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Abstract 

Den 22 juli 2011 bombade Anders Behring Breivik regeringskvarteren i Oslo. 8 personer dog 

och flera skadades. Bomben orsakade också stor materiell skada. Några timmar senare sköt 

gärningsmannen ihjäl 69 personer på ön Utøya. Denna studie undersöker hur Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen rapporterade kring händelserna de fem första 

dagarna efter dåden. Med utgångspunkt i ett diskursperspektiv har studien genom kvalitativ 

analys av texterna svarat på hur gärningsmannen till de båda dåden har förklarats i de fyra 

tidningarna. Det har visat sig att han beskrivits på många olika sätt. Han har framställts som 

exempelvis terrorist och högerextrem, personlighetsstörd och som psykiskt sjuk. Dessa skapar 

tillsammans med andra beskrivningar, som exempelvis singel, frimurare eller ond, en bild av 

gärningsmannen som inte är enhetlig. Beskrivningarna fungerar som förklaringar till dåden. 

Det kan med stöd i tidigare forskning vara så att rädslan över att kategorisera rasistiska ytt-

ringar eller som i detta fall, terroristiska och högerextrema sådana, vilket gör att gärnings-

mannen inte kategoriseras som det ena eller det andra utan får flera benämningar. Studien har 

som en andra slutsats kommit fram till att de olika rubriceringarna fungerar som en förklar-

ingsmodell eller orsak till brottet eftersom det inte förklaras djupare utan får stå för sig själva. 

En tredje slutsats är att terrorism och terrorist är beteckningar på brottet och gärningsmannen, 

snarare än en förklaring till varför det inträffat. Detta eftersom dessa beteckningar återkom-

mer oavsett vilken förklaring som anges.  

 

 

 

Sökord: Journalistik, Anders Behring Breivik, Utøya, Oslo, diskurs, kvalitativ innehållsana-

lys, terrorism 
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1  INLEDNING 

Den 22 juli 2011 sprängdes en bomb i regeringskvarteren i Oslo. Den dödade 8 personer och 

skadade flera allvarligt, förstörde byggnaden och orsakade annan materiell skada. Några tim-

mar senare sköts 69 människor ihjäl på Arbeiderforbundets läger för ungdomar på Utøya. En 

gärningsman, Anders Behring Breivik, greps på plats och händelserna har bland annat beskri-

vits som ”de värsta dåden i Norge sedan andra världskriget”. 
1
  

 

Efter dåden uppstod en diskussion om hur medierna beskrivit gärningsmannen och som stu-

dent i journalistik eller aktiv mediekonsument är det näst intill omöjligt att inte ha en åsikt i 

frågan. Långt innan denna uppsats ens var påtänkt har vi författare till uppsatsen diskuterat 

denna fråga både med varandra och med vänner och bekanta. Alla tycks ha en åsikt. 

 

Somliga har sagt att gärningsmannen inte kallats för terrorist eftersom han visade sig vara 

norrman och inte muslim. Andra har hävdat att det inte varit någon skillnad mellan denna 

rapportering och islamistiska dåd. Somliga tycker att medierna rapporterat för lite om gär-

ningsmannens politiska bakgrund och andra hävdar tvärt om att detta varit väl synligt i rap-

porteringen. Men hur såg det egentligen ut? 

 

För att ta reda på hur rapporteringen såg ut anser vi det rimligt att använda den så kallade ge-

staltningsteorin som förklaras i teorikapitlet. Vi lutar oss också mot forskning som behandlar 

mediebilden högerextremism, våldsbrott och psykisk sjukdom i samband med våldsbrott vil-

ket förklaras mer i kapitlet om tidigare forskning. 

 

                                                                 

1 Sköld, Maria, ”Dåden förändrade debatten”, Göteborgs-Posten, 31 juli 2011. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Gärningsmannens idévärld 

 

Eftersom denna uppsats författas nära inpå händelserna i Norge finns det ingen forskning om 

huruvida gärningsmannen är kopplad till en idévärld. Däremot finns det en del journalistiska 

granskningar.  

 

Den antirasistiska tidskriften Expo har i ett temanummer granskat vad de kallar Breiviks 

värld. Enligt Daniel Poohl som skrivit en av temaartiklarna i numret är Breiviks manifest ”ett 

ideologiskt virrvarr”. Poohl skriver att Breivik inte är nazist men att han uppmärksammar 

bland annat Nationalsocialistisk front i manifestet. Han skriver vidare att Breivik är Israelvän, 

men att han har drag av antisemitism hänvisar till Al-Quaidas terrormetoder trots att han är 

emot islam som religion. Islamkritiken är den röda tråden enligt Poohl. 
2
  

 

Den politiska miljö som Breivik anser sig tillhöra ser, enligt Poohl, hur Europa sakta men 

säkert införlivas i ett världsomspännande kalifat som i slutändan kommer förslava den väster-

ländska civilisationen. Ockupationen görs möjlig genom ett högt barnafödande hos muslims-

ka kvinnor, naiva politiker som säljer ut sitt land till islam och en destruktiv mångkulturell 

dogm.
 3

 Vidare menar Poohl att Breivik hyllar en rörelse som kallas Counter Jihad där det 

finns tre tydliga fiender: ”islam, mångkultur och den politiskt korrekta eliten.”
 4

 

 

Även SVT:s Uppdrag Granskning gjorde ett program där de granskade de personer och rörel-

ser som fått mejlet med det som kallas Breiviks manifest. Enligt programmet skickade Breivik 

mejlet till vad han kallade ”vänner och vänners vänner”. Bland annat till den brittiska rörelsen 

English Defence Leage och det världsomspännande nätverket vid namn The Counter Jihad 

Movement.  I övrigt liknar Uppdrag Gransknings reportage Expos granskning. 5 

                                                                 

2Poohl, Daniel, “Breiviks värld”, Expo, 2011/3. 
3Ibid. 
4Ibid. 
5 Mattisson, Karin och Fegan, Ali, ”Heligt krig”, Uppdrag Granskning, SVT, 2011. 
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1.1.2 Mediebilden av en psykiskt sjuk eller störd man 

Tillsammans med bilden av gärningsmannen som tillhörande en idévärld finns också bilder av 

honom som psykiskt störd eller sjuk. I skrivandets stund pågår undersökningar där just denna 

bedömning görs och flera medier har rapporterat om det. I Expressen den 3 januari 2012 gick 

det att läsa att den bedömning som tidigare hade gjorts, att Breivik ansågs vara psykiskt sjuk, 

nu sagts emot av en annan undersökning. 6 En ny sinnesundersökning av Breivik kommer 

genomföras efter ett beslut av tingsrätten. 7 

1.2 Tidigare forskning och litteraturstudier 

1999 publicerade Styrelsen för psykologiskt försvar en studie vid namn: Bilder av nynazism i 

några svenska tidningar. Studien analyserar artiklar om händelser kopplade till nynazism i 

Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen och gör 

inte anspråk på att vara generaliserande.
 8

 I studien identifieras fem bilder av svensk nyna-

zism. Vi kommer att använda dessa bilder för att analysera hur gärningsmannen till dåden i 

Oslo och på Utøya gestaltas.  

 

Ylva Brune har skrivit studien Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandra-

re", flyktingar och rasistiskt våld 9 som bland annat handlar om hur tre våldsrelaterade händel-

ser på 70-, 80-, och 90-talet, som är kopplade till rasism, skildrades i medierna. Brune kom-

mer till slutsatsen att rasister sätts i relation till “oss andra” och att det medför en demonise-

ring av rasister. Vi använder Brunes forskning för att analysera hur gärningsmannen sätts i 

relation till ”oss andra”. Brune kommer fram till att demoniseringen, som innebär att denna 

”andre” blir beskriven med några få egenskaper, gör att rasisterna kategoriseras som vissa 

sorters människor. Vi använder därför även Brunes studie för att undersöka hur gärningsman-

nen kategoriseras. 

 

                                                                 

6 Högström, Erik, ”Breivik är inte psykiskt sjuk”, Expressen 3 januari 2012. 
7 Littorin, Jens, ”Breiviks psyke undersöks igen”, Dagens Nyheter, 14 januari 2012. 
8 Jesper Falkheimer och Conny Mithander, "Bilder av nynazizm i några svenska tidningar”, Styrelsen för Psykologiskt försvar, Stockholm 

1999, s.25. 
9 Brune, Ylva, Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld  (Institutionen för journalistik 
och masskommunikation, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2004,Göteborg, 2004). 
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1.3 Syfte och vetenskaplig frågeställning 

1.3.1 Syfte 

Studien avser att undersöka gestaltningar av gärningsmannen till dåden mot regeringsbyggna-

den i Oslo och dödskjutningarna på Utøya den 22 juli 2011. Studien undersöker vilka förklar-

ingsmodeller som ges till dåden samt vilka beskrivningar av gärningsmannen och i vilket 

sammanhang han beskrivs.  

1.3.2 Operationaliserade frågor 

Vilka bilder skapas av gärningsmannen inom mediediskursen? 

- Vilka förklaringsmodeller finns till gärningsmannens agerande? 

- Hur beskrivs gärningsmannen? 

- I vilket sammanhang beskrivs gärningsmannen? 

1.4 Disposition 

Som inledning till hur studien tolkar materialet, följer nedan en beskrivning av den teoretiska 

ramen. Avsnittet kallas Teoretiska utgångspunkter. Sedan följer ett avsnitt där vi beskriver 

den kvalitativa metod vi har använt för att svara på frågeställningen. Där beskriver vi också 

hur urvalet av vilka artiklar vi närläst har gått till och hur vi har kategoriserat materialet. Me-

tod och urval följs sedan av Resultatdelen. Den är indelad i överskifter utefter de olika kate-

gorier av artiklar vi har funnit i materialet. Utefter kategorierna har vi avslutningsvis funnit 

gestaltningar av gärningsmannen som tolkas i Analysen och sammanfattas i Slutsatser. Följer 

gör sedan ett Slutord med bland annat förslag på vidare forskning. Källförteckning och 

bilagor finns sist i uppsatsen. 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Diskursperspektivet 

Det diskursiva perspektivets fokus kan till exempel, som i denna studie, vara att undersöka 

hur en diskurs skapar förutsättningar för vad som kan berättas. 10 Nyhetstexten uttrycker på så 

sätt en viss bild av verkligheten. 11 Det finns många sätt att använda begreppet diskurs på men 

gemensamt är att sociala praktiker, med språket som en viktig beståndsdel, skapar mer eller 

mindre regelstyrda förståelser. Den sociala praktiken är ett bredare begrepp än vad språket är 

eftersom det också innehåller till exempel kroppsspråk, sedvanor eller mönster av agerande. 12 

Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att språket och sociala praktiker inte skapar 

verkligheten, utan på ett mer komplicerat sätt, är med och formar den. 13 

 

Det finns många sätt att tolka diskursbegreppet på. Den ena ytterligheten skulle kunna vara att 

det är ett textanalytiskt verktyg för att förstå ett sammanhängande sjok text där inte samman-

hanget texten är skriven i analyseras. Och den andra ytterligheten kan vara att vi som forskare 

också tolkar text utifrån den kontext den är skriven i. Ibland sätts diskursen i relation till andra 

diskurser eller till det icke diskursiva.14 

 

Michel Foucaults diskursbegrepp, som vi använder i denna studie, utgår enligt Bergström och 

Boréus från att utsagor från människor inom en diskurs har ett relationellt samband.  

