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Abstract 
I denna kandidatuppsats ville vi undersöka hur Anders Behring Breivik framställs av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter på årsdagarna av massakern på Utöya som har varit, det vill 

säga den 22 juli 2012, 2013 och 2014. I frågeställningarna studerade vi vilka teman som 

återkommer i beskrivningarna av Breivik och texten och bildernas samspel. Materialet består 

av tio artiklar och teorierna som vi har använt handlar om medier, terrorism och sorgeritualer. 

Vi har genomfört en diskursanalys för att undersöka texterna och en semiotisk analys när vi 

analyserade bilderna. Det vi har kommit fram till är att Breivik frekvent framställs som fascist 

och islamofob. Skribenterna menar att hans värderingar ska hindras från att spridas och att 

hans uppväxt kan vara en orsak till att han genomförde dessa terrordåd. Bilderna bidrar till att 

artiklarnas teman blir tydligare. 

 

Nyckelord: Anders Behring Breivik, Utöya, terrorism, kvalitativ innehållsanalys, 

diskursanalys, semiotisk analys. 
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1. Inledning 

Den 22 juli 2011 dog 77 personer på grund av att de inte delade en mans åsikter. Anders 

Behring Breivik detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade åtta människor. 

Han åkte sedan vidare till ön Utöya där Arbeiderpartiet hade ordnat ett läger för 500 

ungdomar och där sköt han skoningslöst ihjäl 69 personer. Breiviks motiv var politiskt, han 

ville få ut alla muslimer ur Europa och de norska partierna arbetade för motsatsen (Rapport 

fra 22. juli-kommisjonen 2012:85-146). Nu har det gått nästan fyra år sedan terrordåden och 

de uppmärksammas i tidningarna varje år på årsdagen. Men hur framställs egentligen 

gärningsmannen en tid efter sina dåd? Det ska vi undersöka i denna kandidatuppsats. 

Vi har valt att rikta in oss på två större dagstidningar och deras nyhetsrapportering om 

terrorattackerna i Oslo och på Utöya den 22 juli 2011. Vårt fokus är framställningen av 

gärningsmannen under årsdagarna. Vi har valt att använda oss av Aftonbladet och Dagens 

Nyheter för att få ett perspektiv som innefattar både kvällspress och dagspress. Vi valde dessa 

tidningar för att det är två av de största nyhetstidningarna i Sverige, de når båda ut till över 

700 000 läsare var om dagen (TNS Sifo 2014). 

Vi har valt den här händelsen för att den är väldigt uppmärksammad, den berör många och 

den lever kvar än idag. Den särskiljer sig från andra terrorattacker eftersom det inte var en 

organiserad terrorgrupp som genomförde attentaten, utan en man som agerade själv. 

Tidningarna publicerar fortfarande många artiklar om själva händelsen, dess offer och 

gärningsmannen Anders Behring Breivik. Det finns en stor mängd forskning om terrorism och 

attacken på Utöya, men vår uppsats kommer urskilja sig från de andra för att vi endast 

kommer att undersöka dessa två tidningar och hur händelsen återberättas varje år. Vi ville ha 

Anders Behring Breivik som utgångspunkt, men eftersom det redan finns åtskillig forskning 

om honom ville vi bidra med något nytt. Det finns ingen tidigare forskning om just hur 

Breivik framställs på årsdagarna och därför har vi valt detta undersökningsområde. Det är 

intressant att undersöka hur Breivik beskrivs en tid efter att han genomförde attentaten 

eftersom människorna då har en viss distans till händelsen och kan vara mer objektiva. På 

årsdagarna vill tidningarna uppmärksamma terrordådet, speciellt för att hedra offren, och då 

är det spännande att undersöka hur mannen som ligger bakom deras död framställs. När vi 

använder sökordet “Anders Behring Breivik årsdagen” på Google får vi nästan 10 000 träffar 

och en sökning i mediearkivet med samma sökord ger 415 träffar. Ändrar vi sökordet och 

bara har med “Anders Behring Breivik” får ett resultat på Google med över 500 000 träffar 

och på mediearkivet ger det 43 649 träffar.  Med tanke på hur mycket det har och fortfarande 
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skrivs om Breivik, men också att det inte gjorts någon tidigare forskning på hur Breivik 

framställts på årsdagarna, gör det den här uppsatsen väldigt relevant. Hur gärningsmannen 

framställs på årsdagarna påverkar hur vi kommer att komma ihåg honom i framtiden och 

därför har dessa artiklar stort inflytande. En terrorhändelse som denna skakar samhället och 

därför tycker vi att det är intressant att ta reda på hur dessa två tidningar påminner om 

händelsen varje år. Eftersom medierna fortfarande skriver om det visar det att händelsen 

påverkar oss än idag. I dagens samhälle har terrorattacker blivit fler än för 20 år sedan och 

syns i varenda nyhetstidning, vilket visar att det här området är väldigt aktuellt just nu. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på hur Aftonbladet och Dagens Nyheter skildrar Anders Behring 

Breivik och hans ståndpunkter på årsdagarna av massakern på Utöya, det vill säga hur 

diskursen ser ut. Med hjälp av våra teorier, som bland annat består av forskning om media, 

terrorism och sorgeritualer, vill vi klargöra hur bevakningen ser ut och vilka mönster vi kan 

hitta. Vi kommer att utgå ifrån de artiklar som publicerats på årsdagen den 22 juli 2012, 2013 

och 2014. Vi kommer även att analysera de bilder som tillhör artiklarna. 

1.2 Frågeställningar 

Hur beskrivs Anders Behring Breivik och hans värderingar, och vilka ord används då, i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter på årsdagarna av massakern på Utöya?  

- Hur ser diskursen, så som Kristina Boréus definierar det, ut i de båda tidningarna där Breivik 

omtalas? Vilka återkommande teman förekommer i tidningarnas rapportering? 

- Vad ger artiklarnas bilder för denotation och konnotation? Och hur samspelar de med texten 

för att förmedla artikelns budskap?  

2. Bakgrund  
Vi kommer i detta avsnitt presentera bakgrunden till gärningsmannen Anders Behring Breivik 

och beskriva händelseförloppet den 22 juli 2011. I fortsättingen kommer vi att kalla honom 

enbart för Breivik i resterande text.  

2.1 Händelseförloppet 
Det var den 22 juli 2011 när en bomb detonerar inne i centrala Oslo vid regeringskvarteren, 

flera personer skadas och åtta personer dör. Några timmar senare anländer en man iklädd 

polisuniform till det socialdemokratiska ungdomslägret på ön Utöya och öppnar eld. Över 500 
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ungdomar befann sig på ön och totalt dödades 69 personer (Rapport fra 22. juli-kommisjonen 

2012:85-146). 

Brevik hade båda dåden noga planerade, när han är på väg till ön påstår han att han ska 

genomföra en säkerhetskontroll i och med bombattentatet i Oslo. När han kommer fram 

vinkar han till sig ungdomarna och börjar beskjuta dem. Många försöker fly genom att simma 

från ön eller att gömma sig från gärningsmannen. När den riktiga polisen väl kommer fram en 

timme senare möts de av livlösa kroppar som ligger utspridda på ön och i vattnet. Brevik 

skadeskjuts och grips sedan. Polisen hittar också odetonerat sprängmedel på ön. Rättegången 

mot Breivik inleddes april 2012 och han dömdes den 24 augusti till livstids fängelse (Rapport 

fra 22. juli-kommisjonen 2012:110-146). 

2.2 Breiviks bakgrund 
Breivik föddes 1979, han kommer från en privilegierad familj och är uppväxt i huvudstaden 

Oslo. Breiviks far var diplomat och hans styvfar var militärofficer. Han gick i samma skola 

som kungabarnen, läste vidare på handelsgymnasium och enligt honom själv blev han 

miljonär på sitt aktieägande och e-företagande. Enligt sin egen åsikt ansåg Breivik att han 

hade vissa privilegier i livet eftersom han var vit, kristen, heterosexuell och en välbärgad man. 

Han menar att detta hotades av minoriteter, jämställdhetsideologier och invandring av 

muslimer. Han var politiskt aktiv sedan 17 års ålder i Fremskrittspartiet, han hatade islam, den 

politiska vänstern och det socialdemokratiska ungdomsförbundet kallade han för Stoltenberg-

jugend (Rapport fra 22. juli-kommisjonen 2012:341-362). 

Innan Breivik utförde de båda terrordåden den 22 juli 2011 sände han ut sitt manifest till 

tusentals mottagare inom den antiislamistiska världen. I sitt manifest tydliggör han sina 

åsikter om muslimer och dagens politik. Manifestet heter 2083 och står för året då Breivik 

skulle uppnått sitt mål, som är ett monokulturellt kristet Europa, fritt från muslimer och 

förrädare. Ett av hans mål var att år 2020 ansåg han att alla muslimer i Europa måste 

konvertera till kristendomen, byta till kristna namn, överge sina traditioner och språk, och om 

inte detta sker förbereda sig på utvisning och död. Han menar att försvarsmakterna i Europa 

skulle genomföra statskupper, avrätta de som han ansåg vara motståndare och förbjuda islam. 

Om detta inte gjordes skulle tempelriddarna ta saken i egna händer. Breivik menade att ett 

inbördeskrig skulle starta och det ville han visa genom sina attacker (Rapport fra 22. juli-

kommisjonen 2012:341-362). 
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Den islamfientliga miljön på internet spelade en viktig roll i Breiviks radikalisering och stora 

delar av hans manifest är kopierat från andra texter från internet. Bland annat har han tagit en 

del från den norske bloggaren Peder Nøstvold Jensen som går under alias Fjordman (Rapport 

fra 22. juli-kommisjonen 2012:355). Breivik ansåg att feminism var en stor orsak till 

invandringen och den försvagade kärnfamiljen. Även fast han är född 1979 drömmer han sig 

bort till 1950-talet då könsrollerna var stereotypa och varken muslimer eller kriminalitet fanns 

i våra länder (Rapport fra 22. juli-kommisjonen 2012:341-362). 

2.3 Tidningarna 

Tidningarna vi har valt, Aftonbladet och Dagens Nyheter, är de största nyhetstidningarna i 

Sverige. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen och har en räckvidd på 702 000 läsare på 

vardagar och 771 000 på söndagar (TNS Sifo 2014). Tidningen betecknar sig som obunden 

liberal (Johansson 2015). Aftonbladet har en räckvidd på 739 000 läsare på vardagar och på 

söndagar har de 713 000 läsare (TNS Sifo 2014). Tidningen ägs av mediekoncernen Schibsted 

och har den politiska beteckningen obunden socialdemokratisk (Oscarsson 2015). 

3. Material och avgränsning 
Vårt material består av artiklar från Aftonbladet och DN. Vi har sökt i databasen mediearkivet 

och använt sökordet Breivik. Vi har använt oss av material från datumet 22 juli, åren 2012, 

2013 och 2014. Vi fick 18 träffar. Vi har valt att ta bort de artiklar som bara nämner hans 

namn fast de handlar om något helt annat. Vi kommer inte heller att inkludera korta notiser 

eftersom de inte är tillräckligt långa för att kunna dra några slutsatser av. Kriterierna för 

artiklarna är att de nämner Breivik och är längre än några meningar och framför allt handlar 

om Breivik eller terrordåden den 22 juli 2011. De flesta av artiklarna som vi kommer att 

analysera handlar inte i huvudsak om Breivik, utan mer om hans åsikter och deras spridning i 

världen samt hur människor har gått vidare. Därför vill vi också undersöka hur hans 

värderingar framställs. Breivik nämns dock i alla artiklar och beskrivs i någon utsträckning 

och det är ändå intressant att undersöka dessa artiklar eftersom man även kan dra vissa 

slutsatser av vad som inte sägs. Vårt material består av totalt tio tidningsartiklar. Dagens 

Nyheter skrev fyra artiklar 2012, en artikel 2013 och en artikel 2014. Aftonbladet publicerade 

två artiklar 2012, en artikel 2013 och en artikel 2014. Fem av artiklarna är debattartiklar, en är 

krönika, två är ledare, en är en nyhetsartikel och en är ett reportage.  

