
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentärfilmens 

generaliseringar. 

– Medieframställningen av norska terrordådens 

offer ur ett genusperspektiv. 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Magisteruppsats 15 hp | Höstterminen 2013 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Victoria Rosenström 

Handledare: Jan-Olof Gullö 

 



2 
 

Abstract 

Studiens syfte var att ur ett genusperspektiv, med hjälp av i huvudsak semiotisk text- och 

bildanalys samt kompletterande diskursanalys, undersöka hur kvinnor och män framställts i 

tre dokumentärfilmer. Dokumentärfilmen har valts som medium i syfte att undersöka hur 

genus hanteras i en mediestruktur där utrymme för eftertanke kring innehållet kan förmodas 

finnas hos skaparna. Detta i motsats till det snabba reportageformatet ämnat för 

nyhetssändningar, där så kallad genusslentrian kan tänkas förekomma i och med brist på tid 

för eftertanke. Filmerna har behandlat de händelser som kom att kallas ”de norska 

terrordåden” som drabbade Norge den 22 juli 2011, där en ensam man utlöste en bomb i 

norska regeringskvarteret i Oslo samt utförde en omfattande skjutning på norska ön Utöya, 

där 69 personer då eller senare omkom. Undersökningen har behandlat intervjusituationer 

med överlevande från dessa två händelser.  

 

Uppsatsen är kvalitativ i meningen att semiotisk bild- och textanalys har utgjort grunden för 

analysen av materialet. Diskursanalys har använts för kategorisering av offerroller som kunnat 

urskiljas genom bild- och textanalysen. I framställningen av de överlevande offren efter 

skjutningarna på Utöya och bombningen i Oslo tenderade de analyserade dokumentärfilmerna 

att i hög grad skapa en enhetlig offerkategori, på många sätt avskalad från kön, där de 

inblandade tillsammans fyllde luckorna för händelsekedjan. Var och en av de överlevande 

fyllde sin funktion för berättelsen, antingen som stämningsskapare eller som representanter 

för ett visst skeende i händelseförloppet. Ur genusaspekt kunde en vilja urskiljas hos 

filmskaparna att i vissa fall framhäva de kvinnliga offrens styrka och beslutsamhet och de 

manliga offrens känslighet, något som på flera vis kan sägas utmana rådande genusnormer. 
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1. Inledning 

 

Innehållet i det inledande avsnittet syftar till att förklara, förtydliga och ge bakgrund åt varför 

avsikten med uppsatsen är relevant, och centrerar detta till normaliserade kvinnliga respektive 

manliga offerroller.  

Utifrån den allmänna bilden av det kvinnliga offret, med antagandet att en man är 

gärningsman, porträtteras hon allt som oftast svag, försvarslös. Hon är fysiskt svagare än 

gärningsmannen och ständigt utsatt för en potentiell katastrof i och med att vilken man som än 

skulle vilja göra henne illa skulle kunna göra det, i kraft av sin egen styrka. Det kvinnliga 

offret finns det måhända en tydligare föreställning av i samhället än det manliga. Det kan 

därför vara relevant att fråga sig vad som händer när både män och kvinnor är inblandade i en 

händelse där de faller offer för samma gärningsman, samt att ur ett genusperspektiv undersöka 

hur en sådan händelse porträtteras inom journalistiken. Uppsatsen har för avsikt att behandla 

de här frågorna i området av ett längre format kopplat till journalistiken som form - 

dokumentärfilmen. 

 

1.2 Uppsatsens disposition och språk 

Innehållet för den här studien är uppdelat i tre huvuddelar. Varje del inleds med en 

redogörelse för var huvudrubriks efterföljande disposition samt med en kort sammanfattning 

av det fundamentala i innehållet. Även en del underrubriker återföljs med en kort metatext, 

där det för tydlighetens skull kan upplevas meningsfullt. 

 

Vart namn markeras kursivt vid det tillfälle då det först uppkommer i texten eller skrivs ut 

helt, såsom för- och efternamn, men i de fall då endast efternamn nämns och vid upprepade 

tillfällen i texten tillämpas inte detta. Var titel, vare sig det rör en bok, en film eller dylikt 

markeras genomgående kursivt. 

 

1.3 Bakgrund 

Avsnittet är uppdelat i fem underrubriker, där avsikten är att inledningsvis behandla den 

händelse som ligger till grund för uppsatsens frågeställningar och generella ämne, de i 

allmänna termer kallade terrordåden i Norge den 22 juli 2011. Därtill tas ämnena genus i 
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media och dokumentärfilmens struktur upp. Därefter problematiseras och sammankopplas två 

centrala begrepp för studien, dokumentärfilm och journalistik, för att förklara i vilken mån 

arbetet med dokumentärfilm kan vara besläktat med journalistiskt arbete och varför studier av 

dokumentära filmer är relevant i journalistikforskningen. Till slut presenteras de 

dokumentärfilmer som används till uppsatsen. 

1.3.1  Attentaten i Norge 

Händelserna som ligger till grund för den här studien skedde i Norge 2011 och blev till en 

mycket uppmärksammad världsomspännande nyhet. Det handlade om ett tvådelat 

terrorattentat, dels riktat mot regeringskvarteret i centrala Oslo och dels mot det norska 

Arbeiderpartiets ungdomsförbund Arbeidernes Ungdomsfylkings sommarläger som anordnas 

varje år på ön Utöya (Utøya - norsk stavning). Det detonerade på eftermiddagen den 22 juli 

2011 en bilbomb på Grubbegatan i Oslo och ett par timmar därefter påbörjades en 

skottlossning mot ungdomar och vuxna på Utöya. Anders Behring Breivik, en norrman som 

greps i samband med skottlossningen på ön, har erkänt att han låg bakom både explosionen i 

Oslo och skjutningarna på Utöya. Åtta personer dog i explosionen och 69 dödsoffer 

relaterades till skjutningarna på ön, varav 34 av dem var mellan 14 och 17 år gamla. 

Sammanlagda summan av skadade utan dödlig utgång uppskattades till 242 personer, 209 i 

Oslo och 33 på Utöya.
1
 

 

Anders Breivik dömdes den 24 augusti 2012 till 21 års förvaring, vilket innebar fängelse med 

möjlighet till förlängning om hot mot samhället fortfarande kan misstänkas efter 

fängelsetidens slut. Breiviks dom är det strängaste straff som i dagsläget går att få i Norge.
2
 

Innan domen föll utreddes Breiviks psykiska hälsa, som en del i den juridiska processen, där 

först en rapport av två rättspsykiatriker presenterades, med utlåtandet att Breivik led av 

paranoid schizofreni. Stark kritik riktades mot rapporten och den 10 april 2012 presenterades 

en ny undersökning, konkluderande att Breivik var psykiskt tillräknelig och därmed kunde 

dömas till fängelse.
3
 

 

Orsaken till terrordåden visade sig vara av ideologisk karaktär. Expressen skrev den 24 juli 

2011 att Breivik enligt norska medier ska ha visat intresse för högerextremistiska eller 

                                                             
1 BBC News. Norway attacks: Breivik charged with terror attacks. 2012 
2
 SvD. Breivik döms till förvaring i 21 år. 2012 

3 Expo. Breiviks terrordåd var ideologiskt. 2012 
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nynazistiska miljöer redan i 18-årsåldern. Breivik var politiskt aktiv sedan tonåren då han 

anslöt sig till Framstegspartiet där han var aktiv i flera år. Först senare, åren innan händelserna 

i Oslo och på Utöya, verkar en mer extrem ideologisk förvandling ha skett. I tidningen 

Aftenposten beskrivs emellertid Breivik som en person på den yttersta högerkanten, men inte 

som en del av extremhögern.
4
 Daniel Poohl sammanfattade i tidningen Expo, april 2012, 

Breiviks ideologiska tillhörighet till den antimuslimska miljön, där muslimer, politiker, 

journalister och ”kulturmarxister” är fienden. Därigenom skulle Västeuropas regeringar vara 

fiender eftersom de infiltreras av ”kulturmarxister”, vilka hjärntvättar och ödelägger det 

etniskt norska. Expo beskrev Breivik som ensam i sin handling, men inte ensam om sina 

idéer. Den idégemenskap som pekas ut är den så kallade counterjihadrörelsen, där Breivik ska 

ha hämtat inspiration och där han ansåg sig höra hemma. Han delade rörelsens idé om ett krig 

mot islam, men valde till skillnad från counterjihadrörelsens propagandister att gå från ord till 

handling. Han tog varningsropen om att Europa står på ruinens brant på största allvar. När 

andra sa att det snart är försent, att muslimerna snart tagit över, valde han att försöka göra 

något åt saken.
5
 

 

Breivik beskrev sin högerextrema militanta ideologi i ett kompendium av texter med titeln 

2083: A European Declaration of Independence, som han distribuerade elektroniskt på dagen 

för attackerna.
6
 I det så kallade manifestet lade han ut sin världsbild, vilket inkluderade 

islamofobi, stöd för högerextrem sionism och motstånd mot feminismen. Som tidigare 

beskrivits utpekades islam och den ”kulturella marxismen” som "fienden", och Brevik 

argumenterade i sitt manifest för utplåningen av det han kallar "Eurabia "och mångkultur, 

samt argumenterade för utvisning av alla muslimer från Europa. Slutligen skrev Breivik även 

att hans främsta motiv för terrordåden var att marknadsföra sitt manifest.
7
 

 

1.3.2 Genus i media 

Genus produceras och reproduceras hela tiden i tidningar, radio och TV, och behöver inte ske 

medvetet, utan kan präglas av genusslentrian, dvs. vanemässiga, omedvetna, oreflekterade och 

upprepade skildringar av manligt och kvinnligt.
8
 Det får antas att en genusmedvetenhet i allra 

högsta grad existerar i nyhetssammanhang, men som inte osannolikt skulle kunna bli lidande 

                                                             
4
 Expressen. Från blyg pojke till massmördare – här är berättelsen om Anders Behring Breivik. 2011 

5
 Expo. Breiviks terrordåd var ideologiskt. 2012 

6 The Jerusalem Post. Norway attack suspect had anti-Muslim, pro-Israel views. 2011 
7
 Bloomberg. Norway shooting suspect Breivik is ordered into isolation for four weeks. 2011 

8 Abrahamsson & Waara, 5 
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inom det ”snabba formatet”, där tid är en bristvara och standardlösningar vardag. I 

examensuppsatsen Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? studeras kvällspressens 

artiklar från tiden strax efter terrordåden i Norge, ur ett genusperspektiv. Stereotypa 

skildringar förekom på ett flertal plan, men kanske kan också en del av dessa relateras till 

arbetsformatet i sig, och de villkor som journalister arbetar under. Att undersöka ett annat 

medieformat vore därför intressant i sammanhanget. Den här studien ämnar ta reda på hur 

genus hanteras i en mediestruktur där utrymme ges för större begrundande av innehållet. 

Därför har dokumentärfilmen valts som medium till undersökningen.  

 

I boken Att göra TV-program presenterar också författaren Kristin Olson dokumentärfilmaren 

Kåge Jonsson. Han tar upp flera viktiga aspekter om hur dokumentärfilmare arbetar för att 

vinkla en slags verklighet.
9
 I och med att det existerar en medvetenhet i val av ”vinkling” är 

det måhända befogat att undersöka vilka medvetna val som då kan skönjas vad gäller 

framställandet av det manliga och det kvinnliga. När det idag finns en stor allmän 

medvetenhet om påverkan generellt och genusdebatten varit närvarande på många 

arbetsplatser bör det antas att filmskapare inte bara omedvetet följer schablonbilder eller 

schablonframställningar av manligt och kvinnligt. Så kallad genusslentrian borde därför 

skarpt kunna reduceras i det längre formatet. Det vore därmed intressant att se hur väl det 

antagandet stämmer överrens med verkligheten i tre dokumentärfilmer. 

 

1.3.3 Dokumentärfilmens struktur 

Formatet på dokumentärfilm kan se ut på en del olika vis. Speakerröst kan till exempel 

användas eller inte användas, intervjufrågor kan höras eller inte höras.
10

 Reportern eller 

filmskaparen kan välja att visa sitt eget deltagande eller att söka förmedla en känsla av att 

publiken är betraktare av ett skeende som inte har regisserats. En välkänd dokumentär stil kan 

för sakens skull kort nämnas som exempel, kallad fly-on-the-wall, där strävan är att kameran 

inte ska märkas av. Filmaren och kameran ska finnas med i rummet utan att ingripa, endast 

registrera. Den här stilen kommer ur traditionen kring free cinema, en titel som skapades på 

1950-talet för att förändra dåtidens dokumentärfilm och har i hög grad inte minst präglat 

svensk dokumentärfilmstradition sedan dess. I Sverige blev begreppet starkt förknippat med 

                                                             
9
 Olson, 40ff 

10 Olson, 38 
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idén att dokumentärfilmer inte behövde visas i undervisande, pedagogiskt syfte, utan som 

nyfiket iakttagande av verkligheten.
11

 

 

De tre dokumentärfilmer som använts till den här studien har flera berättartekniska skillnader. 

Bland annat används speakertext i brittiskproducerade Den norske terroristen, men har 

uteslutits i de två norskproducerade. I Sverige finns till exempel en stark tradition från 1960-

talet att inte arbeta med speakertexter, medan producentens prestige i andra länder kan 

avgöras genom hur långa och självständiga speakertexter som görs.
12

 Oavsett skillnader i 

dramaturgi eller skillnader ur tekniska aspekter är det gemensamt för samtliga 

dokumentärfilmer som ingår i den här studien att de producerats för TV, och för 

nyhetskanaler. 

 

Olikt ett nyhetsreportage, där estetisk regi rimligtvis borde vara svår att hinna med, kan mer 

genomarbetad regi till exempel förekomma i det längre formatet. Det kan handla om att en 

intervjuperson inte svarar ja eller nej på frågor från reportern, utan istället formulerar sitt svar 

så att frågan inkluderas. En filmare som inte vill forma verkligheten i lika stor utsträckning 

kanske väljer andra metoder, såsom att låta personer tala mer fritt om vad som faller dem in. 