 

En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men 

inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Diskurser 

har också ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem förändras. 15 

 

Det innebär följaktligen att det som sägs i artiklarna i denna undersökning inte bara kan för-

stås utifrån beskrivningarna av gärningsmannen, de behöver också förstås i relation till de 

sammanhang beskrivningarna görs i.  

                                                                 

10 Bergström Göran, Boréus Kristina ”Diskursanalys” i  Textens mening och makt. (Metodbok i samhällsvetenskaplig text-, och diskursanalys 

red. Bergström Göran, Boréus Kristina.), 20. 
11 Ibid .16. 
12 Ibid. 17. 
13 Ibid. 305. 
14 Ibid. 307-308. 
15 Ibid. 309. 
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Det diskursiva perspektivet finns i denna uppsats för att hjälpa oss studera vilka föreställning-

ar beskrivningarna och den kontext beskrivningar görs i, skapar bilder av gärningsmannen. 16  

 

1.6  Metod och material 

1.6.1 Material och urval 

Källmaterialet består av artiklar som handlar om händelserna i Norge den 22 juli 2011. Dessa 

hämtas från de fyra upplagemässigt största svenska morgon- och kvällstidningarna, 

nämligen Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen.  

Artiklarna hittar vi genom att läsa igenom samtliga tidningar i mikrofilmsformat på Kungliga 

Biblioteket. På detta sätt säkerställer vi att vi hittar alla nyhetsartiklar under den valda tidspe-

rioden. 

För att begränsa urvalet undersöks endast de första fem dagarna efter dådet, med start lörda-

gen den 23 juli 2011 2011. Alltså dagen efter händelserna. Detta eftersom det var första dagen 

papperstidningarna skrev om det inträffade. Efter en ytläsning av materialet visade det sig att 

det framkommer nya uppgifter 27 juli 2011, till exempel att Breivik haft kontakt med den 

brittiska organisationen English Defence League och att IT-miljonären Alan Lake pekas ut 

som Breiviks mentor. 17 Därför var fem dagar ett lämpligt antal för hur många dagar som un-

dersöks. 

För att ytterligare avgränsa materialet har vi valt att endast analysera artiklar på nyhetsplats. 

Vi har alltså valt bort samtliga kultursidor, ekonomisidor, ledarsidor med mera eftersom stu-

diens syfte är att undersöka gestaltningen av gärningsmannen i nyhetsrapporteringen. Ledar-

sidor och kulturartiklar analyserar och diskuterar händelserna vilket skulle göra att vi skulle 

behöva skilja på materialet mellan nyhetsplats och ledar-, och kulturplats. En sådan kompara-

tion gör sig därför bättre i en annan studie. Vi har också valt att inte analysera notiser efter-

som de inte säger något om studiens syfte som inte redan framgår av de nyhetsartiklar som 

                                                                 

16 Ibid. 306. 
17 Kärnman, Jens,” Hade kontakt med extremister”, Dagens Nyheter, 27 juli 2011och Kvarnkullen, Tomas ”Han pekas ut som Breiviks egen 
mentor”, Expressen, 27 juli 2011. 
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ingår i analysen. Med notiser menar vi artiklar på nyhetsplats som är kortare än 800 tecken. 

Det finns dock några undantag i Dagens Nyheter där några notiser är strax över 800 tecken. 

Dessa räknas ändå som notiser eftersom de är placerade längst ner på sidan tillsammans med 

andra notiser. 

Av samma skäl som vi valt bort notiser har vi också valt att inte analysera grafik, bilder, hän-

delseutvecklingsbeskrivningar med tidsintervaller, bildtexter eller lösryckta citat. Ett exempel 

finns i Expressen den 23 juli 2011 där tidningens nyhetsdel inleds med två bilduppslag från 

Oslo och Utøya med korta texter om vad som hänt. 18  

1.6.1.1 Vad är en nyhetsartikel? 

Som tidigare nämnts undersöks nyhetsartiklar som handlar om händelserna i Oslo och Utøya. 

Samtliga tidningar har varje undersökt dag avvarat ett antal sidor som bara ägnats åt dessa 

händelser. För att illustrera detta har varje tidning vad vi i denna uppsats kallar en överligga-

re. Det är en stor fetad rubrik som är placerad överst på sidan. Denna överliggare illustrerar 

att det handlar om temasidor.  I Expressen står det ”EXTRA”. 19 I Aftonbladet står det ”EX-

TRA” de två första dagarna. Sedan byts det ut mot ”TERRORDÅDET  I NORGE”. 20 I Göte-

borgs-Posten står det ”TERRORDÅDEN I NORGE”. 21 I Dagens Nyheter står det ”ATTEN-

TATEN I NORGE” första dagen och ”TERRORDÅDEN I NORGE” från och med andra da-

gen. 22 

Samtliga undersökta artiklar ligger under en sådan överliggare med ett undantag, nämligen en 

artikel om ett internationellt scoutläger i Kristianstad där polisen gjort en analys av hotbilden 

och kommit fram till att den inte ändrats efter händelserna i Norge. 23 Vi har dock valt att ta 

med den ändå eftersom den är relaterad till händelserna.  

1.6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvalitativa innehållsanalysen undersöker vi hur nyhetsartiklar på direkt eller indirekt väg 

innehåller förklaringsmodeller till dåden och gärningsmannen. Med det menas artiklar där 

artikelförfattarna eller andra aktörer i artiklarna gör anspråk på att förklara varför bombningen 

                                                                 

18 Osignerat, ”Oslo 15:06”, Expresse,n 23 juli 2011 & Osignerat, ”Utøya 18.07”, Expressen, 23 juli 2011. 
19 Expressen, 23 juli 2011 
20 Aftonbladet, 23 juli 2011 & Aftonbladet, 25 juli 2011. 
21 Göteborgs-Posten, 22 juli 2011. 
22 Dagens Nyheter, 23 juli 2011 och Dagens Nyheter 24 juli 2011. 
23 Persson, Ann, ”Scouter låter sig inte skrämmas”, Dagens Nyheter, 27 juli 2011. 
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i Oslo och skottlossningen på Utøya inträffade. Det kan till exempel handla om en psykolog 

som förklarar hur Breiviks psykiska tillstånd ledde till händelserna eller hur högerextremis-

men har fått stå oemotsagd för länge. Men också vilka olika gestaltningar av det inträffade 

och gärningsmannen texterna visar. Undersökningen är ändå bredare än att endast studera 

möjliga motiv till dåden och för gärningsmannen. Beskrivningar som ligger dolda, som till 

exempel kan ha att göra med om gärningsmannen var ensam eller inte, tas med i analysen. 

Dessutom kommer vi att diskutera huruvida det spelar någon roll var i texten det exempelvis 

står att gärningsmannen är terrorist och i vilket sammanhang det sägs. Den kvalitativa meto-

den kan hjälpa oss att förstå mer om hur texten inte bara är uppbyggd av ord som terrorist, 

galning eller högerextrem, utan också att förstå det centrala i texten. Den kvalitativa analysen 

behövs när: ”Innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en in-

tensiv läsning av texten”. 24 Bedömningen i denna uppsats är att den kvalitativa metoden be-

hövs för att förstå mer om vilka underliggande strukturer som ligger bakom användandet av 

vissa ord. Det ligger därmed nära att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka materi-

alet. Eftersom språket, men också vad som följer med idéerna om olika ords betydelse, är vik-

tiga för att förstå vilka gestaltningar som gör sig gällande, behöver vi ha ett diskursivt per-

spektiv på arbetsmaterialet. 

1.6.3 Presentation av kategorisering av artiklar 

En beskrivande studie kan till exempel formalisera innehållet i artiklarna i olika kategorier. 25 

Kategorierna har hittats och formulerats genom närläsning av hela materialet. Det kallas att 

använda ett öppet angreppssätt. 26 För att få en överblick av materialet delas artiklarna in i 

fyra kategorier baserade på vilken roll gärningsmannen har i artikeln. Alltså ska kategorierna 

inte förstås som bilder av gärningsmannen. 

 

Den första kategorin, Mördaren i bakgrunden, består av 116 artiklar som inte på ett direkt sätt 

beskriver gärningsmannen men där gärningsmannen ändå beskrivs indirekt. I denna kategori 

ingår exempelvis artiklar som beskriver hur överlevande tog sig från ön, porträtt av offer till 

dåden, men också vad som händer i utredningen eller hur stämningen är i Oslo. Dessutom 

innehåller denna kategori artiklar med beskrivningar av sorgestunder, hur statsminister Jens 

                                                                 

24 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud, Lena, Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och marknad,  

(Norstedts juridik AB, 2010 Vällingby) 237. 
25 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud, Lena, 2010. 238. 
26 Ibid. 245. 
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Stoltenberg hanterar det inträffade och artiklar som på ett eller annat sätt beskriver hur demo-

kratin blir viktig att stå upp för vid en sådan här händelse.  

 

Den andra kategorin, Relaterade grupper, organisationer och personer, är artiklar där gär-

ningsmannen inte beskrivs direkt, men kopplingarna mellan dåden, gärningsmannen och rela-

terade organisationer gör att gärningsmannen ändå blir satt i relation till något större än ho-

nom som person. Denna kategori innehåller 18 artiklar. 

 

Den tredje kategorin, Expertutlåtanden, är artiklar där experter och forskare uttalar sig om 

olika ämnen relaterade till gärningsmannen. Dessa experter och forskare berör ofta samma 

ämnen som övriga kategorier men fick ändå en egen kategori eftersom experterna mer uttalat 

presenterar en förklaringsmodell än övriga artiklar. Den innehåller 12 artiklar.  

 

Den fjärde kategorin, Med gärningsmannen i fokus, är artiklarna på ett tydligare sätt kopplade 

till gärningsmannen. Det kan till exempel vara artiklar som fokuserar på att beskriva gär-

ningsmannens barndom, hur grannar har uppfattat honom, men också artiklar som på något 

sätt tar upp hur hans ideologiska grund kan ha påverkat honom till att utföra dåden. Här förs 

en diskussion varför han kan tänkas ha utfört dåden på ett tydligare sätt än i de artiklar som 

tillhör den första kategorin. Den sista kategorin består av 50 artiklar.  

Utöver de fyra kategorierna finns ett avsnitt som döpts till Terroristen. Detta avsnitt går utan-

för kategoriseringen av artiklarna eftersom beskrivningen av gärningsmannen som Terrorist 

återfinns inom samtliga kategorier.  

 

Vissa artiklar innehåller inslag av fler kategorier. I dessa fall placeras artikeln i den kategori 

som huvuddelen av artikeln passar in i. Hans mål: Ett Europa utan islam Manifestet innehål-

ler motiv och utopier: De kommer fly som råttor 27 i Aftonbladet handlar till exempel till störs-

ta del om Breiviks ideologiska övertygelse. I slutet av artikeln nämns det dock att han skicka-

de manifestet till anhängare av Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Denna arti-

kel hamnar då i kategorin Med gärningsmannen i fokus eftersom störst del av artikeln passar 

in där.   

