problematiken med den marknadsstyrda journalistiken och inte de underliggande 
strukturella förändringar som orsakar problemen. Det som är originellt med Public 
Journalism är dock att den faktiskt försöker göra något praktiskt åt de problem som kan 
komma med en marknadsstyrd journalistik. (Östlund, 2000) 
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3.3. JOURNALISTIK 3.0 
Sveriges Radios vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö tog under 2010 initiativet till det 
interaktiva webboksprojektet Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn, om utvecklingen i 
medievärlden. (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn) Kapitlet 
Syntesen: Journalistik 3.0 kan klassas som projektets slutsatskapitel och där presenteras teorin 
om Journalistik 3.0 som enligt Svegfors och Benkö är en framväxande journalism som 
förenar det bästa av den traditionella idealföreställningens Journalistik 1.0 och de sociala 
mediernas Journalistik 2.0 i en syntes. Dessa två begrepp har tagits fram av den 
kanadensiska medieforskaren Ira Basen. Den tidigare nämnda distinktionen mellan 
journalistik och journalism överges språkligen här, då Svengfors och Benkö benämner 
Journalistik 3.0 just för journalistik. Dock ses Journalistik 3.0 som  journalism – då det är ett 
ideal och till viss del kritisk mot den traditionella journalistiken.  För att bättre förstå 
Journalistik 3.0 måste de två andra journalistikerna först kort presenteras: 

Journalistik 1.0 rör den etablerade publicistiska idealföreställningen om journalistik som 
länge har funnits bland etablerade journalister och stora medieföretag i den demokratiska 
världen. Journalistiken ses som en produkt, och publicering sker först efter en prövning av 
sanningshalt och relevans. Denna prövningsprocess är intern och sker inom redaktionen och 
även produktionsprocessen är sluten och misstag rättas inte, eftersom de är undantag. 
Publicering kan ske på många olika plattformar och journalistiken ses som en omständlig 
process. Redaktionen eller medieföretaget har legalt ansvar för det publicerade och det 
journalistiska arbetet är arvoderat. 

Journalistik 2.0 är de sociala mediernas journalistik och är helt annorlunda i sin natur. 
Journalistiken ses som en process där det publicerade är ett inslag i en dialog, prövningen 
sker i dialogen efter publicering och är extern mellan journalister och deltagare i dialogen. 
Publicering är ett led i en öppen process och misstag rättas genom själva dialogprocessen. 
Det finns bara en möjlig plattform för publicering: online. Journalistik ses som en enkel 
process som inte kräver några egentliga resurser. Det finns inget legalt ansvarstagande och 
det journalistiska arbetet är obetalt.  

Svegfors och Benkö påpekar att de, som många andra forskare och debatter också 
påpekar, ännu inte kan säga exakt hur Journalistik 3.0 kommer att se ut. Ett antal särdrag 
urskiljs dock av dem och det är dessa som kommer att användas i analysen i denna uppsats – 
för att se om de går att urskilja i det insamlade materialet eller om det framkommer andra 
särdrag som bör inkluderas i denna Journalistik 3.0. 

Den dubbla dialogen: i Journalistik 3.0 blir dialogen mellan journalister och redaktioner 
viktigare och får större uppmärksamhet. Även dialogen inom publiken ökar. I de radikalaste 
tolkningarna har rolluppdelningen mellan publik och journalister helt upphört och 
redaktionerna och journalisterna fungerar mer som noder i ett nätverk än som dagens 
auktoriteter i en hierarkisk ordning. Det räcker alltså inte att tala till publiken, man måste 
tala med publiken.  

Publikens deltagande: En journalistik som präglas mer av dialog förutsätter att publiken på 
ett tydligt sätt är mer framträdande i artiklar och program. Det som tidigare varit förpassat 
till journalistikens sidorum hamnar allt mer i fokus. 

Ökade krav:  Den journalist som försöker få auktoritet möter ökade krav, det blir viktigare 
att vara just den journalist som erbjuder unik och korrekt kunskap. Journalister måste skapa 
en profil som gör att publiken vill följa just henne/honom för att det ger dem ett mervärde 
till den egna förmågan att fatta beslut och delta i det öppna samtalet.  

Personlighetens betydelse växer:  distansen mellan publiken och medierna ökar på grund av 
ett allt större utbud av medier och journalistik. Detta utbud blir dessutom allt mer 
fragmenterat, förändras ständigt och omprövas under trycket av ökad konkurrens. Detta står 
i motsats till kravet på den ökade och den dubbla dialogen. Istället för att det som i 
Journalistik 2.0 hävdas att journalistrollen smälter samman med publikrollen blir det tvärt 
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om. För publiken blir det bara värt att följa och föra dialog med den som har något speciellt 
att erbjuda. 

Autenticiteten blir allt viktigare: mänsklig kontakt ersätts allt mer av automatiserade 
tjänster: dialog ersätts med tonval. Dock uppfattas inte en anonym person eller en 
automatiserad tjänst lika trovärdig som en välkänd och respekterad röst, därmed växer 
kravet på autenticitet där trovärdighet krävs. 

Det lokala blir mer i fokus: lokalnyheter har alltid haft en framträdande roll inom 
journalismen och den nya tekniken öppnar upp för helt nya nivåer för lokaljournalistik – 
som grannskapsjournalistik. 

Den journalistiska differentieringen kommer tillta: skillnaderna mellan innehållet i olika 
medier kommer att öka, därmed ökar även skillnaderna mellan olika journalistroller. 

Den öppna länkningen ökar: denna är redan ett viktigt inslag i kvalificeradjournalistik och 
kommer bara att öka. Publiken vill ha möjlighet att testa kvaliteten i innehållet och fördjupa 
sina kunskaper och sin analys.  (Svegfors & Benkö, Journalistik 3.0 - Syntesen, 2010) 
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3.4. DEN OFFENTLIGA SFÄREN , ACCESS OCH COVERAGE  
Konceptet med den offentliga sfären introducerades 1962 av sociologen Jürgen Habermas  
som studerade förhållandet mellan kommunikationsmönster och social förändring: 
kapitalismens uppkomst i de europeiska feodala samhällena gjorde att en ny sfär för utbytet 
av idéer genom rationell kommunikation uppstod – den offentliga sfären. Innan dess hade 
kyrkan och staten kontroll över kommunikationen men med kapitalismen kom således en 
demokratisering av kommunikationen. Den offentliga sfären är alltså en plats där 
privatpersoner kan komma samman som en allmänhet. I en fungerande demokrati i dagens 
samhälle måste medborgarna kunna cirkulera varierande och kritiska tolkningar av frågor 
och nyheter genom nyhetsmedia. De måste ha tillgång, access, till nyhetsmedia och det är för 
att studera detta som konceptet offentlig sfär används. I den offentliga sfären konstitueras 
allmänhetens upplevelse av livsvärlden (interaktionen, det sociala utbytet, agerandet av 
sociala vanor och traditioner och så vidare). Samspelet mellan privata erfarenheter och 
offentlig makt struktureras inom den offentliga sfären, detta innebär alltså att det är där den 
offentliga diskursen och den privata subjektiviteten kommer samman. (Manning, 2001, ss. 4-
6) 

 När det gäller nyhetsrapporteringen finns det en grundläggande skillnad mellan coverage 
(täckning) och access (tillgång). Coverage innebär att innehållet i nyheter som rapporterar om 
människor eller organisationer inte direkt har påverkats av dessa källor. Access innebär att 
källan har påverkat produktionen av innehållet i nyheten på något sätt, vilket kan antas ha 
inneburit en positiv vinkling. Medieforskaren Herbert Gans hävdar att framgången eller 
misslyckandet för en källa att få access är baserat på fyra olika kriterier: motiv, makt, förmågan 
att tillhandahålla passande information samt en geografisk och/eller social närhet till journalisterna. 
Makt är en viktig aspekt i förhållandet mellan källor och journalister och spelet om access 
eller coverage. Enligt Gans speglar hierarkin mellan källor hierarkin i samhället i stort. Källor 
med makt har en större chans att få access till nyhetsrapporteringen snarare än att bli utsatta 
för coverage. (Campbell, 2004, ss. 80-103) 

Politiska eliters och politiskt marginella gruppers roller som källor i förhållandet med 
journalister och jakten på access till nyhetsrapporteringen knyter an till Gans påpekande om 
hierarkier. Informationsflödet påverkas inte bara av medvetna beslut av sociala aktörer utan 
även av existensen av vissa dominerande sociala strukturer. Politiska eliter försöker 
självklart få access till nyhetsrapporteringen och de försöker kontrollera den information 
som distribueras genom två typer av instrumentell makt – den promoterande och den 
restriktiva. Politiska eliter utnyttjar kontakter, förvaltar informella och formella kontakter 
med journalister och använder sig av informella påtryckningar för att främja eller förhindra 
cirkulationen av information genom nyheterna. Politiskt marginella grupper har mindre 
makt i detta förhållande i jakt på access, men kan använda sig av information i förhandlingar 
med journalister. Alltså ju mer makt en organisation har desto mer effektivt kan den utöva 
kontroll över informationsflöden från organisationen. (Manning, 2001, ss. 19-22, 107-108, 115)  

Journalister har under en lång tid skiljt mellan ”officiella” och ”icke-officiella” källor, där 
de tidigare får fördelar gentemot de senare. Officiella källor, som ju ofta är de politiska 
eliterna, behandlas rutinmässigt som den första anhalten och detta har blivit en 
organisatorisk tillämpning som dessutom uppmuntrar bildandet av en delad kultur mellan 
dessa källor och journalisterna. (Manning, 2001, ss. 138-142) För de grupper och 
organisationer som har en mer politiskt marginell positionering och inte anses vara officiella 
källor är det inte troligt att kunna påverka den ickebeslutsfattande dimensionen av 
nyhetsdagordningens bildande. (Manning, 2001, s. 171) 
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4. EMPIRI 
 

4.1.  FRÅGELISTAN SOM METOD 
 

4.1.1. KONSTRUKTION OCH ANVÄNDNING AV FRÅGELISTAN 

Metoden som har använts för denna undersökning presenterades i uppsatsens inledning. 
Här presenteras hur metoden ser ut och har använts i denna undersökning. För att samla in 
det material som ligger till grund för undersökningen och analysen i denna uppsats har en 
riktad frågelista utformats och skickats ut till journalister på Sveriges fyra största 
dagstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Det är den 
målgrupp vars erfarenheter och värderingar är intressanta för undersökningen. Det 
insamlade materialet är inte representativt för vad alla journalister i Sverige tycker angående 
Wikileaks, utan ger istället en djupare förståelse för vilka  erfarenheter och värderingar som 
finns bland journalister. Målet med denna uppsats är således inte en bred kvantitativ 
undersökning  utan en kvalitativ, djupare undersökning. Frågelistan som metod har dock 
valts för att även få en viss bredd i undersökningen då denna metod gör det möjligt att på 
kort tid nå ut till ett större antal meddelare än vad som skulle ha varit möjligt om den valda 
metoden istället varit personliga intervjuer, dessutom är metoden tidssparande för alla 
inblandade.  

Ämnet Wikileaks kan vara känsligt då det ännu inte har uppnåtts något konsensus för 
vad som är ”okej att tycka” angående organisationen, därmed fungerar frågelistan som 
metod bra. Det kan upplevas som enklare att skriva om känsliga ämnen än att berätta om 
dem i en intervju ansikte mot ansikte. Journalister är dessutom genom sitt yrke vana vid att 
uttrycka sig i text,  och kan antas tycka om det skrivna ordet, vilket gör frågelistan till en 
lämplig metod för denna målgrupp.   Att frågelistan är en relativt tidssparande metod är 
som nämnt en fördel med metoden. Att svara på frågelistan som har använts i denna 
uppsats tar inte mycket tid i anspråk, jämfört med en intervju. Detta ökar chansen att få svar 
och därmed få in material att analysera. Det insamlade materialet kan uppfattas som 
genomtänkt och ospontant är i detta fall inte någon nackdel utan snarare en fördel då det 
betyder att meddelarna har funderat igenom sina svar och sin inställning till Wikileaks. Att 
möjligheten till att fylla i tomrum efter frågor som upptäcks efterhand är begränsad och att 
det inte heller finns möjlighet till följdfrågor är självklart nackdelar. Dock finns alltid 
möjligheten att igen ta kontakt med meddelarna vid behov. I denna undersökning 
kompletteras och kontextualiseras frågelistan med hjälp av en bakgrund till Wikileaks och 
journalistiken/journalismen. 
 

4.1.2. URVAL OCH ANONYMISERING 

En riktad frågelista har alltså skickats ut till tio journalister från de fyra största svenska 
dagstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, som haft  
nyhetsartiklar publicerade på respektive dagstidnings hemsida i april. De kontaktades via 
mejl med en kortare introduktion samt frågelistan. Kontakt har tagits med olika journalister 
fram till att det önskade antalet meddelare på tio stycken uppnåtts, detta har gjort att det kan 
finnas en snedfördelning av ålder, kön, erfarenhet och utbildning. Denna snedfördelning kan 
dock hävdas i viss mån spegla den fördelning som finns i journalistyrket i stort. 

Som i förbigående nämnt kan Wikileaks vara ett känsligt ämne, speciellt för journalister 
vars arbete påverkas av eller innebär kontakt med Wikileaks, och som dessutom har krav på 
sig att vara neutrala och objektiva. Därför har meddelarna i undersökningen gjorts anonyma, 
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för att de ska kunna känna att de har möjlighet att fritt svara på frågorna. Meddelarna har 
tilldelats namn med begynnelsebokstav från från A till J: Amanda, Björn, Calle, David, Emil, 
Fredrik, Göran, Hanna, Isak och Johan. Detta för att det ska bli enklare att följa med i 
presentationen av resultatet.  

4.1.3. UNDERSÖKNINGENS ANSATS, IDEAL, UTFORMING OCH VALIDITET  

Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats har en epistemologisk ansats; en tro 
på att det genom systematiska observationer och empiriska undersökningar av verkligheten 
går att få en välgrundad kunskap om verkligheten; att hitta så kallade objektiva sanningar. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 17)   

Frågelistan som metod ger inte ett material som kan sägas vara  representativt för vad alla 
journalister i Sverige tycker angående Wikileaks, utan ger istället en djupare förståelse för 
vilka  erfarenheter och värderingar som finns bland journalister. Dock har generaliseringar 
gjorts och i svaren på frågelistan har det eftersökts mönster, regelbundenhet och 
återkommande samband, detta eftersom uppsatsens huvudsakliga frågeställning har 
eftersökt svenska journalisters attityd gentemot Wikileaks och hur den framtida 
journalismen i Sverige kan tänkas se ut. Uppsatsen har alltså haft ett nomotetisk forskarideal 
framför ett idiografiskt. Detta kommer sig av att det är intressant med det specifika och 
enskilda, och att det kan säga något mer om det generaliserade, precis som att det 
generaliserade kan säga något mer om det enskilda. Genom att titta på det specifika och 
enskilda i ett antal fall kan något generaliserande slutsatser dras. I kvalitativa undersökning 
som denna kan det enskilda även erbjuda alternativa slutsatser. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 26-27)  