Filmaren kan också välja att öppet visa sin styrande påverkan, genom att behålla sin egen 

fråga i filmen.
13

 Metoden att låta varje sekvens eller bild vara tydlig meningsbärare kan vara 

berättartekniskt tilltalande, men enligt Kåge Jonsson vara svår att förena med grävande 

journalistik, där faktakraven på tydlighet, opartiskhet och saklighet är hög. Därmed kan 

slutsatsen dras att inte alla dokumentärfilmer har ett journalistiskt värde. Det verkar dock 

finnas starka exempel där journalistik och dokumentärfilm är nära sammankopplade. Kåge 

Jonsson tror inte att det finns något som kan kallas för verklighet som går att skildra, utan 

menar att dokumentärfilmarens uppgift är att ge sin subjektiva version av en person eller ett 

ämne. Skaparen måste hitta sitt eget språk och sin egen metod att skildra den så kallade 

verkligheten.
14

  

 

 

 

                                                             
11

 Olson, 44f 
12 Olson, 70 
13

 Olson, 40f 
14 Olson, 49 
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1.2.4 Dokumentärfilmen i relation till journalistiken 

 

I Kristin Olsons Att göra TV påträffas även dokumentärfilmaren Tom Alandh som under sina 

år som anställd på Sveriges television gjort över 300 inslag, långa som korta. Idag arbetar han 

inte längre med grävande journalistik och ägnar sig åt det dokumentära formatet, utan att det 

han gör för den skull anses vara mindre journalistiskt. Bo Strömstedt har till exempel i 

Expressen utnämnt Alandhs stil för poetisk journalistik.
15

 Intervjutekniken är densamma som 

han använt i egenskap av journalist, precis som strävan efter att ge en nyanserad bild av det 

aktuella ämnet, saklighet och övertygelsen om vikten av att låta makthavare svara för vad de 

gör. Alandh menar att det finns tre punkter där hans närvaro och regi speglar innehållet i 

filmen, såsom ljudläggning, speakertexter och bildklipp, men i syfte att inte färga filmen för 

mycket med sin personlighet är han försiktig i andra avseenden, såsom att synas i bild.
 16

 

Gemensamt för båda de exempel som tidigare nämnts är att både Alandh och Jonsson kallar 

sig journalister, otvetydigt även i sitt dokumentärfilmsarbete. 

 

Avslutningsvis kommer här en konkret redogörelse för skillnader och likheter mellan 

dokumentärfilm och TV-reportage. I Sverige har man gjort en skillnad på begreppen 

dokumentär och reportage, medan det i andra länder knappt pratas om reportage alls. I det 

engelska språkområdet används report, eller special report, som motsvarar något längre 

faktarapporteringar än vad news items, nyhetsinslag, ger. I Storbritannien används begreppet 

feature, som är snarlikt vårt begrepp reportage och innebär längre genomarbetade, hopklippta 

inspelningar som bygger på skildringar av och deltagande i verkligheten, med eller utan 

dagsaktuell anknytning. I Norden förekommer reportaget jämförelsevis ofta och är på så sätt 

en särprägel för vår TV-tradition. Även svenska nyheter präglas av ett framlyftande av 

verklighetsskildringar, till skillnad från andra traditioner där intervjuobjektet inte tillåts att 

själv berätta sin historia och en speakerröst ”pratar över” personen i fråga.
17

 Också tv-

reportaget har en brokig historia av varierande form, som ofta glöms bort i diskussionen och 

definitionen av dagens tv-dokumentärer och reportage. Reportaget förknippas ibland med 

dagsaktuella nyheter, men även ibland med personliga iakttagelser utifrån den enskilda 

reporterns möte med verkligheten. TV har förändrats mycket sedan 1950- och 60-talen, i 

likhet med film, radio och journalistik, och genrer har påverkat varandra. Enligt Olson är TV-

                                                             
15 Olson, 59 
16

 Olson, 62f 
17 Olson, 128 
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reportaget idag en hybrid som innehåller inslag av olika sorters journalistik, medier och från 

olika typer av dokumentärfilm. Journalistiken och dokumentärfilmen verkar kunna vara 

sammankopplade även i sammanhang där det inte skulle verka uppenbart, som i fallet med 

dokumentärfilmen Jag älskar dig, Natasja! av Kåge Jonsson, Håkan Pieniowski och Kurt 

Bergmark. Filmen är sprungen ur free cinema-traditionen, som anses vara konstnärlig i 

motsats till journalistisk. Ändå belönades denna med Stora Journalistpriset år 2000.
18

  

 

Olson ställer sig genomgående kritisk till många skiljelinjer som allmänt placerats mellan 

reportage och dokumentärfilm, och menar att otaliga reportage i tv är minst lika subjektiva 

som de program som sänds under beteckningen dokumentär och exemplifierar med att många 

reportrar i radio och press skolas in i det som tv-världen kallar för dokumentärt arbete, såsom 

personliga möten, miljöbeskrivningar, upplevelser, personliga iakttagelser, fördjupning, 

symboliska bilder, medveten form och ett gediget förarbete. Vidare menar hon att de som idag 

hävdar att reportaget skulle vara mer objektivt än dokumentären tenderar att med ordet 

journalistik endast syfta på nyhetsjournalistikens uttryck och val av vinklar istället för att till 

exempel se till socialantropologisk journalistik eller litterära reportage. Konklusionen av 

Olsons bok är att journalistik är betydligt mer än bara nyhetsarbete.
19

  

 

1.3.4 Presentation av dokumentärfilmer 

Åtskilliga dokumentärfilmer har gjorts på ämnet efter Breiviks gärningar i Oslo och på Utöya. 

Filmerna som valts till den här studien är samtliga ett verk av journalistiskt arbete, allra 

tydligast i och med finansiering av nyhetsbolag, regissörers och medarbetares nuvarande 

arbete eller bakgrund och skolning inom journalistiken och distribution i form av TV-mediet 

istället för biografer, samt inriktning på public servicekanaler. Därför ger dessa filmer den 

journalistiska fördjupning som det kortare nyhetsreportageformatet inte rymmer. De 

dokumentärfilmer som analyserats för uppsatsen presenteras nedan.  

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Olson, 133 
19 Olson, 134 
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Den norske terroristen (Orginaltitel: Norway’s massacre) 

Brittiska BBC Northern Ireland producerade Den norske terroristen som skildrar hela 

händelseförloppet och vad som ledde fram till händelserna i Oslo och på Utöya 22 juli 2011. 

Intervjuer med anhöriga, poliser, politiker och psykologer finns med i filmen.
20

 

Dokumentären lanserades den 15 april 2012, nästan ett år efter händelserna i Norge.
21

 

 

Utöya – en liten ö i världen (Orginaltitel: En liten öy i verden) 

Norsk dokumentär från 2011 som till stor del bärs upp av de överlevande ungdomarnas 

berättelser, som befann sig på Utöya under skjutningarna där.
22

 Dokumentärfilmsskaparen 

och journalisten Tommy Gulliksen regisserade den här filmen som sändes på Norska TV2 

sjutton dagar efter terrorangreppet på Utöya.
23

 

 

22.07.11 

Norske journalisten Håvard Heggen regisserade dokumentärfilmen 22.07.11. Han var tidigare 

anställd av The Norwegian Broadcasting Corporation (I Norge kallad Norska 

rikskringkasting, hädanefter i texten benämnd NRK), det norska statligt ägda public 

serviceföretaget för radio och TV, som även är den största medieorganisationen i Norge. Som 

en röd tråd går två av de överlevande ungdomarnas berättelse igenom filmen. Filmen 

innehåller även autentiska bilder från Utöya bara timmarna innan massakern, då NRK var på 

ön i samband med före detta norska statsministern Gro Harlem Brundtlands besök. 

Programmet sändes på NRK1 två-tre veckor efter själva händelsen på ön.
24

 

 

1.7 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att analysera medieframställandet av attentatens överlevande offer i 

tre dokumentärfilmer ur ett genusperspektiv. Med bland annat Simone De Beauvoirs 

genomarbetade verk som grund, om vad mänskligheten gjort med den så kallade 

människohonan, kan förståelse fås för hur genusfrågor fortfarande är en viktig del av 

samhällsdebatten. Genus produceras och reproduceras hela tiden. Den omfattande teorin kring 

det patriarkala samhället fungerar som en mycket bra grund för att förstå den här studiens 

ämne, och varför det är fortsatt viktigt att grundligt granska de stereotyper vad gäller 

                                                             
20

 tv.nu: Den norske terroristen. 2012 
21

 IMDb: This World: Norway’s Massacre. 2012 
22 tv24: Utöya, en liten ö i världen 
23

 IMDb: Terror island. 2011 
24 NRK: Flere TV-dokumentarer om terroren. 2011 
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könsroller som finns kvar i västvärlden än idag. En stor del av uppsatsens teoridel finns till för 

att belysa ämnets djup och samhällsvikt. Det har i inledningen berörts att så kallad 

genusslentrian ibland tenderar att förekomma inom journalistiken, och särskilt inom det 

snabba formatet, vilket motiverar det aktuella undersökningsområdet, den journalistiska 

förlängningen – dokumentärfilmen. 

 

 Forskningsfråga: I medieskildringen av offren från terrorattentaten i Norge den 22:a juli 

2011, återspeglas socialt normativa/stereotypa uppfattningar om kön i dokumentärfilmerna 

’Den Norske terroristen’, ’Utöya – en liten ö i världen’ och ’22.07.11’? 

 

Underfrågor:  

- Vilka offerkategorier finns?  

- Hur ser könsfördelningen ut bland de olika offerkategorierna?  

- Finns det någon könskillnad inom offerkategorierna?  

 

 

1.4 Begreppsförklaring  

Vissa väsentliga nyckelbegrepp återkommer genom texten och bör definieras och förklaras för 

att en god förståelse av innehållet ska kunna uppnås. I det här avsnittet listas och preciseras ett 

par essentiella ord och termer. 

Patriarkat 

Betydelsen för patriarkat är i det kortaste ”manssamhälle”, i vilket matriarkat är motsatsord – 

ett samhälle dominerat av kvinnor. I Svensk ordbok, utgiven av Svenska akademien (2009) 

beskrivs patriarkatet som ett ”samhällsskick där familjelivet och de familjerättsliga 

förhållandena präglas av att fadern har oinskränkt myndighet”.
25

 

Genus  

Ordet genus är hämtat från grammatiken och har blivit en vanlig övergripande term de senaste 

trettio åren. Ordet kan förklaras utifrån en indoeuropeisk ordstam som betyder ”att 

producera”, vilket i sin tur gett upphov till ord som ”klass” eller ”sort” i många olika språk. 

Genus kom sedan i grammatiken att syfta på den åtskillnad mellan olika typer av substantiv 

                                                             
25 Svenska akademien, Patriarkat 
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som enligt 1800-talets Oxford English Dictionary överensstämmer med skillnaderna i kön 

(samt avsaknad av kön) hos de betecknade tingen. Grammatiken visar hur starkt sådana 

distinktioner genomsyrar den mänskliga kulturen, och i många språk är det inte bara 

människor som får en könstillhörighet, utan även begrepp, föremål och sinnestillstånd. I en 

hel del språk finns en trikotomi av tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Den 

tredje kategorin brukar frånses i diskussioner kring genusfrågor och utgångspunkten för 

sådana diskussioner kommer därmed ofta ur en dikotomi. Definitionen av genus blir då, med 

utgångsläge från en biologisk uppdelning i hanar och honor, den sociala eller psykologiska 

skillnad som svarar mot denna sortering, förstärker den eller orsakas av den. Genus syftar då 

vanligtvis till den kulturella skillnad mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska 

uppdelningen i hanar och honor.
26

 

R.W Connell problematiserar begreppet i Om genus, där han menar att det finns stora 

invändningar mot en sådan definition av genusbegreppet. Han nämner till exempel att en 

definition som bygger på skillnader inte tar hänsyn till att kunna se genusegenskaper i 

homosexuell kärlek då det innebär att genus inte kan iakttas där skillnader inte existerar. 

Istället pekar Connell på den samhällsvetenskapliga forskning som visat att nyckeln förbi de 

här svårigheterna är att fokusera på relationer istället för på skillnader, och menar att genus 

framförallt handlar om de sociala relationer där individer och grupper agerar. Varaktiga eller 

vidsträckta mönster kallas för strukturer, och i den bemärkelsen måste genus vara att betrakta 

som en social struktur. Connell menar att genus inte är ett uttryck för biologi, och inte heller 

en fast dikotomi i människors liv eller personlighet, utan ett mönster i den sociala ordningen i 

våra liv och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som styr den ordningen.
27

 

1.5 Tidigare forskning 

Den här rubriken avser att ta upp betydelsefull tidigare forskning som studien kan stödjas mot 

och som kan tas hänsyn till i resultatet av uppsatsens undersökning. Avsnittet har indelats i tre 

rubriker som tar upp olika relevanta utgångspunkter för studien. I förstone presenteras en 

examensuppsats som behandlar samma ämnesområde som den här undersökningen, men i 

studie av ett annat medium än vad som här är aktuellt. Därefter delas den tidigare forskningen 

in i avdelningar som behandlar brottsoffer och politisk aktivism. Brottsofferkategorin har 

centrerats till en undersökning av ungdomar i mitten av sina tonår, vilket är väsentligt i 
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hänseende till majoriteten av offrens unga ålder. Under rubriken ”Politisk aktivism” finns en 

avhandling som behandlar lokalpolitiken i en stad i Sverige. Det kan tyckas svårt att placera 

resultatet av en sådan studie i ett större sammanhang, eller att ens våga påstå någonting 

utanför studiens ramar, men det tjänar som exempel för hur jämställdheten kan se ut inom 

politiska kretsar i en mellanstor stad i norden. 

 

1.5.1 Likartade studier 

Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? – En genusstudie av kvällspressens 

offerkonstruktioner efter skjutningen på Utöya, så heter den examensuppsats på kandidatnivå, 

som tidigare kort berörts i texten, av Karin Josefsson och Louise Wernvik – Linnéuniversitet, 

institutionen för samhällsvetenskaper (2011). De har utgått från skjutningarna på Utöya den 

22 juli 2011 och de historier de överlevande offren fått utrymme att ge i den svenska 

kvällspressen. I stora drag tyckte sig Josefsson och Wernvik ha kunnat urskilja historier om 

hjältemod, tårar och rädsla, men har för sin studie varit intresserade av att utröna vilka som 

fått utrymme att berätta vilken historia, ur ett genusperspektiv. Undersökningen gick ut på att 

med hjälp av diskursanalys, genom en kvalitativ studie av 20 utvalda artiklar publicerade 

under den första månaden efter händelsen, se om kvinnliga och manliga offer porträtterats på 

olika vis, och på vilket sätt.  Även en bildanalys av tidningsfotografier inkluderades i studien. 