 

                                                                 

27 Dawod, Nivette, Stengård, Mikael, Munck, Anders, Sandin, ”Hans mål: Ett Europa utan islam Manifestet innehåller motiv och utopier: De 
kommer fly som råttor”, Aftonbladet, 25 juli 2011. 
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Genom att dela in materialet i kategorier har vi kunnat få en överblick av hela materialet som 

sedan fungerar som hjälp för att förstå vilka gestaltningar som kan utrönas. Gestaltningar av 

gärningsmannen analyseras i den sammanfattande diskussionen. Indelningen är en hjälp för 

att säkerställa att inte vissa typer av artiklar glöms bort i arbetet med att finna vilka gestalt-

ningar som materialet visar, gestaltningar ska inte likställas med, eller enbart förstås inom 

artikelkategorierna. 

1.6.3.1 Typiska fall 

Efter närläsning av hela materialet och kategorisering efter vad de huvudsakligen handlar om 

har vi valt ut artiklar ur materialet, som tydligt visar exempel på de gestaltningar som görs av 

gärningsmannen. Under varje kategori har vi sedan valt ut typiska fall av hur gärningsmannen 

beskrivs. Eftersom de typiska fallen vi valt ut inte skiljer sig systematiskt från de gestaltningar 

de representerar är de generaliserbara till det övriga materialet. 28                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                 

28 Esiasson, et al. 2010, 187. 
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2 RESULTAT 

I denna del av studien presenteras de kategorier av artiklar som närläsningen av materialet har 

lett fram till. Inom kategorierna presenteras underkategorier och utifrån de presenteras typiska 

artiklar.  

2.1 Mördaren i bakgrunden 

116 artiklar av 196 tillhör kategorin Mördaren i bakgrunden. Det gör den till den överlägset 

största kategorin texter. Det är i första hand texter som handlar om offer för dåden, överlevan-

de, vittnen, fokuserar på vad som händer med gärningsmannen eller vad som händer i Oslo. 

Dessutom är det artiklar med berättelser om statsminister Jens Stoltenberg och demokratin i 

ett bredare perspektiv. Sorgestunder i Norge och Sverige är också delar i denna kategori. På 

ett eller annat sätt är gärningsmannen inte huvudperson i artiklarna. I alla dessa typer av skild-

ringar finns ändå mycket information om vem gärningsmannen är, vad som kan ligga till 

grund för dåden eller information som på något annat sätt beskriver honom.  

2.1.1 Den oförklarliga skytten 

I beskrivningar av hur de överlevande från Utøya kände sig under dåden finns flera typer av 

gärningsmannaskildringar. I artikeln ”Han ropade att alla ska dö”, 29 som framför allt är en 

vittnesskildring och en orientering i vad som har hänt, kallas gärningsmannen för ”han” eller 

”han som sköt”. Någon berättar att gärningsmannen har sagt: ”Jag är från polisen” när han 

kom fram till ön och började skjuta, vilket ger honom en central roll i berättelsen. Ett exempel 

på när gärningsmannen inte nämns alls är en artikel som beskriver hur en överlevande stannat 

kvar på ett gömställe på Utøya och hur han var väldigt rädd under tiden. Den unga killen be-

rättar också hur han ville krama sina föräldrar när han kom i land igen. 
30

 Gärningsmannen är 

utan att nämnas den som har gjort att han är rädd. En annan artikel där gärningsmannen inte 

                                                                 

29 Lövgren, Stephan, ””Han ropade att alla ska dö””, Göteborgs-Posten, 24 juli 2011.  
30 Bergfeldt, Carina, ”Räddades från döden Jörgen, 18: Han ropade ”kom, jag ska rädda er” alla orkade inte simma”, Aftonbladet, 23 juli 
2011. 
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nämns, är i Aftonbladet den 24 juli 2011 då en ung tjej berättar vad som har hänt. Där står det 

så här:  

 

Det smäller igen. Några centimeter från mitt huvud…//…Efter tio minuter hör vi att 

det prasslar ovanför oss. Nya skott. Jag trycker på gömstället, försöker dölja huvud 

och överkropp. Det smäller. Jag ser ingenting. Sitter bara och hoppas på det bästa, 

men förväntar mig det värsta …//… ”Båtturen in till land är tuff. Tårar rinner av lätt-

nad och förtvivlan. Meddelanden till älskade skickas. Vi har varit mitt uppe i vad 

som anses vara det värsta Norge upplevt efter andra världskriget. Men vi måste 

vara starka. Tillsammans. (sic) Vi kan inte lägga våra värderingar, vår demokrati, på 

hyllan. 31 

 

Gärningsmannen blir beskriven till exempel genom orden ”nya skott” och syns genom att han 

ställs i kontrast till de som flyr. I berättelsen blandas den unga tjejens beskrivning av vad hon 

var med om på ön med hennes tankar om värderingar och demokrati. Beskrivningar av på 

vilket sätt demokratin i samband med det inträffade är viktig, kommer tillbaka i rapportering-

en kring hur statsminister Jens Stoltenberg hanterade krisen som följde av händelserna. Vi 

återkommer strax till den rapporteringen.  

 

Rapporteringen från bomben mot regeringsbyggnaden i Oslo är ett annat exempel på när gär-

ningsmannen inte beskrivs alls. Artikeln ”Väst-svenskar kände bomben” är ett exempel på 

det: ” - Det var en jäkla tryckvåg. Det small som fan. Rutorna slogs ut i butiken och längs hela 

gatan är rutor och skyltfönster krossade”. 32  

 

Berättelser från Oslo skiljer sig i jämförelse med skildringarna från Utøya eftersom gärnings-

mannen på ett mindre direkt sätt, har varit med på platsen. På samma uppslag som föregående 

exempel finns en artikel som kan beskrivas som en lägesbeskrivning från Oslo. Gärnings-

mannen nämns som i flera andra artiklar som en falsk polisman, men artikeln är framför allt 

en bild över hur chockade människorna i Oslo är över händelserna. Skribenten visar en ny-

hetsbild på mobilen och beskriver en reaktion från en kvinna som intervjuas, 

 

                                                                 

31“”Det smäller igen. Några centimeter från mitt huvud””. Översatt och redigerat av Carina Bergfeldt, Aftonbladet 24 juli 2011. 
32 Lennander, Fredrik, ””Det ser ut som en krigszon” Väst-svenskar kände bomben” Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
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Som om det med full kraft slagit henne att hon kommit hem till ett annat Oslo än 

det hon lämnade för en vecka sedan…//…Folk vi pratar med är inte högljutt 

upprörda, snarare lamslaget chockade, som om de inte riktigt förstått att det fak-

tiskt hänt”.  33 

 

Att människor är chockade över att den här typen av händelser har skett i Oslo skapar en bild 

av staden som en kontrast till den fredade plats den brukar vara. Även om gärningsmannen 

således inte beskrivs alls, kan bilder, som till exempel den av Oslo som en krigsplats, sättas i 

relation till att gärningsmannen är den som har stört den annars fridfulla platsen. 

 

På samma sätt som Oslo beskrivs som en fredad plats, gör Utøya det. Här är kanske bilden av 

en tryggad plats än starkare. ”– Utøya är en plats för unga människor som vill förändra värl-

den… låt inte ondskan ta Utøya ifrån oss – ifrån dem, säger statsministern.”. 34 Förutom den 

berättelse om ondska som blir ett sätt att beskriva gärningsmannen, beskrivs ön Utøya som en 

trygg plats som är till för ungdomar.  

 

I ”Försöker inte hata” Pappa vägrar tro att hans dotter är död 35 beskrivs gärningsmannen 

genom orden: ” den som gör något sånt här, vad för slags hjärta har han? Han förstörde sam-

hällets rosor”. Artikeln handlar om en ung tjej som har dött och hur pappan reagerar. Gär-

ningsmannen beskrivs lite mer direkt i denna text, med formuleringar som vittnar om att han 

är känslokall. Trots den mer direkta kopplingen till gärningsmannen, kan formuleringarna där 

mördaren inte syns alls, som i beskrivningen ”nya skott” ändå sägas likna detta sätt att beskri-

va gärningsmannen eftersom de inte kopplas till varför han utförde dåden. När texterna till 

exempel handlar om hur överlevande tog sig bort från ön, blir gärningsmannen beskriven som 

exempelvis massmördaren eller mördaren. 36 Det betyder inte att berättelser av detta slag ock-

så går in på vilka förklaringar som kan finnas till att han gjorde som han gjorde. Beskrivning-

ar som exempelvis känslokall ger en vink om att det finns anledningar till att han har gjort så 

här. 

                                                                 

33 Vikingsson, Karolina & Lindsten, Henric, ””Det ser ut som en krigszon” GP på plats i Oslo” Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
34 Bergfeldt, Carina, ”Tröstade i timmar – Norske statsministern: ”Låt inte ondskan vinna”” Aftonbladet 24 juli 2011. 
35 Johansson, Nils,” ”Försöker inte hata” Pappa vägrar tro att hans dotter är död” Expressen, 26 juli 2011. 
36 Bergfeldt, Carina, ”Räddades från döden Jörgen, 18: Han ropade ”kom, jag ska rädda er” alla orkade inte simma”, Aftonbladet, 23 juli 

2011. och Rydhagen, Maria ””Han var väldigt lugn när han sköt”, Edward 16, lyckades simma undan mördarens kulor” Expressen 24 juli 
2011. 
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2.1.2 Försök till förklaring 

I artiklar som innehåller uttryckssätt som exempelvis ”skytten är en norrman” 37 finns det en 

tydligare mer direkt antydan om att ge någon slags förklaring till dåden. I artikeln som heter 

just Skytten var en norrman, som är från första dagens rapportering, spekuleras i vem gär-

ningsmannen är. Det står till exempel ”vilket motiv mannen haft för att döda ungdomar ur-

skiljningslöst var oklart”. 38 I nästkommande mening står det ”En islamistisk organisation 

…//… tog på sig attentatet igår. Men det kom motsägelsefulla uttalanden och trovärdigheten 

är låg”39. Skribenten fortsätter sedan och citerar tekniska rotelns chef på polisen Torbjörn 

Åhgren. Han beskriver att det kan vara ”bomber riktade mot enskilda personer upp mot stora 

terrorattacker”. 40 På det här sättet blir själva spekulerandet satt i centrum och gärningsman-

nens agerande behöver få förklaringar. Det som också är tydligt är att dåden nästan i samma 

mening kan få flera förklaringar eller skiftande sådana. Något vi kommer tillbaka till senare i 

uppsatsen. 