När det gäller undersökningens validitet har denna försökt att säkerhetsställas genom en 
noggrann operationalisering av undersökningen, operationalisering kan sägas vara den 
process där teoretiska begrepp omsätts i praktiken. Det som skall undersökas i denna 
uppsats är, i korthet, svenska journalisters attityd gentemot Wikileaks samt hur de tror 
Wikileaks påverkar journalismen, men även hur de arbetat med Wikileaks. Genom att 
undersöka detta har det försökts att urskiljas en ny journalism. För att kunna göra detta har 
alltså en riktad frågelista skickats ut som sedan analyserats med en stöd i teoretisk ram som 
hämtat inspiration från teorier om Public Journalism, Journalistik 3.0 samt den offentliga 
sfären, access och coverage. Dessa teorier har valts utefter John Pavliks tankar om hur 
tekniken påverkar journalismen på fyra huvudsakliga sätt, dessa kommer även att till viss 
del användas i strukturen av analysen. Viktigt att komma ihåg gällande validiteten och 
operationaliseringen är att faktiskt undersöka det som påstås undersöks. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 59)  Validitet kan delas upp i två delar, dels 
begreppsvaliditet som rör frånvaron av systematiska fel, alltså att det mätinstrument som 
tagits fram på ett systematiskt sätt kan användas för att mäta det som skall mätas; att de 
teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna har en överensstämmelse. Den 
andra delen av validitet är resultatvaliditet och rör frånvaron av systematiska och 
osystematiska fel. För att uppnå en bra resultatsvaliditet krävs en bra begreppsvaliditet 
tillsammans med en hög reliabilitet. Reliabilitet innebär frånvaron av slumpmässiga och 
systematiska fel, dessa orsakas ofta av slump och slarvfel under datainsamlingen eller under 
databearbetningen. Begreppsvaliditeten och resultatvaliditeten hör hemma på olika platser i 
forskningsprocessen, begreppsvaliditeten bör diskuteras tidigt i processen medan 
resultatvaliditeten inte kan utvärderas förrän den empiriska studien är genomförd. En 
huvudpunkt gällande validitetsproblem är att ju mer komplicerade begrepp och omtvistade 
begrepp som används, ju större är problemen. Validitet och reabilitet har i denna uppsats 
försökts att uppnås genom att dessa kontinuerligt har varit i åtanke (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 61-72) 
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På grund av den kvalitativa naturen hos den metod som ligger till grund för analysen i 
denna uppsats har det ständigt varit viktigt att ha koll på validiteten och reabiliteten. 
Datainsamlingen har försökts att operationaliserats korrekt så att de verktyg som använts 
har undersökt det som skall undersökas. Systematiska och osystematiska fel har försökts att 
undvikas genom en noggrann utformning av frågelistan: att den har utformats på ett sådant 
sätt att den dels ställer relevanta frågor men även  lockar till svar, att samma frågelista 
skickats till alla meddelare och att urvalet är gjort på ett riktigt sätt samt utformningen av ett 
verktyg för hur informationen sedan skall bearbetas. Genom utformningen av en sådan 
”verktygslåda” uppnås noggrannhet lättare och insamlingen sker på ett sådant sätt att 
resultatet kan sammanställas och analyseras. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 
2007, ss. 61-72) 

Forskning skall vara intersubjektiv, i den mening att den är forskaroberoende, 
genomskinlig och värderingsfri; genom att ha använt frågelistan som metod i denna 
undersökning har detta försökts att uppnås. Kvantitativa metoder erbjuder det lättaste sättet 
att efterleva kravet på forskaroberoende, då det många gånger används relativt enkla mät- 
eller analysinstrument som till exempel enkäter med standardiserade frågor. Trots att 
frågelistan som metod är kvalitativ så kan den hävda forskaroberoende på liknande grunder 
som enkäter. Samma frågor ställs till alla meddelare i undersökningen, på samma sätt. Dock 
kan inte de svar som fås av utskicket av en frågelista sammanställas med hjälp av varibler 
och tabeller då det som eftersträvas är långa, självbiografiska svar som utgår från 
meddelarnas erfarenheter och känslor. Dessa måste tolkas och sammanställas av den 
aktuelle forskaren, därmed blir det svårt att skilja mellan forskaren och det analysinstrument 
som använts då det i helhet enbart finns bevarat i forskarens medvetande. Kravet på 
forskaroberoende brukar därför i kvalitativa sammanhang reduceras till genomskinlighet 
och största möjliga öppenhet. Detta innebär att andra forskare ska få tillgång till materialet, 
de slutsatser som dras måste motiveras och alternativa slutsatser måste redovisas. 
Värderingsfrihet är ett annat vetenskapligt ideal, det kan dock hävdas att genom att nå upp 
till kraven på genomskinlighet och forskaroberoende så nås även kravet på värderingsfrihet. 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, ss. 24-25) 
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4.2. RESULTAT 
Följande frågelista är den som tio journalister på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Aftonbladet och Expressen har svarat på. Nedan presenteras svaren sorterat under fyra 
teman: Inställning till Wikileaks, Erfarenhet av Wikileaks, Värdering av Wikileaks material och 
Framtid och påverkan. I slutet av kapitlet sammanfattas sedan resultatet under samma teman. 

 
Frågelistan 

1. Vad anser du om Wikileaks? För/nackdelar 

2. Har du använt dig av Wikileaks i ditt arbete? / Kan du tänka dig att använda dig 

Wikileaks i ditt arbete? Varför/varför inte? 

3. Har nyhetsproduktionen på den redaktion du arbetar på påverkats av Wikileaks? 

Hur då? 

4. Hur värderar du den information som kommer från Wikileaks? 

5. Kan du se någon fara i att Wikileaks publicerar stora mängder hemliga dokument? 

6. Hur tror du att Wikileaks, och liknande organisationer, kommer att påverka 

journalistiken i framtiden? 

7. Hur tror du att journalisternas roll som nyhetsförmedlare i samhället påverkas av 

Wikileaks? 

8. Hur tror du att offentliggöranden av information på nätet påverkar traditionella 

publicistiska principer om relevans och integritet? 

9. Hur tror du att journalistiken kommer att se ut i framtiden?  

10. Egna synpunkter. 

 

4.2.1. INSTÄLLNING TILL WIKILEAKS 

Bilden av journalisternas inställning till Wikileaks är att de sammantaget är positivt inställda 
till Wikileaks grundidé om att publicera läckta dokument oavsett härkomst, att avslöja 
oegentligheter, att ge media över hela världen tillgång till allt material, samt att läsarna själva 
får tillgång till källmaterialet och kan göra en egen bedömning.  

Generella fördelar som meddelarna tar upp rör Wikileaks ursprungliga syfte och 
grundidé, som Johan och Göran svarat:  

Wikileaks ursprungliga syfte, att vara en plattform för publicering av läckta dokument var än 
de kommer tycker jag är intressant.  

Jag tycker WL är extremt bra som idé och som hjälpmedel för traditionella medier, och i det 
senare är det än bättre i ljuset av generella neddragningar på redaktioners resurser att gräva 
själva. 

Eller så enkelt som Calle och Emil uttrycker sig: 

Fördel: Dokument som annars inte hade gått att få tag på publiceras.  

Det är jättebra att de finns. Det är definitivt en källa till nyheter.   

Mer specifika fördelar som  tas upp av flera av meddelarna är hur Wikileaks erbjuder insyn 
och transparens, och hur viktigt detta är för både det journalistiska arbetet och demokratin. 
Sammanhängande med insyn och transparens är möjligheten att avslöja missförhållanden 
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och oegentligheter, att Wikileaks har gjort att sådana avslöjanden kunnat göras är en fördel 
som nämns av meddelarna, som David uttrycker sig i sitt svar:   

De har i ett antal fall hjälpt journalister att kasta ljus på missförhållanden som annars kanske 
inte kommit i dagen – eller åtminstone inte fått samma spridning. 

Fredrik och Isak påpekar också detta:  

Fördelen är, förstås, att många oegentligheter avslöjas  

Wikileaks sysslar med det som är en av journalistikens traditionella kärnuppgifter – att 
erbjuda människor med insyn i olika verksamheter och maktcentrum att anonymt avslöja 
missförhållanden. Således tycker jag att Wikileaks i grunden är en mycket bra idé.  

En annan mer specifik fördel som framhålls av Hanna är att: 

Wikileaks har öppnat upp för en publicistisk diskussion som behövdes. Hur man ska skydda 
källor, göra journalistiska urval mm är färskvara och måste ständigt vara en debatt i rörelse.   

Detta kan kopplas samman med det Björn påpekar och David tar upp som en fördel:  

Fördelen är att läsaren själv kan granska grundmaterialet och göra en egen bedömning 

En nyhetsredaktion som får tillgång till en stor samling hemliga dokument läcker ju inte gärna 
den vidare till konkurrenter. Wikileaks fungerar annorlunda och låter media över hela världen 
få tillgång till allt material. 

Alltså; en fördel med Wikileaks är att deras annorlunda hantering av källmaterial och hur 
detta gör att traditionell medias hantering av källmaterial kommer i debatt.  

De nackdelar med Wikileaks, och det material organisationen publicerar, som tas upp rör 
bland annat mängden av material, något som Fredrik har betänkligheter kring:  

…nackdelen är att det är svårt att skilja stort från smått och nytt från gammalt. För att kunna 
utnyttja Wikileaks behövs en kontinuerlig bevakning och det är det få redaktioner i dag som 
har råd till.  

Även Emil påpekar detta:  

Det är ju väldigt mycket material det handlar om och kräver ett stort arbete för att sålla ut 
nyheterna. 

Calle ser ett annat problem med materialet:  

Nackdel: Det är svårt att bekräfta deras äkthet, här får man lita på Wikileaks. 

Andra meddelare har betänkligheter kring Wikileaks motiv och makt, som Amanda 
uttrycker sig: 

Nackdel: fundersam över hur Wikileaks delar ut innehåll till vissa redaktioner. Bäst vore om 
journalister har fri tillgång till materialet. Nu blir Wikileaks en maktfaktor som redaktioner 
måste skriva avtal med och hålla sig väl med. Tror inte allmänheten är medveten om dessa 
begränsningar. 
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 Björn påpekar en annan nackdel med publiceringen av  material: 

När det gäller nackdelar tycker jag spontant att det finns en stor fara med att publicera 
dokument i sin helhet utan journalistisk bedömning med de publicistiska skador det kan 
innebära för enskilda personer.  

Nackdelar som inte direkt har med materialet att göra utan som mer rör källhantering, 
källskydd och det redaktionella arbetet tas upp av Göran:  

En nackdel med just WL:s utformande är dess egna redaktionella arbete, det vill säga att de 
både sållar, värderar, bearbetar och publicerar själva. Nackdelen är tudelad: dels riktas ett 
onödigt stort ansvar på Wikilieaks, dels minskar redaktioners möjligheter att bedöma själva 
om de får tillgång till ett fullständigt material. 

Göran är även kritisk till hur organisationen är strukturerad, en struktur som ger Julian 
Assange all makt över submissions. David uttrycker oro för källskyddet: 

Sedan verkar det finnas en hel del att ifrågasätta när det gäller Wikileaks- organisationens 
sätt att hantera källskydd. Just nu sitter en ung man fängslad och riskerar dödsstraff efter att 
ha läckt till organisationen. Kunde det ha förhindrats? 

Hanna menar att:  

Nackdelar är att det inte ska förväxlas med journalistik där man gör just källhantering samt 
urval av dokument som ska granskas. 

Johan har farhågor kring att  Wikileaks ursprungliga syfte försvinner i de stora mängderna 
av visst material:  

…i och med de läckta Iraq Watlogs och ambassaddokumenten tagit upp så mycket av sajtens 
kapacitet så har grundtanken om den enskilda människans möjlighet att få ut sina läckor 
försvunnit till förmån för någon form av korståg mot ”stora onda stater”  och olika företag. 

Meddelarna i denna undersökning är journalister, ett antagande som kan göras angående 
journalister är att de är för transparens och öppenhet då detta ökar möjligheten för dem att 
granska myndigheter, företag och organisationer. Genom att göra ett sådant antagande antas 
även journalister vara för läckor av hemliga dokument. Därför har det i frågelistan  
efterfrågats om de kan se risker med publiceringen av hemliga dokument för att närmare 
komma åt meddelarnas betänkligheter kring Wikileaks. De risker som påtalas är att dels att 
det kan innebära en viss nationell fara, samt att det kan skada enskilda personer. Hanna tror 
att det kan finnas en risk att individer som trott sig ha källskydd inte längre har det. Calle 
kan även se en fara i att:  
 

Risken finns att många normala, mindre läckor inte vågar fortsätta tipsa om debatten kring 
Wikileaks blir för negativ.  

David kopplar samman farorna med publicering med Wikileaks motiv och kompetens samt 
mängden material som publiceras: 
 

Vissa dokument är faktiskt hemligstämplade av en anledning - det är inte bara ett påhitt av 
onda myndigheter som vill sopa sanningen under mattan. Wikileaks har vid vissa tillfällen 
vräkt ut mängder av dokument, jag är osäker på hur noga de själva granskar vad de lägger ut 
och om de överhuvudtaget har kompetens eller vilja att sålla bort sådant som enbart är till 
skada om det sprids i stor utsträckning.  
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Fredrik och Emil kopplar också samman vissa faror med mängden material:   
 

Mängden är en fara i sig. Den blir svår att överblicka, och ska man göra sökningar i det stora 
material, t ex som det som kommit ut från US State Department, måste sökningen vara precis 
för att man inte ska missa något.  

Det kan finnas problem, men det enorma materialet gör att problemen mildras. Det kräver 
väldigt mycket arbete att gå igenom. Men jag tror att Wikileaks skulle vinna på att göra en 
noggrannare journalistisk bedömning innan de publicerar materialet. 

Även Johan ser en fara i den stora mängden material och Göran ser en eventuell fara med 
publiceringen av hemliga dokument ur två olika perspektiv:  

 
Ur ett journalistiskt perspektiv, absolut inte på något sätt. Jag kan dock förstå politikers och 

tjänstemäns oro och kan tänka mig att de  både misstycker och påverkas av WL, men det 
är inget som medier bör ta hänsyn till i större utsträckning än annars bara för att det är WL 
som försett dem med informationen. 

Isak menar att det inte finns någon fara då:  
 

Världen inte kan drabbas av för mycket transparens. 

 

4.2.2. ERFARENHET AV WIKILEAKS 

För att få en förståelse för vad meddelarnas åsikter om och attityd till Wikileaks grundar sig i 
efterfrågades om de har använt sig av Wikileaks och anledning till varför/varför inte. Även 
om, och hur, nyhetsproduktionen på deras redaktioner har påverkats av Wikileaks 
efterfrågades av samma anledning. Detta har alltså gett en bild av hur/om journalismen har 
påverkats av Wikileaks. 

Fyra av de tio journalisterna har använt sig av dokument från Wikileaks som källa för sina 
artiklar, vissa har använt Wikileaks vid flera tillfällen och vissa har inte använt dem i någon 
större utsträckning. Göran berättar att: 

Jag har både fått material exklusivt innan det lagts upp på WL:s sajt och hanterat material de 
publicerat på sajten. 

En annan av de som har använt sig av Wikileaks är Calle:  

Ja, vid flera tillfällen. Bland annat gick jag igenom mobiltelefontrafiken i samband med 9/11 
när WL släppte dessa. Men också vid flera andra tillfällen. Jag kan tänka mig att göra det igen. 
Uppgifterna har hittills visat sig tillförlitliga. 

David har också använt sig av Wikileaks, men inte  i någon större utsträckning, men kan 
tänka sig att använda Wikileaks igen. Johan berättar: 

Ja, jag har både bevakat Wikileaks som företeelse, Julian Assange som person och använt mig 
av de dokument och filer som de har publicerat i flera olika ämnen. Varför? För att de 
dokument som kommit därifrån belyst frågor som annars varit svåra att komma åt. 

Sex av de tio meddelarna har alltså aldrig använt sig av dokument från Wikileaks, fem av 
dessa anger dock att de kan tänka sig att använda sig av Wikileaks som källa. Tre av 
journalisterna som skulle kunna tänka sig att använda sig av Wikileaks påpekar att de vid en 
eventuell använding skulle kontrollera uppgifternas autenticitet.  
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Fredrik svarar: 

Jag har inte använt mig av material eller information från Wikileaks därför att det jag har sett 
inte berör mig och mitt bevakningsområde. Om det skulle dyka upp material på Wikileaks 
som berör mig skulle jag antagligen använda det, men först efter att ha gjort en källkritisk 
granskning och egen research i frågan. Däremot har andra medarbetare på tidningen använt 
uppgifter från Wikileaks. 

Även Amanda och Björn svarar att de kan tänka sig att använda material om det skulle dyka 
upp något inom deras bevakningsområden, men Amanda påpekar att det då skulle finnas en 
medvetenhet om Wikileaks som maktfaktor, vilket togs upp i frågan om fördelar/nackdelar. 
Björn skulle: 

Noggrant kontrollera handlingarnas äkthet och lagt stor vikt vid att låta en utpekad 
person/myndighet kommentera. 

Isak svarar:  

Jag jobbar på kulturredaktionen och har skrivit om Wikileaks som samhällsfenomen, jag har 
inte använt deras material eller samarbetat med dem. Men självklart skulle jag kunna tänka 
mig att ta emot information via Wikileaks. 

Emil skulle kunna tänka sig att använda Wikileaks material av anledningen att:  

Det är ju alltid spännande med information som myndigheter anstränger sig för att dölja. Det 
kräver dock både tid och kunskap för att ha tid att gå igenom. 