 

Resultatet visade att kvinnliga och manliga offer beskrevs på olika vis i de för studien utvalda 

kvällstidningarna (Aftonbladet och Expressen). Två ytterligheter av offerstereotyper kunde 

urskiljas där ”superhjälten” var den ena och det ”hjälplösa offret” det andra. Josefsson och 

Wernvik upptäckte att hjälterollen i nästan samtliga fall porträtterades av en man medan de 

som fick ikläda sig gestaltningen av ett hjälplöst offer var kvinnor. Det fanns emellertid 

undantag i vissa kategorier av offerstereotyper där det både kunde placeras ”starka” och 

”svaga” män och kvinnor. Ändå var de allmänna riktlinjerna tydliga: männen var starkare och 

modigare än kvinnorna, som istället var rädda och känslomässiga, och i ett flertal artiklar gick 

det att utläsa att de känslomässiga offren inte skulle ha överlevt om det inte vore för de 

personer som agerade rationellt. De offerdiskurser som använts i den här studien har omfattat 

ovan nämnda ”Superhjälte” och ”Hjälplöst offer” samt ”Det lugna offret”, ”Mjukishjälten”, 

”Det glorifierade offret”, ”Det hoppfulla offret” och ”Coolingen”, där var och en av dessa 

motsvarar ett sätt att agera på eller vara. Slutdiskussionen innehåller en reflektion kring hur 
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det här fenomenet hjälper till med att upprätthålla normativa maktförhållanden i samhället där 

män anses kraftfulla och kvinnor svaga.
28

 

 

1.5.2 Brottsoffer 

2002 genomförde Jenny Karlsson och Tove Pettersson en tvådelad studie som utmynnade i en 

rapport vid Stockholms universitet – Kriminologiska institutionen. Rapporten bar namnet 

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld - Konstruktioner av 

gärningspersonen och offer. Ena delen av studien behandlade ”Föreställningar om flickor och 

pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” och den andra ”Ungdomars föreställningar om 

pojkar och flickor som utsätts för brott”. Särskilt den andra delen är intressant i 

sammanhanget, som haft till syfte att belysa frågor kring genusskapande och våld utifrån ett 

offerperspektiv.  Fyra fokusgruppsintervjuer gjordes med ungdomar i åldern 15-16 år, vilka 

senare låg till grund för dessa två studier.
29

 

 

Karlsson och Pettersson belyser den så kallade högadolescensen, en tid i åldern ungefärligt 

mellan 14 och 16 år, då kamrater utgör en viktig del i ungdomars vardag. Umgängeskretsen 

beskrivs som i hög grad homosocial under den här åldern, vilket innebär att pojkar och flickor 

i stor utsträckning umgås var för sig uppdelade i de egna homogena grupperna, flickor för sig 

och pojkar för sig. Fasen karaktäriseras av en stark polarisering mellan könen där stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män är starka. Vissa pojkgrupper kan till exempel ägna sig åt 

att nedvärdera flickor för att stärka den egna gruppens identitet. Karlsson och Petterson menar 

att om det här stämmer kan det innebära att beskrivningarna av flickor och pojkar som offer är 

mer polariserad i de intervjuer där endast flickor eller pojkar deltagit, jämfört med 

könsblandade intervjugrupper.
30

 

 

I resultatet framkommer att både tjejer och killar verkar ha en bild av gärningsmannen som 

man och offret som antingen man eller kvinna. Kvinnan nedvärderades av båda könen, där 

hon ansågs svag. Sällan uttryckte ungdomarna att det fanns ett tydligt offer i de situationer 

som målades upp för dem. Vad gällde mäns fysiska våld på kvinnor kunde en tydligare 

offerroll urskiljas, men kanske mycket på grund av den ideala offersituationen. Det gick 

däremot att utläsa av deras uttalanden att den könsmässiga tillhörigheten på både offer och 
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gärningsman spelade roll för deras konstruktioner av vem som kunde vara offer. Även 

samspelet mellan offer och gärningsperson hade i det här fallet betydelse och bidrog till 

ungdomarnas förståelse för vem som enligt dem skulle kunna anses vara ett offer. Karlsson 

och Pettersson pekar också på tidigare studier som påvisat att våld och aggression kan 

användas för att höja eller bibehålla den maskulina statusen hos pojkar. Detta verkade bara till 

viss del stämma utifrån vad som kunde utläsas av den här studien, som snarare visade att det 

verkade bero på vem som var offer för våldet om det kunde anses statushöjande eller ej. För 

att våld skulle bedömas som statushöjande krävdes det att motståndaren på något vis 

bedömdes jämbördig. Det verkade dessutom finnas en svårighet i att ge en person som själv 

gjort något klandervärt epitetet offer. 

 

Både flickor och pojkar i den här undersökningen menade att en pojke automatiskt kommer 

att ”ge igen” om han blir angripen. Därmed är det svårare att ge honom en offerroll. Han 

kommer att ge tillbaka det han har fått. I ungdomarnas diskussioner särskiljde pojkarna och 

flickorna sig dels från varandra, men också gentemot andra inom samma könstillhörighet. I 

killarnas fall handlade det främst om rädsla och offerskap. Dessa attribut kunde kopplas 

samman med svaghet, vilket hotade maskulinitetsidentiteten. Flickorna tog istället i huvudsak 

avstånd till att ”ge igen”. Det kunde till och med anses lika fel att slå tillbaka som att vara den 

som först slår.
31

 I en fokusgrupp med enbart flickor pågick en diskussion som påvisade en hög 

grad av identifiering, en vi-känsla inför offerrollen och identifikation med offerskap. Särskilt i 

en diskussion som behandlade situationen ”kvinna blir slagen av man” verkar samtliga flickor 

kunna identifiera sig med kvinnan och gav en rad exempel på hur hon skulle kunna tänkas 

reagera: genom att gråta, bli rädd, undvika pojken och bli chockad. Mannen ansågs fysiskt 

starkare och därför fanns heller inga som helst planer på hämnd. Vidare kan sägas att 

flickorna i den här studien inte visade någon tveksamhet inför att diskutera rädsla inom sin 

könstillhörighet, vilket däremot pojkarna gjorde. Karlsson och Pettersson påpekar att litteratur 

kring rädsla för brott visar att kvinnor rapporterar en högre nivå av rädsla än vad män gör. Om 

rädsla tolkas som svaghet och något som kan kopplas till femininitet kan det vara en viktig 

komponent för pojkarna att markera ut sin maskulinitet genom att ta avstånd till rädsla.
32
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1.5.3 Politisk aktivism 

Jämställdhet i politiken 

I sin avhandling Genusregim i förändring – Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan 

åren 1970 och 2006 tar Micael Nilsson upp ämnet jämställdhet inom den kommunala 

politiken i Norrköping. Bakgrunden till studien var en diskussion i slutet av 90-talet i 

Norrköping om huruvida det var ”gubbarna” som styrde i kommunen eller om den 

kommunala politiken hade blivit jämställd. 

 

Nilsson summerar att vid de perioder då den patriarkala maktmodellen har sammanfallit med 

en manlig kommunstyrelseordförande, som har uppfattats leva upp till det auktoritära 

manlighetsidealet, har den genusbaserade maktordningen förstärkts. Kvinnor hindrades från 

att utöva verklig makt även om de formellt upptagits i den formella maktstrukturen. Slutligen 

menar Nilsson att den patriarkala maktmodellen förstärker kopplingen mellan män och makt 

och konkluderar att denna maktmodell samspelar med makt som baseras på manlig 

könstillhörighet. Nilsson tror att en förklaring till det här skulle kunna vara att den auktoritära 

manligheten i första hand skapas i relationer till andra män, vilket i sin tur innebär att denna 

manlighet behöver framstå som överordnad sådant som förknippas med kvinnor eller 

kvinnlighet. I praktiken innebär det att kvinnor inom politiken som deltar inom ramen för en 

genusregim som vilar på denna typ av informell makt, kan inkluderas i den formella 

strukturen och samtidigt exkluderas från verklig politisk makt. För att få vara med och 

påverka var dessa kvinnor beroende av männens välvilja, eftersom de kunde bestämma när 

och var kvinnorna tilläts påverka besluten. Därigenom kunde både kvinnliga och manliga 

politiker indirekt påverka patriarken genom att ha en god relation till den och använda rätt 

strategi. Kvinnorna hade dock inte tillräcklig egen makt för att själva förändra den politiska 

dagordningen, med egen kraft.
33

 

 

1.6 Teoretisk ram 

Den primära genusaspekten för studien utgår från ett antal vägande feministiska 

utgångspunkter, och vissa saker bör klargöras innan en tydlig teoretisk ram kan användas som 

utgångspunkt. Ella Shohat pekar i Talking Visions: Multicultural Feminism in a 

Transnational Age på vikten av att tala om feminismer snarare än en alltomspännande 
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feminism, och eliminerar därmed den slarviga men vanligt förekommande missuppfattningen 

att feminismen skulle utgå från ett homogent teoretisk perspektiv, som skulle vara fri från 

maktkamp och politiska positioneringar. Det är därmed svårt att tala om en enda feminism i 

generella termer. Varje feminism är i grunden unik, med det gemensamt med varandra att de 

utför en kamp mot och utifrån de omständigheter som kräver den och vars mål, metod och 

syfte många gånger liknar varandra. Gemensamt för de flesta feminismer är dock kritiken mot 

patriarkala ideologier och strävan efter att utmana patriarkala maktregimer. Vidare menar 

Shohat att det är svårt att tala om genus utan att med nödvändighet integrera frågan med eller 

sätta den i relation till frågor om klass, sexualitet och etnicitet. Genom att göra det har det 

också gjorts möjligt att kunna se ett samband mellan hur exempelvis heteronormativitet och 

kapitalism präglat och alltjämt präglar den västerländska, vita, medelklassfeminismen. På det 

viset kan förståelse för kritiska röster skapas, såsom ”tredje världens” feministers uttalade 

kritik i nationella och internationella forum mot västerländska feminister som de menat inte 

kunnat se privilegier de haft i och med att de tillhört den ”första världen”, som i sig inneburit 

ett så stort privilegium att även om diskriminering och könsförtryck upplevts så har det 

kunnat vara svårt att konkret likställa med den ”tredje världens” underordning. Övergripande 

tar Shohats Talking Visions avstamp från två praksiser - mångkulturstruktur och feminism. 

Det talas därmed och med en enda term om en multikulturell feminism där många kritiska 

röster får gå i dialog med varandra, där varken den ena eller andra rösten är menad att 

överskugga den andra. Ett enat feministiskt ämne sammanfattas lika lite som en enskild 

ideologisk hållning. Istället avser Shohat den multikulturella feminismen vara sammansatt av 

självständiga men samtidigt harmoniserade stämmor, polyfonisk i den meningen.
34

 I Om 

genus framhåller även R.W. Connell att flera perspektiv bör tas in i diskussionen, såsom ett 

integrerat förhållningssätt och ett brett spektrum av frågor, från kroppsliga och psykologiska 

skillnader till världsekonomi och världsfred, eftersom han anser att det finns kopplingar 

mellan dessa områden som kräver att vi rör oss över de konventionella gränserna mellan olika 

vetenskaper. Genus är ett omfattande ämne.
35 

 

De dokumentärfilmer som studerats för den här uppsatsen har producerats av och behandlar 

personer som i majoritet härstammar från eller lever i västvärlden. Simone de Beauvoir 

behandlar i det klassiska verket Det andra könet i hög grad den vita medelklassens feminism, 
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vilket kan anses relevant som utgångspunkt för den här studien. Den omfattande boken, som 

utkom 1949, utgår från ett manssamhälle, där mannen är norm och kvinnan undantag. Den gör 

upp med myter kring kvinnan och har varit en stor inspirationskälla för kvinnokampen och 

feminismen i stort sedan dess. Den kom i en tid när få kvinnor kallade sig feminister (inte 

heller de Beauvoir själv gjorde det) men kom att gå i bräschen för feminismen som sådan. 

Även om hennes bok utkom för över 60 år sedan och vissa stora förändringar skett sedan dess, 

såsom P-pillrets intåg, är mycket av det som skrivs i allra högsta grad aktuellt även idag. 

Hennes omfattande teori kring det patriarkala samhället fungerar som en mycket bra grund för 

att förstå den här uppsatsens ämne, och varför det är fortsatt angeläget att noggrant granska de 

stereotyper som finns kvar i västvärlden än idag. 

 

Om De Beauvoirs verk spänner över könsrollsproblematiken generellt och från grunden 

skriver Maria Edström i avhandlingen TV-rummets eliter ytterst specifikt om hur manliga och 

kvinnliga eliter presenteras i svensk TV. Den senare studien introduceras strax efter en 

redogörelse av Det andra könet, och fungerar utmärkande precist som grund för den här 

uppsatsens ämne i och med att den behandlar TV-mediet i kombination med personer i 

maktposition. 

 

1.6.1 Simone de Beauvoir - Det andra könet 

Mycket grundligt redogör de Beauvoir för biologi mellan honor och hanar redan på 

djurstadiet, i och med rådande tankegångar om att män och kvinnor skulle vara två individer 

inom en art som skiljer sig åt vad gäller reproduktionen, och som endast kan definieras i 

förhållande till varandra. De Beauvoir poängterar att denna uppdelning av arterna i två kön 

inte är självklar, då förekomsten av två heterogena könsceller inte räcker för att förklara två 

åtskilda kön. Det händer till exempel ofta i växtriket och bland leddjur och blötdjur att 

differentieringen av könscellerna inte leder till att arten delas upp i två sorter, utan kan istället 

tillhöra samma individ, så kallade hermafroditer.
36

 Hon kritiserar de flesta filosofiska system 

som tagit uppdelningen i kön för given, utan att ämna anstränga sig för att förklara den. Den 

vanligaste utgångspunkten bland dessa filosofer, menar de Beauvior, verkar ha byggt på att 

två halvor som egentligen är en enhet vill ena sig och närmar sig därför varandra för att nytt 

liv ska kunna uppstå. De Beauvoir hävdar att denna enhet skulle kunna ske utan en tredje part 

inblandad och endast genom ”den alstrande” och barnet. Fortplantningen skulle därigenom 
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kunna vara asexuell. Alternativt kunde förhållandet mellan dem vara som mellan två likar, 

med skillnaden inbyggd i särdragen hos individer av samma sort, som i fallet hos de arter som 

är hermafroditer. Genom det här resonemanget menar de Beauvoir att de här filosoferna, och i 

synnerhet tyske filosofen Friedrich Hegel, gör misstaget att förvandla innebörden till orsak. 

De Beauvoir menar istället att närvaron på jorden visserligen kräver en kropp som på en gång 

är ett ting i världen och en åsikt i världen, men det är inte för den skull nödvändigt att denna 

kropp har den ena eller andra speciella strukturen. Vikten av det här resonemanget är att 

poängtera att det inte behöver vara en självklarhet i sig att mänskligheten ska vara uppdelad i 

två kön.
37

 

 

För att tala om könens olika roller skriver de Beauvoir om vissa primitiva folkstammar, där 

det länge antagits att mannen inte har någonting med avkomman att göra, utan att larver från 

förfäderna kryper in i kvinnan och söker sig till hennes mage. I ett patriarkalt samhälle menar 

de Beauvoir att mannen istället ställer strikta krav på rätten till sin avkomma. Fadern är 

skaparen. Aristoteles teori går till exempel ut på att befruktelsen sker när sperman möter 

menstruationsblodet. I det fallet är kvinnans bidrag endast av passiv karaktär. Den manliga 

sperman står för styrka, aktivitet, rörelse och liv. Även Hippokrates erkänner två sorters säd, 

en svag eller kvinnlig och en stark som är manlig. De Beauvoir menar att Aristoteles teori 

spridit sig genom hela medeltiden fram till vår moderna epok, innan kvinnans äggstockar 

upptäcktes på 1600-talet. Tron på Aristoteles idéer försvann dock inte helt och Hegel menade 

att de två könen bör vara olika, det ena aktivt, det andra passivt. Även när ägget accepterades 

som en aktiv enhet förordades spermiens rörlighet jämfört med äggets orörlighet.
38

  

 

När det gäller överföring av arvsanlag sker denna i lika stor utsträckning av fadern som av 

modern. Ingen av könscellerna har företräde framför den andra. Båda offrar sin individualitet. 