2.1.3 Hat och ondska i motsats till öppenhet och demokrati 

I Mördaren i bakgrunden finns också texter som fokuserar på hur stämningen i Oslo är, hur 

människor sörjer och hur stolthet och demokrati ska svara upp mot det hat, som beskrivs vara 

gärningsmannens. Det syns bland annat i dessa meningar som syftar på hur det utanför kyrkan 

utanför den gudstjänst som pågår för att hedra offren, pågår någon slags polisaktion som har 

kopplingar till terrorattentatet, med avspärrningar i området där kyrkan ligger. Skribenten 

syftar på Jens Stoltenbergs situation som varande på gudstjänsten, när han skriver så här: ”Inte 

ens i denna korta, stämningsfulla stund får han vara i fred för ondskan”. Vidare står det: ”Det 

är bilden av en nationell tragedi – sommardagar som Norge aldrig kommer att glömma.”. 41 

Ingressen i samma artikel vittnar om samma bild: ”En nation i chock. En nation i sorg. En 

nation fast besluten att en mans hat inte ska få krossa demokratin och öppenheten i ett litet 

land med ett stolt folk”. Vikten av öppenhet skildras också i dessa meningar och statsminis-

tern har på liknande sätt en central roll. Citatet är från en artikel i DN den 24 juli 2011. ”Jens 

Stoltenberg har systematiskt undvikit att spekulera om orsaker och motiv bakom dåden. Han 

                                                                 

37 Hökerberg, Josefine ””Minst tio sköts till döds på ö”” Dagens Nyheter, 23 juli 2011 och Höglund, Jan, ”Massakern på Utøya, Skytten är en 

norrman”, Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
38 Höglund, Jan, ”Massakern på Utøya, Skytten är en norrman”, Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Littorin, Jens, ””En nation i sorg hedrade offren””, Dagens Nyheter, 25 juli 2011. 
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har sagt att Norge kan komma att förändras av det som hänt men att han ser som sin uppgift 

att försvara det öppna samhället.”. 42  

 

Att stå upp för det som kallas det öppna samhället blir också beskrivet som den advokat som 

ska företräda gärningsmannens, uppgift.  Advokaten berättar att han först tänkte säga nej till 

uppdraget men att han sen valde att försvara gärningsmannen. ”– Jag tänkte att det är dags att 

tänka på demokratin. Att säga nej vore fel. Rättsystemet är en så viktig del i demokratin. Nå-

gon måste göra det här jobbet.”. 43 

 

I berättelser när nya uppgifter om dödsskjutningen uppkommer, växer också bilden fram av 

en, inte bara grym person som skjuter ungdomar, utan också en person som har använt mycket 

beräknande och uträknande metoder för det. Så här inleds en artikel i Expressen den 25 juli 

2011: ”Anders Behring Breivik använde specialammunition - så kallade dumdum-kulor, un-

der massakern på Utøya. Kulorna expanderade och splittrades när de trängdes in i offren.”. 44 

 

Trots att det som i exemplet ovan kan finnas skildringar av gärningsmannen där gärnings-

mannen beskrivs på ett direkt sätt, är gärningsmannen i regel i bakgrunden i artiklar under 

kategorin Mördaren i bakgrunden. Att han beskrivs direkt i exemplet ovan beror förstås på att 

kategorierna inte har tydliga gränser och att en del av artikeln därmed kan fokusera på att be-

skriva gärningsmannen. Det mer relevanta i sammanhanget är att beskrivningarna, oavsett om 

de fokuserar på överlevandes berättelser eller på om gärningsmannen använde specialammu-

nition, gör att gärningsmannen skildras utan att sättas i relation till vad som ligger bakom då-

den. Eftersom artiklarna är inriktade på vad som hände i Oslo eller till exempel på hur en 

överlevande har tagit sig från ön blir gärningsmannen istället satt i relation till det, han får en 

sekundär plats. I berättelser som mer tydligt kopplar händelserna till en större, låta oss kalla 

det demokratidiskurs, blir dåden och gärningsmannens agerande beskriven som en attack mot 

demokrati och öppenhet. 

                                                                 

42 Petersson, Torbjörn, ”Alla kommer nära sorgen”, Dagens Nyheter, 24 juli 2011. 
43 Sandin, Esbjörn, ””Måste få advokaten de ber om””, Aftonbladet, 27 juli 2011. 
44 Josefsson, Jessica,  ”Kulorna var specialgjorda för maxeffekt”, Expressen, 25 juli 2011.  
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2.2 Relaterade grupper, organisationer och personer 

Denna kategori artiklar är en liten del av hela materialet, 18 av 196 artiklar. Det finns texter 

som handlar om att gärningsmannen har skickat ut ett manifest till personer han anser ingår i 

samma ideologi som han själv. Det finns också texter som handlar om hans eventuella kon-

takter med högerextrema eller liknande grupper och artiklar som enbart handlar om högerex-

trema grupper eller personer. 

2.2.1 En gemensam idevärld 

Det finns inledningsvis en idé om att gärningsmannen mer eller mindre starkt tillhör något 

slags nätverk eller i alla fall har en idévärld som han delar med andra. Lisa Bjurwald, som har 

skrivit Europas skam - rasister på frammarsch uttalar sig i en av artiklarna. 

 

- Högerextremisterna har bytt taktik. Nu satsar de på islamofobi som ger mycket bättre 

resultat och därför är de farligare. Tidigare var de nynazister och antisemiter. Dessa 

finns förstås kvar, men är marginaliserade och föraktade i samhället.
 45 

 

Vidare beskriver skribenten hur polisen runt om i Europa börjar ta hotet från höger på större 

allvar: 

Redan för två år sedan varnade brittiska antiterrorexperter för ett växande hot från hö-

gerextremistiska "ensamvargar"…//…(en tidning menar att, [vårt tillägg]) Anders 

Behring Breivik inte är ett norskt unikum utan snarare ett symtom[vår kursivering] på 

en växande kultur av politiskt motiverat våld i Europa. Fram till nu har Europas de-

mokratier och deras säkerhetstjänster fokuserat nästan enbart på hotet från al-Qaida-

inspirerad terrorism. Högerextrema grupper och deras mer våldsamma anhängare har 

avfärdats som oorganiserade, fragmenterade och ointressanta.”. 
46

  

 

I dessa meningar blir gärningsmannen beskriven som tillhörande en islamfientlig idévärld. 

Samtidigt är det just ensamma personer som står för våld och hot. Våldet förklaras utifrån 

framväxten av extrema personer inom den högerextrema eller islamfientliga miljön och ett 

större högerextremt hot har inte tagits på allvar. 

                                                                 

45 Lapidus, Arne, ”Nu sprider sig hatet, Det högerextremistiska hotet förtjänar större uppmärksamhet – Experter: Världen har fått se en ny 
politisk terrorism födas”, Expressen, 25 juli 2011. 
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I vilken grad gärningsmannen beskrivs ingå i ett organiserat nätverk, ha kontakt med nätverk 

eller sympatisera med högerextrema, islamfientliga, antifeministiska eller andra nätverks idé-

er, ser olika ut i rapporteringen.  

2.2.2 En unik gärningsman 

I samma artikel som föregående uttalar sig Daniel Poohl, chefredaktör för den antirasistiska 

tidskriften Expo. ”- Jag tror inte att många ännu förstått att det här är någonting helt nytt. En 

ny terrorism från en helt ny politisk miljö. Det här är det första storskaliga antimuslimska ter-

rordådet, säger han”. 
47

 Gärningsmannen beskrivs som terrorist och antimuslim och dåden är 

exempel på politiskt våld. Dåden beskrivs också som unika.  Artikeln Finns ingen motsvarig-

het. 
48

 är från första dagens rapportering och spekulerandet i vem som står bakom dåden är 

synlig. Där står beskrivet: ”En teori är att händelserna är en attack på stats- minister Jens Stol-

tenberg och hans Arbeiderparti, men enligt Magnus Ranstorp går inte det att slå fast.” Magnus 

Ranstorp är terrorexpert och uttalar sig vidare: ”- Om det finns ett ideologiskt motiv bakom 

ligger det närmast till hands att tro det, men eftersom vi aldrig har sett en sådan attack i Euro-

pa finns det inget att jämföra med.”. 
49

 

2.2.3 Att bli ihopkopplad med gärningsmannen 

Kopplingen mellan gärningsmannen, Sverige och Sverigedemokraterna ser ut på lite olika sätt 

i artiklarna. Tre artiklar handlar om att sverigedemokrater uttalar sig på ett avståndstagande 

vis gentemot gärningsmannen. I en av artiklarna berättar sverigedemokraternas ledare, Jimmie 

Åkesson, att han besväras av att gärningsmannen beskriver partiet i positiva termer. Att Sve-

rigedemokraterna uttalar sig och anses behöva ta avstånd från dåden och gärningsmannen 

tyder på att han kopplas ihop med dem eller med deras idéer. 

 
 

                                                                                                                                                         
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Dickson, Staffan, Terrorexperten: ””Finns ingen motsvarighet””. Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
49 Ibid. 
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2.3 Expertutlåtanden 

Det finns artiklar som helt eller delvis utgår från experter och forskares uttalanden om gär-

ningsmannen. Artiklar av denna typ uppgår till 12 stycken av totalt 196, vilket gör det till den 

minsta andelen artiklar. De är ändå intressanta eftersom de på ett mer direkt sätt, tar upp vilka 

förklaringar som kan finnas till gärningsmannens agerande. Ibland är det en ensam expert som 

uttalar sig och ibland är det flera. 

2.3.1 En psykologisk störning och stark övertygelse 

När experter uttalar sig gör de det ibland med utgångspunkt i att gärningsmannen har en per-

sonlighetsstörning. I en av artiklarna, i Aftonbladet den 24 juli 2011 
50

 ställs olika frågor till 

olika personer, men alla är överens om att gärningsmannen har just en personlighetsstörning. 

Det är en kriminolog, Jercy Sarnecki, en psykiatriker och ledande expert i gärningsmannapro-

filer, Ulf Åsgård, Pär Anders Granhag, professor i psykologi med inriktning på rättspsykologi 

vid Göteborgs universitet och Sven Granath, forskare på brottsförebyggande rådet, som uttalar 

sig. Några säger att han har en stark övertygelse, Sven Granath berättar: ”Vid en skolmassaker 

är det en personlig kris som ligger bakom, här kan det finnas ett budskap. Därmed inte sagt att 

dåden bara handlar om ideologi”.  Pär Anders Granhag berättar: ”det här är ingen person som 

mår dåligt, som skolskjutare, så det är inte alls omöjligt att han är intresserad av att berätta om 

sin logik och se reaktionerna på det. Det passar nog med hans planering”. Jercy Sarnecki sä-

ger: ”Det är en kombination av personliga egenskaper och en stark övertygelse som gör att 

sånt här händer. Man måste ha en psykologisk störning för att begå den här typen av dåd”. 

 

Det finns en tendens i dessa uttalanden som tyder på att gärningsmannen ställs i kontrast till 

skolskjutare som har ansetts utföra dåden på grund av en personlig kris. Eftersom alla uttalar 

sig på något sätt om gärningsmannens personliga hälsa görs en koppling mellan gärnings-

mannens eventuella störning och dåden. Däremot beskrivs inte bara det som ensam orsak till 

dåden. Av uttalandena att döma är det störningen i kombination med övertygelse, som har 

gjort att han utförde gärningarna.  