Vi har även sökt med samma sökord på datumen före och efter, det vill säga den 21 och 23 

juli. Vi valde att inte ta med de få artiklarna som vi hittade för att de inte var så relevanta för 
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vår undersökning eftersom de handlar om andra ämnen än massakern på Utöya, till exempel 

finns det en artikel från Dagens Nyheter som handlar om att Fremskrittspartiet blir större och 

får fler väljare och det nämns att Breivik var medlem i sin ungdom (Hökerberg 2012). En 

annan diskuterar om våld i populärkulturen gör unga män våldsamma och Breivik tas upp 

som exempel eftersom han spelade actionspel (Kazmierska 2012). De andra artiklarna som 

publicerades dagarna innan och efter årsdagarna är liknande, där Breivik ofta nämns som ett 

exempel i ämnet som diskuteras. 

Materialet består av dessa tio artiklar (se bilaga): 

Norska folket i dag: delat - inte splittrat av Elisabeth Skarsbo Moen i Aftonbladet den 22 juli 

2012. 

Som om inget hade hänt av Petter Larsson i Aftonbladet den 22 juli 2012. 

Breivik slaktade unga människor av samma rädsla för gränslöshet som drev fram fascismen 

av Karl Ove Knausgård i Dagens Nyheter den 22 juli 2012. 

Ett år efteråt av Ulrika By i Dagens Nyheter den 22 juli 2012.  

Idag samlas Norge för att hedra offren av Josefine Hökberg i Dagens Nyheter den 22 juli 

2012. 

Rättssamhället kan sträcka på ryggen av Hanne Kjöller i Dagens Nyheter den 22 juli 2012. 

Norge har inget lärt av Utöya av Ali Esbati i Aftonbladet den 22 juli 2013. 

I katastrofernas spår, osignerad i Dagens Nyheter den 22 juli 2013. 

Bästa skyddet mot rasism är jämlikhet av Veronica Palm i Aftonbladet den 22 juli 2014. 

I Norge finns ingen plats för vrede av Ali Esbati i Dagens Nyheter den 22 juli 2014. 

4. Metoder 
Vi kommer att använda två metoder, en för textanalysen och en för bildanalysen.  

4.1 Kritisk diskursanalys 
Den metod som vi kommer att använda när vi analyserar artiklarna är en kritisk diskursanalys 

och vi har inspirerats av Norman Faircloughs analysmodell. Enligt Fairclough används 

diskursanalys för att studera diskurser som sociala praktiker. Fairclough menar att det finns 
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tre dimensioner i varje språkbruk; det är en text, en diskurspraktik som involverar produktion 

och konsumtion av text och det är en social praktik. Detaljerad textanalys ska användas för att 

få inblick i hur diskursiva processer fungerar lingvistiskt i en text, anser Fairclough. 

Textanalys fokuserar på de formella attributen, det vill säga ordval, grammatik, syntax och 

meningens enhetlighet. Från dessa förverkligas diskurser och genrer språkligt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2002:65-69). Vi kommer att koncentrera oss på ordval, speciellt på vilka 

ord som används när Breivik beskrivs, och bortse från de andra attributen. 

I en diskursanalys kan man undersöka vad som underförstås, hur personer kategoriseras eller 

hur utestängningsprocedurerna ser ut. När man genomför en kritisk diskursanalys försöker 

man kartlägga textens betydelse genom att undersöka dess grammatik och ordval (Boréus 

2011a:138-141).  

Vad som avses med begreppet diskurs varierar mellan olika inriktningar inom diskursanalys. 

Inom kritisk diskursanalys definieras det som språkliga praktiker, det vill säga regler för hur 

människor kategoriserar och talar. I en diskurs finns alltså ett speciellt sätt att tala om ett visst 

fenomen, enligt Kristina Boréus (Boréus 2011b:151). Detta är den definition som vi kommer 

att utgå ifrån när vi analyserar artiklarna och undersöker diskursen. 

Frågorna som vi kommer att ställa till texten när vi analyserar har vi hämtat från Kristina 

Boréus, men vi har anpassat dem till vår undersökning genom att till exempel förtydliga att 

det är orden som används om Breivik vi vill ta fasta på. Detta är analysfrågorna: 

 Vad påstås i texten och vilka ord används för att beskriva Breivik? 

 Hur är texten konstruerad? 

 Hur ser dess intertextualitet ut? Vilka röster, diskurser och genrer träder fram i texten? 

 Har texten några återkommande teman? 

 Hur ser relationen ut mellan texten och bilderna? (Boréus 2011a:135-149) 

I en kritisk diskursanalys studerar man sociala praktiker och texter och ser hur dessa två är 

sammanlänkade med varandra. Alltså förhållandet mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva (det textuella och det icke-texuella). En sådan analys sker genom empiriska studier 

av språkbruk. Målet är att förtydliga omedvetna och bakomliggande samband mellan språkets 

användning och maktutövning (Winther Jørgensen & Phillips 2002:65-69). Diskurser 

fungerar som en form av social praktik som avspeglar och bidrar till att förstärka ojämlika 

maktrelationer mellan sociala grupper, så som samhällsklasser, män och kvinnor, och etniska 
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minoriteter och majoriteten. Den kritiska diskursanalysens mål är att främja mer jämlika och 

liberala diskurser och därigenom även gynna demokratisering (Winther Jørgensen & Phillips 

2002:88). 

När vi analyserar artiklarna kommer vi att leta efter teman som återkommer i beskrivningarna 

av Breivik och hans åsikter. Vi kommer sedan att redogöra för de som är mest förekommande 

och kategorisera artiklarna efter dem. Vi delar in beskrivningarna i olika kategorier för att få 

en översikt och tydliggöra de likheter och skillnader som finns i artiklarna. Dessa som vi 

förklarar i analysdelen är de teman som är mest relevanta att ta upp och som förekommer i 

flera av artiklarna. 

4.2 Semiotisk analys 
Bilderna som förekommer i artiklarna kommer vi också att analysera, då kommer vi att 

använda en semiotisk analys. Semiotiken är stor och det finns många aspekter som man kan 

använda sig av men vi kommer att göra en enklare analys och endast använda oss av 

begreppen konnotation och denotation (Fiske 2004:117-118). Vi kommer enbart att analysera 

bildernas motiv och samspelet mellan texten och bilden. Uppsatsens fokus kommer dock att 

vara texten, men bilderna är en del av artiklarna som inte bör försummas eftersom de bidrar 

till läsarens övergripande förståelse av artikeln. För den semiotiska analysen kommer vi att 

använda oss av boken Kommunikationsteorier: en introduktion som är skriven av John Fiske. 

Vi kommer att dela in bilderna som förekommer i artiklarna på ett liknande sätt som texterna 

och utgå från vad de föreställer för att undersöka om det finns några återkommande motiv. 

Semiotik är läran om tecken och deras betydelser. Denotation är enligt Roland Barthes ett 

teckens uppenbara betydelse, till exempel denoterar ett fotografi av en bil just den bilen. 

Konnotation beskriver det samspel som sker när tecknet möter en persons uppfattningar eller 

känslor och de värderingar som gäller i just den kulturen. Detta gör att vi uppfattar vissa 

tecken på olika sätt i olika kulturer. Denotation är vad som fotograferas och konnotation är på 

vilket sätt något fotograferas (Fiske 2004:117-119;cit. efter Barthes 1968). När vi undersöker 

bildernas denotation kommer vi att ta fasta på det som finns i bilden, vad den föreställer, och 

när vi undersöker deras konnotation kommer vi att tolka deras betydelse och vilken 

upplevelse vi får när vi tittar på bilderna. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Journalism after September 11 av Barbie Zelizer och Stuart Allan 
Vi har valt att använda oss av boken Journalism after September 11 av Barbie Zelizer och 

Stuart Allan, som är forskare inom medie och journalistik. Den handlar om vad som hände 

med journalistiken efter terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001, då 

detta var den första stora terrorattacken som rapporterades av media (Zelizer & Allan 2011:1).  

Författarna till Journalism after September 11 menar i boken att förväntningarna på 

journalistiken förändrades och grunderna omformades i efterdyningarna av händelserna under 

11 september när två flygplan flögs in i World Trade Center i New York. Den 11 september 

hade nyhetsorganisationerna inga färdiga mallar att följa för att hjälpa deras läsare att förstå 

denna tragedi eftersom något liknande aldrig hänt tidigare (Zelizer & Allan 2011:1). 

De tryckta tidningarnas roll var att förmedla analys och utförligare information. Men även 

detta medium bröt tidigare mönster och rapporteringen blev intensiv. Antalet upplagor ökade, 

rubriker blev större och djärvare, typsnitt växte och bilder blev fler. Åtgärder som man aldrig 

gjort tidigare genomfördes nu (Zelizer & Allan 2011:7). Vi kommer att använda denna bok 

mer som ett komplement i vår forskning för hur nyhetsrapportering om terrorattacker 

tillämpades vid 11 september och undersöka om det finns några likheter eller skillnader med 

rapporteringen av massakern på Utöya. 

5.2 Media, Terrorism and theory; a reader av Anadam P. Kavoori 
Vi kommer också att använda oss av boken Media, Terrorism and theory; a reader, som 

behandlar just medier och terrorism. I den här boken läggs det stor vikt på hur medier skapar 

och påverkar kriget mot terrorismen samt hur medierna ger terrorism syre och gör dem 

synliga. När en tidning skriver om en terroristgrupp eller en terrorhändelse är det precis vad 

terroristerna vill, de vill att deras budskap ska föras vidare och att publiker får se vad de har 

gjort (Klopfenstein 2006:107-120). Denna bok kommer hjälpa oss att se sambandet mellan 

Breivik, hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer honom i sin rapportering. 

Författarna i denna bok tar upp vilka fördelar nya medier ger terroristerna. Terroristgrupper 

rekryterar nytt folk genom olika webbsidor, internet har också blivit en plats där de erbjuder 

terrorist träning och ett sätt att samla in pengar på. Vissa terroristgrupper träffas inte 

personligen utan så länge de har tillgång till att kommunicera fungerar det (Klopfenstein 

2006:107-120). 
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Dagens medier har gjort det betydligt lättare för terrorister att få ut sin propaganda till världen 

över. Med ny teknologi har det blivit lättare med videoinspelning och ljudupptagning. Detta 

gör att terroristerna kan publicera vad som helst och när de vill. Nya medier är former av 

kommunikation (webben) som har spridit ut sig i samhället mer än vad de traditionella 

medierna gör såsom papperstidningar, radio och TV. Nya och framkommande medier ger 

terroristerna möjligheter till nya kommunikationsmedel mellan de själva och till en publik, 

både lokalt och globalt (Klopfenstein 2006:107-120). Media och terrorism som teori kommer 

kunna hjälpa oss i vår användning av hur en terrorist tillsammans med media kan nå ut och 

varför de vill nå ut till en stor publik. 