En summering till varför/ varför inte meddelarna har använt material från Wikileaks är för 
att de dokument Wikileaks har publicerat belyst frågor som annars varit svåra att komma åt, 
uppgifterna har dessutom visat sig vara tillförlitliga. Något som inte uttryckligen anges som 
anledning men som ligger under ytan är att material från Wikileaks ger material till 
avslöjanden. En av journalisterna, Göran, har som nämnt dessutom fått exklusiv tillgång till 
material, det har gett ensamrätt vilket är positivt i medievärlden. Anledningar till att 
Wikileaks inte har använts som har uppgetts av meddelarna är att inget material som passat 
deras bevakningsområde har publicerats.  

Gällande redaktionernas användning av Wikileaks anger alla meddelare, utom Hanna 
som är frilansare, att redaktionen har använt sig av Wikileaks som källa. Men ingen anser att 
organisationen på ett genomgripande sätt har påverkat nyhetsproduktionen. Som Calle 
uttrycker sig: 

Nej det kan man nog inte påstå. De har blivit ännu en kanal att hämta nyheter från, men det 
finns så många. 

Eller som David svarar:  

Påverkats har den väl i den mening att vi har använt oss av läckta dokument. Men jag skulle 
inte kalla det för en revolution. I stort arbetar vi precis som tidigare.  

Johan uttrycker sig på ett liknande sätt och följer upp med att:  

Dokumenten hade kunnat komma till någon enskild nyhetsorganisation och då hade vi 
hanterat dem, eller uppgifterna ur dem på samma sätt som vi gör nu. 

Amanda tycker inte att produktionen har ändrats men berättar att redaktionen haft flera 
artiklar baserade på Wikileaks, vilket har påpekats i artikeln.  
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Två av journalisterna, Göran och Emil, anser att Wikileaks har påverkat nyhetsproduktionen: 

 Svaret får väl bli ja, i det avseendet att WL-relaterade nyheter åtminstone under en period av 
2010 var otroligt nyhetsledande. Dessutom, personalmässigt, hade vi under en period en 
grupp som bearbetade ett omfattande material som vi fått tillgång till av WL.  

Ja det skulle jag säga. Vi har dels publicerat ett antal avslöjanden från Wikileaks och dels har 
själva fenomenet i sig (kritiker, hyllningar, upprörda regeringar) gett upphov till flera nyheter. 

Många av journalisterna påpekar att det har rapporterats mycket om Wikileaks under 2010 
på grund av all uppståndelse kring organisationen och dess grundare Julian Assange. 

 

4.2.3. VÄRDERING AV WIKILEAKS MATERIAL 

Hur meddelarna värderar det material som Wikileaks publicerar kan dels berätta ytterligare 
om vad de tycker om organisationen, dels ge ännu en dimension åt varför/varför de inte 
använder materialet. Det kan även visa på om journalismen på något sätt har påverkats – om 
värderingar har förändrats. 

De flesta av meddelarna menar att oavsett källa bör all information värderas och granskas 
och göras research på; att information från Wikileaks bör behandlas enligt samma 
journalistiska principer som annars. Som Johan uttrycker sig: 

 
På samma sätt som jag värderar information från alla typer av källor. Uppgifterna måste 
verifieras, de är inga garanterade sanningar. Uppgifterna i de läckta ambassaddokumenten 
var ju dessutom, om de kan antas stämma, påståenden och åsikter från USA:s 
ambassadörspersonal. Verkligen inga definitiva sanningar. 

 Eller som Fredrik uttrycker sig:  
 

Som allt annat utifrån kommande material, vi granskar fakta och gör egen research för att 
bedöma trovärdigheten och sanningen i materialet. 

 Calle är inne på samma spår: 
 
 Jag försöker läsa på i öppna källor för att se om uppgifterna som kommer ut verkar rimliga. 

Björn hänvisar tillbaka till sitt tidigare svar om hur en användning av Wikileaks skulle se ut 
och framhåller därmed vikten av att noggrant kontrollera handligarnas autencitet och låta 
berörda parter kommentera. David svarar: 
 

 Jag värderar all information enskilt, oavsett om den kommer från Wikileaks eller någon 
annan källa.  

Emil uttrycker sig liknande i sitt svar:  
 

Det gäller att behandla information där med samma journalistiska principer som alla 
andra tips. 

Amanda uttrycker dock viss tveksamhet kring hur journalister värderar materialet:  

En del artiklar/inslag som bygger på Wikileaks-material gör mig tveksam. Får för mig att en 
del journalister går igång på att allt är så hemligt och rapporterar om saker som annars bara 
hade passerat. 
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4.2.4. FRAMTIDEN OCH PÅVERKAN 

Genom att titta på hur meddelarna svarar på frågorna angående hur Wikileaks kommer att 
påverka journalistens roll och  journalistiken i framtiden, samt hur publiceringen av 
information på Internet  påverkar traditionella publicistiska principer, kommer en bild av 
hur journalisterna tror att framtidens journalism kommer se ut. Denna är färgad av deras 
ideal men även av deras farhågor. Detta tema har för läsbarhets skull delats upp på 
underrubrikerna: Wikileaks påverkan, Journalistens roll som nyhetsförmedlare, Påverkan på de 
traditionella publicistiska principerna och slutligen Framtiden för journalistiken. 

Wikileaks påverkan. Det meddelarna tror att Wikileaks och liknande organisationer kan 
komma att påverka kan sammanfattas i att det inte verkar finnas någon större tro på att det 
skulle leda till några större förändringar. En öppnare värld med ökad insyn i myndigheter, 
organisationer och företag, är ett alternativ som meddelarna ser som lockande, men det ses 
inte som något självklart utfall. Farhågor är att det istället ska leda till ett mer slutet samhälle 
för att antalet personer med tillgång till känsligt och hemligt material blir färre för att skydda 
det materialet, samt att det ska leda till minskad redaktionell betydelse. Som Fredrik svarar:  

 

Förhoppningsvis skapar de en öppnare och mer demokratisk värld. Men det ställer också krav 
på ökad vaksamhet och kritik granskning av källorna. 

Göran påpekar att Sverige har en stark och omfattande offentlighetsprincip och att 
whistleblower-sajter därför kanske inte förändrar situationen i just Sverige, men möjligtvis i 
andra länder och att det kanske skulle leda till en motsvarande insyn i näringslivet.  Göran 
fortsätter: 

En spekulation och förhoppning skulle vara ökad öppenhet, en annan spekulation och risk 
skulle vara minskad redaktionell betydelse. 

Amanda har tidigare påpekat vikten av insyn för demokratin och det journalistiska arbetet 
och att detta är en fördel med Wikileaks, men är ändå tveksam till om organisationen 
verkligen skulle leda till detta:  

Det är inte helt säkert att de medför en ökad insyn. Risken finns att kretsen som sitter inne 
med hemlig info decimeras kraftigt för att skydda  materialet och att vi inte får ett öppnare 
samhälle, utan tvärtom. 

När det gäller den påverkan Wikileaks kan tänkas ha på journalistiken i framtiden tror 
meddelarna inte att det kommer påverka i någon större utsträckning. Det har alltid läckt 
känslig information och hemliga dokument, men det kan komma att leda till mer läckor och 
whistleblower-sajter. En annan påverkan är att det kan tvinga journalistiken att förnya sig 
och utveckla säkra metoder för redaktioner att själva kunna ta emot hemlig information 
digitalt i framtiden. Calle tror inte att Wikileaks kommer att påverka särskilt mycket då det 
alltid har läckt känslig information och David påpekar att man inte bör förstora Wikileaks 
betydelse:  

De finns och det kan i vissa fall ge upphov till avslöjanden. Tror inte vi ska överdriva deras roll 
mer än så. Finns otroligt många mediebolag världen över som gör oerhört mycket mer för 
granskningen av samhällets institutioner än Wikileaks. 
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Johan har en liknande åsikt och svarar:  

Inte nämnvärt. Journalistik bygger på att värdera och verifiera källor och uppgifter, vaska 
fram det som är intressant och publicerbart. Det samma gäller när Wikileaks och liknande 
organisationer publicerar stora mängder hemliga dokument. 

  Emil svarar däremot:  

Jag tror att det kommer bli mer av sådant här, inte minst efter all uppmärksamhet som 
Wikileaks har fått. Framför allt som leverantör av tips/källmaterial till medier. 

 Hanna menar helt enkelt att: 

De ger den vanliga journalistiken en spark i rumpan. 

 Ett uttrycksätt som kommer igen i Isak svar:  

Förhoppningsvis ger det våra ansvariga utgivare och webbutvecklare en spark i arslet så att vi 
också på ett förtroendeingivande och säkert sätt kan ta emot hemlig information digitalt från 
informanter i framtiden. 

Isak fortsätter med att förutspå en mörk framtid för Wikileaks, men påpekar att de har flera 
efterföljare och att organisationen kommer att bli ett begrepp på samma sätt som The Pirate 
Bay. 

Journalistens roll som nyhetsförmedlare. Enligt svaren i frågelistan tror inte meddelarna 
att journalistens roll som nyhetsförmedlare kommer att påverkas av Wikileaks i någon större 
utsträckning. Överlag ses Wikileaks som ett verktyg; en källa och inte något annat. Vissa av 
meddelarna tror dock att det kan journalistens roll kan bli stärkt då en större tillgång på 
information leder till ett större behov av sållning och granskning. David tror inte att det 
kommer ske någon större påverkan och svarar att:  

 

Nya arbetsmetoder kan utvecklas men rollen förblir densamma. 

Fredrik har en liknande ståndpunkt:  

Wikileaks är en ny källa och, om man så vill, ett nytt verktyg. Möjligen kan det innebära bättre 
och mer angelägna nyheter. 

Hanna uttrycker det som följande:  

Detta är ännu ett verktyg att använda, de verktygen måste man ständigt uppdatera och 
förnya. 

 Björn menar dock att Wikileaks kommer leda till:  

Ökade krav på faktakontroll. Nu kan läsarna, i vissa fall, gå in och kontrollera grundmaterialet 
själva. Det är givetvis positivt om Wikileaks får minskat antal faktafel som konsekvens. 

Amanda påpekar att: 

  …det gäller att journalister ser Wikileaks som en källa som ska ifrågasättas och granskas. Det 
får inte bara sväljas med hull och hår, då försvagas journalisternas roll. 
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Även Göran har tankar kring ett försvagande av journalistens roll, just Wikileaks ses inte 
som ett hot på grund av grundaren Julian Assange, men liknande tjänster har chansen att  slå 
igenom:  

Ponera att så sker, då kan man tänka sig att journalistrollen urholkas. 

Precis som Göran påpekar Isak de bekymmer Wikileaks har drabbats av på grund av sin 
grundares inställning, vilket ses som olyckligt. Vidare påpekar Isak att Wikileaks:  

Blir ett ytterligare ett led (i nyhetsproduktionen), vilket förstås kan leda till komplikationer. 

Ett antal av meddelarna tror dock att Wikileaks, och liknande organisationer, kommer att 
stärka journalistens roll. Göran säger att:  

Andra har hävdat att journalistrollen blir viktigare än någonsin om allt blir tillgängligt, och då 
viktig i sin sållningsfunktion. 

 Calle är inne på samma linje med sitt svar:  

Det är först när materialet har bearbetats journalistiskt och sätts in i ett sammanhang som 
det blir begripligt. 

Calle fortsätter med påpekandet att Wikileaks bara är ännu ett redskap. Johan framhåller att 
Wikileaks visserligen läcker stora mängder dokument, men att för att de ska nå ut till 
allmänheten så krävs det journalister som granskar och sållar materialet så att publiken kan 
ta det till sig:  

Journalisternas roll blir ännu viktigare. Dokumenten läcks ju och publiceras av ett syfte, även 
om det så är ”bara för att vi kan” som ofta tycks vara Wikileaks motiv. Motiven till läckorna 
måste granskas på samma sätt som innehållet. 

 Emil är inne på samma spår med ett stärkande av journalistrollen:  

Det kommer alltid att behövas någon som går igenom, sållar och presenterar information. 
Särskilt när informationen är så massiv som den som Wikileaks släpper är. 

 
Påverkan på de traditionella publicistiska principerna. Enligt meddelarna har 
publiceringen av information på Internet påverkat de publicistiska principerna genom att 
publicering har blivit allt mer godtycklig och att faktakoll riskerar att falla bort. 
Konkurrensen tros ha gjort att gränserna för relevans och integritet har flyttats. Något som 
påpekas är journalisternas egna ansvar för relevansen och integriteten.  

Amanda påpekar att gränsdragningarna redan har börjat luckras upp, men menar att det 
inte är Wikileaks som har drivit på den utvecklingen utan snarare Internet i stort:  

Allt finns tillgängligt där och det gör att redaktioner medvetet eller omedvetet tycker att viss 
material är ok att publicera idag, trots att försvaret om relevans är klent. 

Calle har liknande tankegångar angående oriktig publicering:  

Här finns en risk att man väljer att publicera innan man vet om det som står är äkta. Också ett 
äkta dokument kan ju innehålla felaktig information. Om medierna inte kontrollerar fakta så 
kan integriteten bli lidande. 
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Fredrik tar in aspekten om konkurrens i sitt svar och menar att redaktioner pressar varandra 
att publicera känsligt material då de hela tiden måste gå ett steg längre än sina konkurrenter:  

Tyvärr tror jag att det finns risk för att gränserna flyttas bakåt när det gäler relevansen och 

ribban för vad som bör publiceras flyttas neråt när det gäller integriteten. 

Även Johan är skeptisk till utvecklingen:  

Det påverkar definitivt till det sämre. Internetgenerationen skriker censur när svenska 
tidningar inte namnpublicerar, det utspridda näthatet på sociala nätverkssajter och i 
kommentarsfält och diskussionsforum visar att klimatet blivit betydligt hårdare än innan. 
Men för publicister är det viktigt att hålla kvar vid principerna. För den stora massan kommer 
fortsätta inhämta sin information från olika typer av nyhetskanaler, där får man analysen och 
de olika ämnena inplacerade i rätt kontext. 

Ett par av meddelarna framhåller journalisternas ansvar i detta avseende, som Hanna:  

Jag hoppas att det innebär att journalistiken tar ännu större ansvar för relevans och integritet 
så att läsaren förstår skillnad på ogranskad information och journalistisk information.  

Isak framhåller Wikileaks ansvarstagande:  

Wikileaks har ju som modell att samarbeta med tidningar för att de behöver journalisternas 
kompetens vad gäller just publicistisk relevans och integritet, och öser inte (längre) bara ut 
material på sin egen webbplats. 

Isak fortsätter dock med att påpeka att det har lett till en flaskhals då material som borde 
publiceras inte kan, eftersom det inte hunnits gås igenom. David pekar istället på det faktum 
att alla kan publicera information på Internet: 

Det blir mer vilda västern. Det kan man redan se. I dag är det lätt att publicera sig själv i det 
offentliga rummet - oavsett vilka vridna åsikter man har.  Det är även lätt för vem som helst 
att på ett omdömeslöst sätt ge spridning åt material och information av personlig karaktär. 

Detta är något som även Emil uppmärksammar: 

Problemet är ju att alla kan publicera information hela tiden till alla, många gånger utan att ta 
några publicistiska hänsyn. Det tycker jag är lite otäckt. Med publicistiskt tänkande bakom 
kommer förhoppningsvis bättre förtroende för mediet/bloggen/whatever och det kanske kan 
driva på en utveckling mot publicistiska tankar även på tex bloggar. 

Göran tror inte att de traditionella publicistiska principerna påverkas nämnvärt eller i alla 
fall inte mätbart: 

…inte till det faktum att publicistiska principer är i ständig förändring om man ser på dem 

över längre tid.   
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Framtiden för journalistiken. Sist i frågelistan efterfrågades det specifikt efter hur 
meddelarna tror att framtiden för journalistiken kommer att se ut. Göran ger ett kortfattat 
svar på hur utvecklingen kommer att se ut: 

 

Mindre papper, mer digitalt. Mindre djup men mer länkar till källor i de digitala 
sammanhangen 

Göran är även inne på något som flera andra av meddelarna siar om: att det kommer bli, 
eller fortsätta vara, en uppdelning av snabba nyheter på Internet och djupa artiklar i 
papperstidningarna. Björn svarar: 

Jag tror att den grävande journalistiken har en ljus framtid i åtminstone papperstidningarna, 
de kommer att lämna nyhetsjournalistiken och ägnas mer åt fördjupande journalistik. Snabba 
nyheter kommer i allra högsta grad leva kvar på webben och det kommer bli ännu snabbare i 
framtiden. 