Det finns alltså redan på biologisk nivå två vanliga fördomar. Dels att kvinnan skulle vara 

passiv, och dels något som motsäger det första, att artens fortbestånd säkerställs genom honan 

och att den manliga principen har en explosiv och flyktig existens. Egentligen förevigar 

embryot faderns frö i samma grad som moderns och överför dem tillsammans till sin 

efterkommande i en form som är ömsom manlig, ömsom kvinnlig.
39

 De Beauvoir menar att 

vissa forskare idag måhända istället har reducerat mannens roll till en fysikalisk-kemisk kraft, 
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och det finns vissa som tror att kvinnan inom en viss framtid kanske inte ens skulle vara i 

behov av mannen för sin egen befruktning.
40

 

 

Det föds ungefär lika många pojkar som flickor per år, precis som bland många djurarter, och 

deras embryon utvecklas likadant. När könsorganen är utvecklade är de symmetriska hos båda 

könen. Bådas hormoner tillhör samma kemiska familj. Det är istället kvinnans funktionella 

utveckling som skiljer henne från mannen, menar de Beauvoir, och talar om den besvärliga 

puberteten. Även om vissa kvinnor får manliga drag, genom en alltför riklig 

hormonutsöndring från binjurarna som ger dem maskulin karaktär, innebär detta inga som 

helst fördelar för individen över ”artens tyranneri”.
41

 I och med klimakteriet anser de 

Beauvoir istället att kvinnan undkommer honans slaveri, och hos många återställs den 

hormonella jämvikten.  De Beauvoir skriver att vissa hävdar att äldre kvinnor utgör ett tredje 

kön. Denna fysiologiska autonomi skulle ofta resultera i god hälsa samt en balsans och styrka 

som kvinnan inte haft under de år hon menstruerat. 
42

 Ovan nämnda aspekter kan användas 

för att söka förstå vad en kvinna är för något, vad som utgör en hona – en kvinnlig varelse. 

 

De Beauvoir tar upp den ofta påstådda teorin att endast fysiologin kan göra det möjligt att 

besvara frågor kring vilket kön som betyder mest för arten och huruvida båda könen har 

samma förutsättningar för individuell framgång. Hon menar att endast ur ett mänskligt 

perspektiv kan den mänskiga artens hona och hane jämföras. Men definitionen av människan 

är att hon inte är en varelse som är given på förhand, utan att hon gör sig till den hon är. 

Kvinnan är inte en fixerad realitet utan ett varande. 
43

Just det här kan upplevas som själva 

essensen i Det andra könet, med de bevingade orden som grund: ”Man föds inte till kvinna, 

man blir det.” De Beauvoir anser inte att biologin räcker som svar på frågan om varför 

kvinnan är ”den Andre”. Istället gäller det att ta reda på vad mänskligheten gjort med 

”människohonan”.
44

  

 

Vidare belyser De Beauvoir historiska aspekter som en del i en förklaring till varför 

mänskligheten idag fortfarande lever i ett patriarkalt samhälle och hur hierarkin mellan könen 

har uppstått. De Beauvoir slår fast att när två kategorier människor möts vill båda per 
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automatik påtvinga sin överhöghet gentemot den andra parten. Om båda håller fast vid detta 

krav kan ett ömsesidigt förhållande skapas, fientligt eller vänskapligt, men som alltid kommer 

att vara spänt. Om den ena parten då är privilegierad gentemot den andra besegras den andra 

parten och den privilegierade går in för att hålla kvar den besegrade parten i förtryck. Det här 

privilegiet skulle kunna härledas till fysisk styrka, som de facto är kraftigare hos män än hos 

kvinnor, samt kvinnors begränsade förmåga att arbeta i och med havandeskap, barnafödande 

och menstruation, som försvagat dem. Långt tillbaka i historien behövde dessa kvinnor skydd 

av manliga krigare för att kunna skydda sig själva och sin avkomma.
45

  

 

Genom att tillföra ett existentiellt perspektiv till helhetsbilden får de Beauvoir även svar på 

hur den primitiva människans biologiska och ekonomiska situation kunde leda till männens 

dominans. I korta drag: genom att verktygen uppfanns blev upprätthållandet av livet ett 

projekt för mannen. Mannen skapade nya värden bortom livets cykel och repetition. 

Verktygen gav något som var större än hans eget liv. De banade väg för en ny framtid, en ny 

verklighet. Kvinnan blev istället fjättrad vid sin kropp i moderskapet. Förbannelsen för 

kvinnan var att hon uteslöts från krigiska expeditioner. Det är genom att riskera sitt liv 

människan höjer sig över djuren och inte genom att ge liv, som i kvinnans fall. Därför ger inte 

mänskligheten företräde åt dem som ger liv, utan åt dem som riskerar sitt eget liv.
46

 De 

Beauvoir resonerar vidare att det kvinnor vill idag är att bli erkända som existerande på 

samma sätt som män, och vill inte heller att existensen ska vara underordnad livet, eller något 

högre syfte. Mannens projekt är inte att upprepa sig genom tiderna, utan att forma framtiden. 

Det är alltså enligt de Beauvoir den manliga aktiviteten som skapat själva existensen som 

värde, och har i sin tur besegrat livets krafter och underkuvat kvinnan och naturen.
47

  

 

De Beauvoir slår dock fast, som tidigare berörts, att inget biologiskt, psykologiskt eller 

ekonomiskt öde avgör utformningen av den ställning den mänskliga honan får i dagens 

samhälle. Det är civilisationen i dess helhet som formar det mellanting mellan hane och det 

som kallas kvinnligt. Endast genom andra kan en individ konstitueras som ”den Andra”.
48

 

Feminismens mål är därför att frigöra kvinnan från hennes objektifiering.
49

 I biologiskt 

hänseende är hon naturligtvis kvinna, hon är av kvinnokön, men det är kulturella 
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omständigheter som bestämmer hennes genus. Kvinnligheten är till skillnad från kvinnan en 

tillfällig eller villkorlig kategori, vilket de Beauvoir menar att särartsfeministerna inte har 

insett.
50

 Vidare hävdar de Beauvoir att endast självständigt offentligt arbete, till skillnad mot 

hushållsarbete, kan garantera en kvinna självständighet. I vår moderna tid är makarna i stort 

sett jämställda vad gäller det som de Beauvoir kallar den negativa friheten. Formella hinder 

finns inte för kvinnans självständighet gentemot mannens, men i praktiken är männens 

positiva frihet fortfarande större än kvinnornas, mannens faktiska möjligheter. De Beauvoir 

talar om kvinnans kulturellt betingade mindervärdeskomplex och låga förväntningar på sig 

själv, vilket försvårar hennes situation. Hon är inte lika benägen att ta för sig i arbetslivet som 

mannen och kan vara rädd för att stora framgångar ska göra henne mindre attraktiv inför män 

som fortfarande skräms av alltför självstädiga kvinnor. Fortfarande är det mannen som oftast 

bär det tyngsta ekonomiska ansvaret i hemmet och som tjänar mest pengar.
51

 Avslutningsvis 

kan sägas att De Beauvoir utgår i sin bok från ett socialistiskt samhälle och menar att endast 

där kan arbetets frihetsskapande funktion realiseras, till skillnad från ett kapitalistiskt dito.
52

 

 

1.6.2 Maria Edström - TV-RUMMETS ELITER: Föreställningar om 

kön och makt i fakta och fiktion 

Avsikten för Edströms avhandling var att behandla ämnet hur kvinnliga och manliga eliter 

representeras i svensk TV. I den studien ingick alla typer av program, där en helhet var målet. 

Det var en både kvantitativ och kvalitativ analys av alla program under prime-time i SVT och 

TV4 under en vecka, år 2000. Det som undersöktes var vilka grupper som syntes, hur ofta och 

på vilka villkor, med utgångspunkt från att det fanns en kamp om synlighet i media.
53

 

 

Edström skriver att det i nordiska maktutredningar synliggjorts att medier skulle kunna ha 

väsentlig makt för det offentliga meningsskapandet och specialutredningar har tillsatts för att 

undersöka mediernas roll för den offentliga makten. Det framkommer att det finns krav på de 

eliter som medverkar i dessa TV-program. För att få ta plats krävs bland annat slagfärdiga 

kommentarer och en förmåga att hålla sig kort i sina uttalanden. I tal om makteliter bör sägas 

att inte alla har en självklar roll i media, eller tillgång till den. Vanligtvis är det den politiska 
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och intellektuella eliten som framräder mest, av vilka det är den politiska maktens 

framträdande som kommer fokuseras mest på i redogörelsen för Edströms avhandling.
54

 

Vidare menar hon att tolkningarna av vad det är att vara man och kvinna har växlat genom 

århundraden. Även de medierade skildringarna har förändrats (från muntliga berättelser och 

målningar till fotografier och skrift). Kvinnor tenderar idag att inte bara underrepresenteras i 

media, de skildras även ofta på ett stereotypt vis. På det viset blir en betydande del av 

befolkningen undanskymd det offentliga samtalet. I och med ett högt nordiskt genomsnitt på 

TV-tittande kan det anses betydande för befolkningens eget skapande och reproducerande av 

genus beroende på vilken bild av kön som ges genom media.
55

 Medierna påverkar inte bara 

bilden av makten och makthavare, den påverkar också identitetsprocesser när det gäller 

självbilder. Det är en plats för meningsskapande, representation och identifikation. 
56

Syftet 

med avhandlingen har därmed varit att analysera vilken könsmärkning som uttrycks i svensk 

televisions mest sedda kanaler. Könsmärkning innebär en slags symbolik som visar hur tankar 

kring kön struktureras.
57

 

 

Resultatet av Edströms undersökning visar att det på varje kvinna går två män. Könsnormen 

är alltså starkt i TV-rutan. Ett antal tänkbara förklaringar till varför det ser ut på det här viset 

presenteras. Dels kan det bero på de rådande maktstrukturerna i samhället, den så kallade 

genuslogiken. Medierna påverkas alltså av hur stort genomslag jämställdhetssträvan fått i 

samhället. Kvinnliga politiker är helt enkelt så många numera att det inte blir av största 

prioritet att betona könsdimensionen. Det kan också röra sig om en anpassning till publikens 

behov och intressen. Medieaktörernas föreställningar om publiken påverkar också utbudet. Ett 

annat perspektiv är samspelet mellan aktörer inom och utanför medierna – medielogiken och 

genrernas betydelse. Mediernas elitintresse i kombination med att eliterna domineras av män 

bidrar till att utbudet blir könsmärkt.
58

 Samspelet mellan de olika faktorerna har betydelse 

både för att bevara och förändra. Aktörerna inom och utanför medierna kan också själva agera 

för ett mer jämställt utbud, eliterna genom att välja samtalsämnen och situationer som de 

skildras i, medieaktörer genom att ha en strategi för att se hur utbudet påverkar dem själva.
59
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2. Metod 

 

2.1 Tre metoder 
För en kvalitativ innehållsgranskning av de dokumentärfilmer som är aktuella har analys 

krävts av dels det bildmässiga och dels det textmässiga innehållet, det vill säga vad som sägs i 

de filmsekvenser som analysen sträcker sig över. Som komplement till dessa två 

analysmetoder har ett visst mått av diskursanalys inkluderats, för att ge ett mer nyanserat 

resultat av undersökningen. Även andra aspekter kommer att tas hänsyn till i uppsatsen, 

såsom hur många kvinnliga respektive manliga offer som kommer till tals, hur ofta samt i 

egenskap av vilken roll. 

 

2.1.1 Semiotisk bildanalys 

Ordet semiotik är sprunget ur det grekiska ordet semeion, som betyder tecken, och redogör för 

hur tecken kommunicerar mening
60

. Tecken bär olika betydelser som kan tolkas och därmed 

användas som språk, som i sin tur är ett system av olikheter mellan ett tecken och alla andra 

tecken
61

. Inom semiotiken delas tecken in i bland annat tre grupper: symbol, index och ikon. Det 

sistnämnda, ikon, är en avbild och något som liknar sitt objekt. TV-nyheter och TV-

dokumentärer är till exempel särskilda medier som spelar på dess ikoniska och denotativa 

dimension.  

I examensarbetet Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? tas olika typer av 

egenhändigt komponerade offerroller upp som uppsatsförfattarna kunnat urskilja i det 

material de analyserat. Detta kommer även att tas fasta på för den här uppsatsen. 

Bildanalysen har skett utifrån en analysmodell av Terje Hillesund, som egentligen grundar sig 

på samma idé som kan återfinnas i flera andra böcker, såsom Media semiotics: an 

introduction (Bignell) och Mediekultur, mediesamhälle (Gripsrud). Hillesund beskriver i 

förstone en modell som fungerar för analys av nyhetsartiklar och uppslag, men analysverktyg 

för granskning av fotografier bör även på en del punkter med gott resultat lämpa sig för analys 

av rörlig bild. En viktig aspekt som kan nämnas för läsarens förståelse om metodens 
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lämplighet är de aktuella bildsekvensernas art. De är nämligen samtliga rörliga i mycket liten 

utsträckning. De flesta intervjusekvenser som analyserats har filmats med statisk kamera där 

endast bildutsnitt ändrat bildens komposition. Därmed har bilderna kunnat analyseras mycket 

likt stillbilder, med skillnaden att en kompletterande analys bör göras för varje gång 

bildutsnitt ändras i en bildsekvens. De nivåer som Hillesund delar in bilden i är bland annat 

det tekniska, det denotativa, det kompositionsmässiga, det konnotativa och det ideologiska
62

.  

Teknisk nivå: På den tekniska nivån kan man urskilja om bilden exempelvis är skarp, oskarp, 

klar eller grå. 

Denotativ nivå: Den denotativa nivån föreställer bilder och föremål vi kan känna igen i form 

av människor, bilar, flyg eller andra ting. 

Komposition: Exempelvis förgrund, bakgrund, vinkel eller beskärning. 

Konnotativ nivå: Stämning och atmosfär. Bilden väcker känslor och associationer i 

samverkan med kulturellt bestämda bildkoder.  

Ideologisk nivå: Bildens eller textens tema eller idé. Man söker efter anspelningar, 

hänsyftningar till andra bilder och texter. Det kan handla om bibeltexter, bilder inom konsten 

eller en litterär text. För ändamålet till pilotstudien kan den här nivån vara särskilt intressant 

om man ser till ett historiskt och ideologiskt perspektiv. Det vi då kan fråga oss är om bilden 

eller texten bygger på speciella ideologiska eller mytologiska föreställningar om samhället. 