5.3 Attributdagordningen 
Vi kommer också att använda oss av teorin attributdagordningen, den behandlar hur medierna 

förklarar objekt och hur objekten uppfattas av publiken. Med objekt menas något som vi 

uppmärksammar eller något som vi har en attityd till. Attribut är egenskaper och 

karaktärsdrag som är sammanlänkade med olika objekt. Vi använder dagligen attribut, till 

exempel tjock, elak, snäll och så vidare när vi förstår personer i vår närhet. I denna teori ligger 

fokuset framförallt på hur mediernas attributdagordningar påverkar folkets 

attributdagordningar. En attributdagordning är det intresse medierna visar för olika attribut 

genom sina förklaringar av olika objekt (Strömbäck 2009:112-113). Med denna teori kan vi se 

hur dessa tidningar förklarar och använder dessa objekt och attribut. 

5.4 Till death do us join: media, mourning rituals and the sacred centre of the 

society av Mervi Pantti och Johanna Sumiala 
Eftersom att vi valt att koncentrera oss på årsdagarna av attentaten i Oslo och på Utöya den 22 

juli och titta på hur Breivik framställs i Aftonbladet och Dagens Nyheter, har vi även valt 

artikeln Till death do us join: media, mourning rituals and the sacred centre of the society 

som är skriven av Mervi Pantti och Johanna Sumiala. De utgår ifrån händelsen i Finland den 

19 mars 2004 där en skidresebuss krockade in i en lastbil som var fylld med tunga 

pappersrullar. Bussens passagerare var till mesta dels tonåringar och unga vuxna, 23 personer 

dog. Olyckan har beskrivits som en av Finlands värsta trafikolyckor någonsin. De har studerat 

nationella tragedier och skribenternas fokus ligger på hur media och vi människor använder 

oss av minnesceremonier. De förklarar att när unga människor dör så passar det inte in vårt 

moderna samhälle, och därför är de mer ritualiserade än andra dödsfall (Pantti & Sumiala 

2009:120). 
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Denna artikel behandlar att döden för oss samman och på vilket sätt den gör det genom olika 

minnesceremonier. De menar att när någonting tragiskt händer såsom en olycka där många 

dör och speciellt när unga människor dör så sörjer vi offentligt och tillsammans. Att sörja är 

en helande tidsperiod för de som överlever en olycka och för dess anhöriga, genom att gå 

igenom den rituella sorgprocessen för samman de som sörjer. Massmediernas 

minnesceremonier har blivit ett traditionellt sätt att uppmuntra social kollektivism på och det 

berättigar den bestående samhällsordningen och bekräftar de allmänna värderingarna. 

Mediestudier har visat att mediebevakningen av en traumatisk händelse utvecklas över tid. 

Detta sker i olika stadier, från att försöka ta itu med att ha förlorat någon till bedömningen av 

kulturella värderingar och återbekräftelse av gruppvärderingar (Pantti & Sumiala 2009:121-

124). 

Pantti och Sumiala menar att minnesceremonier har spelat en stor roll över tid när det handlar 

om att rapportera nationella tragedier. De förklarar detta i olika steg, för det första är 

minnesceremonier via medier uppbyggda som en jakande och inkluderande händelse. För det 

andra handlar det om olika kategorier inom minnesceremonier, religion har haft och har 

fortfarande en stor betydelse i kristider som en av samhällets huvudpunkter. De menar att 

religiösa minnesceremonier är väldigt starka emotionellt och har en viktig roll när det gäller 

rapporteringen av nationella tragedier. Rapporteringen om tidigare tragedier betonar rollen av 

nationella minnesceremonier. Detta bidrar med att staten visar att de håller nationen ihop. 

Skribenterna tar också upp en oro om skillnaderna på nivåerna av intimitet och emotionalitet 

när det gäller mediernas rapportering och hur det sträcker sig över tid. Pantti och Sumiala 

förklarar också hur en nationell ceremoni påverkar oss människor. När medier rapporterar om 

minnesceremonier blir sorgen en stor faktor i nationens skapande och att starka inslag har en 

stor påverkan. Till exempel i detta fall efter bussolyckan visades den finska flaggan och bilder 

på viktiga profiler som deltar i den offentliga ceremonin, detta har en stor betydelse i 

mediernas innehåll (Pantti & Sumiala 2009:130-133). 

För att sammanfatta Panttis och Sumialas studie har de hittat ett gemensamt tema för 

samspelet mellan medier och i rapporteringen av dessa minnesceremonier, vilket är att de är 

allomfattande. Med detta menar de att deras material stödjer en teori som lyfter fram en 

sammanhängande ceremoni, men de påpekar också att det vore grymt att lyfta fram den här 

allomfattningen som en konstruktion av medierna när det gäller rapporteringen av ceremonier 

(Pantti & Sumiala 2009:133). Denna artikel kommer hjälpa oss att förstå hur en nation agerar 

vid tragedier, och speciellt när det handlar om unga människor. Eftersom vårt material är 
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svenska tidningar om en händelse i Norge blir kopplingen mer hur Sverige känner för Norge i 

trageditider och inte hur det stärker nationen Norge. 

Vi kommer att använda dessa teoretiska utgångspunkter som hjälpmedel för att hitta mönster i 

vårt material och vår analys. De kommer också att hjälpa oss att förklara de slutsatser som vi 

drar. 

6. Tidigare forskning 
Som vi nämnde i inledningen finns det en del forskning om Anders Behring Breivik och om 

attentaten han utförde den 22 juli 2011. De flesta uppsatserna handlar om Breivik och utgår 

ifrån honom och hans värderingar och hur de på något sätt påverkat till exempel nyhetsmedier 

och politiska partier. 

Anne Hege Simonsen, som är journalistikforskare, har skrivit en doktorsavhandling som har 

titeln Tragediens bilder - Et prosessuelt perspektiv på nyhetsfotografier fra 22. juli och vi 

kommer använda ett kapitel från den som heter Morderens ansikt. Ikon ute av kontroll för att 

det avsnittet handlar om hur Breivik framställs i bilder. En central fråga i texten är varför 

bilderna av Breivik som publicerades i tidningarna väckte så starka reaktioner. Två bilder är 

utgångspunkten för kapitlet, den ena föreställer Breivik i en bil på väg till Oslo tingshus för 

häktning den 25 juli 2011. Den andra bilden är tagen under polisens rekonstruktion av 

händelseförloppet på Utöya den 14 augusti. De negativa reaktionerna berodde bland annat på 

den stora mängd av bilder som publicerades. Vissa läsare menade att de anhöriga och berörda 

av terrorattacken inte skulle kunna röra sig ute utan att se gärningsmannen, bildpubliceringen 

var hänsynslös och kränkande. Andra menade att man gjorde Breivik en tjänst genom att 

uppmärksamma honom och publicera hans egna propagandabilder. Simonsen menar att 

bilderna kunde tolkas som Breiviks ställföreträdare, människor uppfattar ofta visuella 

representationer som animerade versioner av det de representerar, speciellt när de väcker 

obehagliga känslor (Simonsen 2015:214-251). 

Jesper Falkheimer, som är medievetare, har skrivit rapporten Kriskomnunikation, medier och 

terrorism: En analys av terrorattackerna i Oslo och på Utöya den 22 juli 2011. Denna rapport 

är ett delprojekt inom ett forskningsprojekt som heter “gränsöverskridande 

kriskommunikation” som genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 

tidsperioden 2011 - 2014. Syftet med arbetet är att på en nationell nivå öka spridningen av 

forskningens resultat (Falkheimer 2014). 
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Falkheimer förklarar tydligt i sin uppsats om vad terrorism är, samt dess definitioner och hur 

den har utvecklats. Han ställer sig frågan om Breivik kan ses som en terrorist, han var ensam 

gärningsman och som utförde dåden helt själv, även om han själv ansåg sig tillhöra ett 

nätverk. Författaren har också gjort en kunskapsöversikt över terrorism, medier och strategisk 

kommunikation. Han beskriver att publicitet är en viktig faktor för ett terrorattentat, och 

terrorattacker har visat sig ha ett stort nyhetsvärde. Han menar att terrorism kan ses som en 

retorisk kommunikation och att de vill mer än att bara skapa rädsla hos folk. Han tar upp ett 

par intressanta punkter för att förklara detta: 

 terrorister vill polarisera den allmänna opinionen 

 få nya medlemmar 

 belysa manifest 

 vilseleda sina fiender 

 pålysa vidare åtgärder 

 tillverka en mediebild 

 skapa internkommunikation mellan deras nätverk 

Han tar upp att nutidens terrorism använder sig av sociala medier och når sina målgrupper 

ändå utan att kommunicera med journalister. Innan terroristerna hade möjlighet att använda 

sig av internet var de beroende av de traditionella massmedierna. Han har dels analyserat 

kriskommunikationen kring dåden 2011 samt mediernas rapportering och gestaltning av 

attackerna. I hans analys har han hittat återkommande teman såsom återgivningen av 

minnesstunder, begravningar och andra ceremonier och att nationen talade till folket, han 

menar att medierna bjöd in folket till att delta (Falkheimer 2014:3-7).  

Falkheimer kommer fram till att både den norska regeringen och de norska nyhetsmedierna 

förklarar terroristen som en ensam, störd individ. Medierna ignorerade Breiviks mål, att han 

ville betraktas som politisk och rationell, istället förmedlade medierna indirekta fragment och 

bilder från terroristens manifest   an beskriver o kså hur Breivik innan rättegången skrivit 

brev till norska tidningar  där han förklarar att han var rädd för att ski kas till en ps kiatrisk 

avdelning  Breivik uttr  kte sig såhär  ” ag måste erkänna att detta är det värsta som kan 

hända mig eftersom det är den ultimata förnedringen   att ski ka en politisk aktivist till ett 
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mentals ukhus är mer sadistiskt o h ont än att döda honom   et är ett öde värre än döden” 

(Falkheimer 2014:25). Efter den långa rättegången förklarade man Breivik som frisk och han 

fick sitt straff, livstidsfängelse (Falkheimer 2014:24-25). 

Rapporten Den svarta svanen och dess motståndare: Förvarningsaspekter på attentaten i 

Oslo och på Utøya 22 juli 2011 är skriven av professorn Wilhelm Agrell. Den handlar om hur 

varningsdimensionen fungerade före och efter händelsen. Han har i denna avhandling 

undersökt vilka slutsatser som kan dras när det gäller frågor kring hotbilder och varning, och 

hur dessa två hanterades. Han har undersökt hur larmcentralen agerade, polisen och så vidare 

och har hittat en del brister (Agrell 2013). 

Linn Isaksen har skrivit en masteruppsats som har titeln Terror på trykk. En presseetisk 

analyse av den umiddelbare dekningen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 i 

Verdens Gang, Aftenposten, Aftonbladet og Dagens Nyheter. Den handlar om pressetik i 

bevakningen av terrordåden den 22 juli 2012 och undersöker tidningarna Verdens Gang, 

Aftenposten, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Det teoretiska ramverket omfattar etiska 

system i Norge och Sverige, kommersialiseringens konsekvenser och tidigare forskning om 

pressetik inom kriminal- och katastrofjournalistik. Författaren använder en kvalitativ 

textanalys som metod i kombination med analysverktyg från källkritisk- och retorisk analys 

och kvalitativa intervjuer. Resultatet för studien är att pressetiska problemställningar som rör 

ögonvittnens, polisens och anonyma källors tillförlitlighet och bristande källkritik var 

framträdande i materialet som undersöktes. Författaren ställer sig också kritisk till vinkling 

inom journalistiken och användning av närbilder på skadade och döda. Studien visar också att 

den hårda nyhetskonkurrensen hade en negativ effekt på en del av materialet. Det finns flera 

likheter, men även intressanta skillnader mellan tidningarnas rapportering och etik. 

Undersökningen kommer fram till att Aftonbladet har den mest diskutabla bevakningen ur ett 

etiskt perspektiv (Isaksen 2012:2-68). 