Calle tror inte att journalistiken kommer att förändras särskilt mycket, och ser redan denna 
uppdelning av djup och snabbhet:  

Alltså: nyheter på nätet med fördjupande artiklar i minoritet och mera djuplodande artiklar i 
papperstidningen där de direkta nyheterna är i minoritet. 

En spekulation Calle har angående kommersiell journalistik är att den kommer att fortsätta 
ha en plats då den drar läsare och därmed annonsörer, men att det finns en skillnad mellan 
morgontidningar och kvällstidningarna:  

Jag tror att morgontidningarnas sajter kommer att fortsätta profilera sig som tillförlitliga och 
icke kommersiella. 

En negativ och kritisk syn på utvecklingen finns även hos meddelarna, med farhågor om 
förenkling, mer kommersialisering och att allt färre är beredda att betala för journalistik. 
Amanda ser ändå ser två parallella utvecklingar:  

Här finns det tyvärr mycket att oroa sig för. Vi går tydligt mot en förenkling med kortare 
nyhetstexter/inslag där komplexiteten och nyanserna i många frågor inte kommer fram. Men 
det gäller det dagliga flödet. Det finns också en motström med längre och genomarbetade 
artiklar/inslag vid sidan av den dagliga rapporteringen. 

Fredrik tar upp något som även Calle var inne på, den kommersiella journalistiken som ska 
locka läsare:  

Jag är rätt pessimistisk. Allt mindre av diskussionerna i journalistkretsar handlar om det  
journalistiska UPPDRAGET och allt mer handlar om ekonomi och försäljning. Det förut så 
viktiga måttet Prenumererad upplaga (som mäter läsarnas vilja att betala för nyheter och 
sammanhang) har ersatts av ”Orvestosiffror” och klick på nätet, som ju mäter antalet tittare. 
Den glidningen har gett en ytligare journalistik där vi snarare ser vår roll som underhållare än 
som en del i det demokratiska systemet. 
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Amanda ser i kommersialiseringen av journalistiken en utveckling mot att läsare är allt 
mindre villiga att betala för journalistik:  

Det är oerhört allvarligt eftersom det kan urholka demokratin. Det kostar för en redaktion att 
ha reportrar som är pålästa och kan ge jobb tid, eller skrota uppslag efter att några kollsamtal 
visar att tesen/tipset inte håller. De snabba artiklarna/inslagen utan de extra granskande 
kollsamtalen blir oroande lätt just det budskap  som makthavare/lobbyister ville få fram. 

Urvalet av medier och ett personligt anpassat nyhetsflöde ser Emil som en möjlig utveckling:  

Jag tror att stora medier kommer att finnas kvar för den som vill ha ett urval. Någon som 
sållar i det gigantiska informationsflödet. Men jag tror samtidigt att vi går mot en alltmer 
specialiserad medieproduktion – vi har blivit vana via rss-läsare och andra typer av 
sållningsfunktioner på nätet att skräddarsy ett nyhetsflöde och jag tror det kommer bli mer 
sådant. 

Hanna menar att:  
 

Vi kommer ständigt få nya källverktyg att arbeta med och måste ligga i framkanten där. 
Journalistikens grundstenar är dock ganska beständiga. Jag tror att det kommer bli ett större 
gap mellan snabba nyheter och djupare analytiska texter. 

 Isak påpekar att: 
 

Journalistrollens framtid handlar inte så mycket om den tröttsamma och inte alls nya 
motsättningen "samhällsinformant" kontra kommersiell aktör, som om vad det egentligen är 
journalisten ska informera om. 
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4.3. RESULTATS SAMMANFATTNING 
 

4.3.1. INSTÄLLNING 

Sammanfattat kan det sägas att journalisternas generella attityd till Wikileaks är positiv, 
speciellt Wikileaks tanke om att publicera läckta dokument oavsett härkomst ses som något 
positivt av journalisterna. Detta eftersom de anser att det erbjuder ökade möjligheter till 
insyn och transparens, och därmed också ökade möjligheter för dem att avslöja 
missförhållanden och oegentligheter. En annan fördel med Wikileaks som framhålls är hur 
organisationen startat en debatt om hur traditionella medier hanterar källor och erbjuder 
källskydd i en digital tidsålder. En nackdel som framhålls av journalisterna är att den stora 
mängden material är svårhanterat, att det är svårt att bekräfta uppgifterna i dokumenten 
samt om de är äkta – man får lita på Wikileaks. Att lita på Wikieaks ställer sig en del av 
journalisterna tvekande till då de har betänkligheter kring Wikileaks motiv och den makt de 
har i och med att de sitter på stora mängder åtråvärt material. Även hur Wikileaks hanterar 
materialet ifrågasätts; att organisationen själva sållar, värderar, bearbetar och publicerar 
lägger enligt en meddelare onödigt stort ansvar på organisationen och gör det samtidigt 
svårt för redaktioner att bedöma om de har fått tillgång till ett fullständigt material. 
Organisationens kompetens och vilja att sålla bland materialet ifrågasätts också. Även deras 
hantering av källskydd ifrågasätts och det finns en farhåga om att organisationens 
ursprungliga syfte ska tappas i och med att stora mängder av en viss sorts material 
publiceras. Risker med Wikileaks och organisationens publiceringar som journalisterna kan 
se är att det kan innebära nationell fara, att det kan komma att skada enskilda personer samt 
att mindre läckor kan skrämmas av den negativa debatten kring Wikileaks. 

 

4.3.2. ERFARENHET 

Gällande journalisternas erfarenhet har fyra av de tio journalisterna använt sig av material 
från Wikileaks som källa för sina artiklar, vissa vid flera tillfällen medan andra inte har 
använt materialet i någon större utsträckning. En av journalisterna har fått exklusiv tillgång 
till material från Wikileaks. Fem av de sex meddelarna som inte har använt sig av Wikileaks 
material anger att de kan tänka sig att använda material om sådant som är relevant för deras 
bevakningsområde dyker upp, tre av dessa påpekar dock att de skulle kontrollera 
uppgifternas autenticitet. Anledning till varför journalisterna inte har använt sig av uppgifter 
från Wikileaks är att det inte har varit material relevant för deras bevakningsområden, 
anledning till att de har använt material är att det har belyst frågor som annars varit svåra att 
komma åtoch att uppgifterna dessutom visat sig vara tillförlitliga. Alla uppger att deras 
redaktioner har använt sig av Wikileaks, men att detta inte har påverkat nyhetsproduktionen 
i någon större utsträckning annat än att ännu en källa har blivit tillgänglig. 

 

4.3.3. VÄRDERING 

Wikileaks som källa värderas av journalisterna på samma sätt som alla andra källor och 
behandlas enligt samma journalistiska principer: uppgifterna måste verifieras, faktagranskas 
och göras research på, handlingarnas autenticitet måste kontrolleras och alla parter måste få 
komma till tals. Dock ifrågasätts hur journalister värderar materialet av en av journalisterna 
som misstänker att vissa journalister går igång på att material varit hemligt och därför 
rapporterar om sådant som annars skulle ha passerat.  
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4.3.4. FRAMTIDEN OCH PÅVERKAN 

Bland journalisterna finns det ingen större tro på att Wikileaks kommer att påverka 
journalistiken, journalismen och journalisterns roll i samhället på något genomgripande sätt. 
Ett alternativ som journalisterna framhåller är att samhället skulle kunna bli öppnare. Det är 
dock inte ett självklart utfall, några av journalisterna är istället rädda att det skulle kunna 
leda till ett mer slutet samhälle där färre personer har tillgång till känsligt material. 
Journalisterna tror inte att Wikileaks och liknande organisationer kommer att påverka 
journalistiken i någon större utsträckning, möjligtvis att det kan leda till mer läckor och fler 
whistleblower-sajter. En trolig följd är att redaktioner måste utveckla säkra vägar att ta emot 
känslig  information digitalt på i framtiden samt att den traditionella synen på journalistiken 
blir utmanad och därmed diskuterad.  

Inte heller journalistens roll tror meddelarna kommer att påverkas i någon större 
utsträckning, Wikileaks ses överlag som ett verktyg och en källa och inget annat. Vissa tror 
dock att journalistens roll kan komma att stärkas med en större tillgång till information som 
måste granskas och sållas. Dock påpekas risken att journalistens roll försvagas om inte 
Wikileaks som källa ifrågasätts och granskas av journalisterna. När det gäller de traditionella 
publicistiska principerna har de enligt journalisterna påverkats genom att publicering har 
blivit allt mer godtycklig och att faktakollen riskerar att falla bort. Den ökade konkurrensen 
tros ha flyttat gränserna för relevans och integritet. Detta ses inte som en utveckling 
Wikileaks ensamt har gett upphov till, utan som något Internet i stort är ansvarig för: allt 
mer information finns tillgängligt och allt fler har chansen att själva publicera vad de vill. 
Framtiden för journalistiken tror journalisterna kommer innebära en uppdelning mellan 
snabba nyheter på Internet och djupare artiklar i papperstidningar. Men det finns även 
farhågor för att det i framtiden kommer bli en ökad förenkling, mer kommersialisering och 
att allt färre kommer vara beredda att betala för journalistik.  
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5. ANALYS 
Frågelistan är en kvalitativ undersökning, men utifrån det specifika kan även vissa 
generaliserande slutsatser om svenska journalisters attityd tas genom att mönster, 
regelbundenhet och återkommande samband urskiljts. Materialet från frågelistan måste 
kontextualiseras, vilket har gjorts i kapitel två, och denna kontext har även en roll i analysen 
av Wikileaks påverkan. 

 

5.1. SVENSKA JOURNALISTERS ATTITYD TILL WIKILEAKS 
Huvudfrågan i uppsatsen har varit vad svenska journalister tycker angånde Wikileaks, vad 
de har för attityd till Wikileaks; är det något bra eller något dåligt? Genom att titta på  vad de 
tillfrågade journalisterna har svarat på frågelistan har svar på detta eftersökts, och den del av 
empirin som framförallt  är intressant för denna del av frågeställningen är Åsikter om 
Wikileaks. 
 

5.1.1. POSITIVT 

När meddelarnas svar på denna fråga i frågelistan summeras framkommer en positiv 
attityd gentemot Wikileaks som organisation. Det är först och främst Wikileaks grundidé 
som ses som positiv. Meddelerna är ju journalister och journalistrollen brukar sägas gå ut på 
att samla in aktuell och relevant  information för att kommunicera den till en publik för att 
på så sätt upprätthålla en demokratisk process. Därmed kan det nästan ses som en 
självklarhet att journalisterna har denna positiva inställning till Wikileaks – Wikileaks gör 
det möjligt för dem att få tillgång till mer information. Information som dessutom är 
hemligstämplad eller otillgänglig för allmänheten och som därmed än mer intressant, då det 
som en av meddelarna påpekar alltid är spännande med material som myndigheter och 
dylikt försöker att dölja. Det påpekas av meddelarna själva att det är bra att Wikileaks finns; 
som hjälpmedel för traditionella medier och som källa till nyheter. Wikileaks bidrar enligt 
meddelarna till mer insyn och transparens i samhället och det påpekas hur viktigt detta är 
för journalistiken och demokratin. Kopplat med detta är den ökade möjligheten att avslöja 
oegentligheter som Wikileaks erbjuder när de publicerar hemligstämplat material. 

 

5.1.2. KRITIK OCH NACKDELAR 

Dock finns det även ett kritiskt tänkande kring Wikileaks; den stora mängd material som 
publiceras av organisationen ses inte som enbart positiv av alla. Att sållningen och 
granskningen av materialet är en kostsam process som kräver kunskap påpekas samt att 
material som publiceras utan att ha granskats kan skada nationella och internationella 
värden eller enskilda personer, vilket även flera organisationer som arbetar med mänskliga 
rättigheter har påpekat. Det finns även en oro för att den stora mängd material som 
publicerats i det så kallade Cablegate och Iraq War Logs, de läckta telegrammen från 
Amerikanska UD och dokument om kriget i Irak, riskerar att dränka organisationens 
ursprungliga syfte. Att erbjuda enskilda människor en säker väg att läcka hemligt material 
digitalt. Om materialet verkligen är autentiskt eller om innehållet i dokumenten verkligen är 
sanningen ifrågasätts och framhålls även som nackdelar med Wikileaks. Det faktum att 
Wikileaks delar ut material exklusivt till vissa redaktioner ses även som en nackdel, då det 
finns tveksamheter kring Wikileaks motiv och att det sätter redaktionerna i en sits där de 
inte garanterat kan vara neutrala. Neutralitet och objektivitet är begrepp som är viktiga inom 
journalismen då dessa anses bidra till den demokratiska processen, en redaktion och dess 
journalister som på något sätt befinner sig i en sådan beroendesituation kan inte garanterat 
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vara neutrala. Genom att ta emot exklusivt material från Wikileaks kan en tidnings 
neutralitet och objektiviteten till Wikileaks ifrågasättas då det kan antas att redaktionen har 
skrivit någon form av avtal med Wikileaks, eller att det kan finnas en press att hålla sig väl 
med Wikileaks för att fortsätta få exklusivt material. Exklusivt material är eftertraktat då det 
ökar möjligheten att konkurrera ut konkurrenter och därmed få fler läsare, mer annonsörer 
och få en större vinst.  
 

5.1.3. RISKER 

Eftersom meddelarna i sina svar har uttryckt att de är för transparens, öppenhet och 
framförallt att de tycker att Wikileaks grundidé är bra blir det extra intressant att titta på de 
risker de kan se med Wikileaks publiceringar av stora mängder känsliga och/eller hemliga 
dokument.  Risker som framhålls är att det, som ovan nämnt, kan skada individer och 
nationella och internationella intressen. Mängden material ses som sagt som en nackdel och 
en risk med Wikileaks, med avseende på att det gör det svårt med granskning av 
dokumentens autenticitet och att publicerat material som inte har granskats kan orsaka 
skada. Wikileaks motiv med publiceringarna samt om de har kompetens att bedöma vad 
som är relevant och vad som gör mer skada än nytta genom att publiceras diskuteras även 
som risker. Viktiga synpunkter som framhålls av en meddelarna är att det inte finns någon 
fara med publiceringen ur ett journalistiskt perspektiv, men att det för tjänstemän och 
politiker kan vara ett hot om vissa uppgifter kommer ut, vilket journalister dock inte bör ha i 
åtanke då journalisters ansvar är till medborgaren och inte maktinnehavarna. En annan 
viktig synpunkt som en meddelare påpekar är att det inte finns någon fara med 
publiceringarna då världen inte kan ha för mycket transparens.  
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5.2. WIKILEAKS PÅVERKAN 
Även om, och hur, journalisterna i undersökningen upplever att Wikileaks har påverkat den 
svenska journalistiken har undersökts, den del av empirin som är intressant för detta är 
journalisternas Erfarenhet av Wikileaks. Med erfarenhet menas om de på något sätt har arbetat 
med material från organisationen, granskat organisationen eller arbetat på en redaktion som 
gjort något av detta. Även den del av empirin som behandlar Framtiden och påverkan på 
journalismen och journalistiken samt Värderingen av material från Wikileaks är intressant här. För 
att strukturera analysen av detta har John Pavliks tankar om hur ny teknik, och de 
möjligheter som kommer med den, påverkar journalistiken använts. Här har svaret på 
frågorna om och hur journalisterna upplever att den svenska journalismen och journalistiken 
har påverkats, om och hur nyhetsproduktionen har påverkats , om och hur journalistens roll 
i framtiden kan komma att se ut  samt hur journalisterna använder och värderar material 
från Wikileaks eftersökts. 
 