                                                                 

50 Osignerad, ”En person som hatar. Intervju med fyra experter.” Aftonbladet 24 juli 2011. 
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2.3.2 En bredare förklaring 

I en av artiklarna, från Göteborgs-Posten den 26 juli 2011 
51

 får fyra experter svara på några 

frågor. En docent i historia och forskare, Heléne Lööw, säger bland annat så här: ”ensamma 

terrorister av det här slaget eller mycket små grupper är bland det svåraste som finns att upp-

täcka eftersom de oftast finns under samhällets radar och är okända för alla tills den dag de 

slår till”. Lars F Svendsen, professor i filosofi, berättar: ”Jag är väldigt tacksam över för att 

det trots allt visade sig vara en kritvit norrman som gjorde detta. Om det istället hade funnits 

muslimska kopplingar så är jag rädd att vi hade kunnat få helt andra stämningar och föränd-

ringar i Norge” Ulf Åsgård, psykiatriker. ”Det handlar om en personlighetsstörning med drag 

av tvångsmässighet, självförhärligande, självtillit utöver det vanliga, oförmåga till omvärlds-

analys och en kraftig empatistörning. Det är ett hopkok av tokigheter”. Han säger också: ”Vi 

ska absolut inte stänga samhället, tvärt om” Anna Lena Lodenius, politisk journalist som skri-

vit om högerextremism, säger: ”en människa som helt saknar empati och som håller sin idé 

högre än människoliv” Hon säger lite senare: ”Han angriper tydligt den politiska eliten och 

dess framtid och ser Arbeiderpartiet som en samhällselit som har svikit folket. Ingenting i det 

han har gjort är en slump”. 
52

 

 

Här blir förklaringsmodellerna till dåden bredare. Gärningsmannen beskrivs både vara person-

lighetsstörd, men också styrd av en idé. Dessutom kopplas dåden ihop med antiislamism och 

ensamhet. 

2.4 Med gärningsmannen i fokus 

I artiklar om gärningsmannen ligger fokus på den misstänkte gärningsmannen. Denna katego-

ri behandlar allt från gärningsmannens ideologiska övertygelser till hans uppväxtförhållande, 

personlighetsdrag och förberedelser inför dåden. 53 

                                                                 

51 Osignerad, ”Experternas svar: Hur kan någon begå en sådan handling?”, Göteborgs-Posten 26 juli 2011. 
52 Ibid. 
53 Bondesson, Mikael, ”Breivik såg sig som en frontsoldat”, Dagens Nyheter, 25 juli 2011 och  Siksjö, Daniel, Olofsson, Hans L,” Avslöjar 

dagboken, I terrormanifestet beskriver han hur man gör terrorbrott”, Expressen, 24 juli 2011 och Holmén, Christian ”Svenskorna berättar: 
”Vi festade med massmördaren””, Expressen, 24 juli 2011. 
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2.4.1 Flera beskrivningar i en 

Här blandas olika beskrivningar av gärningsmannen i samma artikel. Ideologisk övertygelse 

blandas med fritidsintressen, religiös övertygelse, medlemskap i organisationer, civilstatus, 

personlighetsbeskrivningar med mera. Eftersom artiklarna innehåller flera olika typer av in-

formation saknar de en tydlig förklaringsmodell till varför Anders Behring Breivik begick 

dåden. Istället fokuserar dessa artiklar på gärningsmannen som person ur olika perspektiv. 

 

Framställningen av de olika beskrivningarna sker på två olika sätt.  

 

Det första sättet är att skribenten berättar om flera av Anders Behring Breiviks egenskaper, 

intressen och andra fakta i olika delar eller stycken av artikeln. Till exempel kan en del av en 

artikel handla om Breiviks personlighetsdrag enligt människor i hans närhet och en annan del 

i samma artikel handla om hans ideologi. En tredje del kan handla om hans fritidsintressen. 
54

 

 

Det andra sättet är att skribenten radar upp en mängd olika beskrivningar av Breivik i en me-

ning eller ett stycke utan att skilja dem åt. Breivik kan till exempel beskrivas som ” kristen, 

politiskt konservativ och singel”. 
55

 Båda sätten förekommer i flera av artiklarna. 

 

Den största artikeln återfinns i Expressen den 24 juli 2011 och sträcker sig över fyra uppslag. 

Den inleds med en berättelse om några svenska tjejer som festat med Breivik vid ett tillfälle. 

Därefter intervjuas en tidigare granne som berättar att Breivik som 13-åring brukade klättra 

ner för stuprännan på natten och att han är ”chockad men inte förvånad” och att han när han 

tänker efter ”förstår att han är en person som kan begå ofattbara grymheter.” 56  Artikeln över-

går sedan till en berättelse som sträcker sig från Breiviks barndom och framåt och består av 

intervjuer av väninnor till gärningsmannens mamma, gamla klasskamrater, tidigare medlem-

mar i Fremskrittspartiet med flera som får ge sin bild av Breivik både som barn och i vuxen 

ålder. Medlemskapet i frimurarna nämns liksom att han enligt gamla klasskamrater aldrig haft 

någon flickvän. Han beskrivs som lite utanför och ”inte så populär bland tjejerna” som ung, 

men också som ”hygglig”.  

 

                                                                 

54 Melchior, Sigrid, ”Bilden av en massmördare” Göteborgs-Posten, 24 juli 2011. 
55 Ibid. 
56 Holmén, Christian, ”Svenskorna berättar: ”Vi festade med massmördaren””, Expressen, 24 juli 2011. 
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Breiviks träning behandlas och kallas för en ”besatthet” och gamla arbetskamrater berättar om 

en god medarbetare, samt uppger att de är chockade. Slutet av artikeln fokuserar på Breivik 

som högerextremist där det också nämns att han är konservativ och kristen. Det nämns också 

att han inte är tidigare känd av varken säkerhetspolis eller polis. 57 

 

Även om denna artikel är en av de mest fördjupande artiklarna i kategorin så säger den ändå 

något om spretigheten i innehållet, samt svårigheten att uttyda en enskild förklaringsmodell 

till Breiviks agerande. 

 

Ett annat exempel på spretigheten i materialet är Bilden av en massmördare i Göteborgs-

Posten där en kvinna från det gym där Breivik tränar uttalar sig om att han var muskulös och 

snygg. Det beskrivs hur han bodde hos sin mamma och att han varit medlem i ”det främlings-

fientliga Fremskrittspartiet” och dess ungdomsförbund. Samt att han skrivit inlägg på det 

svenska nazistiska forumet Nordisk.nu. Vidare står det att han på sin facebooksida skrivit att 

han ”är kristen, politiskt konservativ och singel. Han skriver att han är intresserad av politisk 

analys och att läsa och skriva.”. Det framgår även att han är medlem i en frimurarorden och 

att tidigare arbetskamrater på Telias callcenter har beskrivit honom som ”lugn och flitig” 
58

 

 

Ett av de tydligaste exemplen på hur många olika beskrivningar radas upp i ett stycke finns att 

finna i Licens för två vapen i Aftonbladet som inleds på samma sätt som föregående exempel 

med upplysningar om att gärningsmannen till exempel bott hos sin mamma och varit aktiv på 

högerextrema nätforum men som avslutas på följande vis: 

 

Anders Behring Breivik hävdar att han läst religion och finans, är kristen och singel. 

Dessutom säger han sig gilla jakt, litteratur, klassisk musik, Winston Churchill och da-

taspelet World of Warcraft. Samt tv-serier som True Blood och Dexter. 

Den 17 juli la han ut sitt första och hittills enda inlägg på Twitter, ett citat från den 

brittiske filosofen John Stuart Mill. 

– En människa med en tro är jämförbar med kraften hos 100 000 som bara har 

intressen, skrev han. 59 

                                                                 

57 Ibid. 
58 Melchior, Sigrid, ”Bilden av en massmördare”Göteborgs-Posten, 24 juli 2011. 
59 Tagesson, Pelle, Lindberg, Staffan, Dawod, Nivette, ”Licens för två vapen, Misstänkte mördaren bodde hos mamma, aktiv på nätet på 
högerextrema sajter”, Aftonbladet, 23 juli 2011. 
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Den vanligaste beskrivningen när Breivik beskrivs på flera sätt är Breivik som högerextrem 

och/eller islamfientlig och återfinns i nästan alla dessa artiklar. I ungefär hälften av artiklarna 

förekommer beskrivningar av Breivik som singel, spelare av World of warcraft. Andra åter-

kommande beskrivningar är konservativ, frimurare, kristen och boende hos sin mamma. 60 

2.4.2 Ideologi och förberedelser 

Dessa artiklar handlar dels om Breiviks politiska ideologi men också om förberedelserna inför 

dåden. Som källa används det som kallas manifestet, utom i vissa fall då det till exempel är 

Breiviks uttalanden i polisförhören eller häktningsförhandlingarna som är källan. 61  Detta sker 

på två sätt. Ett där uppgifterna i manifestet får stå oemotsagda och där Anders Behring Brei-

vik framställs som en målmedveten, ideologiskt övertygad person genom att hans ideologi 

och förberedelser förklaras. 62 Och ett där uppgifterna från manifestet ifrågasätts av antingen 

skribenten eller annan part. Ett exempel på det första sättet är Avslöjar dagboken, I terrorma-

nifestet beskriver han hur man gör terrorbrott i Expressen där allt från Breiviks klädsel, bil-

märke, träning och språkbruk beskrivs. Till skillnad från artiklarna där Breivik beskrivs på 

flera sätt motiveras dessa fakta som en del i Breiviks plan.  

 

Han beskriver också detaljerat hur han lyckades undgå upptäckt: ”Klädsel: Lacoste 

och liknande. Konservativa färger (billiga märken kommer inte vara lika potenta när 

det gäller att sända samma signaler som krävs för att lugna målet.)”  63  

 

På samma oemotsagda sätt presenteras Breiviks ideologiska övertygelse och politiska mål i 

till exempel Hans mål: Ett Europa utan islam, Manifestet innehåller motiv och utopier, i Af-

tonbladet där hela artikeln ägnas åt att beskriva vilka grupper som är Breiviks fiender och 

hans politiska mål om ett etniskt rensat Europa 2083. 64
  

 

                                                                 

60 Melchior, Sigrid, ”Bilden av en massmördare”, Göteborgs-Posten, 24 juli 2011och Tagesson, Pelle, Lindberg, Staffan, Dawod, Nivette, 

”Licens för två vapen, Misstänkte mördaren bodde hos mamma, aktiv på nätet på högerextrema sajter”, Aftonbladet, 23 juli 2011. 
61 Siksjö, Daniel, ”Kraven i cellen - Massmördaren visar ingen ånger i förhören: Jag skulle göra det igen”, Expressen, 26 juli 2011 och 
Holmqvist Anette, Lindberg Staffan, Einarssin Lina B, Orre Pontus, ”Ville veta hur många han dödat. – Anders Behring Breivik njöt av 

uppmärksamheten i rätten” Aftonbladet, 26 juli 2011. 
62 Dawod, Nivette, Stengård Mikael, Munck Anders, Sandin, ”Hans mål: Ett Europa utan islam Manifestet innehåller motiv och utopier: 

Dekommer fly som råttor”, Aftonbladet 25 juli 2011 och Siksjö, Daniel, Olofsson, Hans L, ”Avslöjar dagboken, I terrormanifestet beskriver 

han hur man gör terrorbrott”, Expressen 24 juli 2011. 
63 Siksjö, Daniel, Olofsson, Hans L,” Avslöjar dagboken, I terrormanifestet beskriver han hur man gör terrorbrott”, Expressen 24 juli 2011. 
64 Dawod, Nivette, Stengård Mikael, Munck Anders, Sandin, ”Hans mål: Ett Europa utan islam Manifestet innehåller motiv och utopier: 
Dekommer fly som råttor”, Aftonbladet, 25 juli 2011. 
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Han riktar sig till ”västeuropeiska patrioter” för att be dem om hjälp att sprida 

idéerna om hur ”kulturell marxism”, ”politisk korrekthet” och ”islamiseringen 

av Västeuropa” ska stoppas.  Elitens ideologi är ”multikultur” och ”politisk kor-

rekthet”, som han menar ger efter för aggressiva islamister. Hela Västeuropa ho-

tas och islam kommer att ta över hela världsdelen inom 150 år. Men om de re-

aktionära lyckas genomföra sin plan kan man nå ett etniskt rensat Europa 2083. 