Vi har också använt oss av tre kandidatuppsatser som handlar om Anders Behring Breivik. En 

kandidatuppsats skriven av William Albrecht har rubriken Vi låter oss inte stoppas av andras 

kamp mot grundläggande demokratiska värden. En narrativ analys av Sverigedemokraternas 

kriskommunikation efter Utöya. Denna uppsats behandlar främst hur Sverigedemokraterna 

hanterade sitt försvar emot all kritik som uppkom mot partiet i samband med Anders Behring 

Breiviks terrordåd i Oslo och på Utöya. Han har främst tittat på hur Sverigedemokraternas 

partiledare Jimmie Åkesson ställt sig till svars mot anklagelserna om Breivik (Albrecht 2012). 
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Kandidatuppsatsen Framställningen av Anders Behring Breivik i svensk textmedia - en 

granskning är skriven av Adam Bergström på Lunds universitet på den sociologiska 

institutionen. Uppsatsen undersöker hur svenska nyhetstidningar framställde Brevik under 

rättegångstiden från den 16 april till den 11 juni 2012. Utgångspunkten är hur Breivik 

framställs som person och även hur tidningarna resonerar kring hans uttalanden. Uppsatsen är 

gjord med en kvalitativ innehållsanalys, grunden för uppsatsen är ett kriminologiskt och 

diskursperspektiv. Författaren tittar på om det finns några återkommande teman om 

skildringen av Breivik och vilka budskap som träder fram inom svensk textmedia om 

normalitet och avvikelse för just detta fall om Breivik. Författaren nämner i sin uppsats om 

hur ett offer definieras och att det finns bestämda föreställningar om vilka de är. En kategori 

eller en person som lättast får status som ett offer uppfyller åtminstone dessa fem egenskaper: 

1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar särskilt bra som idealiska 

offer. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

3. Hen är på en plats som hen inte kan klandras för att vara på. 

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret (Bergström 2012:9-

10). 

 etta idealiska offer förutsätter en motpol  vilket är den ”idealiska gärningsmannen” som lätt 

fördöms och ensam skyldig till brottet.  

Författarens analys är uppdelad på olika teman och den börjar med att Breivik fått för mycket 

utrymme att propagera för sin politik. Han menar att medier erbjuder underhållning när det 

gäller rapporteringen om Breivik och att hans rättegång blivit ett mediespektakel (Bergström 

2012:10). 

Kandidatuppsatsen Att förklara en terrorist är skriven av Minja Hjorth och Mathias Jonsson 

på institutionen för medier, kommunikation och it på Södertörns högskola och de har som 

syfte att undersöka hur Breivik gestaltas och materialet består av nyhetsartiklar från de fem 

första dagarna efter massakern från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och 

Expressen. Författarna genomför en kvalitativ innehållsanalys med ett diskursperspektiv för 

att få reda på vilka förklaringsmodeller till attacken som tas upp i artiklarna. Det visar sig att 

gärningsmannen beskrivs på många olika sätt, till exempel som terrorist, högerextrem, 

psykiskt sjuk, singel och ond. Detta skapar inte en enhetlig bild. Beskrivningarna fungerar 
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som förklaringar till händelsen på Utöya. En slutsats som dras är att det kan finnas en rädsla 

för att kategorisera rasistiska eller högerextrema yttringar och därför ges Breivik så många 

beskrivningar. Några andra slutsatser är att rubrikerna till artiklarna fungerar som 

förklaringsmodeller i sig eftersom de inte förklaras ytterligare och att beteckningen terrorist är 

en beskrivning av gärningsmannen snarare än en förklaring till dådet (Hjorth & Jonsson 

2011:4-41). 

Denna tidigare forskning kommer vi att använda för att se om det finns några likheter mellan 

de slutsatser som vi drar och det som gjorts förut. Vår undersökning kommer att bidra med 

något nytt eftersom ingen tidigare har forskat på framställningen av Breivik på årsdagarna av 

massakern på Utöya. 
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7. Analys av artiklar 
Vi har analyserat totalt tio artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter och kategoriserat 

olika teman i framställningen av Breivik som finns i artiklarna. Dessa teman är islamofobi och 

fascism, Breiviks offer, ingen kärleksfull uppväxt, Breiviks mål och Breiviks åsikter. Vi 

kommer nu att gå igenom dessa teman. Därefter följer analysen av bilderna och relationen 

mellan bild och text. Men först kommer vi att presentera alla tio artiklar. Den 22 juli varje år 

uppmärksammar Aftonbladet och Dagens Nyheter årsdagen för massakern på Utöya genom de 

artiklar vi har analyserat. Men det tas upp på andra dagar också i vissa fall, till exempel dagen 

innan. Hur mycket den uppmärksammas varierar, men årsdagen tas inte upp någon annanstans 

i tidningen den dagen än i de utvalda artiklarna, utom möjligtvis i notiser. Till exempel skrev 

Dagens Nyheter fyra artiklar när det hade gått ett år sedan terrordåden och den dagen fick 

årsdagen ett stort fokus i tidningen. Men andra år publicerades det bara en artikel för att 

uppmärksamma årsdagen och då fick andra nyheter större plats i tidningen. 

Åtta av de tio artiklar som vi har undersökt är någon typ av opinionsmaterial där skribenten 

vill lyfta fram ett visst perspektiv på ämnet och argumentera för sin ståndpunkt. Detta gör att 

texten kan vara lite vinklad eftersom författarna vill övertyga läsaren om den egna åsikten. 

Slutsatserna vi drar av analyserna är därför färgade av de enskilda skribenternas synvinkel i 

viss mån. 

7.1 Presentation av artiklar 

Artikeln Norska folket idag: delat - inte splittrat publicerades 22 juli 2012 på Aftonbladets 

debattsida. Den är skriven av debattören Elisabeth Skarsbo Moen som är debattredaktör och 

kolumnist på Verdens Gang i Norge. Artikeln har även en nedryckare, Elisabeth Skarsbo 

Moen: Den tysta majoriteten tar matchen mot extremisterna. 

Denna artikel hävdar hur Norge som ett demokratiskt land förändrats sedan Breiviks 

terrordåd. Ett år efter delar vissa Breiviks ståndpunkter men de tar avstånd ifrån hans 

handlingar, detta menar Elisabeth att det är ett folk som inte kan se sambandet mellan ord och 

handling. Texten sträcker sig över en sida och har inga mellanrubriker men varje stycke inleds 

med fetstil i bör an på första meningen  till exempel “Världen har sett på Norge   ”  Artikelns 

utgångspunkt är dels att Breiviks rättegång hörs som ett eko över Norge och att den typen av 

uttalanden blivit vardagsmat för det norska folket. Norge som haft en öppen politik om 

invandring och haft ett väldigt lite rasistiskt grundat våld om man jämför med Sverige. Det är 

fortfarande många som håller med Breivik i hans olika åsikter men de tar avstånd från hans 

handlingar, detta är ett folk som inte kan se sambandet mellan ord och handling. Ett 
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återkommande teman är rasistiska åsikter och att norrmännen inte har lärt sig något av 

Breiviks utförande. Skribenten vill vara tydlig med att Norge är ett delat folk och inte splittrat 

och hon representerar Breivik på ett milt sätt, hon överdriver inte hans roll som mördare. 

Skribenten är distinkt när det talas om vad Breivik hade för mål och att han faktiskt inte alls 

uppnått någonting. Han framställs som en ensam, ond terrorist på ett nedtonat sätt, han är 

terroristen som hamnade på internets villospår. Den stora bilden till artikeln ger ett intryck av 

att många sörjer och med tanke på textens innehåll ge oss en bild av det hemska som hänt, att 

det finns folk som stöder Breiviks ord och att det som hände inte ska glömmas. Det finns 

också en liten bild på debattören och en kort beskrivning om hennes debatt, att få se en bild på 

skribenten ger texten en större innebörd (Skarsbo Moen 2012).  

Som om inget hade hänt, är en artikel publicerad i Aftonbladets kulturdel den 22 juli 2011 och 

ligger bredvid en helt annan artikel om Norge. Texten är skriven av Petter Larsson och har 

huvudrubriken Som om inget hade hänt samt en underrubrik Breiviks själsfränder har inte 

backat en tum sedan Utöya.  Artikeln är uppdelad på några stycken som inleds med fetare stil 

i början på den första meningen. Artikeln har två bilder, en stor bild som är över Utöya och 

där rubriken står. Den andra är en liten bild på Brevik som är mitt i texten, den verkar vara 

tagen i rättssalen.  Den första bilden är en stillsam bild på Utöyas skog och vatten, man får en 

obehags känsla att man vet vad som hände där, och bilden på Breivik ger texten en mer 

innebörd, en bild på gärningsmannen gör känslorna betydligt starkare. Texten beskriver hur 

massaken på Utöya var en hemsk händelse som var helt overklig. Skribenten vill få fram att 

precis som rubriken lyder, som om inget hade hänt, redan en månad efter massaken 

demonstrerade  verigedemokraternas ungdomsförbund ”mot islamiseringen”   kribenten har 

en tydlig tråd genom texten som handlar till störst del om högerextremism. Textens 

huvudtema är att högerextrema partier fått mer anhängare även efter Norges terrordåd. 

Breivik och de terrordåd är självklart grunden till texten men Breivik som kriminell och 

högerextremist förhåller sig som ett undertema i artikeln.  

Återkommande teman genom texten är högerextremism och islamofobi. Rubriken Som om 

inget hade hänt förstärks i texten att vi fortfarande lever som om inget hade hänt och att 

Breiviks anhängare inte backat sedan dåden. 

Ett tema som kommer fram i slutet är att även om du inte visar dina rasistiska åsikter för 

allmänheten så har du ändå samma tanke som Breivik hade när han avfärdade skotten på 

Utöya. Breivik nämns ett antal gånger i texten. Skribenten utgår ifrån att vi nu vet vem 

Breivik är och skriver inte tydligt att det var han som utfört dåden. Han framställs som ett 
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bollplank och hur olika politiker, svenska som norska hängt ut honom i media. Han får 

beskrivningen som högerextremist, en beskrivning som brukar förekomma i medier om 

Breivik (Larsson 2012). 

Artikeln Breivik slaktade unga människor av samma rädsla för gränslöshet som drev fram 

fascismen, publicerad 22 juli 2012 i Dagens Nyheter i kulturdelen, är en krönika av den 

norska författaren Karl Ove Knausgård som diskuterar hur Breivik kunde genomföra denna 

hemska handling  Knausgård har tidigare skrivit den s älvbiografiska romansviten ”Min 

kamp” som blev uppmärksammad o h h llad  Texten strä ker sig över fem sidor o h har en 

mindre rubrik högst upp på var e uppslag som l der ”Ett år efter Utö a”   Skribenten tar upp 

att det kan bero på hans uppväxt och familjeförhållanden, med en frånvarande pappa och en 

känslomässigt instabil mamma. Artikeln drar paralleller till Hitler och att de har vissa 

gemensamma karaktärsdrag. Förträngd sexualitet tas också upp som en tänkbar orsak till 

Breiviks handlande. Författaren citerar vad Breivik sa i rättegången ett antal gånger, framför 

allt om hur han kunde döda så många människor på så nära håll. Huvudtemat för denna text är 

att Breiviks agerande kan förklaras på något sätt, frågan är bara hur. Det finns tre bilder i 

samband med artikeln, den första föreställer textförfattaren Knausgård som tittar takt in i 

kameran med ett seriöst ansiktsuttryck. Den andra visar en natthimmel med några kala träd 

runtomkring. Det finns också en skylt med namnet Utöya i ena hörnet och bilden ger en 

skräckfull känsla för att den är så mörk. Den sista bilden föreställer Breivik vänd bort från 

kameran så att man bara ser hans profil och den är antagligen tagen i rättssalen. 