Hur blir kvinnan eller mannen framställd och hur överensstämmer framställningen med olika 

uppfattningar om könsroller? Denna typ av frågor finns till för att utröna vilka ideologiska 

uppfattningar bilden/texten knyter an till samt hur dessa uppfattningar visar sig i dess 

komposition och konnotationer.
63

  

 

2.1.2 Textanalys 

Det finns en del olika större textanalytiska inriktningar som vuxit fram ur olika akademiska 

traditioner och studier.
64

 Terje Hillesund menar i Står det noe nytt? Innforing i analyse av 

aviser og nyheter att många textanalyser grundar sig på eller ser till språkbruket i texten. Det 

kan till exempel handla om värdeladdade uttryck, användning av anföringsord, plus- och 
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minusord, bildspråk och metaforer, nyord och klichéer. En grundläggande distinktion på 

ordnivå är skillnaden mellan ordens denotationer (den fundamenta, bokstavliga betydelsen) 

och konnotationer (de värderingar och kulturellt bestämda känslor och associationer som 

följer orden). Orden kan då användas konkret, i överförd betydelse eller symbolisk.
65

 I 

traditionell språkbruksanalys är utgångspunkten att texten är en del av en kommunikation 

mellan en avsändare och olika mottagare, där texten används av avsändaren för att uppnå ett 

bestämt ändamål
66

. I det här fallet är analysen av texten (språkbruket) endast intressant i 

hänseende till att någon i produktionsteamet, till exempel regissören eller redigeraren, har valt 

att använda det i filmen. 

 

Till språkbruksanalysen hör en granskning av textens ord och ordkombinationer. Som tidigare 

berörts gäller samma distinktioner som i bildanalys, skillnad på ordens konnotation och 

denotation. Ett ords betydelse kan vara både det fenomen eller objekt ordet refererar till i 

omvärlden, ordets förlängning, eller det kan vara ordets semantiska betydelse, ordets 

betydelse i förhållande till andra ord.
67

 Textanalysen har därför utförts på ett likartat sätt som 

bildanalysen, med ett kodschema för att avläsa texten från ett antal olika nivåer. Hillesund 

menar att texters metaforer kan ge intressanta upplysningar om textens grundläggande 

perspektiv på det fenomen som texten behandlar
68

. En ordgrupp som också kan vara av vikt 

för analys är användningen av adjektiv. Dessa kan delas in i två grupper: värderande och 

beskrivande. Till den första gruppen hör adjektiv som skildrar upplevelser och sinnesintryck, 

och i den andra gruppen ger adjektiven uttryck för en mening från skribentens eller talarens 

sida
69

. Varje persons sammanlagda kommentarer har därmed analyserats ur en denotativ och 

konnotativ nivå, med hänsyn till metaforer och värderande eller beskrivande ord, i syfte att nå 

kommentarernas övergripande tema/syfte eller ideologiska aspekt (intervjupersonens 

uppfattning om den ideologiska aspekten av händelsen). 
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2.1.3 Diskursanalys 

Diskursbegreppet är omfattande, men i Funktionell textanalys presenteras den enkla 

definitionen som följer nedan, av diskursanalytikern Norman Fairclough
70

: 

”The language used in representing a given social practice from a particular point of view.” 

Exempel kan dras från politiken där det skulle kunna handla om att fastställa en liberal 

diskurs, en socialistisk diskurs, en kapitalistisk diskurs eller för all del marxistisk. Dessa 

diskurser representerar då olika synvinklar på en gemensam praktik – eller en grupp sociala 

praktiker. Flera diskurser kan hänga ihop med en och samma sociala praktik, men de olika 

diskurserna får då i uppgift att hantera kunskapen om den sociala praktiken ur just en särskild 

synvinkel. Varje diskurs kan bedömas som ett system av betydelser som tillsammans formar 

och organiserar dess kunskapspotential – vad som är möjligt att uttrycka och vad som är 

relevant att uttrycka. Därför kan en diskurs identifieras utifrån vilken kunskap som är 

”självklar”, vilket skulle kunna vara acceptansen av vissa begrepp och av att vissa värderingar 

är möjliga, relevanta och giltiga.
71

  

Det kan också sägas att diskursanalys handlar om att tolka verkligheten genom språk och 

kontext. Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Genom att 

skapa en representation av verkligheten skapas genom dessa representationer en sorts 

verklighet.
72

 Josefsson och Wernvik menar i Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? 

att det kan sägas att medier målar upp bilder av verkligheten som i sin tur kan ses som en 

form av verklighet.
73

 De tar upp flera goda citat, till exempel av Berglez (2011), som bland 

annat behandlar vad som gör nyheter till diskurs. I stort handlar det om att nyheter produceras 

inom ramen för en institutionell verksamhet, en kommersiell eller statsfinansierad industri, 

präglad av en särskild kunskapsproduktion, med regler, rutiner och konventioner. Analyser av 

nyhetsdiskurs kan därmed utföras med hjälp av diskursanalys. Den nyhetshantering som skett 

inom de dokumentärfilmer som analyserats i den här uppsatsen faller heller inte utanför ett 

enda av de argumenten, ska sägas. Vidare har Josefsson och Wernvik utifrån detta undersökt 

om offren vid Utöya delades in i genuskategorier när de ”konstruerades” i massmedierna. 

Deras metod har tagits fasta på till den här studien och liknande diskurser (exempelvis 
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tidigare nämnda ”superhjälten eller det ”hjälplösa offret”) som de funnit till sin studie har 

kunnat fastställas även till den här undersökningen. Winter Jörgensen & Phillips menar att en 

högre grad av hänsyn kan tas till ett områdes komplexitet genom att skapa en 

mångperspektivisk ram. Därigenom kan även fler synvinklar bli iakttagbara. Enligt dem 

passar också diskursanalys särskilt bra för undersökningar kring hur vissa fenomen och 

världsbilder konstrueras i massmedierna.
74

 

Fairclough skriver att hur någonting representeras i en text beror på vilka val som gjorts rent 

språkligt, vad som har inkluderats och vad som har exkluderats, vilket på många vis varit det 

essentiella i den här undersökningen. Den har centreras till ”vinklar” av verkligheten, och de 

medvetna eller omedvetna val någon eller några gjort för att visa en möjlig verklighet. På 

många vis kan diskursanalysen anses vara ett relevant komplement till text- och bildanalysen. 

Vidare menar Fairclough att språkbruket är grundläggande för sociala identiteter, sociala 

relationer och system av kunskap och tro. Det är även grundläggande för att reproducera och 

kvarhålla rådande sociala identiteter, relationer, kunskap och tro.
75

 I dokumentärfilmen, till 

skillnad från nyhetstexten går det inte att analysera skaparens egna ord. Däremot kan analysen 

göras utifrån vad som valt att infogas i filmen, och vad som skaparen därmed valt att lyfta 

fram. 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Avgränsning 

I samtliga dokumentärfilmer har endast intervjusituationer analyserats. En större analys, som 

innefattat även kanske framförallt bildanalys av bilder på överlevande under minnesstunder 

och andra sekvenser skulle kunna uppfattas som intressant i sammanhanget, och kanske även 

relevant eller angeläget. Även en större narrativ analys av hela det textmässiga innehållet i 

dokumentärfilmerna kunde ha gjorts med fördel, inte minst gällande eventuella speakerröster. 

Detta har dock inte rymts inom ramen för den här uppsatsen, som istället centrerats till de rena 

intervjusituationer som dessa dokumentärfilmer trots allt till stor del har sin historia uppbyggd 

kring. Endast de intervjuer som behandlat redogörelser för vad som hänt i efterhand har 

analyserats, då det varit framställningen av personerna i sina offerroller som varit aktuell. 

Därmed har autentiska intervjuer som filmats innan själva händelsen uteslutits ur studien, 
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 Winther Jörgensen & Phillips, 141 
75 Fairclough, 103 
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eftersom det kan antas att filmskaparna haft begränsat material att utgå ifrån, som de 

dessutom inte nödvändigtvis filmat själva. Intervjuer från dagarna eller timmarna innan 

händelsen har det alltså inte tagits hänsyn till i den här studien. Endast i produktionsbolagets 

eget skapande av en sekvens, till exempel en intervjusituation, bör slutsatser ordentligt kunna 

dras för hur filmskaparna valt att framställa den så kallade verkligheten. 

 

2.2.2 Bildanalys 

Den semiotiska bildanalysen har utförts en gång per miljö eller bildutsnitt och person. I 

praktiken har det inneburit att en person som deltagit vid ett intervjutillfälle återkommit 

repeterade gånger i samma film, men med samma bildutsnitt och i samma miljö. En analys 

har då gjorts vid ett av de tillfällen då den här personen fått uttala sig. Har samma person 

under en annan tidpunkt i filmen befunnit sig i en ny miljö har också en ny analys gjorts. Har 

bildutsnittet förändrats har detta noterats, men grundanalysen har kvarstått, då miljön varit 

densamma. Analysschemat presenteras i en bilaga till uppsatsen. 

 

2.2.3 Textanalys 

Samtliga intervjusituationer, enligt de kriterier som presenteras under avsnittet 

”Avgränsning”, som förekommit med de personer som befunnit sig på Utöya eller i Oslo 

under skjutningarna eller bombningen har transkriberats. Transkriberingen har genomförts 

sektionsvis, uppdelat i de tre filmerna separat och i ordinarie ordningsföljd som i det fiktiva 

exemplet nedan: 

 

Elin: Jag tycker att… 

Anders: Men om det var på det här viset… 

Anna: Som jag upplever det… 

Elin: Det skulle kunna vara så att… 

 

Därefter har samtliga uttalanden från en person (fortfarande inom en och samma film) 

sammanfogats till ett eget dokument. Detta för överskådlighetens skull, varpå denne persons 

samtliga kommentarer har analyserats enligt textanalysmodellen. Exempel: 
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Elin: Jag tycker att… 

Elin: Det skulle kunna vara så att… 

 

För att undvika språkliga svårigheter har transkriberingen skett utefter befintliga undertexter. 

Det har resulterat i att två filmer transkriberats på svenska och en på engelska, då ingen 

svensk undertext kunde påfinnas i det fallet. Textanalysen kan därför aldrig bli exakt men 

fortsatt relevant, då de syftningsskillnader som i det här fallet möjligtvis skulle kunna uppstå i 

det språkliga bör vara marginella. För vardera dokumentärfilm har även en kartläggning gjorts 

över hur många flickor respektive pojkar som kommit till tals och hur ofta samt över vem (i 

egenskap av kön) som fått uttala sig flest och näst flest gånger. Precis som för den semiotiska 

bildanalysen presenteras analysschemat för de undersökta texterna i studiens bilaga. 

 

2.2.4 Diskursanalys  

 

Diskursanalysen har utförts utifrån text- och bildanalysen, och har därmed inte skett separat 

utan i relation till vad som kunnat urskiljas genom text- och bildanalysens kategoriseringar 

och struktur. Diskursanalysen har gått ut på att utmärka tendenser och gemensamma nämnare 

i intervjusituationerna som analyserats, utifrån ett flertal komponenter som satts i relation till 

varandra. Om en person till exempel när denne befunnit sig i en utomhusmiljö omgiven av 

moderna motorbåtar berättat en historia om hjältemod, och en annan person i en hemmiljö 

som påminner om ett flickrum, med mjukdjur och hjärtformade fotoramar placerade på ett 

skrivbord, talat om rädsla, har dessa två karaktärer i det här sammanhanget med största 

sannolikhet ordnats inom två olika ”offerdiskurser”. 

 

2.3 Metodkritik  

Diskursanalys 

Winther Jörgensen och Phillips skriver att diskurser inte är något som hittas i verkligheten, 

utan något som konstrueras.
76

 Måhända ligger en del av problemet med diskursanalys i den 

meningen. Det kan vara svårt för gemene man att förstå begreppet, och metoden kan upplevas 

abstrakt och subjektiv. I övrigt finns det olika synsätt på diskursanalys och kritik kan riktas till 

olika tolkningsramar av begreppet. Winther Jörgensen och Phillips beskriver till exempel 

Faircloughs och Ernesto Laclau & Chantal Mouffes olika tolkningar. De menar att Fairclough 
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använder diskursanalys för att analysera språkliga praxis och andra teorier, såsom sociala 

teorier om det senmoderna samhället, för analys av andra aspekter av social praktik, medan 

alla sociala fenomen för Laclau och Mouffe bör förstås och analyseras med hjälp av samma 

begrepp : diskurs, artikulation, avslut, och så vidare. Detta betyder inte att Laclau och Mouffle 

reducerar allt till språk eftersom diskurs för dem är materiellt . Till exempel kan barn i 

moderna samhällen ses som en grupp som på många sätt skiljer sig från andra grupper, och 

denna skillnad är inte bara etablerat språkligt . Barn är också materiellt formade som en grupp 

i ett fysiskt utrymme. De har sina egna institutioner som förskolor och skolor, sina egna 

avdelningar i biblioteken och sina egna lekplatser i parker . Dessa institutioner och fysiska 

egenskaper är en del av diskursen om barn i moderna samhällen. Den kritik som då riktats 

mot Laclau och Mouffles teori har handlat om att den skulle antyda att allt är diskurs, och 

därför existerar inte verkligheten. Detta menar dock Winther Jörgensen och Phillips vara ett 

missförstånd. Laclau och Mouffes synsätt, precis som hos de övriga diskursanalytiska 

metoderna, existerar både sociala och fysiska föremål, men vår tillgång till dem är alltid 

förmedlade av system av mening i form av diskurs.
77

 Ovanstående har tagit fram som 

exempel för att tydliggöra att kritik kan riktas på olika plan till en metod som kan praktiseras 

på olika sätt. 

 

3. Analys  

I tre grova steg och avsnitt presenteras analysen utifrån en semiotisk bildanalys, en textanalys 

och diskursanalys. Iakttagelser angående varje intervjupersons antal uttalanden och dylikt 

presenteras under avsnittet ”Textanalys”. För dessa iakttagelser har siffror sammanställts som 

ren jämförelsebar fakta, såsom hur många kvinnliga respektive manliga offer som fått deltaga 

vid intervjusituationer eller hur ofta de uttalat sig. För text- och bildanalysen tas endast valda 

delar upp, som innehåller relevans för forskningsfrågan och belyser viktiga aspekter eller som 

gott får tjäna som exempel för en tendens. Under vart och ett av dessa avsnitt presenteras 

genomgående en film i taget.  
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3.1 Bildanalys 

 
3.1.1 Den norske terroristen 

Vid en grundligare granskning av Den norske terroristen har det stått klart att det inte är 

skillnader i bildkomposition mellan könen som verkat relevant. Bilderna har följt samma 

koncept även om miljön tett sig olika. I relation till intervjusituationer med till exempel 

statsministern fanns däremot skillnader, såsom i kameraperspektivet, där det tenderat att 

finnas en viss vilja att upphöja statsministern genom att filma honom ur grodperspektiv. 