5.2.1. JOURNALISTERNAS JOBB 

För det första påverkas sättet journalister gör sitt jobb. För att komma åt detta har meddelarnas 
erfarenhet av Wikileaks efterfrågats; om, varför och hur de har använt sig av materialet samt 
hur de har värderat det. Av de tio meddelarna har fyra använt sig av material från Wikileaks 
och således är det sex stycken som inte har använt sig av material från Wikileaks. Av de som 
har använt sig av materialet är det vissa som har använt materialet vid flera gånger och 
andra som bara har gjort det någon enstaka gång. En av meddelarna har även fått exklusiv 
tillgång till material. De anger att de kan tänka sig att använda material från Wikileaks igen 
och att uppgifterna vid faktakoll har visat sig vara tillförlitliga. Varför material från 
Wikileaks har använts besvaras med att har det belyst frågor som annars varit svåra att 
komma åt. Av de sex meddelare som aldrig har använt sig av Wikileaks material är det fem 
som svarat att de kan tänka sig att använda information från Wikileaks om sådant som är 
intressant för deras bevakningsområden dök upp. Just att det inte har kommit fram  material 
inom  deras bevakningsområde anges mest frekvent som anledning till att Wikileaks 
publiceringar inte har använts. Den meddelare som i sina svar inte har sagt något om att 
vara villig att använda sig av material från Wikileaks har inte heller sagt något om att inte 
vilja använda materialet. Utifrån meddelarens övriga svar kan inte någon direkt motvilja 
mot Wikileaks urskiljas men en försiktighet, som även övriga meddelare till viss del 
uttrycker. Det som påpekas av de allra flesta är att innan användning så måste uppgifterna i 
materialet dubbelkollas och att det ska läggas stor vikt vid att låta berörda parter 
kommentera. Något som också framhålls är Wikileaks som maktfaktor då de, som tidigare 
nämnt, kan dela ut material exklusivt och skriva avtal med redaktioner. Detta leder in på 
frågan om värdering, hur har/skulle meddelarna värderat Wikileaks material?  
De journalister som har använt sig av Wikileaks menar att de värderar informationen på 
samma sätt som om den skulle komma från andra källor; att värdera den enskilt, läsa på i 
andra källor för att se om uppgifterna verkar rimliga och så vidare. Det påpekas även att 
uppgifterna måste verifieras även om dokumenten är autentiska, för det betyder inte 
nödvändigtvis att den information de innehåller är definitiva och garanterade sanningar. 
Även de som inte har använt sig av Wikileaks är inne på samma spår; att materialet därifrån 
ska värderas på samma sätt som annat material och information. Det finns en uppfattning 
om att all information oavsett var den kommer från måste faktagranskas och göras research 
på. En av meddelarna uttrycker dock en viss oro för att vissa journalister skulle värdera 
materialet från Wikileaks på ett felaktigt sätt och gå igång på det faktum att dokumenten 
varit hemliga och därmed värdera dem högre än annars och rapportera saker som annars 
skulle ha passerat.  
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Hur har då journalisternas sätt att göra sitt jobb påverkats? I och med Wikileaks har det 
kommit en ny källa dit individer kan läcka hemligt material digitalt på ett säkert sätt. Detta 
material publicerar sedan Wikileaks själva eller samarbetar med redaktioner som fått 
exklusiv tillgång till detta material. Detta har självklart påverkat, men i en analys av 
meddelarnas svar verkar det dock som att Wikileaks inte har påverkat arbetssättet hos 
journalisterna till en särskilt stor grad. Wikileaks betraktas som en källa bland alla andra som 
måste granskas och dubbelkollas – även äkta dokument kan innehålla felaktigheter. Om 
materialet används eller ej är beroende på om det är relevant för den enskilda journalistens 
bevakningsområde.  

 

5.2.2. NYHETERNAS INNEHÅLL 

För det andra påverkas karaktären på nyheternas innehåll. Genom att fråga efter hur 
meddelarna tror att Wikileaks kommer att påverka journalistiken, hur journalistrollen kan 
komma att se ut i framtiden, samt hur publicering av information på nätet påverkar 
traditionella publicistiska principer kan detta undersökas. Andra aspekter som kan tas in i 
detta är hur materialet från Wikileaks  värderats och varför de har/inte har använt material 
från Wikileaks. 

Wikileaks kan sägas ha gjort världen öppnare och ha gett journalister nyhetsmaterial att 
jobba med som de inte hade haft tillgång till annars. Meddelarna tror att Wikileaks och 
liknande whistleblower-organisationer kan leda till en öppnare och mer transparent värld i 
det långa loppet. De ser det dock inte som något självklart utfall; det finns farhågor om att 
det skulle kunna komma motreaktioner som gör att utvecklingen istället går åt motsatt håll. 
Det som återkommer här är att meddelarna ser på Wikileaks som ett verktyg; som en källa 
som ska behandlas som alla andra källor. Att nya verktyg utvecklas är inget ovanligt, och en 
meddelare påpekar att de journalistiska verktygen ständigt måste uppdateras och förnyas. 
Detta nya verktyg kan komma att innebära bättre och mer angelägna nyheter enligt en av 
meddelarna. Nyheterna kan enligt en annan meddelare påverkas genom att de får ett 
minskat antal faktafel då Wikileaks leder ökade krav på faktakoll då läsarna får tillgång till 
materialet och därmed kan kontrollera och granska själva. Denna syn på utvecklingen delas 
inte av alla då flera av meddelarna menar att publiceringen har blivit allt mer godtycklig och 
att faktakollen tvärtom riskerar att falla bort. Detta ses inte nödvändigtvis som en utveckling 
påverkat av Wikileaks i sig, utan av Internet.  Allt finns redan finns tillgängligt och 
redaktioner publicerar därmed, medvetet eller omedvetet, material trots att relevansen kan 
ifrågasättas, enligt en meddelare. En ökad konkurrens är en aspekt som tas upp, gränserna 
för vad som är okej eller vad som är relevant flyttas när redaktionerna ska konkurrera och 
trumfa varandra. Meddelarnas åsikter verkar vara att det är viktigt att hålla kvar vid de 
traditionella publicistiska principerna.  Ett par av meddelarna framhåller journalisternas 
ansvar för att läsaren ska förstå skillnaden mellan journalistisk information och information 
som inte har granskats och bearbetats. Även Wikileaks ansvar påpekas och det framhålls 
som positivt att de samarbetar med tidningar för att kunna upprätthålla publicistisk relevans 
och integritet, även om detta har lett till att det tar längre tid för informationen att nå ut till 
allmänheten. Meddelarnas användning av Wikileaks har berott på om materialet Wikileaks 
har släppt har varit relevant för deras bevakningsområden eller inte.  
Hur meddelarna tror att framtiden för journalistiken kommer att se ut i framtiden kan 
sammanfattas i att det blir mer digitalt, att det blir en uppdelning av nyheter och artiklar där 
de djupare nyheterna och artiklarna blir publicerade i papperstidningar medan snabba 
nyheter publiceras på Internet, samt att det länkas till källor i artiklarna. En intressant aspekt 
är den en oro som finns bland meddelarna om att det i framtiden kommer bli alltmer nyheter 
med förenklat och kommersialiserat innehåll, att allt färre är beredda att betala för 
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journalistik samt att journalisten börjar se på sig själv mer som en underhållare än som en 
del i det demokratiska systemet.  

Nyheternas innehåll har påverkats genom att Wikileaks har gett upphov till ett stort antal 
nyheter som inte förmodligen hade blivit publicerade eller uppmärksammade utan 
Wikileaks.  Nyheternas innehåll har även påverkats genom att Wikileaks har startat en 
debatt om källskydd, integritet samt vad som egentligen hemligstämplas och hålls undan 
från allmänheten av myndigheter, organisationer och företag. Debatten har även rört 
journalistens roll i samhället, om Wikileaks verksamhet kan ses som journalistik. Det är 
främst den publicistiska debatten som kan sägas ha förändrat karaktären på nyheterna, och 
som en av meddelarna påpekar är det en behövlig diskussion. Även att Wikileaks har gett 
möjlighet till whistleblowers att på digital väg säkert kunna läcka material har påverkat 
innehållet på nyheterna. Detta då det rapporteras om saker som inte varit möjliga att 
rapportera om innan – det har lett till att fler artiklar baserade på hemligstämplad 
information har kunnat publiceras. 

 

5.2.3. STRUKTUR OCH ORGANISERING 

För det tredje påverkas strukturen och organiseringen av nyhetsredaktioner och nyhetsindustrin, 
här har strukturen och organiseringen av nyhetsredaktioner varit i fokus och meddelarna 
har bidragit med information om hur de uppfattar att deras redaktioner har påverkats. Även 
hur de själva har använt material från Wikileaks har varit intressant för analysen.  

Alla meddelare utom en, som är frilansare, är verksam på en redaktion och de uppger alla 
att deras redaktion har använt sig av Wikileaks som källa. De flesta anser att redaktionens 
organisation eller arbete inte har påverkats av Wikileaks på något sätt mer än att det har 
använts som källa. Två av meddelarna menar dock att nyhetsproduktionen har påverkats 
genom att de har använt sig av Wikileaks som källa. Men även att det har varit en intensiv 
bevakningen av själva organisationen Wikileaks anges som en påverkan. En av meddelarna 
berättar även att redaktionen under en period avsatte en arbetsgrupp som hade som uppgift 
att bearbeta ett mycket omfattande material från Wikileaks. En annan meddelare påpekar 
även att Wikileaks har uppmärksammat en brist hos redaktioner; att det inte funnits ett 
säkert sätt att lämna hemlig digitalinformation på. 

Att strukturen och organiseringen av nyhetsredaktioner enligt merparten av meddelarna 
inte har förändrats kan bero på att det fortfarande inte har gått lång tid sen Wikileaks kom in 
i mediebranschen som en aktör att räkna med; förändring sker långsamt och det är svårt att 
säga vad Wikileaks egentligen kommer att innebära i framtiden. Vidare skiljer sig inte synen 
på materialet från Wikileaks från annat material, utan det anses vara källor som alla andra 
och som därför behandlas på samma sätt, utifrån samma journalistiska principer. Denna syn 
gör att det inte finns någon anledning för journalisterna att vilja eller ha ett behov av att 
förändra strukturen eller organiseringen av nyhetsredaktioner. Dock anger en meddelare att 
redaktionen avsatte en arbetsgrupp att bearbeta Wikileaks material, och Wikileaks har 
samarbetat med flera tidningar. Detta pekar på att det i framtiden kan bli vanligt med en 
arbetsgrupp, eller flera, som på redaktioner arbetar speciellt med material från Wikileaks, 
eller andra whistleblower-sajter, då dessa material kan vara omfattande och svårförståeliga. 
Det pekar även på att det kan bli vanligare med ett mer systematiskt samarbete mellan 
journalister och whistleblower-sajter.  

I och med Wikileaks har strukturen på nyhetsindustrin förändrats, Wikileaks har blivit 
ännu ett led i nyhetsproduktionen och organisationen ser sig själv som något av en 
nyhetsbyrå. Att läcka material är inget nytt, genom alla tider har det funnits människor med 
tillgång till hemlig eller känslig information som av någon anledning har bestämt sig för att 
läcka dessa, och då har det läckts till journalister och redaktioner. I och med den tekniska 
utvecklingen som gjort allt mer information digital har det blivit svårare att anonymt läcka 
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hemligt material. Tidningsbranschen har, som meddelare har påpekat, inte hängt med i den 
tekniska utvecklingen och har därför inte kunnat erbjuda tillräckligt säkra vägar för källor att 
lämna information digitalt.  Därmed kan det hävdas att det under en period har varit en 
nedgång i läckage av känsligt material till tidningar. I och med Wikileaks har detta 
förändrats. De som vill läcka har fått en kanal att vända sig till och det har inte varit 
journalister eller redaktioner som har varit de som fått tillgång till materialet i ett första led. I 
kontakten med källor har det tillkommit ännu ett led, en mellanhand. Detta har med detta 
tillfört ännu ett led i nyhetsproduktionen och förändrat det förhållande som finns mellan 
journalister, källorna och publiken.  

 

5.2.4. KARAKTÄREN PÅ FÖRHÅLLANDEN 

Pavliks fjärde tanke om hur tekniken  påverkar journalistiken rör  karaktären på de förhållanden 
som finns mellan och bland nyhetsorganisationer och dess publiker, att undersöka detta har inte 
varit en del av syftet. Men det som ändå kan sägas ha kommit fram i undersökningen som 
rör detta är hur Wikileaks ger allmänheten och medborgaren tillgång till källmaterialet. 
Detta gör att läsaren av en artikel själv kan granska grundmaterialet och göra en egen 
bedömning och därmed få en ökad makt att ifrågasätta det journalister och media förmedlar. 
Ovan diskuteras hur Wikileaks har tillfört ännu ett led i nyhetsproduktionen och hur de ser 
sig som en nyhetsbyrå. Detta är något som kan hävdas  ha förändrat karaktären på de 
förhållanden som finns mellan och bland nyhetsorganisationer och dess publiker. Wikileaks 
kan sägas vara ännu en nyhetsorganisation som har tillkommit, med teknik som gör det 
möjligt för individer att säkert läcka information digitalt, vilket gör att redaktioner dels blir 
varse om sina brister och dels blir beroende av Wikileaks, åtminstone tillfälligt. Publiken får 
möjlighet att säkert läcka material och därmed kan de även sägas få ökad makt att påverka 
nyhetsinnehållet. 
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5.3. EN NY JOURNALISM 
Att titta på hur journalisterna ser på journalismen idag och hur det svarar mot de ideal och 
särdrag som finns hos Public Journalism och Journalistik 3.0, och hur detta har påverkats av 
Wikileaks, är ett syfte med denna uppsats. Genom att titta på hur  journalisternas svar på 
frågelistan svarar mot de ideal och de grundstenar som finns inom Public Journalism och 
hur de svarar mot de särdrag som karaktäriserar Journalistik 3.0, samt Wikileaks roll i detta,  
har detta försökts att uppnås.  

 

5.3.1. PUBLIC JOURNALISM 

Grundstenarna till Public Journalism är medborgaren, gemensamma samtal och problem, 
och att förse problem med handtag. Idealen är att journalistiken ska förse medborgarna med 
relevant information, utgå från medborgarnas vardag, belysa frågor nyanserat, ge 
perspektiv, visa på mönster och strukturer, aktivera och inte passivisera medborgarna och 
tillsist bevaka ämnen fram till dess att alla aspekter är belysta och bevakningen har lett till 
någon form av förändring. 
 
Medborgaren i fokus. Materialet som publiceras av Wikileaks kan ses som information som 
utgår från att publiken vill vara medborgare och stimulerar till aktivt ställningstagande, 
reflektion och engagemang då det ju kan avslöja oegentligheter och dylikt. Wikileaks ses 
enligt meddelarna som ännu en källa att hämta nyheter ifrån, vilket kan leda till bättre och 
mer angelägna nyheter hoppas en av meddelarna. Organisationen kan ge upphov till 
avslöjanden, granska samhällets institutioner och makthavare och  vara en 
kontrollmekanism för politiker och tjänstemän. 

Men som en meddelare framhåller  finns det en risk att material ges större vikt än vad det 
förtjänar bara för att det har varit hemligt, och att det leder till att det rapporteras om 
händelser som inte är relevanta. Alltså att det skulle kunna ge upphov till en journalistik som 
inte uppfyller de krav som ställs på journalistiken; att den ska öka det  civila kapitalet. Då 
Wikileaks inte följer makthavares och myndigheters agenda, snarare kan det sägas att de 
ställer sig i motsats till dem då de publicerar information som har hemligstämplats av dessa, 
kan organisationen hävdas uppfylla Public Journalism ideal om just detta. Dock menar detta 
ideal även att journalistiken ska utgå från medborgarens vardag, vilket det kan ifrågasättas 
om det material Wikileaks publicerar gör. Det går kanske inte att hävda att till exempel 
hemligstämplade ambassadtelegram rör alla medborgares vardag, men det går att hävda att 
en publicering av dessa inte sker på myndigheters eller makthavares initiativ. Det går också 
att hävda att även om det inte är utifrån medborgarens vardag så är det relevant för 
medborgaren att veta vad som pågår bakom kulisserna. Sådan information är nödvändig för 
att de ska kunna agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle, vilket är ett annat ideal 
hos Public Journalism. 
 
Gemensamma samtal och problem. Grundidén med Wikileaks är att det ska ge individer 
med insyn i olika verksamheter och maktcentrum en möjlighet att anonymt läcka hemligt 
material eller avslöja missförhållanden, som sedan ska plockas upp av media och få 
spridning. Detta kan hävdas stämma överrens med Public Journalisms grundsten om det 
gemensamma samtal och problem och tidningen som ett ”demokratiskt torg” som bör breddas 
så att alla får tillgång till det och möjlighet att möta andra åsikter, utbyta åsikter och utveckla 
nya åsikter: i praktiken har alla möjlighet att läcka till Wikileaks bara de har något att läcka. 
Frågan är dock vilka som är whistleblowers och vilka av dessa som vänder sig till Wikileaks. 
Organisationen har fått ett dåligt rykte på grund av sin frontfigur Julian Assange, vilket 
påpekas av meddelarna, och det kan avskräcka många. Wikileaks är inte den enda 
whistleblower-sajten, men som en meddelare påpekat kan debatten kring Wikileaks om den 
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blir för negativ påverka även de webbsidorna och även ”vanliga läckor” och göra att de inte 
vågar fortsätta tipsa. Vilket skulle göra att ambitionen om tidningen som ett demokratiskt 
torg skulle gås om miste då ingen vågar bidra. En annan farhåga meddelarna uttrycker som 
kan kopplas till det gemensamma samtalet och det demokratiska torget är att grundidén 
med Wikileaks hamnar i skymundan av stora läckor som enligt en meddelare kan uppfattas 
som korståg mot ”onda stater” och företag. Idealet hos Public Journalism att journalistiken 
ska förse publiken med den information som behövs för att kunna agera som medborgare i 
ett demokratiskt samhälle kan sägas uppfyllas av Wikileaks publiceringar. Organisationen 
ser sig själv som en journalistisk organisation och även om hur det är med den saken 
diskuteras av vissa så samarbetar de med redaktioner och journalister och får därmed ut 
material som avslöjar missförhållanden och oegentligheter i samhället vilket är nödvändig 
information för att publiken ska kunna agera som medborgare. 