Artikeln Ett år efteråt är ett reportage om en ung kvinna i 16 års åldern som överlevde 

skottlossningen på Utöya den 22 juli 2011. Den är skriven av Ulrika By och publicerades i 

Dagens Nyheter den 22 juli 2012. Artikeln börjar med en stor bild över hela sidan och där 

rubriken står uppe i hörnet av bilden, ingressen är också på denna sida, strax under 

huvudrubriken. Texten handlar om Elise Myhrer, en av de som överlevde massaken, den 

behandlar hur hennes liv gått från den dagen och ett år framöver, hur svårt det varit och hur 

hon försöker gå vidare med livet. Artikeln publicerades ett år efter. Texten är uppbyggd flera 

stycken, och varje stycke är ett datum och en plats. Till exempel är första stycket när Elise är i 

Oslo 2012 och ett annat stycke är när Elise är sin hemstad Våler 2011. Skribenten har börjat 

med att berätta om när Elise skulle möta Breivik i rättssalen för första gången. Breivik nämns 

som ynklig, som en riktig fegis som aldrig mer kommer bli fri. De andra delarna handlar om 

Elise i sin hemstad, hur hon besöker Utöya igen och hur hennes familj hjälper henna att 

komma på fötterna igen. Texten handlar till störst del om hur Elises liv varit efter att hon 
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överlevde Breiviks skottlossning den 22 juli 2011. Breivik beskrivs genom sina offer som en 

ynkrygg och en feg människa. Enligt personerna i texten är han ingenting, han är man som 

sitter bakom stängda dörrar, en man som aldrig mer kommer komma ut. Huvudtemat för 

texten är hur man går vidare efter en sådan hemsk upplevelse, en andra chans och att 

fortfarande få fira livet  Underteman som d ker upp är att Breivik är en “liten” människa  han 

är ingen och att folk ska få veta vad han gjort och aldrig glömma bort det. Artikeln sträcker 

sig över  sju sidor och har totalt elva bilder. Bilderna är tagna ifrån de olika delarna i texten, 

hemma hos Elise, när hon är i skolan, när hon är i Oslo och ska möta Breivik i rättegångs och 

så vidare. Bilderna ger en större sympati för texten, de gör att man känner mer för Elise och 

hennes familj när man får se de på bilderna. 

Nyhetsartikeln Idag samlas Norge för att hedra offren är skriven den 22 juli 2012 i Dagens 

Nyheter. Artikeln är skriven av Josefine Hökerberg. Texten behandlar till största del om att 

minnas offren den 22 juli 2011, det berättas om förberedelserna inför den stora 

minnesceremoni som ska äga rum i Oslo domkyrka samt om minneskonserten vid hamnen. 

DN pratar med både folk som hjälper till med förberedelserna och med några som tänker 

besöka ceremonin. En person som får stor plats i artikeln är floristen Rolf Torhaug som valt ut 

blommor till minnesceremonin. Texten har ett tillägg där det står lite fakta om dagen den 22 

juli 2011, hur många Breivik dödade och hur unga de var som miste sina liv den dagen. Det 

finns också en tilläggsruta där det står schemat för minnesdagen, vad som händer och vilka 

profiler som kommer att delta. Eftersom Artikeln till största del behandlar årsdagen och att 

minnas de offren som miste sina liv så nämns Breivik ypperst lite men när han väl gör det 

framställs han som en hemsk man som tog så många unga liv. Att han inte ska få nå mer 

uppmärksamhet för det uppmärksamhet och föra vidare sina budskap är precis vad Breivik 

vill. Huvudtemat för texten är att minnas, minnas vad som hände den 22 juli 2011. 

Underteman är att vissa vill förtränga det hemska som hänt och att Breivik får för mycket 

uppmärksamhet. Bilden till artikeln är inifrån Oslo domkyrka där de håller på att förbereda 

inför ceremonin, bilden ger ett stort intryck för texten då artikeln i princip handlar om 

minneskonserten som ska hållas. Det finns också ett par bilder på några personer som DN 

frågat om de ska delta och hur i så fall (Hökerberg 2012). 

Rättsamhället kan sträcka på ryggen är publicerad den 22 juli 2012 i Dagens Nyheter, ett år 

efter dåden och inleds med en tillbakablick från 2011 då först bomben detonerade följt av en 

massak ute på den norska ön Utöya. Artikeln är skriven av Hanne Kjöller som är ledarskribent 

på Dagens Nyheter. Hon beskriver i inledningen Breivik som en helt vanlig norrman. De som 
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kommer till talan utöver skribenten tar ett tydligt avstånd från Breiviks politik och talan. 

Återkommande tema i allmänhet som att Breivik fick som han ville, han ville nå ut till en stor 

publik och det fick han eftersom hans rättegång fick stor medial uppmärksamhet. Skribenten 

avslutar med att Breivik uppnått ett visst mål, för att den som står inför rätta har rätt till talan, 

men rättsystemet uppnådde också sitt mål och vi kan inte offra rättsystemet för att Breivik inte 

skulle få som han ville. Huvudtemat i artikeln är Breivik som person, varför han gjorde som 

han gjorde, en man med olika politiska uppfattningar, detta är i princip vad hela texten 

behandlar. Ett återkommande tema är också om Breiviks uppväxt påverkat, skribenten tar upp 

detta på ett ironiskt sätt. Bilden till artikeln är en bild på Utöya tagen från fastlandet, jag får en 

känsla att en bild på Utöya ger oss en mer känsla för texten eftersom vi vet vad som hänt där 

och att skribenten börjar artikeln med en tillbakablick från händelsen. 

Norge har inget lärt av Utöya är en artikel skriven av Ali Esbati i Aftonbladet två år efter 

massakern på Utöya, det vill säga den 22 juli 2013. Det är en debattartikel som är publicerad i 

kulturdelen och den sätter terrordådet i ett politiskt sammanhang. Det finns även en 

underrubrik som l der ”Ali Esbati om hur främlingshatet är tillbaka efter terroratta kerna”  

 Den handlar om att extremismen tillåts finnas i det norska samhället och att det inte tas på 

allvar. Det förs ingen hård debatt om ämnet. Att hemlösa romer jagas bort tas upp som ett 

exempel på hur rasism och islamofobi tar sig uttryck i Norge. Författaren diskuterar också 

Fremskrittspartiet och att dess medlemmar har uttryckts sig på ett liknande sätt som Breivik 

gjorde. Den övre halvan av den första sidan täcks av en bild som föreställer ett hus vid vattnet 

där många människor har samlats för att minnas offren på Utöya. Bilden får stort fokus och 

den hänger ihop med texten eftersom författaren skriver om händelsen på Utöya, men 

artikelns huvudämne är inte massakern utan främlingsfientlighet och motståndet mot det. 

Terrordåden den 22 juli 2011 fungerar dock som en symbol för främlingsfientlighet eftersom 

det var Breiviks motiv. Det finns också några mindre bilder på den andra sidan som föreställer 

personer som nämns i texten, till exempel Breivik och medlemmar i Fremskrittspartiet. 

Den 22 juli 2013 publicerades artikeln I katastrofernas spår i Dagens Nyheter och det är en 

ledare som är osignerad. Texten uppmärksammar att det då var två år sedan massakern på 

Utöya och tar upp katastrofer i allmänhet och hur folk går vidare efter dem. Det nämns att 

minnesceremonier kommer att hållas och att statsministern ska hålla tal på denna årsdag. 

Texten är konstruerad med en rubrik ovanför den tillhörande bilden högst upp på sidan, som 

l der ”Två år sedan terrordåden mot Norge”  Bilden som finns i artikeln föreställer en 

sorgeplats med blommor, ljus och norska flaggor för offren på Utöya. Flera personer har 
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samlats där för att sörja. Bilden kan kopplas till texten genom att den visar hur folk går vidare 

efter en katastrof och detta visar denna bild tydligt. 

Aftonbladet publicerade den 22 juli 2014 artikeln Bästa skyddet mot rasism är jämlikhet som 

är skriven av Veronica Palm som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Det finns en 

nedryckare som lyder Veronica Palm (S): Breiviks fascistiska idéer stoppas med välfärd och 

jobb. Det är en debattartikel och den ger först en sammanfattning av vad som hände den 22 

juli 2011 i Norge och vilka åsikter som Breivik stod för och som motiverade terrordådet. 

Författaren menar att rasistiska och fascistiska åsikter sprids i Europa och Sverige nu och att 

det bästa sättet att bekämpa det är att skapa jämlika samhällen med en väl fungerande välfärd 

och få arbetslösa. I mitten av artikeln finns en bild som täcker cirka en fjärdedel av sidan som 

föreställer Breivik i rättssalen och det ger intrycket att texten ska handla om honom. Men den 

handlar mer om hans åsikter, dock kan man se Breivik som en symbol för just rasistiska 

åsikter och det är så bilden på honom används i detta sammanhang. 

Artikeln I Norge finns ingen plats för vrede är skriven av Ali Esbati i Dagens Nyheter den 22 

juli 2014, det vill säga tre år efter terrordåden. Textförfattaren är verksamhetschef på norska 

tankesmedjan Manifest Analyse och bodde i Norge flera år. Han var med på Utöya den 22 juli 

men nu har han flyttat hem till Sverige. Artikeln är en debattartikel skriven i en sektion av 

tidningen som benämns ”Idé o h kritik” i kulturdelen  Texten handlar om hur norrmännen 

inte har gjort något åt islamofobin i Norge efter massakern på Utöya. Den fokuserar på den 

norska politiken och på ilskan som inte har fått ett utlopp. Artikeln har överskriften ”Utö a  

Tre år efter massakern” högst upp på sidan  Till höger i artikeln finns en bild som tar upp 

ungefär en tredjedel av sidan som föreställer en sorgeplats där folk har lagt blommor och tänt 

ljus för offren på Utöya. Bilden ska visa att människorna har fått sörja mycket så som 

textförfattaren menar. De norska flaggorna i bilden gör att man förstår att människorna har 

sörjt det som hände i Norge den 22 juli 2011. Denna bild associerar man som läsare direkt 

med sorgen över massakern på Utöya. 

För att sammanfatta våra artiklar kan vi se att det som tas upp är Breiviks ståndpunkter och 

värderingar, hur dessa värderingar format honom som en terrorist, hur han gjorde och varför 

han gjorde som han gjorde den 22 juli 2011, vilka som kom att bli hans offer och hur detta 

skakade en hel nation. Ett viktigt tema i vår analys är också hur det fortfarande finns folk som 

har samma åsikter som Breivik. Även om vissa av artiklarna nämner Breivik mer eller mindre 

grundar de sig i samma man och händelser. 
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I vår analys har vi kommit fram till olika teman, dessa teman är återkommande teman för våra 

artiklar. Vi kommer nu att presentera dem. 

7.2 Islamofobi och fascism 
Sju av de tio artiklarna beskriver Breivik som islamofob och/eller fascist, och det är även ett 

tema som förekommer i flera av texterna. Breivik beskrivs som en man som hatade muslimer 

och ville få bort dem från Europa för att han ansåg att de skulle förstöra den europeiska 

kulturen. Det förklaras att detta var Breiviks motiv för att genomföra terrordåden i Norge den 

22 juli 2011. Så här beskriver Karl Ove Knausgård det: 

Dåden var politiskt motiverade, gärningsmannen sa att vi var i krig, att det var 

upplösningen av de traditionella värdena, som mansrollen och nationalstaten, han 

bekämpade, det var muslimerna och mångkulturen som var fienden, och avlivandet av 

medlemmarna i Arbeiderpartiets ungdomsförbund var avsett som en väckarklocka. 

Han ville rädda Norge (Knausgård 2012). 