Utifrån det bildmässiga materialet av offren verkade intentionen snarare ha varit sammanfoga 

samtliga personer till en enhet än att gruppera eller skilja dem åt. Samma teknik för 

ljussättning har varit genomgående, som inneburit två- eller trepunktsljussättning, där två eller 

tre ljuskällor funnits i rummet och placerats utefter vissa beräkningar. I regel har 

intervjupersonen belysts snett bakifrån med ett gulaktigt sken och en lampa med ett kallare 

sken har placerats snett framifrån, riktad mot intervjupersonens ansikte. Det kan antas att 

ansiktsbelysningen kommit från en spotlight. Sammanfattningsvis har alltså den generella 

bildmässiga stilen och intervjuernas inramning varit konsekvent genom samtliga 

intervjusituationer med de överlevande offren. Vissa mindre skillnader i det bildmässiga 

materialet har emellertid kunnat urskiljas. En summerande redogörelse för de enskilda 

semiotiska bildanalyserna över intervjupersonerna presenteras här under. 

  

Sam Muyizzi (man) 

Den generella inramningen var av dramatisk karaktär, med hårt ljus, skarpa skuggor och svart 

bakgrund. Det omedelbara intrycket sade att intervjupersonen verkade auktoritär. 

Färgtemperaturen var klar och en två- eller trepunktsljussättning belyste intervjupersonen. 

Riktat ljus hade lagts vid ansiktet, troligtvis av en spotlight. Bakgrund var ej belyst. Det var 

inte möjligt att avgöra om kameran hade kort skärpedjup eller ej, då bakgrunden var helt 

svart. I och med dessa komponenter gavs starkt fokus på intervjupersonen. Till följd av 

utsnittet, det totala fokuset på intervjupersonens ansikte, den neutrala bakgrunden, det skarpa, 

spotlightliknande ljuset som skapade skuggor i dennes ansikte, och blicken som näst intill 

riktades in i kameran, gavs en till viss del påträngande och riktad bild till publiken. Det var 

inte tal om vem som var i centrum, och kanske kunde intervjupersonens historia upplevas 

ärlig och avskalad i och med bildens komposition. Associationer kunde dras till politiker, 
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scenkonstnärer och typisk berättarteknik för amerikanskt eller brittiskt komponerade och 

dramatiserade dokumentärfilmer. Intervjupersonen talade ut genom rutan. Han såg stabil, 

snudd på auktoritär, orubblig ut. Kameran hade placerats rakt framifrån, blicken var stadig 

invid kameran, vilket skulle kunna ge publiken en känsla av jämlikhet och stabilitet. 

Visserligen riktades blicken uppåt, men i och med kameravinkeln upplevdes inte 

intervjupersonen förminskad. Mannen var belyst skarpt, vilket skapade skuggor. Dessa 

aspekter tillsammans kunde ge associationer till erfarenhet, vishet och världsvana. 

 

Eirin Kjaer, 19 (Tjej) 

I den här intervjusekvensen avtecknade sig skarpa skuggor mot bildens bakgrund, en vägg, 

och skärpa har lagts på både förgrund och bakgrund. Sekvensen delades upp i tre olika 

bildutsnitt, där huvudutsnitt bestod av ett så kallat ”talking head”, en bild som visar 

intervjupersonens ansikte samt axlar. Utsnitt två innehöll en extrem närbild på ett nerböjt 

ansikte och högt uppdragna axlar, sänkt blick. Halva ansiktet var helt i mörker. Andra halvan i 

ljus. Utsnitt tre fokuserades på en armbåge, i en närbild, för att visa ärr från var 

intervjupersonen blivit beskjuten. 

 

Här var fokus delad lika mellan en skugga i bakgrunden och intervjupersonen i förgrunden. 

Det hände en del i bilden och uppmärksamheten splittrades därmed. Att en del av bakgrunden 

var upplyst med en riktad strålkastare skapade en dunkel, spöklik stämning, och skuggans 

form påminde om eller skulle med enkelhet kunnat associeras till ett vapen. Eirin Kjaer var 

också den enda som intervjuades i den här filmen som blivit träffad av gärningsmannen. 

Blicken var riktad i en rak linje, i en annan riktning än kameran, vilket gav intrycket att hon 

såg ut i periferin och nästan pratade för sig själv, snarare än till någon annan. Därför 

uppfattades hon måhända mer fjärmad och introvert än övriga intervjupersoner. 

Situationen och miljön verkade genomtänkt och dramatiserad. Det låg förmodligen en 

medvetenhet i komposition, ljus och miljö, i högre grad än exempelvis ett nyhetsreportage. 

Associationer kunde dras till politiker, scenkonstnärer och typisk berättarteknik för 

amerikanskt eller brittiskt komponerade och dramatiserade dokumentärfilmer. Kvinnan var 

belyst skarpt, vilket skapade skuggor och gav associationer till erfarenhet, vishet, världsvana. 

Måhända oklassiskt vis att ljussätta en kvinna på, exempelvis i magasin eller äldre 

hollywoodfilmer. 



35 
 

 

Lara Rashid, 17 (Tjej) 

Miljön var överhängande trivsam, med ett svagt störande element i form av skarpa skuggor. 

Två- eller trepunktsljussättning hade använts på intervjupersonen, vilket var gulaktigt snett 

bakifrån henne, till höger i bild. Kallare ljus snett framifrån till vänster i bild. Ganska riktat 

ljus, eventuell spotlight. Bakgrund belyses med riktad spotlight rakt framifrån, vilket skapar 

skarpa skuggor. Skärpa på intervjupersonen, men bakgrunden är tydlig. Bakgrunden bestod av 

två hyllor, ett fotografi föreställande en ung kvinna, ett fotografi föreställande två flickor, 

parfymflaskor och smycken på en smyckeshängare. Två bildutsnitt användes, varav det första 

inkluderade en bröstbild och det andra inbegrep en närbild på intervjupersonens ansikte. 

Miljön påminde om ett flickrum. Parfymflaskor, en vit vägg och fotografier gav intryck av att 

intervjupersonen var placerad i sitt eget hem, i sitt eget rum. Intervjupersonen sattes i 

samband med en flicka på ett par fotografier, och det kan antas att fotografiet som föreställde 

två flickor var de två unga kvinnorna som barn, intervjupersonen och den unga kvinnan på 

fotografiet. Det skarpa ljuset från spotlighten skapade en tydlig rund ring alldeles under 

fotografiet på den unga kvinnan, vilket skulle kunna sammankopplas till ett begravningsljus, 

som i sin tur hjälpte till i förståelsen för att kvinnan på bilden var död. De skarpa skuggor som 

skapades bakom föremålen på hyllorna i bakgrunden bröt av den ombonade, annars 

trivsamma miljön. Det låg en ödesdigerhet i luften. Även här skapades skuggor kring 

intervjupersonens näsa och mun. I och med att blicken var riktad en liten aning uppåt blev den 

också förmodligen mer levande, än om den riktats rakt fram.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnan var belyst skarpt, vilket skapade skuggor, gav 

associationer till erfarenhet, vishet och världsvana. Oklassiskt vis att ljussätta en kvinna på, 

exempelvis i magasin eller äldre hollywoodfilmer, men i det här fallet kan det uppfattas som 

att den genomgående hårda ljussättningen ska sättas i samband till ämnet i sig, snarare än 

intervjupersonen som kön. Intervjupersonen fick dock en roll som förmodligen var menad att 

sättas i samband med hem, familj och relationer. 
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Eskil Pedersen, 27 AUF-ordförande (Kille) 

Varma toner och trevlig uppsyn präglade det första intrycket av den här bildsekvensen. 

Intervjupersonen verkade trygg och stabil. Blandningen av stark färg, varmt ljus och stora 

mörka partier i bilden skapade den grundläggande stämningen. Det fanns ett störande inslag 

som skänkte spänning, en hint om känsloyttringar, uppror eller dylikt. Även den 

genomgående skarpa ljussättningen bidrog till denna ”skräckstämning”. Som tidigare berörts 

är dock det här den grundläggande stil som tillämpats i samtliga intervjuer, och kanske går det 

att bortse från detta vid analyserandet av varje enskild sekvens. Utöver detta innehöll 

sekvensen varma färger och kanterna mellan svart och färgrikt var oskarpa, ej markanta. 

Intervjupersonen fick visserligen en del skuggor i ansiktet, till vänster i bild, men var ljussatt 

så kraftigt från höger att en stor del av ansiktet jämnades ut i huden. Kanske skapade dessa 

komponenter tillsammans en känsla av trygghet. De varma färgerna kunde måhända hjälpa till 

för att skapa förtroende, att få tittarna att känna att det här är en varm, stabil och trygg person. 

De mörklagda hörnen gav honom dock spänning och styrka. Därför framställdes inte heller 

intervjupersonen som alldeles ”helylle”. 

Blicken riktades i en ungefärlig rak linje. Den såg ut att ligga i fjärran, långt bort.  

Kopplingar kan dras till den betryggande mannen, familjefadern som skänker skydd och 

säkerhet. Men även en känsla av ödmjukhet, vänlighet, värme och stabilitet skapades genom 

den förhållandevis mjuka ljussättningen. 

 

Tonje Brenna, 24 - AUF:s generalsekreterare (Tjej) 

Två- eller trepunktsljussättning användes på intervjupersonen. Gulaktigt snett bakifrån, till 

vänster i bild. Kallare ljus snett framifrån till höger i bild. Det rörde sig om ganska riktat ljus, 

eventuell spotlight. Lampan till höger stod förmodligen ganska nära. Skuggor skapades även 

här, om än i mindre grad än vid tidigare analyserade bildsekvenser. Ljussättningen liknade 

Eskils Pedersens. De genomgående mörklagda inslagen fanns med även här. 

Bakgrunden, ett par hyllor till höger i bild, var belysta med en gulaktig dämpad lampa, 

förmodligen placerad bakom kameran. Kort skärpedjup har använts. På hyllorna stod prylar 

av odefinierbart slag. Vägghyllorna med diverse svåridentifierbara saker på skulle kunna ge 

en hint om att det är intervjupersonens hemmiljö, men det skulle också kunna röra sig om en 

kontorsmiljö eller dylikt.  
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Sekvensen innehöll varma färger och kanterna mellan svart och färgrikt ävar oskarpa, ej 

markanta. Intervjupersonen fick visserligen en del skuggor i ansiktet, till vänster i bild, men 

var ljussatt så kraftigt från höger att en stor del av ansiktet jämnades ut i huden. Ljuset som 

lagts på hennes ansikte är en aning kallare i större partier än i Pedersens. Oberoende om det 

rörde sig om en hemmiljö eller en kontorsmiljö så var intervjupersonen satt i samband med en 

miljö, men det var vårtolkat i vilken riktning. 

 

Johannes Dalen Giske, 21 (Kille) 

Miljön var hemtrevlig. Här fanns inga skarpa kontraster mellan färg och svart. Bakgrunden 

var visserligen dunkel, men miljön verkade ljus och färgtemperaturen var varm. 

Ljussättningen följde samma mönster som i tidigare fall. Intervjupersonen sattes i samband 

med sitt hem. Det var en gemytlig miljö med varma färger.  

 

Bjorn Ihler, 21 

Bakgrunden för den här sekvensen bestod av en vit vägg, en rödaktig soffa, en gitarr, en 

bokhylla, böcker och filmer. Intervjupersonen personifierade på sätt och vis klichébilden av 

en excentrisk professor, och det berodde inte bara på kläder och styling, utan förmodligen 

främst på belysningen, som skapade mycket djupa skuggor i personens ansikte. Gitarren i 

bakgrunden, lutad mot en soffa eller fåtölj, fick publiken att koppla ihop intervjupersonen 

med ett intresse och ett sammanhang. Han var förmodligen musikintresserad. Intrycket var att 

filmskaparna velat visa en mänsklig bild av intervjupersonen, där en ombonad miljö bland 

böcker och ett instrument skulle göra det påtagligt vad ett liv är värt, och att den här personen 

existerar i en kontext. Tittaren förmanas då att känna empati. 

 

3.1.1.1 Konklusion 

Bildutsnitten har varit likartade mellan de kvinnliga och manliga intervjupersonerna, i likhet 

med kameraperspektivet och placeringen av intervjuobjektet i bilden (omväxlande till vänster 

eller höger, utan uppenbart motiv). Blickriktningen har främst varierat mellan höger eller 

vänster om kameran. Det har varit svårt att se entydiga tendenser vad gäller kön i analysen av 

den här filmen, men det går att se att var och en av de intervjuade har tilldelats olika 
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berättartekniska roller. Eirin Kjaer var placerad i en miljö som kan upplevas hotfull, med det 

symboliska exemplet av en vapenliknande skugga över halva bilden och djupa kontraster 

mellan mörkt och ljust. Den illustrationen var med största sannolikhet inte avsedd att väcka 

samma känslostämningar hos publiken som bilden av Lara Rashid i sitt flickrum var, sörjande 

en nära anhörig. Sekvenserna av Eirin Kjaer vädjade inte till publikens sympati i samma 

utsträckning som den förmodligen istället var avsedd att väcka en obehagskänsla hos 

betraktaren. Kjar var också den enda av de intervjuade som figurerade i tre olika bildutsnitt, 

varav det tredje utsnittet fyllde en särskild funktion. Hon visade ett ärr på huden där hon blivit 

träffad av gärningsmannen, och det kan antas att det också är den funktion Kjar har till 

filmens berättande, att tjäna som exempel för de som sårats kroppsligt. Intrycket är att 

filmskaparna velat förstärka det faktum att Kjar blivit träffad av två kulor. Därmed fyller hon 

en tydlig roll i filmens berättande. 

 

Tre personer, en flicka och två pojkar, placerades i en ombonad hemmiljö. Lara Rashid 

ordnades i en miljö av parfymflaskor och fotografier, där hennes relation till en annan person 

bör anses ha varit det centrala. Björn Ihler, som figurerat i det sista exemplet här ovan, 

anknöts inte heller endast till en hemmiljö, utan även till aktiva intressen kopplade till att 

behärska ett instrument eller läsande av böcker. Johannes Briske, placerades dock i vad som 

skulle kunna ses som en hemmiljö av opersonligare slag, i en soffa, invid en bordslampa och 

ett fotografi av oidentifierbar typ. Hemmiljön i sig fyller förmodligen sin funktion endast i 

och med det uppenbara, att de här människorna har kommit från ett sammanhang, ur vilket de 

allihop hade kunnat ryckas ifrån. Men samtidigt som de tillsammans visar den nyansen eller 

aspekten av händelsen har de alla tre manifesterats ur tre olika perspektiv. Då den sistnämnde 

personen endast kombinerats med ett hem, har flickan i exemplet satts i samband med ett 

flickrum och en avliden anhörig, och pojken med gitarren har även utöver sin hemmiljö 

tilldelats aktiva intressen. 

 

Ett annat exempel på rollfördelning kan hittas hos AUF:s ordförande Eskil Pedersen och 

AUF:s generalsekreterare Tonje Brenna. De innehade båda högt uppsatta poster, och ljussattes 

också mycket lika. Den hårda ljussättning som varit karaktäristisk för den här filmen fanns 

förstås där, men bägge deras ansikten hade slätats ut av en lampa som placerats närmare en 

rak linje framför deras ansikten än hos övriga intervjupersoner. De såg därför vänliga, stabila, 

lugna och förtroendeingivande ut, där andra istället med skuggade, kontrastrika ansikten 

snarare förmedlade rädsla eller utsatthet. 
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Konklusionen av bildanalysen är därmed att filmskaparna tycks ha skapat individuella roller 

för intervjupersonerna, i vilka vardera är menade att appellera till olika slags känsloströmmar 

hos tittaren. 