65 

 

I det andra sättet undermineras Breivik med kommentarer av exempelvis skribenten. Ett ex-

empel återfinns i Dagens Nyheter där följande omdöme ges om manifestet: 

”DET ÄR 1 500 SIDOR AV HAT, långa ideologiska resonemang och bitvis förvirrande tan-

kar. ”. 66 

 

Även andra än skribenten ges utrymme att ifrågasätta manifestet.  I Aftonbladet berättas det 

om att Breivik enligt manifestet planerar att rymma, samt att han förberett det genom att bland 

annat grävt ner en låda med vapen, tält och annan utrustning. Detta kommenteras på följande 

vis: 

 

Utredarna förhåller sig skeptiska till sanningshalten i manifestet. 

– Vi vet inte vad som är fiktion och vad som är verklighet, men utifrån den existerande 

informationen har han varit ensam. Men vi kan inte vara tvärsäkra och utesluter inte 

att han har haft medhjälpare, säger en poliskälla till VG. 67 

 

Här ges inte utrymme för Breiviks manifest att stå oemotsagt och utredarna ges utrymme att 

ifrågasätta innehållet i manifestet till skillnad från de artiklarna där uppgifterna i manifestet 

får stå oemotsagda.  

 

Ett annat sätt varpå Breivik beskrivs som ideolog återfinns i Ville veta hur många han dödat. 

– Anders Behring Breivik njöt av uppmärksamheten i rätten, i Aftonbladet där Breivik enligt 

artikeln krävt att få läsa ur manifestet under häktningsförhandlingen. Här nämns delar av hans 

                                                                 

65 Ibid. 
66 Bondesson, Mikael, ”Breivik såg sig som en frontsoldat”, Dagens Nyheter, 25 juli 2011. 
67 Victorzon, Andreas Ekelund, Martin, ”Planen: Rymma – Så ska massmördaren Anders Behring Breivik slutföra sina attentat”, Aftonbladet 
27 juli 2011. 



 30 

ideologi, även om den inte är i fokus. Det blir också tydligt att Breivik har politiska idéer även 

om de inte tar lika mycket plats som de artiklar som uttalat handlar om hans ideologi. Här är 

det inte heller manifestet som är källan utan Breiviks egna uttalanden. 68 

 

Ideologi- och förberedelseartiklarna innehåller också inslag av våldsbeskrivningar. I dessa 

artiklar står det bland annat om att Breivik anser att förrädare ska straffas med döden och att 

han injicerat rent nikotin i ammunitionen för att öka dödligheten.69 I Breivik såg sig som front-

soldat i Dagens Nyheter återges från manifestet hur Breivik lurat myndigheterna för att få 

vapenlicens.  

På licensansökan skulle vapnet användas till hjortjakt. ”Det hade varit frestande 

att skriva sanningen… avrätta kulturmarxister/mångkulturella företrädare, för att 

se deras reaktion.” 
70 

2.4.3 Inte som oss 

Det som kännetecknar dessa artiklar är att Anders Behring Breivik framställs som någon som 

inte är som oss andra. Antingen som ”psykiskt sjuk” eller som ”ondskan” eller ”Djävulen”. 

Breiviks advokat kallas till exempel vid ett tillfälle för ”Djävulens advokat.71 I de artiklar som 

Breiviks advokat Geir Lippestad uttalar sig beskriver han sin klient som psykiskt sjuk och när 

han berättar om varför Breivik begått dåden klargör han tydligt att Breivik inte är som oss 

andra. Advokaten säger saker som ”I hans huvud var det nödvändigt”72 eller ” Han är i sin 

egen bubbla”. 73 Ett mer subtilt exempel är ”Eftersom han tror att han befinner sig i krig tyck-

er han också att han har rätt att döda.” . 74 Genom att påpeka att Breivik ”tror” att han befinner 

sig i krig är det tydligt att kriget inte finns på riktigt, utan bara finns i Breiviks hjärna. 

 

I dessa artiklar är det dock inte bara advokaten som ger sitt omdöme om Breivik, Ett medelål-

ders par utanför häktningsförhandlingen säger i Aftonbladet att de ”vill se hur ondskan ser ut” 

och en ung man i samma artikel säger ”Han representerar ondskan och han har träffat Norges 

                                                                 

68 Holmqvist Anette, Lindberg Staffan, Einarssin Lina B, Orre Pontus, ”Ville veta hur många han dödat. – Anders Behring Breivik njöt av 
uppmärksamheten i rätten” Aftonbladet, 26 juli 2011. 
69 Dawod, Nivette, Stengård Mikael, Munck Anders, Sandin, ”Hans mål: Ett Europa utan islam Manifestet innehåller motiv och utopier: 

Dekommer fly som råttor”, Aftonbladet, 25 juli 2011och Siksjö, Daniel, Olofsson, Hans L,” Avslöjar dagboken, I terrormanifestet beskriver 
han hur man gör terrorbrott”, Expressen 24 juli 2011. 
70 Bondesson, Mikael, ”Breivik såg sig som en frontsoldat”, Dagens Nyheter, 25 juli 2011. 
71 Lindberg, Staffan, ”Djävulens advokat. – Han ska försvara Anders Behring Breivik i rätten”, Aftonbladet, 27 juli 2011och Sandin Esbjörn, 
Tagesson Pelle, Hillergren Andreas, ”Drygt två tusen personer visar sitt ursinne utanför tingshuset” Aftonbladet 26 juli 2011. 
72 Ekström, Johanna, Siksjö, Daniel, ”Han sa go´natt och sköt, I natt erkände Anders: ”I hans huvud var det nödvändigt””, Expressen, 24 juli 

2011. 
73 Lindberg, Staffan, ”Djävulens advokat. – Han ska försvara Anders Behring Breivik i rätten” Aftonbladet, 27 juli 2011. 
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hjärta genom sina två attentat. Och han tror han är en hjälte. Nej, han är djävulen själv”. 75 Här 

framställs inte Breivik som psykiskt sjuk utan som ”ondskan” och ”djävulen själv”. Han har 

dessutom slagit till mot ”Norges hjärta” vilket förtydligar bilden av att han inte är en vanlig 

norrman utan något ondskefullt. I samma artikel kallas han även ”förrädare” och ”jävla mör-

dare” och enligt Advokaten är Breivik inte förvånad över mottagandet och fortsätter med ”han 

har en annan verklighetsuppfattning än andra människor”. 76  

 

Ett annat exempel på hur Breivik beskrivs som annorlunda eller inte som oss andra, är Bomb-

del i Sverige, Schenker i Karlstad lämnade ut delarna till Oslo.-terroristen: ”Han var arg och 

otrevlig”. 77 Artikeln handlar om Agneta Odhe, trafikchef på Schenker och hennes dotter som 

haft kontakt med Breivik i samband med att han hämtade bombdelar hos Schenker i Karlstad. 

 

När Breivik upptäckte att det saknades ett paket blev han ursinnig och tog ut sin 

aggression på personalen. 

- Han skällde ut tjejen i kassan. Att han blev arg kan jag ju egentligen förstå, det 

hade ju blivit fel med hans leverans. Men det är ovanligt att kunder som kommer 

hit är så arga, det brukar vara mest via telefon, säger Anna. 78 

 

Lite längre ned i samma artikel står det att gärningsmannen var trevlig vid deras andra möte 

och att de inte hade förväntat sig det.  

Det intressanta med exemplet är att gärningsmannens ursinnighet beskrivs som ovanlig i den 

situationen. Artikeln vill ha svar på om gärningsmannen har agerat konstigt.  

2.5 Terroristen  

Det finns ett sätt varpå gärningsmannen beskrivs som hamnar utanför kategoriseringen av 

artiklarna, och det är beskrivningen av gärningsmannen som terrorist. Skälet till detta är att 

det inte finns några artiklar där huvuddelen av artikeln handlar om att gärningsmannen är ter-

                                                                                                                                                         
74 Ibid. 
75 Sandin Esbjörn, Tagesson Pelle, Hillergren Andreas, ”Drygt två tusen personer visar sitt ursinne utanför tingshuset”, Aftonbladet, 26 juli 

2011. 
76 Ibid. 
77 Andersson, Anna, ”Bombdel i Sverige, Schenker i Karlstad lämnade ut delarna till Oslo.-terroristen: ”Han var arg och otrevlig”” Expres-

sen, 26 juli 2011. 
78 Ibid. 
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rorist. Istället återkommer beskrivningen av gärningsmannen som terrorist på olika sätt i 

samtliga kategorier. 

 

Ett exempel på hur gärningsmannen indirekt kallas terrorist illustreras lämpligtvis med det vi 

kallar överliggare. Som tidigare nämnts i metoddelen skriver Göteborgs-Posten ”TERROR-

DÅDEN I NORGE”. 79 ovanför alla artiklar redan första dagen. DN skriver samma sak från 

och med andra dagen och från tredje dagen skriver Aftonbladet ”TERRORDÅDET  I NOR-

GE” 80  Genom att dåden kallas terrordåd blir följaktligen gärningsmannen en terrorist och 

eftersom dessa överliggare ligger över samtliga artiklar i tre av de undersökta tidningarna från 

och med tredje dagen innebär redan detta att bilden av gärningsmannen som terrorist ingår i 

en stor del av materialet. 

 

Beskrivningen av händelserna som terrordåd återkommer dock även i artiklarna. 