Veronica Palm skriver så här om Breiviks motiv: 

Måltavlorna valde gärningsmannen ut för att de inte delade hans rasistiska och 

fascistiska världsbild (Palm 2014). 

Vissa skribenter menar att Breivik hade rasistiska och högerextrema åsikter. Flera av 

författarna till artiklarna menar att liknande åsikter sprids i världen och Elisabeth Skarsbo 

Moen uttrycker det så här: 

Terrordåden den 22 juli, som terroristen har förklarat var ett motstånd mot det 

mångkulturella samhället, har inte hindrat norrmännen från att ge uttryck för 

rasistiska åsikter. Mycket som sägs är i det närmaste ordagranna citat från 

terroristens manifest, men vi ska inte överdriva hans roll som ideolog (Skarsbo Moen 

2012). 

Hon menar att flera personer uttrycker sig på samma rasistiska sätt som Breivik i debatten om 

mångkultur, men det beror inte på att de nödvändigtvis har hämtat sin inspiration från honom 

utan dessa åsikter är så utbredda att det finns många källor att hämta material från. 

Petter Larsson menar att det finns en antimuslimsk våg i Europa som Breivik är en del av: 

För även om Anders Behring Breivik tillhör en extremistmiljö, så är han samtidigt en 

produkt av den breda antimuslimska våg som burit högerradikala partier in i Europas 
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parlament och som påverkat den etablerade politiken och offentliga debatten (Larsson 

2012). 

Breivik benämns även i ett flertal artiklar som fascist och rasist, till exempel skriver Ali 

Esbati (2014) i Dagens Nyheter att Breivik var en “fas ist som hatade Arbeiderpartiet”   an 

skriver också att hotet från islamofobin som sprider sig inte tas på allvar. I ett flertal artiklar 

nämns också det norska Fremskrittspartiet som framställs som att de har liknande åsikter som 

Breivik. En skribent menar att partiets storlek gör att dessa åsikter blir normaliserade: 

Debatten påverkas av att högerpopulistiska Fremskrittspartiet (Frp) i dag är stort och 

väletablerat, vilket ger dess åsikter och utspel en omedelbar stämpel av folklighet och 

normalitet (Esbati 2014). 

Vissa försöker också förklara hur Breivik fick sina värderingar, till exempel skriver Dagens 

Nyheter att det kan bero på hans uppväxt och relation till sin familj, eller på att han förnekar 

den han verkligen är och försöker leva upp till bilden han har av hur en man ska vara 

(Knausgård 2012). En artikel i Aftonbladet försöker också förklara spridningen av islamofobi: 

En förklaring till att rasismen ökar i Sverige är de senaste decenniernas utveckling 

där idén om att en människas välstånd alltid innebär att någon annan måste få det 

sämre, har smugit sig in i vårt samhälle (Palm 2014). 

Ali Esbati skriver i Aftonbladet att Breivik blev inspirerad av en känd islamofob: 

Den norske bloggaren Fjordman hade länge varit en internationell fixstjärna för 

engagerade muslimhatare. Men efter den 22 juli 2011 fick han ett bredare 

genombrott, när det visade sig att han var en av Anders Behring Breiviks främsta 

källor för samhällsanalys (Esbati 2013). 

Denne Fjordman nämns i fler artiklar och det är känt att Breivik har hämtat inspiration för sitt 

manifest från honom. 

Karl Ove Knausgård dra paralleller mellan Breivik och Hitler efter att ha förklarat Breiviks 

uppväxt och karaktär: 

Det genomgående i ”Mein Kampf” är rädslan för det gränslösa. Hitler levde i en tid 

av kaos och instabilitet, och hans inre kaos, som sökte en yttre stabilitet, sammanföll 

med ett helt folks längtan. De storhetsfantasier han hade som ung, de grandiosa 

föreställningarna om sin egen förmåga, blev på ett märkligt sätt infriade, han blev 

rikskansler i Tyskland och förde ett helt land ner i avgrunden. Breivik, som jag inte 
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avser att jämföra med Hitler ur några andra aspekter än dessa, de karaktärsdrag de 

delar, som är fanatikernas, hade också grandiosa fantasier. Det hör ihop med den 

låga självbilden (Knausgård 2012). 

Knausgård menar alltså att Hitler och Breivik är lika till sin karaktär och beskriver dem som 

fanatiker. Även i några andra artiklar beskrivs Breivik som fanatiker. 

Här påstås Breivik som en person med väldigt högerextrema åsikter, språket här blir väldigt 

rakt och ärligt. Skribenterna har inte varit feg kring ordvalen utan använder mer än gärna 

orden fascist och rasist. 

Vi kan se liknande resultat från Hjorth och Jonssons kandidatuppsats. De kommer fram till att 

Breivik beskrivs som terrorist, högerextrem, psykiskt sjuk, singel och ond. Några av dessa ord 

har vi funnit i våra analyser också (Hjorth & Jonsson 2011:4-41). Falkheimer tar också upp i 

sin rapport att de norska nyhetsmedierna förklarar Breivik som en ensam och störd individ 

(Falkheimer 2014). Men i våra artiklar används mer ord som rasist, fascist, fanatiker, vilket 

visar att de artiklar som vi analyserat inte är fega med sina ordval. 

Bergström skriver i sin kandidatuppsats om den idealiska gärningsmannen, en gärningsman 

som är stor och ond, som ofta döms och är ensam skyldig (Bergström 2012). Vilket stämmer 

överens med hur Breivik beskrivs både i vår analys och i Hjorth och Jonssons 

kandidatuppsats, samt i det som Falkheimer skriver. 

Om man ska jämföra Aftonbladets och Dagens Nyheters beskrivningar av Breivik och hans 

värderingar kan man se att Aftonbladet använder ord som hat och rasist mer frekvent. Dessa 

ord kan ses som starka och de används för att framkalla reaktioner och fånga läsarens 

uppmärksamhet. Eftersom Aftonbladet är en tidning som tillhör kvällspressen så förlitar de sig 

på försäljning av lösnummer i större utsträckning än Dagens Nyheter, medan DN har fler 

lojala prenumeranter eftersom det är en morgontidning. Därför behöver Aftonbladet få folk att 

vilja köpa just deras tidning och då skulle sådana här starka ord kunna vara en metod. 

Dagens Nyheter använder ordet fascist oftare än Aftonbladet för att beskriva Breiviks 

ståndpunkt. Artiklarna är för det mesta längre, två av texterna vi har analyserat är fem sidor 

eller mer och de är båda från DN. De längsta artiklarna från Aftonbladet är två sidor. DN 

använder också ett språk som kan uppfattas som mer komplicerat och de refererar i högre grad 

till andra texter så som forskning och litteratur. Till exempel citerar Karl Ove Knausgård ett 

st  ke ur boken “ en banala ondskan” av  annah Arendt om varför människor sällan mördar 
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andra. Aftonbladet refererar istället till personer och deras uttalanden, som till exempel 

partimedlemmar i Fremskrittspartiet. Ali Esbati förklarar här hur en medlem har uttalat sig: 

En av Frps [Fremskrittspartiets] mest tongivande parlamentariker heter Christian 

Tybring-Gjedde. Sommaren innan Utøyaterrorn skrev han en lång anklagelseakt mot 

Arbeiderpartiet (Ap). Varför, frågade han, hade Ap bestämt sig för att ersätta norsk 

kultur med mångkultur, ett FN i miniatyr? Han skrev om att hugga den egna kulturen i 

ryggen och lovade att aldrig medverka till detta kultursvek - ett ord som de flesta 

norrmän omedelbart associerar till Quislings landssvik (Esbati 2013). 

Om man utgår ifrån teorin om attributdagordningen är dessa ord som artiklarna använder, 

fascist, rasist och så vidare så kallade attribut och objektet som ska förklaras är Breivik 

(Strömbäck 2009:112-113). Läsaren förknippar sedan dessa attribut med Breivik i framtiden. 

7.3 Breiviks åsikter 
Fem av artiklarna fokuserar på de åsikter och värderingar som Breivik står för, snarare än 

honom som person eller hans handlingar. Åsikterna beskrivs som rasistiska, fascistiska och 

islamofoba. Något som genomsyrar alla artiklar är att Breiviks åsikter framställs som fel och 

hans handlingar fördöms. Skribenterna menar att liknande åsikter finns och sprids i dagens 

samhälle. Det norska partiet Fremskrittspartiet, som nu sitter i regeringen, nämns i tre av 

dessa texter och framställs som att de har liknande främlingsfientliga åsikter som Breivik. Ali 

Esbati skriver så här om det i Aftonbladet: 

En av Frps [Fremskrittspartiets] mest tongivande parlamentariker heter Christian 

Tybring-Gjedde. Sommaren innan Utøyaterrorn skrev han en lång anklagelseakt mot 

Arbeiderpartiet (Ap). Varför, frågade han, hade Ap bestämt sig för att ersätta norsk 

kultur med mångkultur, ett FN i miniatyr? Han skrev om att hugga den egna kulturen i 

ryggen och lovade att aldrig medverka till detta kultursvek - ett ord som de flesta 

norrmän omedelbart associerar till Quislings landssvik (Esbati 2013). 

Han menar att Fremskrittspartiet ville motarbeta mångkulturen som Arbeiderpartiet jobbar 

för. Detta har stora likheter med Breiviks ståndpunkter och hans motiv för att genomföra 

terrordåden i Norge. Han ville också förhindra mångkulturens spridning i Norge och 

attackerade Arbeiderpartiet för att de ville motsatsen. 

Ali Esbati menar i Dagens Nyheter att kritik av Fremskrittspartiet för deras ståndpunkter blev 

tabu efter terrordåden: 
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Att peka på Frp:s antimuslimska retorik blev mycket snabbt, bara dagar efter dådet, 

etablerat som något fult, splittrande, orimligt, ja, kränkande. [...] Att kritisera Frps 

långa track record av islamofoba utspel blev ful "partipolitik" och det var dessutom 

"osakligt", eftersom Breivik inte längre var med i partiet (Esbati 2014). 

Textförfattaren menar alltså att det blev svårt att argumentera emot Fremskrittspartiet och att 

det sågs som fult. Esbati menar i artikeln att det är fel och oförståeligt att detta parti skulle dra 

upp linjerna för debatten om terrordåden när de tidigare hade förnekat att islamofobin fanns. 

I alla de artiklar som tar upp Breiviks åsikter diskuteras att högerextremismen sprids i 

samhället, det är framför allt de artiklar som publicerats två eller tre år efter massakern på 

Utöya. Detta för att det blivit mer aktuellt då och texterna fokuserar mer på hur det ser ut i 

dagens samhälle och vilka konsekvenser Breiviks handlingar har fått. De tar upp att 

islamofobin är ett hot och att det måste förhindras. Författarna argumenterar för olika sätt att 

motarbeta högerextremismen i sina artiklar. Till exempel menar Veronica Palm att välfärd och 

jobb kommer bekämpa rasismen på bästa sätt: 

Generell och väl fungerande välfärd och full sysselsättning med schyssta villkor på 

jobbet är två viktiga byggstenar när vi ska besegra rasismen (Palm 2014). 

En artikel menar att ett land ska lära sig att hantera extremism eftersom det alltid finns en risk 

för det: 

En nation kan och bör absolut lära sig mer om extremism och dess orsaker. Men inget 

samhälle kan friskriva sig från risken för fanatism för att vi lär oss mer om den. 

Snarare handlar det om hur vi kan förhålla oss till den (Dagens Nyheter 2013). 

Barbie Zelizer och Stuart Allan menar i sin bok Journalism after September 11 att de tryckta 

mediernas roll vid en tragedi är att förmedla en analys av vad som hände och det kan vi se att 

artiklarna vi har analyserat gör eftersom de bland annat diskuterar Breiviks värderingar på ett 

djupare plan (Zelizer & Allan 2011:7). Texterna ger inte bara en återgivelse av vad som hände 

utan skribenterna debatterar och analyserar hur det kunde hända och vad vi ska göras för att 

det inte ska hända igen. 