 

3.1.2 Utöya – en liten ö i världen 

Samma koncept har följt samtliga studiointervjuer i den här filmen. Intervjupersonen har 

placerats antingen till höger eller vänster i bild, med grå bakgrund och mjuk ljussättning. 

Varje intervjuperson har bildskurits vid bröstet. Därför har varje bild endast beskrivits mycket 

kort, alternativt har skillnader som iakttagits tagits upp, om de förekommit. Kameran har varit 

placerad i samma höjd som intervjupersonernas ansikten. Den knappa information som varit 

relevant att redovisa i sammanhanget går att läsa nedan. 

Eskil Pedersen, 27 (Kille, ledare för AUF) 

Placerad till vänster. Blick ut mot höger i bild (ej markant). Bar vid skjorta. 

Johannes Dalen Giske, 20 (Kille, styrelsemedlem i Akershus AUF) 

Placerad till höger, blick ut mot vänster i bild (ej markant). Tätare utsnitt än Eskil. 

Två utsnitt – En bröstbild, men aningen tätare än övrigas, en ansiktsbild, skuren vid halsen. 

Emma Martinovic, 18 (Tjej, ledare för Vest-Agder AUF) 

Placerad till höger, men nära mitten. Blick ut mot vänster strax invid kameran. 

Två utsnitt användes bestående av likartade bröstbilder, en av dem tätare än den andra. 

Trond Agnar Eilifsen, 21 (Kille, ledare för AUF Troms) 

Placerad nästan i mitten, men en bit till vänster. Blick ut mot höger i bild. 

Lara Rashid (Tjej, Nesodden AUF) 

Placerad till höger. Blick ut mot vänster i bild. Bar mörkt linne. 

Line Oma (Tjej, sommarvikarie på arbetsdepartementet) 

Placerad till höger i bild. Blick långt ut åt vänster i bild. Bar vitt linne. 

Två utsnitt – Bröstbild och närmare bröstbild. Grät i det tätare utsnittet. 
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Herman Heggertveit, 18 (Kille, Tönsberg AUF) 

Placerad till vänster, men nära mitten. Blick ut mot höger i bild. 

Woria Kamil Ahmad, 17 (Kille, Hedmark AUF) 

Placerad till vänster. Blick ut till höger i bild. 

3.1.2.1 Konklusion 

Det har inte gått att utläsa mycket av det bildmässiga materialet eftersom samma ramar och 

koncept genomgående använts för alla intervjuer. Flickorna verkar ha placerats till höger i 

bild, och pojkarna till vänster i samtliga fall utom två. Om det funnits någon tanke med detta 

är svårt att avgöra, och att leta symbolvärden i vad höger respektive vänster kan tänkas stå för 

kan upplevas sökt. De gånger kameran gått in i närmare utsnitt har det varit i syfte att 

förstärka en känsloyttring eller ett känsloladdat uttalande. I de tre fall som detta hänt har två 

av intervjuobjekten varit flickor, varav den ena grät. I något större mån än hos de manliga 

intervjupersonerna har filmskaparna alltså valt att ytterligare känsloladda de kvinnliga 

intervjuobjektens historia. 

 

3.1.3 22.07.11 

Den tredje och sista filmen för den här studien har till stor del byggt på två av de överlevande 

flickornas berättelser från händelsen på Utöya. Övriga intervjupersoner figurerade endast vid 

ett tillfälle vardera, i en miljö som verkar mindre genomtänkt eller genomarbetad än i fallet 

med de båda huvudkaraktärerna. Samtliga har filmats i befintligt ljus, och utan åtskillnad vad 

gäller kameravinkel. Dessa intervjupersoner har alla filmats från ungefär ansiktshöjd. En mer 

ingående analys av huvudkaraktärerna presenteras härunder, vilka sedan åtföljs av mer 

komprimerad information om övriga för att inte presentationen ska bli alltför utdragen. Endast 

det som för studien kan vara relevant har då tagit med. 

 

Frida Ripland Moberg (Tjej) - Interiör 

Det första som läggs märke till i den här bilden är den varma färgtemperaturen som går igen i 

samtliga färgskalor. Färgerna är många, de är starka och de är varma. Det tycks skapa en 

känsla av intensitet och individualitet. Rent spontant kan miljön och bakgrunden urskiljas som 
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en slags symbol för intervjuobjektets inre värld, förmodligen helt beroende av originaliteten i 

dess estetik. För att spinna vidare på den tanken fungerar den färgsprakande och motstridiga 

bakgrunden som en slags uppbackning, ett stöd bakom offret, för att visa trots, styrka, uppror, 

hämndbegär eller liknande för tittaren. Miljön ser också ombonad ut, som ett hem, en ”stadig 

bas”. Den här tjejen står med full uppbackning av både sig själv och hela sin omgivning i en 

slags försvarsposition. 

Det är mycket kort skärpedjup i bilden, och det är därför svårt att ordentligt urskilja vad som 

sker i bakgrunden. I övrigt är bilden klar och ljussättningen går i varma toner. 

Sekvensen innehåller en intervjusituation i ”talkning head-format”, och föreställer en av de 

överlevande tjejer som befunnit sig på Utöya under attentatet. I bakgrunden finns en miljö 

som skulle kunna vara ett café, en restaurang eller liknande. Det skulle eventuellt kunna röra 

sig om tygbeklädda möbler i blå fäger, små bås med soffor och lampor i olika färger hängande 

efter en vägg. 

Kameran är statisk och håller sig i en bröstbild. Intervjupersonen är placerad till höger i bild, 

är vänd in mot centrum av bilden och filmas ur knappt märkbart fågelperspektiv. Blicken 

håller hon ut mot vänstra delen av bilden. Det finns inte mycket luft ovanför hennes huvud, 

men hela hennes vänstra axel får plats i bild. Till höger om henne finns mycket luft, men 

också perspektiv. Bakom intervjupersonen finns ett antal objekt (som skulle kunna vara 

möbler) på rad och skapar en diagonal linje som knyts ihop/stannar vid flickans axel. Därmed 

går även hennes högra axel i linje med vad som finns på andra sidan om linjen, vilket här är 

en tom yta. 

 

Intervjupersonen filmas näst intill från höjden av hennes eget huvud, men med en knappt 

märkbar vinkling neråt, så att hon ändå filmas ur fågelperspektiv. Det är så vagt att det 

förmodligen inte berättar något i sig självt, och är bara relevant om en annan intervjuperson 

till exempel skulle visa sig vara filmad ur knappt märkbart grodperspektiv. 

De starka färger som står i kontrast till varandra i bakgrunden skapar spännande 

motspänningar och oroligheter, som ändå tycks skapa en enhet i och med de varma tonerna. 

Det är färger med starka symbolvärden, såsom rött, orange och gult som, likt resonemanget i 

det omedelbara intrycket, skulle kunna stå för eld, liv eller passion snarare än till exempel 

död, apatiskhet eller ens sorg. 
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För att återknyta till de linjer som finns i bilden befinner sig intervjupersonen på den sida av 

bilden som är ombonad med möbler och lampor. Hennes egen axel skapar en linje mellan vad 

som är möblerat och vad som inte är det, men hon befinner sig inom ramarna för det 

ombonade. Symboliserar den ena delen av den här bilden en form av trygghet? Står den 

tomma korridoren till vänster i bild för vad som hade kunnat hända? 

Simone de Beauvoir redogör, som tidigare nämnts, i Det andra könet (1949) för mannen som 

norm och kvinnan som undantag, ett offer för rådande omständigheter sedan mänsklighetens 

begynnelse. Rent ytligt tycks inte bilden i den här sekvensen befästa tydliga genusroller som 

bör läggas vikt vid. Den här intervjupersonen befinner sig visserligen i en offerroll, men inte i 

egenskap av kvinna, och miljön vittnar om opposition snarare än timiditet. 

 

Rebekka Hennum (Tjej) - Interiör 

Även här är det färgkombinationerna som förmodligen först slår betraktaren, i än högre grad 

än i analysen ovan. Färgerna går i kraftfullt rött, orange, gult, blått, grönt, vitt och rosa. 

Sekvensen består av två personer och en miljö. Det är ett rum eller en korridor med 

sparsmakat möblemang. Det finns en lång vägg och ett golv. Väggen och golvet går i samma 

färger. Färgerna är uppdelade i stora sjok och sträcker sig över såväl golv som vägg, rött 

längst fram i bild, sedan gult och därefter blått. Därpå bryts väggen av med en korridor eller 

ett rum som försvinner till vänster i bild. Golvet i intervjumiljön är där brunt. Korridoren i 

miljön intervjupersonen sitter i fortsätter sedan, återigen i blått, sedan grönt och därefter 

möjligtvis grått. Varje ”sektion” är upplyst av två spotlights från taket. Intervjupersonen är en 

tjej, med blont, utsläppt, långt hår, en kraftfullt rosa topp och ljusblå jeans. Hon sitter på 

något, förmodligen en pall, eftersom inget ryggstöd syns till. En kvinnlig gestalt går omkring 

lite längre ner i korridoren. 

Sekvensen klipps mellan två bildutsnitt. Kameran är statisk och är placerad snett riktad mot en 

vägg så att ett långt perspektiv nedåt en korridor eller ett stort rum skapas, i första 

bildutsnittet. Om bilden delas upp i en vänster- och högerdel från mitten är intervjupersonen 

placerad i vänsterdelen, men i mitten av den. Hon har således mycket luft i första bilden till 

höger om sig, även om hon befinner sig i vänstra delen av bilden. Inte heller är bilden skuren 

tätt ovanför intervjupersonens huvud, utan det finns gott om utrymme i bilden även upptill. 

Kameralinsen är placerad i knappt märkbart fågelperspektiv. Blicken är riktad ut mot höger i 
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bild, och kamerautsnittet är fixerat i en halvbild. Bilden innehåller många linjer och det finns 

djupa perspektiv i fotot. Efter ett tag byts emellertid bildutsnittet ut. En kvinna går i 

korridoren bakom intervjupersonen och dennes position ändras inte från en bild till en annan, 

och såvida det inte finns en annan kamera placerad strax bakom den kamera som filmat första 

delen av intervjun kan de antas att det skett en inzoomning i själva bilden, under redigeringen. 

Utsnittet i den här bilden är mer lik utsnittet i strax ovan analyserade sekvens. Det är en 

bröstbild, hela intervjupersonens högra axel finns med i bild, men bilden är skuren tätt 

ovanför huvud och höger axel. Till höger i bild avtecknar sig en lång korridor. Det är samma 

teknik med perspektivet som i sekvensen i ovan analyserade intervjusekvens. Det vill säga att 

intervjupersonen i det här fallet har en vägg bakom sig, och hennes kropp går i linje med 

väggen, men på den sida av bilden där hon inte befinner sig sträcker en lång korridor ut sig 

och ger ett oerhört perspektiv till bilden, oavsett om det har en symbolisk betydelse eller ej. 

 

Det första utsnittet känns inte alldeles givet och kan vara intressant för analysen av två 

anledningar. Att lämna mycket luft både ovanför huvud och intervjupersonens högra axel när 

hon är placerad till vänster i bild skulle till och med kunna se oprofessionellt ut, men sker 

förmodligen med medvetenhet. Det finns två möjliga konsekvenser av den här 

bildkompositionen i samverkan med miljön. Dels skulle man kunna tänka sig att 

intervjupersonen försätts i ett läge där hon verkar utsatt. Hon ramas inte in av någon kant. 

Hon är filmad en aning ovanifrån och ser både liten, blottställt och ensam ut. Det kan också 

tänkas att filmskaparna velat visa mycket av miljön för att integrera den i budskapet. De 

skarpa färgerna och ljusen från spotlights skapar både orolighet, värme, en känsla av uppror 

och passion samt motstridigheter. Tjejen har en chockrosa tröja på sig, som står i bjärt 

kontrast till färgerna omkring. De skär sig, passar inte ihop. Det skulle kunna skapa en känsla 

av trots. Om de här två bilderna kombineras med varandra kan inte annat sägas än att 

intervjupersonen upplevs stå ensam, lite skyddslös, men med en hel miljö bakom sig som ska 

symbolisera ett inre uppror, styrka och just trots. 

 

Intervjupersonen är i ett av bildutsnitten placerad på ett sådant vis att hon skulle kunna 

uppfattas som en aning utsatt, osäker eller skyddslös. Rent hypotetiskt skulle ambitionen att 

med tekniska medel förminska eller framställa ett subjekt som bräckligt, antyda dess behov av 

beskydd lika gärna kunna vara i syfte att förstärka den generella offerbilden från händelsen, 



44 
 

som för att förstärka offerbilden ytterligare genom att spela på uppfattningar om manligt och 

kvinnligt. 

 

Ung kvinna, ej nämnd med namn, i samband med utlöst bomb i Oslo 

Stadsmiljön i bakgrunden hjälper till för att betraktaren ska förstå att intervjun är filmad i 

samband med själva bombningen, fastän det kanske egentligen är en helt annan plats. Bristen 

på ljussättning och intervjun på stan ger en känsla av att vara på plats, ett direktreportage strax 

efter händelsen. Ljud av sirener från tidigare bilder ligger kvar även på intervjubilden, vilket 

sammanlänkar tillfällena med varandra, och tittaren får känslan av att allt utspelar sig på 

samma plats. Kvinnan filmas ur litet fågelperspektiv, som till exempel kan bidra till 

förminskandet av en person. 

 

 

 

Johannes Dalen Giske (Kille) 

Intervjupersonen (som körde Anders Breivik till ön med båt) placeras i en miljö med båtar. 

De många båtarna vittnar om en båtklubb eller dylikt. Intervjupersonens uppgift i det här 

sammanhanget är alltså att representera den som körde båten. Hans roll i sammanhanget är 

därför inte bara flyende offer, utan även en man vars handling bidrog med att Breivik kunde 

nå Utöya. Intervjun ser ut att vara arrangerad på den här platsen. Intervjupersonen har mygga 

på sig, och han är sansad. Miljön är lugn. Inget vittnar om att det här skulle ha filmats strax 

efter händelsen på Utöya. Bilden vittnar om handling och sätter intervjupersonen i direkt 

samband med en viss del av vad som hänt på ön.  