Göteborgs-Posten skriver till exempel.”Det var under söndagen som den sverigedemokratiske 

kommunpolitikern publicerade ett inlägg på sin blogg om terrordådet i Norge” 81 och i Ex-

pressen står det ” I flera år planerade han sitt terrordåd och filade på ett 1500 sidor långt ter-

rormanifest.”. 82 

 

Gärningsmannen kallas också direkt för terrorist i flera artiklar. Ett tydligt exempel är Så blev 

han terrorist 83 i Aftonbladet där själva rubriken talar om att Breivik är terrorist. Ett annat ex-

empel återfinns i Dagens Nyheter som skriver om hur Breivik beskrivit Sverigedemokraterna 

positivt i sitt manifest och hur ”Kopplingen med den norske terroristen kan ställa till problem 

för partiet”. 84 

 

Endast i undantagsfall ges en förklaring av vad som menas med terrorism. I Experter: Terro-

rist är rätt ord i Dagens Nyheter den 26 juli 2011 får två experter på högerextremism uttala 

sig. Båda framställer terrorism som ett dåd med politiska motiv. Journalisten och författaren 

Anna-Lena Lodenius säger till exempel: 

                                                                 

79 Göteborgs-Posten, 22 juli 2011. 
80 Aftonbladet, 23 juli 2011 och Aftonbladet 25 juli 2011 och Dagens Nyheter, 23 juli 2011 och Dagens Nyheter, 24 juli 2011. 
81 Olsson, Daniel, ”Massakern är mångkulturens fel”, Göteborgs-Posten, 27 juli 2011. 
82 Hamadé, Kassem, ”Han hatar feminister, Lade 300 000 euro på sitt manifest mot politiker: ”Jag har lyckats hålla mig motiverad i mer än 
nio år””, Expressen, 24 juli 2011. 
83 Lindberg Staffan, Röstlund Lisa, Sandberg, Mattias, Strömberg Niklas ”Så blev han en terrorist Anders Behring Breivik bodde hos sin 

mamma – för att spara till massakern”, Aftonbladet, 25 juli 2011. 
84 Kärnman, Jens, ””Populister trängda efter attentaten””, Dagens Nyheter, 26 juli 2011. 
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– Jag tycker också det är konstigt att man inte skulle använda ordet terrorist för 

att beskriva honom. Det förväntas väl att man har något slags samhällsomstör-

tande idé och syfte med terrorism, och efter att manifestet har presenterats är 

det ganska uppenbart att han hade en politisk plan, säger hon. 85 

 

Detta är dock ett undantagsfall och det vanliga är att ingen förklaring ges till begreppet terro-

rism. 

Det finns exempel på att terrorism som sådan inte kopplas ihop med dess motsvarighet terro-

rist. I vissa artiklar står det i överliggaren ”TERRORDÅDEN I NORGE” men Anders Beh-

ring Breivik nämns endast som mördare eller något annat. 86 

                                                                 

85 Löfgren, Emma, ”Experter: Terrorist är rätt ord”, Dagens Nyheter, 26 juli 2011. 
86 Hellsten, Johanna, ”Vi hade kanske fyra sekunder på oss medan han laddade om. - Stine Brandvik, 17 räddade en liten pojke undan Anders 

Behring Breiviks kulor, Här hyllas mor Utøya av dottern”, Aftonbladet 27 juli 2011. 
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3 ANALYS 

 

I denna del av studien analyseras vilka bilder av gärningsmannen som finns i materialet och 

därmed utgör en del av mediediskursen. Kategoriseringen av artiklar hjälpte oss att få en 

överblick av materialet och därmed förstå vilka bilder som finns. Eftersom studien görs med 

ett diskursivt perspektiv analyseras resultatet utifrån vad som är möjligt och inte möjligt att 

berätta om gärningsmannen. 

3.1 Förklaringsmodeller och mediediskurs 

För att förstå hur gärningsmannen förklaras är det viktigt att analysera beskrivningarna och 

sammanhanget gärningsmannen beskrivs i. Förklaringarna till gärningarna är en del av hur 

han beskrivs och är tätt sammankopplad med det journalistiska arbetet. Hur gärningsmannen 

beskrivs som till exempel en sjuk eller störd person fungerar i rapporteringen som förklaring 

till varför han gjorde som han gjorde. 

 

Konstaterandet att en gärningsman tros vara psykiskt sjuk får snabbt besvara den 

journalistiska frågan ”varför” när ett våldsdåd har inträffat. Ibland sätter konsta-

terandet punkt för artikeln. Den psykiska sjukdomen blir skenbart förklaring 

nog. 87 

 

Eftersom syftet med denna studie dels är att förstå på vilket sätt gärningsmannens handlande 

ges förklaringar, måste också själva mediediskursen, att han beskrivs utifrån förklaringar, stå 

till grund för analysen. Det kan till exempel handla om att veta vilka experter som uttalar sig i 

artiklarna. Citatet är hämtat från en studie som undersöker vilka typer av psykiatriska experter 

som uttalar sig, vilket inte vi går in på i denna studie. Det tjänar ändå sitt syfte att beskriva att 

vissa typer av experters uttalanden ger just dem tolkningsföreträde. 

                                                                 

87 Rasmussen, Höijer, 7. 
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Rättspsykiatriker och allmänpsykiatriker är de experter som dominerar i medier-

na. Dominansen medför ett tolkningsföreträde efter våldsdåden…//..Det blir så-

ledes med en del av den psykiatriska professionens tankesätt och termer den 

psykiska sjukdomen definieras och orsaker artikuleras. 88 

 

Ylva Brune har skrivit studien Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandra-

re", flyktingar och rasistiskt våld, som bland annat handlar om hur tre våldsrelaterade händel-

ser på 70-, 80-, och 90-talet, som är kopplade till rasism, skildrades i medierna. Här ges ett 

exempel på hennes analys av rapporteringen vid den ena händelsen. I och med att händelserna 

beskrivs bero på rasism och eftersom medierna har en idé om att rasism är någonting icke 

önskvärt ser analysen ut så här: 

 

Ideologiskt intressant i nyhetsmediernas insatser i samband med händelserna i 

Mellerud är kombinationen av starkt engagemang mot rasism, journalistisk 

självständighet och dramaturgisk säkerhet, och en samtidig osäkerhet i förhål-

lande till vad rasism är och hur rasistiska yttringar ska beskrivas. …//… Analy-

ser av rasismens orsaker och utbredning är frånvarande och det framstår som 

oklart vad det skulle innebära att komma till rätta med rasism. Mediernas osä-

kerhet är sannolikt en avspegling av en institutionell osäkerhet kring hur rasis-

tiska yttringar bör tolkas och bemötas. 89 

 

På liknande sätt som rasism beskrivs i citatet kan terrorism förstås i denna uppsats. Eftersom 

det tas upp som en förklaring, eller i alla fall en klassificering av dåden, skulle osäkerheten i 

att konsekvent använda ordet, eller att inte närmare beskriva det, kunna vara en del i medie-

diskursen. Osäkerheten i hur dåden ska förstås eller i alla fall beskrivas, kan ha att göra med 

en institutionell osäkerhet i hur till exempel terroristens, högerextremistens eller den psykiskt 

störda eller sjuka personens våldsdåd bör förstås. Det kan vara ett uttryck för osäkerhet i be-

greppsdefinitioner som gör att rapporteringen blir så skiftande och gärningsmannen därmed 

beskriven på så många sätt.  

                                                                 

88 Ibid. 11. 
89 Brune, 161. 
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3.2 Gärningsmannen som ondskan 

När gärningsmannen inte beskrivs närmare och sätts i relation till något annat, till de som flyr 

eller till exempel beskrivs i förhållande till demokrati och öppenhet, blir han i mer eller 

mindre tydliga termer beskriven som ondskan. Ibland på ett direkt sätt, genom att han sätts i 

opposition till de som arbetar för demokrati och öppenhet. I vissa fall genom att bli 

anonymiserad. Likt Brunes slutsats om hur rasism och rasister sätts i relation till “oss andra” 

blir gärningsmannen satt i relation till det goda samhället. 

 

Med demonisering menas ofta i första hand en reduktion av det beskrivna till 

några få djävulska egenskaper…//…Demoniseringen arbetar liksom andra for-

mer av andrande, i två riktningar, där normkategorierna befrias från de egenska-

per som tillskrivs den Andre. Skillnader mellan ”oss” och ”dem” framträder som 

motsatser. Som Anders Lange (1992:12) har påpekat, så verkar substantivering-

en av en människa som ”rasist” medföra en syn på vederbörande som en viss 

sorts människa. 90 

 

Det finns tecken på demonisering av gärningsmannen i materialet. Eftersom han ibland skild-

ras som ondskan fördjupas inte resonemanget. En mördare blir med allehanda beskrivningar, 

såsom exempelvis ”dödade urskiljningslöst” beskriven som ”den Andre” och framför allt som 

”den onde Andre”. På så sätt sätts han i relation till oss andra även om han knappt beskrivs 

alls i texten.  Men det är inte bara när gärningsmannen är i bakgrunden som han beskrivs på 

detta sätt. Också i berättelserna av hur advokaten väntas tycka illa om honom, genom att det 

står ”Djävulens advokat”, i en av överskrifterna, blir han den onde. Eftersom gärningsmannen 

beskrivs som en djävul, och inte ges en mer fördjupad framställning, blir beskrivningen också 

en förklaring. Att materialet är hämtat från en så kort tidsperiod och dessutom precis efter att 

dåden inträffade, kan påverka rapporteringen. Snabba beslut, kort deadline, bristande resurser, 

den extrema händelsens chockeffekt med mera kan också vara orsak till hur rapporteringen 

ser ut. 

                                                                 

90 Brune, 172. 
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3.3 Inte som oss – som oss 

I flera artiklar där gärningarna förklaras återkommer upplysningen om att gärningsmannen är 

en norrman. Skälet till att medierna måste skriva ut att dåd som utförts i Norge begåtts av en 

norrman kan ses i ljuset av att medierna till en början spekulerade i att islamister låg bakom 

dåden. 91 Alltså blev beskrivningen av gärningsmannen som norrman i förlängningen en be-

skrivning av att gärningsmannen inte var en islamist.  

 

I resultatkapitlet Inte som oss framställs Anders Behring Breivik som någon som skiljer sig 

från oss eller från det normala, bland annat genom att han påstås vara psykiskt sjuk. Den psy-

kiska sjukdomen står ensam som förklaring och ingen fördjupning ges till varför eller hur den 

psykiska sjukdomen skulle ligga bakom dåden. 92 Enligt Rasmussen och Höijer är detta ett 

exempel på en dispositionell förklaringsmodell där våldsbrottet och personen skiljs från sitt 

sociala sammanhang. 93 

 

Ofta beskrivs ett brott och vidare att gärningsmannen kan vara psykiskt sjuk el-

ler de facto är det. De psykiska symptomen presenteras i lekmannamässiga ter-

mer eller professionella som en direkt orsak till ett våldsbrott. 94  

 

Som undersökningen visat är dock beskrivningen av Anders Behring Breivik som psykiskt 

sjuk ganska ovanlig även om den förekommer. En mycket vanligare beskrivning är skildring-

en av gärningsmannen som personlighetsstörd. 95 Rasmussen och Höijers resonemang funge-

rar dock lika bra på beskrivningen av Anders Behring Breivik som personlighetsstörd efter-

som det beskrivs som orsak till brottet. Även om somliga experter blandar personlighetsstör-

ningen som förklaring med uttalanden om att gärningsmannen också haft en stark övertygelse.  