 
Gemensamma problem och problemlösning. När journalister och redaktioner samarbetar 
med Wikileaks eller använder sig av deras källmaterial kan det sägas att de försöker få 
problem att upplevas som gemensamma samt förse dem med handtag, vilket är två av 
grundstenarna. Det material som Wikileaks publicerar är omfattande, svårhanterligt och 
svårförståeligt, genom en journalistisk hantering av materialet tillgängliggörs det för 
allmänheten och de problem som uppdagats genom publiceringen av materialet görs 
gemensamma. Här är det dock viktigt att materialet från Wikileaks faktakontrolleras och 
granskas, samt att berörda parter får kommentera och ge sina versioner. Vilket meddelarna i 
frågelistan har påpekat samt att det är viktigt att göra så i hanteringen av alla källor och 
nyheter. Meddelarna betraktar  och behandlar Wikileaks som vilken källa som helst. Detta 
rör även ett av idealen, frågor ska belysas nyanserat och ur många perspektiv, även därför är 
det viktigt att flera parter får komma till tals. Journalister ska enligt Public Journalism 
använda sig av en trestegsraket för att problem och konflikter ska kännas gemensamt 
hanterbara. Denna ska etablera en gemensam bild av problemet, bearbeta problemet och öka 
insikten om hur problemet kan lösas. Något journalister kan sägas göra i sin hantering, 
granskning och sållning av material från Wikileaks, och andra whistleblower-sajter.  

 
Aktivera istället för att passivisera. Ett annat av idealen hos Public Journalism rör att det 
inte ska rapporteras bara från dramatiska händelser, utan att journalistiken ska ge 
perspektiv, visa mönster och strukturer. Wikileaks publicerar dokument, som visserligen 
kan röra dramatiska händelser, som Iraq War Logs, men som meddelarna i frågelistan har 
svarat är det som är av intresse i detta material möjligheten att granska makthavare och 
avslöja missförhållanden. Detta svarar även mot idealet att aktivera istället för att 
passivisera, genom att publicera hemligstämplat material får medborgarna tillgång till mer 
information och även fler perspektiv och möjliga lösningar. Att ett ämne inte får släppas 
innan alla aspekter är belysta och bevakningen har lett till förändring kan inte riktigt 
appliceras på Wikileaks, då de publicerar i stort sett allt material. Detta är något som istället 
journalisterna som hanterar material från Wikileaks är ansvariga för, och de styrs i sin tur av 
publiken och konkurrens. Precis som en meddelare påpekade är det allmänheten som avgör 
vad som är en sensation, och det är därmed allmänheten, medborgarna, som avgör vad det 
rapporteras om då alla tidningar har någon form av vinstintresse.  
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5.3.2. JOURNALISTIK 3.0 

Då Journalistik 3.0 fortfarande är i utveckling går det inte att säga hur Journalistik 3.0 
kommer att se ut, men ett antal särdrag går att urskilja; en dubbel dialog, publikens ökade 
deltagande, ökade krav, ökad betydelse av personligheten, autenticiteten blir viktigare, det 
lokala mer i fokus, ökad journalistisk differentiering, mer öppen länkning. Svaren på 
frågelistan kommer här att analyseras efter dess särdrag för att se om de kan urskiljas och 
vad Wikileaks har haft för påverkan på detta. 
 
Ökat deltagande. Meddelarna i undersökningen har påpekat att Wikileaks ger publiken 
möjlighet att själva granska källmaterialet och göra en egen bedömning, detta ger som redan 
nämnt publiken en ökad makt att ifrågasätta och påverka det media skriver om. Detta gör att 
vikten av att tala med publiken och inte till den tydliggörs, vilket är i princip av den dubbla 
dialogen handlar om. Publiken får även möjlighet att tala till journalisterna och redaktionerna 
på samma villkor, då de alla har tillgång till samma information, i alla fall i teorin. Wikileaks 
har erbjudit en väg att säkert kunna läcka information digitalt, detta har uppmärksammat en 
brist hos traditionella mediers redaktioner – de har ingen tillräckligt säker digital kanal att 
erbjuda de whistleblowers som sitter på information. I och med att detta har 
uppmärksammats har också lösningar på detta börjat arbetats fram, detta ökar den dubbla 
dialogen mellan publiken, som ju är de som läcker och kommer med information, och 
redaktionerna och dess journalister. Detta ökar även publikens deltagande: i och med att 
Wikileaks erbjuder en säker väg att läcka information digitalt kan publiken delta i skapandet 
av nyheter och blir därmed mer framträdande i artiklar och program.  
 
Ökade krav. Publikens möjlighet att kunna granska källmaterialet som leder till särdraget 
om ökade krav, som en meddelare påpekade kan möjligheten för publiken att granska 
källmaterialet leda till att det blir ett minskat antal faktafel. Men som meddelarna även har 
påpekat gör konkurrensen att gränserna flyttas bakåt när det gäller relevansen och ribban för 
vad som bör publiceras flyttas neråt när det gäller integriteten. Helt enkelt för att 
konkurrenterna kan sitta på samma uppgifter, och det gäller att trumfa dem för att locka 
läsare. Detta är alltså ett ökat krav på mer information, oavsett om den är relevant eller inte 
eller om den skadar integriteten på något sätt. Men det som egentligen menas med ökade 
krav inom Journalistik 3.0 är att det blir viktigare för journalister att vara den som erbjuder 
unikt och korrekt information och skapa en profil som gör att publiken vill följa just 
honom/henne för att de ger dem mervärde till den egna förmågan att kunna fatta beslut och 
delta i det öppna samtalet. En meddelare i undersökningen har fått tillgång till exklusivt 
material från Wikileaks vilket innebär unik information. Journalister har alltid varit på jakt 
efter exklusivt material, detta kan leda till att, som en meddelare påpekar, Wikileaks blir en 
maktfaktor som redaktioner skriver avtal med för att få tillgång till exklusivt material. 
Överlag erbjuder Wikileaks som organisation publiken information som ökar deras förmåga 
att fatta beslut och delta i det öppna samtalet, då den information som publiceras ger ökad 
kunskap om hur det fungerar bakom kulisserna. Det kan även tänkas att i och med 
Wikileaks ökar kraven på journalister att granska myndigheter, organisationer och företag 
närmare, då de har tillgång till känsligt och/eller hemligstämplat material. En annan aspekt 
med ökade krav är att det kan tänkas finnas en viss status i att vara den journalist som 
utnyttjar Wikileaks, som avslöjar något, eller som får exklusiv till gång till något. Genom att 
utnyttja dessa möjligheter blir man en journalist som erbjuder unik kunskap, och 
förhoppningsvis även korrekt. En av meddelarna uttrycker oro för att allt färre är beredda att 
betala för journalistik, detta kan ha sin grund i ökade krav. Publiken är bara beredd att betala 
för högkvalitativt material, den aktuella meddelaren tror dock att det leder till ett ökat antal 
snabba artiklar som är billiga att sätta ihop, och som lätt kan bli de budskap som makthavare 
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vill få ut. En annan meddelare ser en utveckling mot bland annat en minskad sensationalism, 
menat på artiklar med hård vinkel och bristfällig fakta, då publiken är allt mer medveten och 
får högre krav. 
 
Exklusivitet. De ökade kraven hänger samman med att  personlighetens betydelse ökar - det är 
bara värt att följa den som har något speciellt att erbjuda. Som nämnt har vissa journalister 
och redaktioner av Wikileaks fått tillgång till material exklusivt, detta gör att de har något 
speciellt att erbjuda som gör det värt att följa just dem. Sett ur den synvinkeln innebär 
utvecklingen en vridning mot en mer publicistisk och demokratisk journalism, det är 
kunskap och analys som lockar. Men det kan även innebära en vridning mot mer 
sensationalism, om det är det som publiken efterfrågar. En av meddelarna tror som sagt att 
utvecklingen går mot en minskad sensationalism då publiken blir allt mer medveten. En 
annan av meddelarna påpekar dock att det är allmänheten som avgör vad som är en 
sensation och vad som inte är det, genom att se det på det sättet är det svårt att säga i vilken 
riktning vridningen går; är en offentlig persons innehav av droger en sensation eller är det 
kunskap som allmänheten vill ha och som kräver analys? 

 
Autenticitet. Wikileaks kan uppfattas som en automatiserad tjänst i sina publiceringar, detta 
gör att det material som publiceras kan kännas opålitligt, dessutom är stora delar av 
organisationens medarbetare okända. Där trovärdighet krävs ökar kravet på autenticitet, då 
något anonymt inte uppfattas som lika pålitligt och trovärdigt som något välkänt och 
respekterat. En journalist däremot är inte anonym, och om en journalist uppfyller de ökade 
kraven och inser personlighetens betydelse och använder sig av Wikileaks material till sina 
artiklar kan samma material uppfattas som trovärdigt. Meddelarna i undersökningen 
uttrycker visst tvivel mot Wikileaks, grundidén med organisationen ser de som något bra 
och de anser att organisationen i alla fall för tillfället bidrar till en mer transparent värld. 
Men det ställs vissa tvivel mot organisationens motiv och kompetens – vad är det de vill med 
sina publiceringar och kan organisationens medarbetare verkligen avgöra vad som är 
relevant och vad som gör mer skada än nytta genom att publiceras? Wikileaks uppfattas inte 
som helt tillförlitliga då de är anonyma, de brister alltså i sin autenticitet. Något som dock 
talar till Wikileaks fördel gällande autencitet är att när de publicerar artiklar så publicerar de 
samtidigt källmaterialet vilket gör att publiken själva kan granska, i och med detta kan deras 
tillförlitlighet öka om publiken anser att artiklarna är korrekta. 

 
Det lokala. Ett särdrag som urskiljts av Svegfors och Benkö är att det lokala blir mer i fokus då 
den nya tekniken öppnar upp för helt nya nivåer av lokaljournalistik. Det lokala har dock 
inte varit en aspekt som har tagits med i denna undersökning och är därför inte heller 
aktuellt för analys. Wikileaks är dessutom en organisation som hitills har fokuserat på att 
släppa material med internationellt eller åtminstone nationellt intresse. 

 
Differentiering. Flera av meddelarna menar att utvecklingen går mot att Internet blir en 
plats för snabb nyhetsrapportering medan papperstidningarna kommer att innehålla allt mer 
djupa, analyserande artiklar och reportage. Alltså; en ökad journalistisk differentiering.  Att 
skillnader mellan innehållet i olika medier ökar, ökar även skillnaderna mellan olika 
journalistroller. Det material som Wikileaks publicerar eller ger tillgång till är inte sådant 
nyhetsmaterial som kan kategoriseras som snabba nyheter, de mest kända läckorna Iraq war 
logs och Cablegate innehåller stora mängder material som måste sållas, granskas och 
analyseras innan de publiceras.  
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Öppen länkning. Något som Wikileaks är inne på är den öppna länkningen, när de publicerar 
artiklar publicerar de samtidigt det oredigerade källmaterialet till denna.  Andra medier har 
även börjat arbeta på liknande sätt och länkar bland annat till tidigare artiklar skrivna på 
samma ämne eller på ämnen som kan kopplas. Detta har sin grund i att  publiken vill ha 
möjlighet att kvalitetstesta innehållet och fördjupa sina kunskaper och sin analys, vilket ju 
kan kopplas samman med det som diskuterats angående publikens deltagande, ökade krav 
och autenticitet. 
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5.4. DEN OFFENTLIGA SFÄREN, ACCESS OCH COVERAGE 
Att använda konceptet om den offentliga sfären och källors access eller coverage har gett 
verktyg för att diskutera en mer generell påverkan av Wikileaks på medborgarens situation i 
samhället och i nyhetsrapporteringen, det material som har använts för analysen här är 
framförallt det kontextualiserande avsnittet.  
 

5.4.1. DET DEMOKRATISKA TORGET 

Wikileaks ger, som flera gånger redan konstaterat, människor ett säkert sätt att digitalt läcka 
känsligt material. Detta kan hävdas demokratisera kommunikationen då medborgare får 
möjlighet att på ett säkert sprida varierade och kritiska tolkningar av frågor och nyheter sätt 
genom nyhetsmedia. Förändring och uppkomsten av nya tekniker drivs av människan själv, 
det finns behov av något och för att fylla detta behov skapas någonting. Wikileaks kan ur 
detta perspektiv sägas ha uppstått ur ett behov av en kanal att läcka till. Traditionellt har 
människor läckt till journalister och redaktioner, så detta nya behov pekar samtidigt på en 
brist. Denna brist har påpekats av meddelare i undersökningen; tidningsbranschen har 
misslyckats med att erbjuda ett säkert sätt för källor att lämna material och därför har 
Wikileaks skapats och källor har vänt sig till dem. Det kan alltså hävdas att det under en 
period har varit en tillbakagång för den demokratiska kommunikationen då medborgares 
tillgång till nyhetsrapporteringen har varit mer begränsad. Genom Wikileaks kan källor 
hävdas få access till nyhetsrapporteringen och därmed kan medborgaren påverka 
allmänhetens upplevelse av livsvärlden samt hur privata erfarenheter och offentligmakt 
struktureras.  
 

5.4.2. ACCESS ELLER COVERAGE 

Huruvida Wikileaks ger upphov till access eller coverage beror på ur vilken vinkel man ser 
det hela ur. De myndigheter och organisationer som blir utsatta för läckor får inte access 
utan coverage, de kan inte påverka hur det rapporteras om dem. De som får access är istället 
whistleblowers som påverkar nyhetsproduktionen genom läckor av hemligt material, genom 
dessa läckor styr de i viss mån rapporteringen; som meddelare har påpekat är det alltid 
spännande med material som myndigheter och makthavare försöker undanhålla 
allmänheten. Herbert Gans kriterier för att få access är motiv, makt, förmågan att 
tillhandahålla passande information samt en geografisk/social närhet till journalisterna. 
Motiv för en whistleblower kan helt enkelt vara att de har tillgång till material som är 
hemligstämplat som de anser att allmänheten borde ha tillgång till, för att avslöja 
missförhållanden eller för att öka kunskapen om hur saker och ting ser ut bakom kulisserna. 
Ofta finns det en anledning till att något hålls hemligt och det är även detta som gör det 
intressant för allmänheten. Detta kriterium är kopplat till kriteriet om att kunna tillhandahålla 
passande information – hemligt material är som konstaterat alltid intressant att åtminstone 
granska. Makt är en viktig aspekt i förhållandet mellan journalister och källor, Gans hävdar 
att hierarkin mellan nyhetskällor speglar hierarkin i samhället och att titta närmare på detta 
är intressant ur en demokratisk synpunkt. Att sitta på hemligt material och dessutom ha en 
säker kanal att läcka materialet via ger en källa makt, oavsett position i samhället och 
tillgång eller inte till promoterande eller restriktiv makt, eller kontakter. Officiella källor har 
mer makt än icke-officiella, officiella källor behandlas rutinmässigt av journalister som en 
första anhalt vilket i sin tur leder till att journalister och dessa källor utvecklar en delad 
kultur som bygger på detta. Genom Wikileaks får icke-officiella källor mer makt, i ljuset av 
en organisation och att de kan läcka material utan att riskera sin egen säkerhet. Wikileaks 
kan alltså hävdas förändra förhållandet mellan officiella och icke-officiella källor, journalister 
kanske väljer att i framtiden vända sig till Wikileaks eller andra whistleblower-sajter istället 
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för till myndigheters, organisationers och företags officiella källor. Gällande den geografiska/ 
sociala närheten till journalister kan närheten sägas ha ökat med Wikileaks. Som sagt kan 
källorna säkert läcka digitalt material och journalister vet att det går att vända sig till 
Wikileaks för att få tag på material. Samtidigt kan närheten sägas ha minskat då det nu finns 
ännu ett led mellan källan och journalisten, dock är det egentligen inte kontakt med 
journalisten en källa är ute efter i första hand – utan access till nyhetsrapporteringen. 
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6. SLUTSATSER 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka svenska journalisters 
attityd till Wikileaks och hur de upplever att journalismen och journalistiken har påverkats. 
Dessutom har det försökts att urskiljas hur en framtidens journalism påverkad av Wikileaks 
och andra whistleblower-sajter kan se ut, med hjälp av Public Journalism och Journalistik 3.0. 