Det som påstås i dessa artiklar är att det finns personer som delar Breiviks åsikter och att det 

finns en fortsatt spridning av högerextremism i Europa. Attribut som används enligt teorin om 

attributdagordningen är bland annat islamofob och högerextremist. 
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7.4 Breiviks offer 
I de flesta artiklarna som vi har läst och analyserat behandlas eller nämns Breiviks offer men 

det lyfts fram extra mycket i tre av artiklarna och dessa kommer vi ha som utgångspunkt i 

detta stycke. I dessa artiklar beskrivs Breivik genom sina offer och vad de har att säga om 

honom efter dåden. Det är ett återkommande tema med både att minnas de offer som miste 

sina liv den 22 juli 2011 men också hur det är att överleva och försöka gå vidare med sitt liv. 

Många i Norge och av offren vill minnas, ingen ska få glömma det han gjorde men det finns 

även de som vill förtränga och glömma det som hänt. 

I den här artikeln Ett år efteråt publicerad 22 juli 2012 är ett reportage om en flicka som 

överlevde Utöya och här framställs Breivik som ingenting, han är ingenting för de längre, han 

är en liten lus. Detta offer påpekar att vi aldrig ska glömma bort det som hände och vad han 

gjorde: 

- Fick jag chansen skulle jag berätta för honom hur liten han är. Hur lite han betyder 

för mig. Att jag inte är rädd för honom längre. Bara så att han vet. 

- Jag tittar på honom, men jag ser ingen människa, det är ingen där, säger Aina. 

- Dessutom är det bra att det skrivs, det som hände får aldrig glömmas bort. Allt han 

har gjort ska visas upp, allt, säger Elise. 

De har följt rättegången via en skärm i tingsrätten i Fredrikstad några gånger. Elise 

har valt ut de vittnen hon velat höra, de hon kände innan Utøya, de hon lärt känna. Att 

höra och se dem berätta har stärkt henne, hur hemska deras vittnesmål än har varit. 

Den dag då Karims bror från Irak kastar sin sko mot Breivik i rättsalen jublar hon. 

Det blir stora rubriker i tidningarna den dagen. 

- Där fick han, den jäveln! säger Elise, segervisst. 

Karim dog. Breivik ska offentligt förnedras, tycker Elise. Och det är också precis det 

han gör, bara genom att visa upp sig, så känner hon (By 2012). 

Även om offren sörjer och har det svårt att gå vidare med sina liv skrattar de åt Breivik. De 

ser honom som en liten människa och att han inte är någonting de för de längre. 

Många av Breiviks offer vill inte minnas och inte heller ge honom nå mer uppmärksamhet, 

det är ju trots allt det Breivik ville, han ville bli sedd och att folk skulle prata om honom. Det 

är precis det personen i detta exempel påstår: 
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- Jag vill inte ge det mer uppmärksamhet för det är precis vad Anders Behring Breivik 

vill ha. Jag läste i Verdens Gang att Breivik ska följa minnesceremonin på tv från sin 

cell, jag menar, det är förfärligt. 

22 juli för ett år sedan. Vissa vill minnas. Andra förtränga. Men för de flesta norrmän 

är ettårsdagen ett tillfälle att hedra och minnas de som miste livet terrordåden i Oslo 

och på Utøya (By 2012). 

Två av dessa artiklar Ett år efteråt och Idag samlas Norge för att hedra offren har ett tillägg i 

artikeln som beskriver händelsen kortfattat, hur många som dödades och vilka som var hans 

offer den 22 juli 2011: 

77 människor dödades av Anders Behring Breivik i Oslo och på Utøya den 22 juli 

2011. I Oslo dödades 8 människor av den sprängladdningen i regeringskvarteren. 9 

skadades allvarligt och runt 200 lindrigt. På Utøya dödades 67 människor av skott 

medan 2 dog genom drunkning och fall. Hälften, 34 av dödsoffren, var mellan 14 och 

17 år gamla. Endast 7 av dödsoffren var över 25 år (Hökerberg 2012). 

 

Terrorattentaten i Norge den 22 juli i fjol riktades dels mot regeringskvarteren i 

centrala Oslo, dels mot AUF:s årliga sommarläger, med 560 deltagare, på ön Utøya. 

På eftermiddagen detonerade först en bomb i centrala Oslo och cirka två timmar 

senare började skottlossningen på Utøya. Anders Behring Breivik greps på Utøya och 

har erkänt att han var ansvarig för både bombdådet i Oslo och massakern på ön. 

Sammanlagt dog 8 personer i explosionen i Oslo och 69 personer i massakern på 

Utøya (By 2012). 

 

Som Pantti och Sumiala berättar om i sin artikel att nationella tragedier för oss samman och 

att vi sörjer tillsammans via minnesceremonier. Det är precis det dessa artiklar visar upp, stora 

minnesstunder för allmänheten, man lämnar blommor, besöker Utöya och den norska flaggan 

syns överallt. Men eftersom våra artiklar är från svenska tidningar kan vi inte riktigt säga att 

detta stärker den nationella sammanhållningen, utan att vi i Sverige känner starkt för 

händelsen eftersom Norge är vårt grannland. Vi kan även se likheter med det de säger om hur 

vi påverkas när unga människor dör. Det var 77 personer som miste livet den 22 juli 2011, där 

34 av offren var mellan 14 och 17 år gamla (Hökerberg 2012). De menar att när det händer 
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något tragiskt och att när unga människor dör så passar det inte in vårt moderna samhälle och 

att dessa blir mer ritualiserade (Pantti & Sumiala 2009).  

Språket här är väldigt distinkt och Breivik framställs som den mördare han är men man får 

läsa mellan raderna i huvudtexten till dessa artiklar.  Det hårdaste ordet som används här är att 

Breivik är en lus och en jävel, men det nämns bara endast en gång var. Detta är alltså ord som 

offren beskriver Breivik. 

Vi kan se en skillnad att DN skrivit artiklar som i huvudsak behandlar Breiviks offer och att 

Aftonbladet inte lagt lika stor vikt på det. 

Vi kan se likheter med det som Bergström skriver i sin uppsats att offret är svagt till exempel 

unga människor och att offren är på en plats som de inte kan klandras för att vara på, samt att 

gärningsmannen är stor och ond (Bergström 2012). Alla ungdomar som Breivik mördade hade 

inte en chans mot mannen som hejdlöst började beskjuta dem och de kan inte klandras för att 

de var på ett politiskt sommarläger på Utöya. 

7.5 Breiviks uppväxt 
Ett tema som dyker upp i minst två av artiklarna är varför Breivik agerat som han gjorde och 

varför han har sådana extrema åsikter om folk och religion. Det har spekulerats kring att 

Breiviks handlande och åsikter är på grund av en dålig barndom. Det har skrivits att Breivik 

hade en frånvarande pappa och att hans mamma var känslomässigt instabil. Han är uppväxt i 

en kristen familj och han försökte leva upp till bilden på hur en riktig man ska vara, det kan 

vara så att Breivik dålde sig själv. Att han hade en annan sexuell läggning, en läggning som 

han skämdes för och inte kunde stå för. 

En av artiklarna lägger stor vikt på Breiviks uppväxt som en av anledningarna till hans 

handlande på ett ironiskt sätt. Hanne Kjöller refererar till socionomen Erik Lundströms studie 

om socialt arbete som handlar om varför vissa vuxna män agerar som de gör och att det beror 

på bristande respekt från vuxenvärlden. Han menar också att föräldrar ska älskar mer och 

vägleda rätt. Här skulle vi kunna tolka ironiskt att till exempel Breiviks mamma inte älskade 

honom tillräckligt och att hon inte vägledde honom tillräckligt mycket och därför gjorde han 

som han gjorde:  

För att undvika framtida Breivikar ska man, enligt Lundström, ”älska och rätt 

vägleda de potentiella terroristerna när de fortfarande är unga” (Kjöller 2012). 
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Kjöller refererar också till Fryshusets grundare Anders Carlberg där han förknippar Breivik 

med Mangs och Lasermannen. Han menar också att Breivik fått för lite kärlek:  

Mödrar till personer som Breivik, Mangs och Lasermannen, lät Carlberg initierat 

berätta, har ”bara orkat med att skapa ordning och reda i en kaotisk tillvaro” varpå 

sönerna fått ”alldeles för lite kärlek och empati”. 

Minsann. Lite härliga pappakramar bara så hade Breivik inte haft sin narcissistiska 

störning, Mangs sitt aspergers syndrom och Lasermannen inte sitt - ja, vad det nu än 

är han har. Kanske hade de högerextrema och främlingsfientliga gossarna till och 

med blivit sossar (Kjöller 2012). 

Även i en annan artikel från 2012 tar Knausgård upp Breiviks barndom och hur den eventuellt 

kan ha påverkat hans psykiska tillstånd, i denna artikel är detta tema mer seriöst än i den förra 

aritkeln:  

Det som är allmänt känt om den här familjesituationen är att föräldrarna skilde sig 

tidigt, att fadern hade lite eller ingenting att göra med Breivik under uppväxten, och 

att psykiatrikern i utredningen befarade risk för att utveckla ”alvorlig skjevutvikling” 

(risk för allvarlig psykiatrisk störning) när det gällde den fyraårige pojken. En 

barnpsykiatrisk utredning görs inte utan orsak, något var allvarligt fel i familjen, men 

det stannade vid denna enda, månadslånga observation, därifrån och fram till den 22 

juli 2011 figurerar inte familjen i liknande sammanhang (Knausgård 2012). 

I samma artikel skrivs det om att Breiviks vänner varit oroliga. Hur Breivik kan ha påverkats 

genom depression, någonting som han också förnekar: 

Själv säger Breivik att han hade en fullkomligt normal och lycklig barndom och 

uppväxt. Den bilden har varit mycket viktig för honom att understryka och 

upprätthålla under rättegången. Det finns andra små sprickor i hans liv, som blev 

synliga genom hans ihärdiga försök att skyla över dem, till exempel att han skulle ha 

varit deprimerad, som någon av hans vänner uttryckte bekymmer över när han flyttade 

hem till sin mamma och drog sig undan all kontakt, något han förnekat, och till 

exempel att han skulle ha sminkat sig, som en av vännerna sa, något han starkt 

förnekade, det var täckstift för finnar, inte smink, en fullkomligt naturlig sak att ha på 

sig, även för en man. Han hade en lycklig barndom, han var aldrig deprimerad, han 



34 
 

sminkade sig inte. Det finns skäl att tro det motsatta, han hade en svår barndom, han 

hade en djup depression, han sminkade sig (Knausgård 2012).  

Det finns bevis på att Breivik under sin tidiga barndom hade problem och träffade en 

barnpsykolog för utredning, vilket inte gjordes utan någon löjlig orsak. Att Breivik poängterar 

tydligt att han hade en lycklig barndom och att han förnekar sin depression och så vidare, 

visar alltmer att han vill dölja det (Knausgård 2012). Vi tolkar att han förtränger sina känslor, 

med tanke på att hur han iskallt sköt ner tonåring efter tonåring, hur han tog liv efter liv, utan 

att känna det minsta skuld. 

I det återkommande temat Breiviks uppväxt ser vi också att det bara är DN som behandlat det 

ämnet i sina artiklar. Det som sägs i dessa artiklar är att vi mer eller mindre kan skylla på 

Breiviks barndom till varför han blev denna högerextrema islamhatande man samt varför han 

agerade som han gjorde. Vi kan också se en skillnad mellan dessa artiklar från DN, det som 

Kjöller skriver i sin artikel om Breiviks uppväxt har en ironi i det hon skriver till skillnad från 

det som Knausgård tar upp att Breivik faktiskt hade stora problem i sin uppväxt. 