 

Här finns också en parallell till i Falkhemier och Mithanders studie Bilden av nynazism i någ-

ra svenska tidningar och bilden av ”Den våldsdyrkande terroristen” som anses vara ” mer 

                                                                 

91 Höglund, Jan, Massakern på Utøya, Skytten är en norrman, Göteborgs-Posten, 23 juli 2011. 
92 Se resultatdelen: Inte som oss. 
93 Rasmussen, Höijer, 6. 
94 Ibid. 
95Se resultatdel: Expertutlåtanden. 
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hängiven åt våldshandlingar än åt ideologiska manifestationer” och är ”psykiskt störd och 

farlig”. 96 

3.4 Ett större hot 

I kategorin Relaterade grupper, organisationer och personer sammankopplas olika högerex-

trema organisationer och mindre organiserade grupper i bland annat Sverige och Storbritanni-

en med gärningsmannen. Det handlar om att gärningsmannen nämnt dem i sitt manifest, att 

personer länkat till bloggar som misstänks vara skrivna av honom eller att de påstås ha haft 

kontakt eller träffats. Det förekommer också spekulationer om misstänkta medhjälpare.97 Det-

ta skapar en bild av ett hot som är större än Anders Behring Breivik som person eftersom gär-

ningsmannen inte är ensam. Denna bild påminner om bilden av ”Den världsomspännande 

konspirationen” i Falkhemier och Mithanders studie Bilder av nynazizm i några svenska tid-

ningar som handlar om olika nätverk som den svenska nynazismen påstås ingå i.98  

3.5 Den ideologiske gärningsmannen 

Det är i mediediskursen möjligt att beskriva Anders Behring Breivik som ideologiskt överty-

gad gärningsman. Denna bild påminner om bilden av Den demoniske Führern i studien av 

rapporteringen om den svenska nynazismen. Den demoniske Führern fokuserar på ”den ideo-

logiska och intellektuella övertygelsen hos nazisterna”.  Enligt författarna gränsar ”Den de-

moniske Führern” också till en annan bild som kallas ”den våldsdyrkande Terroristen” efter-

som ideologin ofta kopplas samman med våld och terror.” 99 Detta stämmer väl överens med 

hur Breivik både framstår som en ideologiskt övertygad, och en intellektuellt utvecklad per-

son med avancerade planer. 100 

 

Det stämmer också att Anders Behring Breiviks ideologi kopplas ihop med våld och terror. 

Det framgår bland annat i artiklar som behandlar gärningsmannens ideologi, att förrädare en-

ligt gärningsmannen ska straffas. Även artiklarna om förberedelser innehåller våldsinslag som 

                                                                 

96 Falkheimer, Mithander, 27. 
97 Se resultatdel: Relaterade grupper, organisationer och personer. 
98 Falkheimer, Mithander, 28. 
99 Ibid. 25-26. 
100 Se resultatdelen Ideologi och förberedelser. 
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att gärningsmannen bland annat injicerat rent nikotin i ammunitionen för att åstadkomma så 

stor skada som möjligt. 101 

3.6 Flera förklaringsmodeller 

Anders Behring Breivik får flera beskrivningar och tillskrivs flera olika egenskaper. Eftersom 

ingen av dessa beskrivningar eller egenskaper ges någon större vikt och ibland bara blir attri-

but uppradade efter varandra är det svårt att avgöra vad som anses vara en förklaringsmodell.  

 

Inom mediediskursen lyfts alltså flera beskrivningar och egenskaper fram utan att värderas. 

Genom att journalisten i en artikel om en gärningsman tar upp aspekter som att gärningsman-

nen är singel, kristen, politiskt konservativ och spelare av World of Warcraft kan dessa aspek-

ter anses säga något om varför gärningsmannen gjort som han gjort. 

 

I Rasmussen och Höijers studie får som tidigare nämnts den psykiska sjukdomen stå som en-

sam förklaring till de våldsdåd som begåtts. I deras studie anges den psykiska sjukdomen som 

en direkt orsak till att våldsdådet begåtts och gärningsmannen ”är sin psykiska sjukdom” och 

begår därför våldsbrott. De hävdar också att gärningsmannen och den psykiska sjukdomen 

skiljs från sitt sociala sammanhang och att orsak och verkan inte synliggörs utan ” lämnas i ett 

oklart, diffust töcken ”. Våldet blir därför ett obegripligt fenomen som skiljts från sin kontext. 

102 

 

Även om ingen av beskrivningarna i Flera beskrivningar i en anges som direkt förklaring av 

dåden är Rasmussen och Höijers tankegångar intressanta när dessa analyseras. Genom att be-

skrivningar av gärningsmannen som högerextrem, politiskt konservativ, singel, kristen, spela-

re av World of Warcraft med mera förekommer i artiklarna utan att problematiseras eller för-

djupas får de liksom den psykiska sjukdomen stå oemotsagda som åtminstone en möjlig för-

klaringsmodell. 103 

                                                                 

101 Se resultatdel Ideologi och förberedelser. 
102 Rasmussen, Höijer. 6. 
103 Se resultatdel: Flera beskrivningar i en. 
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3.7 Terroristen 

Som framgår av resultatdelen kallas dåden återkommande för terrordåd och gärningsmannen 

för terrorist även om det sistnämnda inte är lika vanligt förekommande. Endast i undantagsfall 

ges en förklaring till vad terrorism är 104 På samma sätt som den psykiska sjukdomen i Ras-

mussen och Höijers studie får stå som förklaringsmodell till våldsbrottet kan terrorismen sä-

gas fungera som förklaringsmodell här, även om det är otydligt vad terrorism egentligen är, då 

det inte beskrivs närmare.  

 

Ett annat sätt att se på saken är att eftersom begreppet terrorism förekommer på ett övergri-

pande sätt i hela rapporteringen innebär det att terrorismen och till viss del terroristen, blir en 

beteckning på dådet eller gärningsmannen. Oavsett vilka förklaringsmodeller som ges till då-

det beskrivs det som ett terrordåd, vilket tyder på att terrorn är det som förklaras, snarare än 

det som förklarar. 

 

                                                                 

104 Löfgren, Emma, Experter: Terrorist är rätt ord, Dagens Nyheter 26 juli 2011. 
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4 SLUTSATSER 

Att en eller flera beskrivningar av gärningsmannen fungerar som konstaterande till varför 

gärningsmannen begick dåden, är studiens viktigaste slutsats. Att rapporteringen innehåller så 

blandade bilder av gärningsmannen och att begreppen inte beskrivs närmare, kan bero på en 

begreppsförvirring och en rädsla i att kategorisera dåden och gärningsmannen utifrån givna 

kategorier. Istället för att välja ut en förklaringsmodell eller en beskrivning använder medier-

na flera olika. Detta kan möjligen i sin tur leda till att de olika förklaringsmodellerna försva-

gas, då ingen tillskrivs någon extra tyngd. 

Ett av de sätt gärningsmannen förklaras på är att han beskrivs som ondskan till exempel i 

form av en djävul, och inte ges mer fördjupad framställning. Han sätts därmed i relation till 

”oss andra”. På samma sätt sätts han i kontrast till oss andra när han kallas psykiskt sjuk eller 

personlighetsstörd. Det psykiska tillståndet blir därmed orsak till brottet. Men även andra be-

skrivningar av gärningsmannen fungerar som orsaksförklaring.  

En delvis motsatt bild är den om att gärningsmannen är en ideologiskt övertygad, rationell 

och kallkylerande person. Den är besläktad med bilden av att hotet är större än från en ensam 

gärningsman genom att han beskrivs ha haft kontakt med ideologiskt likasinnade personer. 

Men också att andra människor delar hans idéer oberoende av honom. Detta öppnar upp för 

möjligheten att gärningsmannen är del i ett större hotfullt sammanhang.  

Eftersom ingen av beskrivningarna är dominerande i rapporteringen är det svårt att avgöra vad 

som anses vara en förklaringsmodell till brottet. Det verkar ändå som att terrorism och terro-

rist inte likställs med de andra förklaringsmodellerna. Istället tycks terrorismen vara den hand-

ling som ska förklaras, snarare än ett begrepp som ska förklara. Detta eftersom det genomsy-

rar alla andra förklaringsmodeller.  
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5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Ett förslag på tidigare forskning är att utvidga den undersökta perioden för att se hur rapporte-

ringen förändras över tid. 

Ett annat förslag är att undersöka den opinionsjournalistik som inte undersöktes i denna stu-

die. Den skulle tillföra ett perspektiv på studien som nu inte belyses, att det pågick en medie-

kritisk debatt kring förklaringar till dåden. 

En jämförande studie mellan det självmordsdåd som Sverige fick uppleva i december 2010, 

när Taiwour Abdullwahab sprängde sig själv, och Anders Behring Breiviks dåd, skulle kunna 

vara intressant ur perspektivet att det mellan dem finns en ideologisk och religiös förklaring, 

som har beskrivits i medierna på olika sätt. På vilka sätt är rapporteringen lika och på vilka 

sätt skiljer den sig åt skulle vara intressant att undersöka.  
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Jacobsson, Susanne, ”Adrian var centimeter från att dö i massakern”, Dagens Nyheter, 24 juli 2011 
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Petersson, Torbjörn, Alla kommer nära sorgen, Dagens Nyheter, 24 juli 2011 
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Lagerfors, Johanna, Idag känns allt overkligt, Göteborgs-Posten, 24 juli 2011 
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Aftonbladet 
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Victorzon, Andreas, Han sköt in i rummet: Här gömde sig ungdomarna i panik. Aftonbladet 25 juli 2011 
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Expressen  

 
Josefsson, Jessica, Här rusar de mot sin räddning, Expressen, 25 juli 2011 
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Danielson, Kerstin, Så talar du med barn om terror, Aftonbladet, 26 juli 2011 
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borgs-Posten 27 juli 2011  
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Aftonbladet 

 

Bergfeldt, Carina, Greps på 2 minuter, Aftonbladet, 27 juli 2011 
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Behring Breiviks kulor, Här hyllas mor Utøya av dottern, Aftonbladet 27 juli 2011  
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27 juli 2011 
 

Syrén, Mikael ”Redan som femåring ville Anders bli statsminister”, Expressen, 27 juli 2011 
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Siksjö, Daniel,”Hans önskan: Bära uniform i rätten idag”, Expressen, 25 juli 2011 
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märksamheten i rätten Aftonbladet, 26 juli 2011  
 

Sandin Esbjörn, Tagesson Pelle, Hillergren Andreas, Drygt två tusen personer visar sitt ursinne utanför tingshuset Aftonbladet 26 juli 2011  
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Siksjö, Daniel, Utpressar polisen, Massmördarens krav för att avslöja de två terrorgrupperna, Expressen, 27 juli 2011 
 

Siksjö, Daniel, Kropps-besatt, Barndomsvännen om hur terroristen plastikopererade sig, Expressen, 27 juli 2011 
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