 

6.1. SVENSKA JOURNALISTERS ATTITYD TILL WIKILEAKS 
De journalister som har deltagit i den här undersökningen har överlag en positiv attityd till 
Wikileaks. I alla fall gällande Wikileaks grundidé. Det som ses som positivt är att 
organisationen gör det möjligt för journalister att komma åt mer information, som dessutom 
är känslig och/eller hemligstämplad. Sådan information är intressant då det alltid är 
spännande med material som myndigheter och dylikt försöker att dölja. Wikileaks ses som 
en källa som ökar  journalisters chans att avslöja oegentligheter, som ett hjälpmedel för 
traditionella medier.  

Något som verkligen ses som positivt med Wikileaks är att det bidrar till mer insyn och 
transparens i samhället. Men i journalisternas attityd finns även en viss försiktighet och vissa 
förbehåll till Wikileaks. Detta grundas i för det första den stora mängd material som 
Wikileaks publicerar: Sållningen och granskningen av detta material innebär en omständlig 
och kostsam process, och material som publiceras utan granskning kan leda till skada för 
både internationella och nationella värden, samt skada individer. Ett annat förbehåll 
journalisterna har är att  Wikileaks delar ut material exklusivt till vissa redaktioner, detta då 
journalisterna ställer sig tvekande till organisationens motiv samt att det sätter redaktionerna 
i en sits där de inte kan garanterat vara neutrala. Svenska journalisters attityd till Wikileaks 
kan alltså sägas vara positiv, men att det finns visst mått av skepsis. 
 

6.2. WIKILEAKS PÅVERKAN  
Wikileaks har enligt journalisterna i undersökningen ännu inte hunnit påverka journalismen 
eller journalistiken i särskilt stor utsträckning. Journalisterna uppfattar att 
nyhetsproduktionen och sättet de jobbar på fortfarande ser ut på samma sätt som innan. De 
betraktar Wikileaks som vilken källa som helst som de behandlar och värderar enligt 
traditionella journalistiska principer, och att deras redaktioner inte heller har förändrat 
arbetssätt. Men det som dock har hunnit ske är att organisationen har pekat ut brister hos 
redaktioner i deras hantering av digital information och har gett upphov till nyheter och 
debatt. Organisationen har även gett upphov till att flera andra whistleblower-sajter har 
startats.  

I framtiden kan det tänkas att Wikileaks och andra whistleblower-sajter påverkar så att 
journalister får en mer filtrerande roll och gräver från skrivbordet, att redaktioner har 
speciella arbetsgrupper avsatta för att behandla material från Wikileaks eller andra 
whistleblower-sajter. Det kan även tänkas att det blir vanligare med ett samarbete mellan 
Wikileaks, och andra whistleblower-sajter, och journalister som granskar och filtrerar 
materialet innan publicering. Genom att Wikileaks ger publiken tillgång till källmaterialet 
ger de även publiken ökad makt att granska och ifrågasätta journalisterna och medierna 
vilket ger publiken ökad makt att påverka innehållet i nyhetsrapporteringen. Det kan även 
göra så att det blir vanligare att publicera källmaterialet tillsammans med artiklar och 
rapporteringar för tidningar och andra medier.  

Om utvecklingen med whistleblower-sajter fortsätter kommer journalistens roll i 
framtiden enligt journalisterna vara en mer filtrerande roll. Detta skulle även kunna innebära 
ett stärkande av journalistens roll då journalisternas sållande och filtrerande funktion blir 
viktigare med allt mer tillgänglig information, och att även motiv bakom läckor måste enligt 
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journalisterna granskas. Dock är det viktigt att informationen granskas kritiskt, annat kan 
leda till ett försvagande av journalistrollen. 
 

6.3. PUBLIC JOURNALISM  
Wikileaks kan ses som ett uttryck för Public Journalism. Utifrån de svar journalisterna som 
har deltagit i undersökningen har gett kan slutsatsen dras att de åtminstone till viss del har 
ett liknande synsätt på journalistiken som Public Journalism har.  

Materialet som Wikileaks publicerar kan ses som information som utgår från att publiken 
vill vara medborgare  och stimulerar till ställningstagande, reflektion och engagemang. 
Wikileaks gör även att fler människor kan delta i det gemensamma samtalet då medborgarna 
får möjlighet att, på ett sätt som inte hotar deras personliga säkerhet, påverka innehållet i 
nyhetsrapporteringen,  alltså i tidningen som kan kallas det demokratiska torget. Men för att 
medborgarna ska kunna påverka måste journalisterna använda sig av Wikileaks material, de 
flesta av journalisterna i undersökningen har inte använt sig av detta material. Detta beror 
dock på att de inte upplever att material som har varit relevant för deras bevakningsområde 
har publicerats, ingen ställer sig främmande till att använda material utan Wikileaks ses som 
en bra källa till nyheter som annars inte hade kommit fram.  

 Att tidningsbranschen har brustit i att erbjuda en säker digitalväg för källor ses som 
något negativt av journalisterna. När journalister bearbetar det material som Wikileaks 
publicerar kan det ses som försök att få problem att upplevas som gemensamma och förse 
dem med handtag. Även om det inte riktigt går att hävda att allt material som publiceras av 
Wikileaks är relevant för medborgarnas vardag är det relevant för medborgarna att veta vad 
som pågår bakom kulisserna,  för att de ska kunna agera som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle. Wikileaks publicerar  material som ofta rör dramatiska händelser, men för 
journalisterna är det inte denna aspekt i materialet som är intressant utan det som är 
intressant är hur materialet hjälper till i granskningen av makthavare och avslöja 
missförhållanden. Journalisterna anser att materialet behöver sållas och bearbetas innan 
publicering, alltså att ge perspektiv samt visa mönster och strukturer. Detta svarar även mot 
idealet att aktivera istället för att passivisera, genom att publicera hemligstämplat material 
får medborgarna tillgång till mer information och även fler perspektiv och möjliga lösningar, 
och genom att journalister bearbetar materialet gör det även tillgängligt för ännu fler. 

 

6.4. JOURNALISTIK 3.0 
Enligt de journalisternas svar på frågelistan kan det sägas att en ny journalism i mycket 
svarar till de särdrag som finns i Journalistik 3.0. Wikileaks svarar även till stor del mot de 
särdrag som finns hos Journalistik 3.0. Wikileaks ger publiken möjlighet att själva granska 
källmaterialet till artiklar och göra en egen bedömning, vilket ger publiken ökad makt att 
ifrågasätta och påverka det journalister skriver om. Detta visar på hur viktig den dubbla 
dialogen är och hur viktigt det är att tala med publiken. Om bristerna i den digitala 
hanteringen av källor hos redaktioner åtgärdas ökas den dubbla dialogen än mer då ett steg i 
nyhetsproduktionen tas bort, detta ökar i sin tur publikens deltagande. Publikens möjlighet 
att granska källmaterialet leder även till ökade krav på korrekt information. Förutom detta 
finns det även ett krav på mer information, vilket kan leda till att relevansen och integriteten 
blir lidande – då tidningar vill trumfa sina konkurrenter för att locka mer läsare. Med ökade 
krav menas inom Journalistik 3.0 framförallt att det blir viktigare för journalister att vara just 
den som erbjuder korrekt och unik information. Wikileaks kan tänkas ökar kraven på att 
journalister ska granska samhällsinstitutioner då känsligt och/eller hemligstämplat material 
finns tillgängligt. En annan aspekt med ökade krav är att det finns en status i att ha exklusiv 
tillgång till material, samt att det kan finnas status i att ha kunskapen om hur Wikileaks ska 
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nyttjas och i att avslöja oegentligheter, genom detta kan en journalist skapa sig en profil som 
någon som erbjuder korrekt och unik information. När det gäller autenticitet brister 
Wikileaks då de är anonyma, till exempel uttrycker journalisterna i undersökningen visst 
tvivel kring organisationens motiv. En ökad journalistisk differentiering ses av journalisterna 
som menar att Internet blir en plats för snabb nyhetsrapportering medan papperstidningarna 
kommer att innehålla djupare, analyserande artiklar och reportage. Wikileaks ökar den 
öppna länkningen i och med att de gör källmaterial tillgängligt för alla, detta gör att även 
andra pressas att göra detta.  

 

6.5. DEN OFFENTLIGA SFÄREN, ACCESS OCH COVERAGE 
Wikileaks demokratiserar kommunikationen och breddar den offentliga sfären genom att 
erbjuda ett säkert sätt att digitalt läcka känsligt och/eller hemligt material, något som har 
varit en brist. Medborgare kan tack vare Wikileaks hävdas få tillgång till 
nyhetsrapporteringen, de får möjlighet att påverka cirkulationen av varierade och kritiska 
tolkningar av frågor och nyheter, därmed kan de påverka allmänhetens upplevelse av 
livsvärlden samt hur privata erfarenheter och offentlig makt struktureras. Om Wikileaks ger 
access eller coverage beror på ur vilken vinkel man ser det ur: whistleblowers  får access 
genom att de påverkar nyhetsrapporteringen medan de som blir utsatta för läckor blir 
utsatta för coverage, eftersom de inte kan påverka hur det rapporteras om dem 
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7. AVSLUTNING 

7.1. DISKUSSION  
Wikileaks har med sin framgång kommit att uppmärksamma både brister och möjligheter i 
dagens mediesamhälle. Wikileaks kan bland annat sägas ha förändrat förhållandet till källor. 
I kontakten med källor har det tillkommit ännu ett led, en mellanhand. Detta har tillfört 
ännu ett led i nyhetsproduktionen och förändrat det förhållande som finns mellan 
journalister, källor och publiken. Med detta kommer nya möjligheter att ställa makthavare 
och ansvariga till svars. Journalisterna behöver inte förlita sig på officiella källor utan kan 
relativt enkelt få tillgång till mer neutral elektronisk fakta som de kan ställa mot politiska 
eliters sanningspåståenden. Dessutom är den information som går att få tag i via Wikileaks 
inte officiell information, utan känsligt och/eller hemligt material. 

Något som bör påpekas är hur Wikileaks har bidragit med en medvetenhet om att 
redaktioner inte kunnat erbjuda tillräckligt säkra vägar för källor att lämna information 
digitalt på. Detta har gjort att tidningar och redaktioner nu har möjlighet att utveckla ett 
säkert sätt att ta emot digital information på. Om så inte skulle göras riskerar redaktioner och 
journalister att bli ett andrahandsval för känslig och hemligt material, detta gör att 
journalister inte har koll på hela produktionsledet och kan inte vara säkra på att det de får 
tillgång till verkligen är allt material som urkällan lämnat till Wikileaks, eller någon annan 
whistleblower-sajt; för Wikileaks har som nämnt öppnat upp för andra whistleblower-sajter. 
Om Wikileaks kommer att överleva och ha förtroende i framtiden är ovisst i och med de 
kontroverser som organisationen har drabbats av, och det låga förtroende grundaren Julian 
Assange har som i sin tur har smittat av sig på organisationen. Dock är fenomenet med 
whistleblower-sajter säkerligen här för att stanna.  

Detta behöver inte minska journalisters betydelse, de är fortfarande viktiga. Att 
information och material är offentligt betyder inte att alla eller ens många tar del av det. En 
av meddelarna påpekade detta och jämförde med offentlighetsprincipen – hur många är det 
egentligen som utnyttjar den? Detta implikerar att journalister är och kommer fortsätta vara 
viktiga då de filtrerar, granskar och tillgängliggör – bara för att material är offentligt betyder 
inte det att alla tar del av det, som sagt, och det betyder heller inte att det verkligen är 
tillgängligt och förståeligt för alla.  

Wikileaks kan kopplas samman med två tendenser inom journalistiken som uppkommit 
på grund av den allt mer accelererade takten i nyhetsrapporteringen: officiella källor och 
nyhetsbyråer som första anhalt för källor, samt för färdiga artiklar. Wikileaks erbjuder redan 
framgrävt material, ibland material som organisationen valt ut direkt till redaktioner. 
Visserligen material som måste granskas och behandlas men själva ”grävandet” är redan 
gjort. Detta gör att journalister kan gräva direkt från skrivbordet, vilket är positivt i tider av 
nedskärningar då tid borta från skrivbordet kan ses som oproduktiv tid. Precis som ny 
teknik har gjort att till exempel grafiker är bortrationaliserade då texten kan sägas sätts 
samtidigt som den skrivs in i datorn påverkar Wikileaks – grävande journalister ersätts av 
filtrerande journalister. Wikileaks och andra whistleblower-sajter skulle kunna innebära mer 
specialisering och djupare artiklar i framtiden. Varken Wikileaks eller andra whistleblower-
sajter erbjuder förstahandsrapporter direkt från fältet, men om nu dessa organisationer 
skulle leda till att tidningsbranschen sparar in pengar på att journalister inte behöver gräva 
fram material utan enbart behandla det kan mer resurser till rapportering från fältet frigöras. 

Nyhetsproduktionen förändras dock genom detta då Wikileaks blir ännu ett steg som 
information passerar. Wikileaks sätter spår på slutprodukten, eftersom denna påverkas av 
de organisatoriska och tekniska strukturer den skapas inom. Det som läggs till är ännu ett 
urvalssteg då Wikileaks gör ett urval av vad som ska släppas och ibland även till vilken 
redaktion de ska släppa materialet till. Detta är det som kallas för framing: Wikileaks ramar 
in det de publicerar och journalisterna ramar i sin tur in den informationen, alltså ännu ett 



64 
 

steg i nyhetsproduktionen och ännu en nivå av inramning. Dock måste det kommas ihåg att 
Wikileaks inte är den enda källan och journalister är säkerligen medveten om att den 
information som kommer från Wikileaks är ett urval av allt det som inkommer till Wikileaks. 
Man måste förlita sig på att journalisterna har förmågan att ta beslut och avgöra vilken källa 
som är tillförlitlig och vilken information som  är relevant samt att faktagranska.  

Wikileaks kan ses som konkurrent till traditionell journalistik men även som en 
samarbetspartner (vilket organisationen strävar efter att ses som) och som en ny form av 
journalism, eller åtminstone som en del av denna.  

Journalisters objektivitet ses fortfarande som en viktig del av journalismen. Det är ett ideal 
om en åtskillnad mellan fakta och åsikter, eller som vissa hävdar: ett tillvägagångssätt som 
journalister kan försvara som objektiva; att blanda in flera oberoende källor till exempel. 
Med Internet, Wikileaks och andra whistleblower-sajter kan detta ideal hävdas vara på väg 
att tappa sin tillämpbarhet. Kravet på flera källor är inte aktuellt på artiklar bygger på fakta 
från databaser som kan sägas vara neutrala, publiken kan kontrollera källmaterialet själv, 
hämta information från andra källor det länkas till eller själva enkelt leta artiklar som har en 
annan syn på saken. Dock kan det ifrågasättas hur neutrala Wikileaks faktiskt är, då de 
numera gör ett urval av vad som ska publiceras samt att det faktiskt inte går att bevisa att de 
publicerar allt de får in. När visst material exklusivt ges till vissa redaktioner blir frågan om 
neutralitet extra aktuell, från båda hållen. Hur neutral är en tidning som fått material 
exklusivt av Wikileaks? 

 

7.2. TILL SIST 
Wikileaks, och andra whistleblower-sajter, är något nytt och vad det kommer att innebära för 
mediebranschen samt för journalismen och journalistiken, och hur det kommer att påverka i 
framtiden går självklart inte att säga i förväg. Men det betyder inte att det inte är något som 
förtjänar uppmärksamhet redan nu, även om det inte går att säga säkert hur framtiden 
kommer att se ut, så är det viktigt och intressant att undersöka hur det kan komma att bli och 
hur situationen ser ut nu. Att undersöka dagsläget och spekulera om framtiden kan ge 
vinkar om det skulle vara något som behöver åtgärdas eller förändras redan nu för att det 
ska bli ultimat i framtiden.  