7.6 Breiviks mål 
Som vi nämnde tidigare i bakgrundsdelen hade Breivik ett visst mål med sina attacker, han 

ville rädda Norge och undvika en invasion av muslimer i Europa. Flera skribenter från både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter skriver att Breivik fick som han ville, att han på en viss nivå 

uppnått sitt mål. Här är ett exempel från Ett år efteråt i Dagens Nyheter 2012 som tar upp 

detta tema: 

Löpsedlarna nere vid kiosken vrålar: ”Jag vill förklara mina grusomme handlingar.” 

Intill versalerna: en softad bild på Anders Bering Breivik. Det är 

omhäktningsförhandlingar i tingsrätten och medierna blåser på (By 2012). 

Även i detta exempel skriver skribenten att Breivik fick som han ville och med det menar hon 

att han fick tala och nå ut till en stor publik: 

Det har talats om Cirkus Breivik, om att han skulle nå ut till en jättepublik genom den 

enorma mediala närvaron, och att det var precis det han ville. 

Men det har inte varit någon cirkus. Det har varit en rättegång som självfallet rönt 

stor medial uppmärksamhet. Och ja, han fick tala, för det får den som står inför rätta. 
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Det är möjligt att Breivik i det här fallet uppnådde sitt mål. Men det gjorde i så fall 

rättssamhället också. Och vi kan förstås inte offra rättssamhället för att inte Breivik 

ska få som han vill (Kjöller 2012). 

Det påstås i dessa artiklar att Breivik uppnått ett mål, genom att döda 77 personer i både Oslo 

och på Utöya ville han varna för vad som komma skall, detta var en varning för Norge.  

Som författarna nämner i boken Media, terrorism and theory: a reader att terrorister vill nå ut 

till en stor publik och de vill bli sedda. De vill propagera för sina ståndpunkter. Det var precis 

det Breivik ville, han ville att alla skulle prata om vad han hade gjort (Klopfenstein 2009:107-

120). 

Som Barbie Zelizer och Stuart Allan skriver i sin bok Journalism after September 11 

förändras nyhetsrapporteringen när en katastrof inträffar och detta hände även vid massakern 

på Utöya. Normer inom journalistiken bryts och rapporteringen blir intensiv (Zelizer & Allan 

2011). Så här skriver Karl Ove Knausgård om rapporteringen från den 22 juli 2011: 

Tv-sändningarna från katastrofen var kaotiska, journalister och programledare var lika 

präglade av skeendet som människorna de intervjuade, i deras ögon och kroppsspråk kunde 

man läsa vantro, chock, förvirring. Det avstånd som nyheter vanligen förmedlas genom hade 

brutit samman. Allt var nära, för alla. Ja, det var som om världen stod öppen under de dagarna 

(Knausgård 2012). 

Det var ju det här Breivik ville, att han skulle uppmärksammas och skapa uppståndelse, och 

det lyckades han med. 

8. Bildanalys 
Vi kommer nu att analysera de bilder som tillhör artiklarna. Vi använder oss av en semiotisk 

analys och begreppen denotation och konnotation. Vi kommer även här som i tidigare 

analysdel dela in bilderna i olika teman, dessa teman är ön, att minnas och Breivik. Vissa 

bilder passar dock inte in i dessa kategorier och det är framför allt bilder på skribenterna. I sex 

av tio artiklar förekommer en bild på skribenten, den är i de flesta fall liten och visar 

personens ansikte. Att det finns en bild på textförfattaren i samband med artikeln gör att 

läsaren får en större förståelse för artikelns perspektiv eftersom man kan tolka författarens 

utseende och det ger skribenten ett större utrymme i artikeln som kan tolkas som att personen 

blir mer pålitlig. Bilderna i artiklarna ger oss en större förståelse för texten, texten blir mer 
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levande genom bilden oavsett om det är en bild på Breivik eller en bild tagen på Utöya. Nu 

kommer vi att gå igenom de kategorier som vi har delat in bilderna i. 

8.1 Ön 
Hälften av artiklarna som vi har analyserat har landskapsbilder, foton som är tagna på Utöya 

och vattnet som omringar ön. Några av dem är tagna i dagsljus och några är i mörker. De 

bilderna som är tagna i dagsljuset ger en känsla av frihet, att ön är fri från det hemska som 

varit. Å andra sidan får vi en känsla av dysterhet, man ser ön och tänker tillbaka, Utöya 

kommer alltid på något sätt stå för hemskheter och att vi aldrig kommer att glömma vad som 

en gång hände där. Anders Behring Breivik har ristat in djupa sår i Norges skärgård, något 

som han ville och har på ett sätt lyckats med. Om man inte visste att bilden föreställer Utöya 

skulle det kunna vara vilken ö som helst, men utifrån artiklarnas rubriker förstår man att det är 

Utöya, och då ger bilderna läsaren en bättre förståelse för vad texten handlar om.  

Vi kan ge ett exempel från artikeln Som om inget hade hänt: 

Denotationen är att bilden föreställer en ö i dagsljus med skog och runtomkring finns vatten. 

Konnotation i bilden ger en känsla av frihet och ett lugn, det ser ut att vara vindstilla. Men 

eftersom man vet att det är Utöya från artikelns text så kommer man ihåg vad som hände där 

och det ger en obehaglig känsla. Det är inte någon skärgårdsidyll. 

Här kan vi då se att texten förtydligar vad bilden föreställer annars skulle det kunna vara 

vilken ö som helst, men bilden ger också läsaren en större förståelse för texten eftersom man 

får en bild av hur det ser ut där massakern ägde rum. 

8.2 Att minnas och gå vidare 
När vi har tittat och gått igenom de bilder som tillhör artiklarna är det fem artiklar som har 

bilder som föreställer någon form av minnesplats. Bilderna förställer ofta folk som lägger en 

ros bland massa andra blommor och gravljus. Detta ger oss en stark känsla att många vill 

minnas men också att det är många som sörjer. Dessa bilder förknippas starkt till massakern 

på Utöya, framför allt på grund av de norska flaggor som finns i flera bilder. Detta exempel är 

från artikeln I katastrofernas spår: 

Denotationen i denna bild är en hög med blommor, ljuslyktor och norska flaggor på en klippa, 

sex personer i fina kläder finns runt detta, både äldre och yngre, i bakgrunden syns gröna träd 

och vatten, bilden är tagen i dagsljus. Man tolkar denna bild, alltså konnotationen är att dessa 
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personer sörjer 22 juli 2011 men också att de vill minnas och hedra de personer som miste 

livet. 

Ett exempel från Ett år efteråt: 

Denotationen i bilden är att den är tagen inifrån en dörr och ut mot en trädgård. En ung kille 

hoppar studsmatta, en ung kvinna står och ler. Det finns en gräsmatta, en cykel på marken, en 

tvättställning, en bil, solljus. Konnotationen är att man får en känsla av en glad och lekfull 

sommardag, den utstrålar barnasinne och lek. Många av dessa bilder som visar upp att minnas 

är en del av att gå vidare och för att kunna gå vidare med livet måste man kunna få ha roligt 

och skratta.  

8.3 Breivik 
Fyra av de tio artiklar som vi har analyserat visar upp Breivik i någon av sina bilder. Brevik är 

oftast mörkklädd i kostym och man kan anta att de är tagna i rättegångssalen. Vi tolkar 

Breivik i dessa bilder som kall och att han inte känner det minsta skuld för det han gjort. Vi 

tolkar att Breivik lever upp till den person som han påstås vara, han bryr sig inte om att han 

dödade 77 personer den 22 juli 2011 och allt han vill är att få ut sin propaganda. Han blir som 

en symbol för det han gjorde och de värderingar han står för. När läsarna ser en bild på 

Breivik tänker de genast på massakern på Utöya och främlingsfientlighet. Han är en 

representation av det. Att det finns en bild på gärningsmannen i samband med artiklarna gör 

också att han får ett ansikte och utseende som man kan förknippa med mord. 

Anne Hege Simonsen har undersökt bilder på Breivik i sin doktorsavhandling och funnit att 

de ger starka reaktioner från läsarna bland annat för att de tycker att genom att publicera 

bilder på Breivik gör man honom en tjänst eftersom man sprider hans propaganda. En bild 

kan också uppfattas som en representation av den person som den föreställer (Simonsen 

2015:237). Det skulle i så fall också vara fallet med artiklarna som vi har undersökt, bilderna 

på Breivik tolkar läsarna som versioner av honom och därför väcker de så starka känslor. 

  



38 
 

9. Slutsatser 
En slutsats som vi kan dra efter att vi har analyserat de tio artiklarna är att Breivik frekvent 

beskrivs som fascist, islamofob och rasist. Dessa ord används framför allt för att beskriva hur 

han står politiskt och vad han har för människosyn. Breivik framställs som en man som inte 

hade en kärleksfull uppväxt och som blev inspirerad av de internetsidor som han besökte till 

sina åsikter och till att genomföra terrordåden den 22 juli 2011. Men han gjorde det helt själv, 

utan hjälp från någon annan. I artiklarna finns en underton av att Breivik är ond och att hans 

värderingar är bland de värsta man kan ha. Hans handlingar fördöms och skribenterna vill 

förhindra att hans åsikter sprids till fler människor för då kan något liknande ske igen. 

Att diskursanalysen ska tydliggöra dolda maktförhållanden som inte är jämlika har vi inte 

kunnat applicera i vår undersökning eftersom framställningen av Breivik inte är orättvis på 

något sätt, han är en islamofob, rasist och fascist precis som texterna beskriver honom. 

Hälften av artiklarna tar upp vilka åsikter och värderingar som Breivik har och de flesta 

diskuterar hur deras spridning ska förhindras i dagens samhälle. Största delen av materialet 

bestod av debattartiklar och de tar för det mesta upp ett ämne som är aktuellt och som 

skribenten vill se en förändring inom i framtiden. Det kan vara en orsak till att Breiviks 

främlingsfientliga åsikter diskuteras i så stor utsträckning i vårt material. 

I analyserna av bildernas samspel med texten kan vi dra slutsatsen att bilderna förstärker och 

förtydligar det artikeln vill förmedla. De ger en sinnesstämning som läsaren tar med sig i 

läsningen av texten. Men texten förklarar också bilderna, till exempel när artiklarna har bilder 

på Utöya så förstår läsaren vilken ö det är genom att till exempel läsa rubriken. Annars skulle 

det kunna vara vilken ö som helst. 

Med teorin om attributdagordning kan vi se att tidningarna förklarar objektet Breivik med 

olika attribut, så som liten, fascist och högerextrem. Enligt teorin påverkar detta hur läsarna 

ser på honom och de förknippar dessa attribut med honom i framtiden.  

De tio artiklarna analyserar och diskuterar Breivik och hans värderingar istället för att endast 

återge vad som har hänt, vilket är de tryckta mediernas roll enligt Zelizer och Allan. De menar 

också att när en katastrof inträffar så bryts mönstren i nyhetsrapporteringen och det skedde 

även i bevakningen av massakern på Utöya. 

I vår analys kan vi se likheter med tidigare forskning som gjorts och att vi kommit fram till 

likartade slutsatser om hur Brevik framställs, som till exempel ond och ensam. Både 
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Bergström och Hjorth och Jonsson tar upp liknande beskrivningar, samt Falkheimer i sin 

rapport. I vidare forskning kan man till exempel jämföra framställningen av Breivik med hur 

någon annan terrorist beskrivs eller undersöka ett material från någon annan typ av medier. 
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