Detta har varit en kvalitativ undersökning som har tittat på vad några svenska 
journalister tycker och tänker kring Wikileaks,  som har tittat på Wikileaks utifrån samt har 
tittat på hur journalismen idag och Wikileaks svarar mot två teorier om nya journalismer. 
Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är Wikileaks organisation, hur är den 
uppbyggd och vad finns det egentligen för motiv och principer bakom. Står de verkligen för 
det de säger att de står för? Det kan även vara intressant att titta på och jämföra olika 
whistleblower-sajter, vart man som källa vänder sig och varför. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

LITTERATURFÖRTECKNING  

Tryckta källor 
Beckman, P. (2000). Tidningen som torg. i J. Strömbäck, Public journalism på svenska (ss. 28-
45). Demokratiinstitutet. 

Boczkowski, P. J. (2010). Newspaper Culture and Technical Innovation, 1980-2205. i W. R. 
Neuman, Media, Technology, and Society (ss. 22-38). Michigan: The University of Michigan 
Press and The University of Michigan Library. 

Campbell, V. (2004). Informaton Age Journalism. New Baskerville: Oxford University Press Inc. 

Edwards, P. N. (2010). Some say the Internet Should Never Have Happened. i W. R. Neuman, 
Media, Technology, and Society (ss. 141-160). Michigan: The University of Michigan Press and 
The University of Michigan Library. 

Esaiasson, P., Gilljam, P., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan - Konsten 
att studera samhälle, indvid och marknad. Vällingby: Nordstedts Juridik AB. 

Hagström, C., & Marander-Eklund, L. (2009). Att arbeta med frågelistor. i C. Hagström, & L. 
Marander-Eklund, Frågelistan som källa och metod (ss. 9-31). Lund: Studentlitteratur. 

Hargreaves, I. (2003). Journalism - A Very Short Introduction. New York: Oxford University 
Press. 

Manning, P. (2001). New and News Sources - A Critical Introduction. London: SAGE 
Publications Ltd. 

Rosen, J. (2000). The Essence of Public Journalism. i J. Strömbäck, Public journalism på 
svenska (ss. 10-17). Demokratiinstitutet. 

Strömbäck, J. (2000). Vad innebär public journalism? i J. Strömbäck, Public journalism på 
svenska (ss. 4-9). Demokratiinstitutet. 

Wollinger, S. (2009). Som man sår får man skörda. i C. Hagström, & L. Marander-Eklund, 
Frågelistan som källa och metod (ss. 51-69). Lund: Studentlitteratur. 

Östlund, I. (2000). Public journalism eller public service? i J. Strömbäck, Public journalism på 
svenska (ss. 46-57). Demokratiinstitutet 

  



66 
 

 
Otryckta källor 

Folklivsarkivet Frågar - Frågelistor. (u.d.). Hämtat från Folklivsarkivet Fråga: 
http://arkivetfragar.wordpress.com/fragelistor/ den 4 Maj 2011 

Folklivsarkivet Frågar - Meddelare. (u.d.). Hämtat från Folklivsarkivet Frågar: 
http://arkivetfragar.wordpress.com/testing/ den 4 Maj 2011 

NE. (u.d.). Nationalencyklopedin - Tryckfrihetsförordningen. Hämtat från ne.se: 
http://www.ne.se/lang/tryckfrihetsf%C3%B6rordningen den 21 Mars 2011 

Regeringskansliet. (2010). Regeringskansliets rättsdatabaser. Hämtat från Regeringskansliets 
rättsdatabaser: http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=sfst_err&%24{BASE}
=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=1949:105 den 21 Mars 2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 28 Oktober 2010). Journalistik 3.0 - Var äger demokratin rum? 
Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3938&grupp=12964&artikel=413840
6 den 11 Mars 2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 10 November 2010). Journalistik 3.0 - Internetvärlden är redan 
ett universum. Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4170267 den 11 Mars 
2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 7 November 2010). Journalistik 3.0 - De detroniserade 
kungarna. Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4162202 den 11 Mars 
2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (u.d.). Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn. Hämtat från 
sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4173850 
den 3 Maj 2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 6 November 2010). Journalistik 3.0 - Medierna skapar 
samhället. Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4160306 den 11 Mars 
2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 5 November 2010). Journalistik 3.0 - Syntesen. Hämtat från 
sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567 
den 12 Mars 2011 

Wikileaks. (u.d.). Wikileaks. Hämtat från Wikileaks: http://213.251.145.96/ den 31 mars 2011 

Wikileaks. (u.d.). Wikileaks - About. Hämtat från Wikileaks: 
http://213.251.145.96/About.html den 31 mars 2011 

Wikipedia - Wikileaks. (u.d.). Hämtat från wikipedia.se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikileaks 
den 1 April 2011 

Åsbrink, H. (u.d.). Nationalencyklopedin - Wikileaks. Hämtat från ne.se: 
http://www.ne.se/lang/wikileaks den 1 April 2011 



67 
 

 
Artiklar 

Bondeson, M. (den 8 December 2010). Dagens Nyheter - USA vill se Assange utlämnad. 
Hämtat från dn.se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/usa-vill-se-assange-utlamnad  
den 9 April 2011 

Brandel, T. (den 17 Januari 2011). Sveriges Dagblad - Stjärnläckan får konkurrens. Hämtat 
från svd.se: http://www.svd.se/kultur/wikileaks-far-konkurrens-det-lacker-som-ett-sall-pa-
natet_5871569.svd# den 9 April 2011 

Dagens Nyheter - Wikileaks ”världens farligaste webbsida”. (den 10 Februari 2011). Hämtat 
från dn.se: http://www.dn.se/nyheter/varlden/wikileaks-varldens-farligaste-webbsida  
den 9 April 2011 

de Lima Fagerlind, A. (den 24 Januari 2011). Journalisten.se - SvD och Aftenposten samarbetar 
om Wikileaks-dokument. Hämtat från journalisten.se: 
http://www.journalisten.se/artikel/26145/svd-och-aftenposten-samarbetar-om-wikileaks-
dokument den 4 Maj 2011 

Linder, L. (den 12 Februari 2011). Dagens Nyheter - Historien bakom sajten som förändrade 
en hel värld. Hämtat från dn.se: http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/daniel-domscheit-
berg-tina-klopp-wikileaks-historien-bakom-sajten-som-forandrade-en-hel-varld  
den 31 Mars 2011 

Ström, S. (den 6 December 2010). Svenska Dagbladet - Så arbetar Wikileaks. Hämtat från 
svd.se: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-arbetar-wikileaks_5774577.svd  
den 1 April 2011 

Svedberg, R. (den 12 Januari 2011). Nyheter24 - "Sverige planerar Assanges utlämning till 
USA". Hämtat från nyheter24.se: http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/513344-sverige-
planerar-utlamning-till-usa den 9 April 2011 

Svegfors, M., & Benkö, C. (den 7 November 2010). Journalistik 3.0 - Den moderna epokens 
medier. Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4161923  
den 11 Mars 2011 

Sveriges Radio - Reportrar utan gränser: "Wikileaks är oansvariga". (den 12 Augusti 2010). 
Hämtat från sverigesradio.se: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3918687 den 9 April 2011 

Whalen, J. (den 9 Augusti 2010). The Wallstreet Journal - Rights Groups Join Criticism of 
WikiLeaks. Hämtat från wsj.com: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703428604575419580947722558.html  
den 9 April 2011 

 

 
 

  



68 
 

BEGREPPSLISTA 
 

Journalism: En nyare mer kritisk syn på journalistiken, ett ideal om vad journalistiken bör 
innebära och de ideal som kan sägas styra journalisterna idag. 
 

Journalistik: Den traditionella synen på journalistik. En journalists yrkesutövande; 
nyhetsrapporteringen med insamling, urval, bearbetning och framställningen av de 
händelser som sedan blir publicerade i tidningar eller annan media. 
 

Offentlighetsprincipen: Att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna 
handlingar; varje tryckt eller elektronisk handling som förvaras hos en myndighet i regel i 
färdig form eller ingå som underlag i ett färdigbehandlat ärende. Syftar även till rätten att 
närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. Regleras i 
Sveriges grundlag tryckfrihetsförordningen (TF). 
 

Meddelarfrihet och meddelarskydd/källskydd: Rätt att för offentliggörande lämna 
upplysningar till media, författare och dylika. Regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). En 
meddelare har rätt att vara anonym, frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider 
mot sekretessbestämmelser. Skyddar mot röjandet av eller efterforskningar efter 
uppgiftlämnares identitet.  
 

Transparens: Insyn i myndigheter, organisationer och företag för att förhondra 
oegengtligheter och missförhållanden som korruption. Tryggas i Sverige genom bland annat 
offentlighetsprincipen. 

 

Tryckfrihetsförordningen (TF): Svensk grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta 
skrifter; censurförbud, etableringsfrihet, offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och 
meddelarskydd, ansvarig utgivare för tidningar och tidsskrifter samt jury i tryckfrihetsmål. 
 

Utgivningsbevis: För en periodisk skrift ska det finnas ett utgivningsbevis och en ansvarig 
utgivare, som enligt TF är ansvarig för skriftens innehåll. Kan enligt yttrandefrihetsgrundlagen 
utfärdas för en webbplats under vissa förutsättningar; måste vara tillgänglig för 
allmänheten, ha anknytning till Sverige, unikt namn och domännamn, utgivarens namn och 
vem som utsett utgivaren ska anges på webbplatsen. För att en webbplats/databas ska ha 
grundlagsskydd måste ett utgivningsbevis utfärdas.  
 

Whistleblower: En person som påkallar uppmärksamhet till missförhållanden eller 
oegentligheter, ofta genom massmedia.  
 

Whistleblower-sajt: En webbplats till vilken källor kan läcka material som sedan publiceras, 
Wikileaks är en sådan, ett annat exempel är Openleaks. 
 

Wikileaks: En whistleblower-sajt som publicerar hemligt och känsligt material som 
anonyma källor har läckt till dem. Organisationen säger sig vilja avslöja oegentligheter och 
missförhållanden hos myndigheter, organisationer och företag samt bidra till en ökad 
transparens och därmed demokrati. 
 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL): Bygger på samma principer som 
tryckfrihetsförordningen och skyddar yttrandefriheten i bland annat radio, TV, filmer, 
videogram och ljudupptagningar.  
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BILAGA 1 

Frågelista 
1. Vad anser du om Wikileaks? För/nackdelar 

2. Har du använt dig av Wikileaks i ditt arbete? / Kan du tänka dig att använda dig 

Wikileaks i ditt arbete? Varför/varför inte? 

3. Har nyhetsproduktionen på den redaktion du arbetar på påverkats av Wikileaks? 

Hur då? 

4. Hur värderar du den information som kommer från Wikileaks? 

5. Kan du se någon fara i att Wikileaks publicerar stora mängder hemliga dokument? 

6. Hur tror du att Wikileaks, och liknande organisationer, kommer att påverka 

journalistiken i framtiden? 

7. Hur tror du att journalisternas roll som nyhetsförmedlare i samhället påverkas av 

Wikileaks? 

8. Hur tror du att offentliggöranden av information på nätet påverkar traditionella 

publicistiska principer om relevans och integritet? 

9. Hur tror du att journalistiken kommer att se ut i framtiden?  

(Med avseende på artiklars djup och kontextförankring kontra sensationalism och 
snabb nyhetsförmedling. Samt den traditionella journalistrollen som någon som ska 
informera allmänheten, kontra en mer kommersiell roll. ) 

10. Egna synpunkter. 
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BILAGA 2 

Följebrev 
 
Hej! 
Jag heter Emma Lavesson och är en student från Uppsala Universitet och ska till våren ta min 
Magisterexamen i Medie- och Kommunikationsvetenskap. Just nu håller jag på att arbeta på min D-
uppsats där jag undersöker svensk journalism och Wikileaks. Det jag huvudsakligen ämmar att 
undersöka är svenska journalisters attityd gentemot Wikileaks samt hur nyhetsproduktionen och 
journalismens roll i samhället påverkas av Wikileaks.   
 
För att kunna genomföra min undersökning behöver jag självklart svenska journalisters åsikter 
angående Wikileaks och syn på organisationen, och det är därför jag skriver till dig. Om du skulle ha 
ett par minuter att avsätta för att svara på tio frågor skulle jag vara väldigt tacksam och det skulle 
vara till stor hjälp för mig. 
 
Frågorna är bifogade direkt i mejlet, men finns även bifogade i en doc-fil. Om du vill och har tid att 
hjälpa mig är det bara att svara direkt i mejlet och skicka tillbaka. Självklart kommer du vara anonym i 
undersökningen och i uppsatsen. Som sagt skulle din hjälp vara mycket uppskattad. 
 
Om det är något du undrar över lämnar jag utöver min mejl även mitt mobilnummer. 
 
Namn: Emma Lavesson 
Mobil: 0730-232438 
Mejl:   emma.lavesson@hotmail.com 
 
Tack på förhand för din hjälp! 
//Emma Lavesson 

 

1. Vad anser du om Wikileaks? För/nackdelar 

2. Har du använt dig av Wikileaks i ditt arbete? / Kan du tänka dig att använda dig Wikileaks i 

ditt arbete? Varför/varför inte? 

3. Har nyhetsproduktionen på den redaktion du arbetar på påverkats av Wikileaks? Hur då? 

4. Hur värderar du den information som kommer från Wikileaks? 

5. Kan du se någon fara i att Wikileaks publicerar stora mängder hemliga dokument? 

6. Hur tror du att Wikileaks, och liknande organisationer, kommer att påverka journalistiken i 

framtiden? 

7. Hur tror du att journalisternas roll som nyhetsförmedlare i samhället påverkas av Wikileaks? 

8. Hur tror du att offentliggöranden av information på nätet påverkar traditionella publicistiska 

principer om relevans och integritet? 

9. Hur tror du att journalistiken kommer att se ut i framtiden?  

(Med avseende på artiklars djup och kontextförankring kontra sensationalism och snabb 
nyhetsförmedling. Samt den traditionella journalistrollen som någon som ska informera 
allmänheten, kontra en mer kommersiell roll. ) 

10. Egna synpunkter. 
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BILAGA 3 

Påminnelse 
 
Hej! 
Jag mejlade dig för en vecka sen och bad om din hjälp med en undersökning om Wikileaks inför min 
D-uppsats i vilken jag ämmar att undersöka svenska journalisters attityd gentemot Wikileaks samt 
hur nyhetsproduktionen och journalismens roll i samhället påverkas av Wikileaks. Självklart förstår 
jag att det inte är något prioriterat, men jag skulle vara evigt tacksam om du kunde ta ett par minuter 
till att svara på de tio frågorna. 
 
Frågorna är bifogade direkt i mejlet, men finns även bifogade i en docx-fil. Om du vill och har tid att 
hjälpa mig är det bara att svara direkt i mejlet och skicka tillbaka. Självklart kommer du vara anonym i 
undersökningen och i uppsatsen. Som sagt skulle din hjälp vara mycket uppskattad. 
 
Om det är något du undrar över lämnar jag utöver min mejl även mitt mobilnummer. 
 
Namn: Emma Lavesson 
Mobil: 0730-232438 
Mejl:   emma.lavesson@hotmail.com 
 
Tack på förhand för din hjälp! 
//Emma Lavesson 

1. Vad anser du om Wikileaks? För/nackdelar 

2. Har du använt dig av Wikileaks i ditt arbete? / Kan du tänka dig att använda dig Wikileaks i 

ditt arbete? Varför/varför inte? 

3. Har nyhetsproduktionen på den redaktion du arbetar på påverkats av Wikileaks? Hur då? 

4. Hur värderar du den information som kommer från Wikileaks? 

5. Kan du se någon fara i att Wikileaks publicerar stora mängder hemliga dokument? 

6. Hur tror du att Wikileaks, och liknande organisationer, kommer att påverka journalistiken i 

framtiden? 

7. Hur tror du att journalisternas roll som nyhetsförmedlare i samhället påverkas av Wikileaks? 

8. Hur tror du att offentliggöranden av information på nätet påverkar traditionella publicistiska 

principer om relevans och integritet? 

9. Hur tror du att journalistiken kommer att se ut i framtiden?  

(Med avseende på artiklars djup och kontextförankring kontra sensationalism och snabb 
nyhetsförmedling. Samt den traditionella journalistrollen som någon som ska informera 
allmänheten, kontra en mer kommersiell roll. ) 

10. Egna synpunkter. 
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