 

Torbjorn Vereide (Kille) 

Intervjun verkar ha gjorts i samband med den aktuella händelsen. På mikrofonen står ”NRK”, 

och intervjupersonen kliar sig på halsen, ser skakad ut, snyftar. Bilden är ej ljussatt och skakar 

en aning, vilket gör helhetsintrycket ännu känsligare. En kvinna i bakgrunden, som står med 

ett block, skulle kunna vara en reporter som alldeles just skrivit ner sina frågor. Allt ser ut att 
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ha skett med kort varsel och strax efter händelsen. Bakgrunden i sig vittnar inte om 

tidpunkten, men intrycket är att några av offren placerats på en plats i väntan på att få åka hem 

eller övernatta någonstans. Mannen visar tydliga känsloyttringar, ser chockad ut, snyftar och 

är långt ifrån samlad. Sammantaget ges inte heller en stereotypt manlig offerbild av den här 

personen. 

 

 Ali Al-Hatem (Kille) – Exteriör 

I förgrunden står två unga män, varav en uttalar sig. I bakgrunden syns en bunt människor och 

en del parkerade bilar inklusive en ambulans, utanför en byggnad. En man springer mot 

platsen där människorna står. Han har något i famnen, en filt eller påse? En person i orange 

väst med reflexer pekar ut riktningen till platsen där flera människor står för ett par personer. 

Intervjun verkar ha gjorts i samband med den aktuella händelsen. Ingen handmikrofon syns 

dock till. Ett visst lugn ligger över bilden, ungefär som i efterdyningarna av en katastrof, ett 

förrädiskt lugn. Den västbeklädda personen, platsen där flera människor samlats tyder på 

organisation. Händelsen på ön har inträffat för inte så länge sedan. Mannen redogör sakligt för 

sin egen historia. Snyftar en aning, men det skulle kunna bero på kyla likväl som gråt. Han ser 

emellertid uppskakad ut, kanske arg, förvånad eller uppgiven. Rationalitet i kombination med 

känsloyttringar äger aspekter från både de förväntat kvinnliga samt det förväntat manliga. 

 

Adrian Pracon (Kille) – Interiör 

I förgrunden finns en man i babyblå klädnad med vit kant utmed halsen. I bakgrunden syns en 

vit vägg, en metallstång och diverse oidentifierbara smala rör utmed väggen. Kläderna, 

metallstången, ljuset och färgerna vittnar om sjukhusmiljö, men det är inte säkert att så är 

fallet. Ljussättningen är jämn. Det finns inga markanta skuggor. Det är också svårt att avgöra 

om personen är ljussatt eller om det handlar om befintligt ljus, från fönster eller liknande. 

Bilden innehåller många vertikala linjer, men det är inte mycket djup i bilden. Väggen ligger 

snar bakom intervjupersonen, vilket får miljön att verka trygg. Mannen sätts i samband med 

skada. Han får en tydlig offerroll på det viset. 
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Ingvild Stensrud (Tjej) – Interiör 

Ljussättningen är mycket jämn. Det finns inga skuggor. Det är även här svårt att avgöra om 

personen är ljussatt eller om det handlar om befintligt ljus, från fönster eller lysrörslampor. 

Bilden är uppbländad och det är överexponerade vita partier. Det är också svårt att identifiera 

miljön ordentligt. Ljusa färger är karaktäristiskt och det finns lite metall i bakgrunden samt en 

del utbuktningar i väggen. Kläderna, metallstången, ljuset, färgerna och en eventuell sängrygg 

intervjupersonen lutar sig mot vittnar om sjukhusmiljö, men det är inte säkert att så är fallet. 

Miljön upplevs trygg, kanske för att väggen, med ett hörn är placerad strax bakom ryggen på 

intervjupersonen, och hon lutar sig mot en sängrygg eller soffrygg som ser mjuk ut. 

Intervjupersonen verkar trött. Kvinnan sätts i samband med skada. 

 

Lisa Irene Johansen Aasbo (Tjej) - Exteriör 

Ser rent spontant ut som en intervju som gjorts i nära samband med det som inträffat på 

Utöya, men intervjupersonen verkar samlad, och det är ingen kalabalik i bakgrunden. Allt 

verkar stilla. I förgrunden finns intervjupersonen och en oidentifierbar person som lagt sin 

hand på intervjuobjektets axel. Intervjupersonen är placerad till vänster i bild, men nära 

mitten, beskuren strax ovanför huvudet. Personen bredvid står till vänster om 

intervjupersonen. Endast ena axeln är synlig. 

En buss i bakgrunden skulle i kontexten kunna signalera att intervjun utspelar sig samma dag 

eller någon dag efter själva händelsen, invid det hotell som offren skjutsades till (med buss). 

Det faktum att bussen står där, gör känslan av att vara direkt på plats, att få ta del av de färska 

intrycken stark. Att det på mikrofonen står NRK tyder på att intervjun antingen ämnats för 

TV-nyheter eller program finansierade eller visade av NRK. Nyhetsreportageliknande 

sekvens, ej väl förberedd. 

En bit in i sekvensen lutar sig person 2 in en bit i bild, och det går att fastställa att det är en 

man. Att en man lagt en tryggande hand på en kvinnas axel behöver dock inte säga mycket 

om hur filmskaparna omedvetet eller medvetet valt att reproducera rådande genusnormer. 

Filmaren har i det här fallet visserligen inte gjort valet att avlägsna mannen från platsen, men 

har heller inte valt att inkludera honom i bildutsnittet och har helt sonika beslutat att beskära 

honom vid hans hand, även om det kan tyckas lockande att inkludera olika former av 
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ömhetsyttringar när tillfälle finns. Här har istället fokus valts att läggas på kvinnan och hennes 

berättelse. 

 

3.1.3.1 Konklusion 

De två kvinnliga huvudkaraktärerna i filmen bär historien framåt och är också mest 

intressanta i den här analysen, då bilden arbetats med i högre grad än vid övriga 

intervjusekvenser. Eftersom ett flertal av intervjuerna verkar ha filmats i nära anslutning till 

händelserna i Oslo och på Utöya, direkt på plats och kanske i all hast kan det antas att inte lika 

många bildmässiga eller ljustekniska medvetna val gjorts som vid de djupare intervjuerna. 

Ingen åtskillnad har gjorts vad gäller höjd på kameran i förhållande till objektet mellan dessa, 

förutom i fallet med kvinnan i Oslo, invid regeringskvarteret, som filmats en aning ovanifrån. 

Även huvudkaraktärerna har filmats på samma vis. Det har kanske inte handlat om att grovt 

förminska karaktärerna, men för att se på saken från ett annat perspektiv så innebär det heller 

verkligen inte att de förhöjts. Samtliga har alltså filmats i ansiktshöjd utom tre kvinnor. 

 

Intrycket tittaren får av de två huvudkaraktärerna är ändå, bara genom den bildmässiga 

kompositionen, två i allra högsta grad färgsprakande och livsbejakande personer. På intet sätt 

visar den sammanlagda bilden två räddhågsna eller, av händelsen, underkuvade individer. 

 

Vad gäller övriga intervjupersoner i filmen verkar dessa, likt i Den norske terroristen, 

återigen fått agera varsin pusselbit för storyn. Johannes Dalen Giske, som körde Breivik med 

båt till ön, intervjuades till exempel i en miljö av båtar. Hans funktion var med stor 

sannolikhet att gestalta den delen av händelseförloppet. Andra som fått representera ett 

delmoment i händelseförloppet under den här dagen var kvinnan i Oslo, som representerade 

de som upplevde bombningen i regeringskvarteret. De två som befann sig på ett (förmodat) 

sjukhus under intervjun representerar samtidigt de som skadeskjutits. Rätt urval av 

överlevande har förmodligen varit viktigt ur dramaturgisk aspekt. 

 

Känsloyttringarna har dock männen stått för. Överlag har intervjupersonerna verkat sakliga i 

sina berättelser och har uttryckt sig lugnt, men två män har varit uppskakade och snyftat, 

varav den ena hulkat kraftigt. 
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Att filmaren valt att exkludera den man som lagt sin hand på en av intervjupersonernas axel 

behöver inte anses självklart, och kan mycket väl ha varit ett medvetet val från dennes sida. 

Även under Ali Al-Halems intervju befann sig till exempel en ytterligare man i bild, som inte 

tillförde intervjun någonting. Denne har däremot inte exkluderats.  

 

3.2 Textanalys 

3.2.1 Den norske terroristen 

7 överlevande offer kom till tals. 

4 män 

3 kvinnor 

Talade vid flest tillfällen: Eskil Pedersen (man), 6 ggr 

Talade vid näst flest tillfällen: Eirin Kjaer (kvinna), 5ggr 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalanden – kvinnor: 13 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalanden – män: 14 

 

Tendenser och relevanta uttalanden utifrån transkription 

I förstone ska nämnas att en enda person, som figurerat i intervjusituationerna, tog upp den 

ideologiska aspekten av händelsen. Det var AUF:s kvinnliga generalsekreterare Tonje Brenna, 

som uttalade sig som följer: 

”Det fina med Norge är att hela världen finns här. Vi äter kebab och pizza. Vi lyssnar på 

musik från hela världen. Vi pratar otroligt många olika språk. Vi hyllar ju Norge allihop. 

Men jag tror att fler borde ställa sig upp och säga det. Jag har aldrig känt mig mer övertygad 

om att vår kamp för ett rättvisare och tolerantare samhälle är viktig. Jag har aldrig känt mig 

säkrare på att politiskt arbete är extremt viktigt.” 

Vad kvinnorna fyllt för funktioner i den här filmen verkar ha skiljt sig åt. En av de kvinnliga 

intervjupersonerna beskrev i hög grad rädsla och skräck. Hon sa att hon grät och bad 

gärningsmannen om att få leva. En annan person sattes nästan enbart i relation till sin syster, 

och skildrade till största delen det tragiska i att inte få återförenas med en nära anhörig. Inte 

heller männens funktioner var enhetligt utpräglade. Både rationalism och rädsla beskrevs, inte 
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sällan av samma person, även om ingen av de manliga intervjupersonerna beskrivit sig själv 

gråta. En pojke visade både känsloyttringarna medkänsla och vånda när han fick en 

mobiltelefon i sin hand som tillhörde en död person: 

”Det var en ganska modern telefon, som visar en bild på den som ringer, och hans mamma 

ringde, och hon ringde och hon ringde. Man såg det här fotot av en glad medelålders kvinna 

och man vet att det här kommer att ta knäcken på henne. Och jag kunde inte ta det samtalet. 

Jag kunde inte svara och säga: ”Jag tror att din son kan vara död.” Jag stoppade mobilen i 

fickan. Men jag visste att varje gång den vibrerade så var det någon som ville veta om killen 

levde eller inte. Att gå runt med den mobilen är nog det jobbigaste jag har varit med om.” 

En slags subtil kritik riktad till AUF:s ordförande Eskil Pedersen har inte gått att undgå i den 

här filmen. Det har handlat om huruvida han handlade rätt eller fel när han satte sig själv i 

säkerhet med den båt som hade kunnat forsla många fler från ön än de som fanns ombord. 

Eskil beskrev händelseförloppet som följer nedan: 

”Min rådgivare ringde mig och sa ”Du måste springa ner till båten!”. Jag kommer ihåg att 

jag frågade: ”Vad är det som pågår?” och han svar var: ”Du måste springa ner till båten 

NU!” Det var regnigt och dimmigt. Det var helt och hållet tyst. Jag hörde ingenting. Framför 

huset låg två döda människor. Monica var en av dem. Det kändes som… på grund av regnet, 

dimman och tystnaden, att en dödens filt hade lagts över ön. Det kändes som att jag var den 

enda som var där. Jag hoppade ombord på båten. Jag tror att en diskussion om huruvida 

människor gjorde rätt eller fel… Jag tror inte att det är rätt att göra, för alla försökte rädda 

livhanken.” 

En annan pojke påpekade i en kommentar: 

”Det är lätt att förstå att man gör så i en sådan situation. De flesta skulle ha flytt, men 

samtidigt var han ledare för gruppen på ön och det var som om kaptenen övergav sitt fartyg.” 

Upplevelsen var således att ledaren skulle ha stannat kvar och tagit ansvar för gruppen.  
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3.2.2 Utöya – en liten ö i världen 

8 överlevande offer kommer till tals 

5 män 

3 kvinnor 

Talar vid flest tillfällen: Emma Martinovic (kvinna), 15 ggr 

Talar vid näst flest tillfällen: Eskil Pedersen (man), 10 ggr 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalande – kvinnor: 22 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalande – män: 36  

Tendenser och relevanta uttalanden utifrån transkription 

Nästan samtliga överlevande som uttalat sig i den här filmen har gått igenom samma 

dramaturgiska kurva. Först handlade berättelserna om förväntningar och glädje. Sedan 

behandlades beskedet om bomben i Oslo. Därefter skjutningen och till sist gavs en personlig 

redogörelse för räddningen. Det kan antas att filmmakarna styrt några samtalsämnen. Både de 

kvinnliga och manliga intervjupersonernas berättarstil har dock varierat – alltifrån målande 

beskrivningar till sakliga, till historier innehållande otäcka detaljer. Det viktigaste som gått att 

utläsa från transkriptionen har summerats här nedan, med exempel.  

Ingen har uttalat sig direkt om att ha räddat en annan persons liv, men en manlig 

intervjuperson beskrev hur någon räddade hans eget. Tillsammans med åtta andra personer 

hade han legat ner i en båt för att skydda sig. Han beskrev händelseförloppet kort som följer: 

” ’Vi måste iväg. Det hjälper ingen om vi stannar.’ Att några av oss var så behärskade att de 

kunde tänka den tanken och att Jon var så behärskad att han klarade att dra iväg och att han 

inte fick panik, räddade mitt liv.” 

En del historier behandlar hur intervjupersonen tagit andra personer i beskydd. En kvinna 

motiverade en pojke i vattnet att simma vidare för hans anhörigas skull, alla de som väntade 

på honom på land. En man berättade om hur en kvinna tog ansvaret för att hjälpa en svårt 

skadad man. Hon hade rivit av sin egen blus för att lägga bandage om honom. 

Intervjupersonen beslutade sig för att också hjälpa till och stanna hos den skadade. Även när 

skott avlossades i deras närhet och intervjupersonen själv menade att bara instinkter fanns 

kvar försökte han ändå tillsammans med flera att stötta den svårt skadade mannen. 

Intervjupersonen talar dock inte i filmen om hjältemod, trots att personen han tagit i beskydd 



51 
 

överlevde. Han kände inte att han räddade livet på killen, utan snarare svek honom när han 

vid ett senare tillfälle simmade ut i vattnet ensam för att rädda sig själv. Ingen av 

intervjupersonerna har själva upplevt eller uttalat sig om att de gjort en heroisk insats. AUF:s 

ordförande Eskil Pedersen uttalade sig som följer, angående hjältemod: 

”Om man aldrig varit på den ön så kan man inte förstå orsaken bakom de val vi gjorde, för 

man gjorde bara ett val och det var att försöka överleva.” 

Andra hade vänt sig till personer för att söka råd eller trygghet. En kvinnlig intervjuperson 

vände sig till AUF-ordföranden för direktiv: 

”Jag såg bara fjällväggar och tre personer som grät. Jag skickade sms till Eskil: ’Var är du, 

vad händer?’ Han skrev: ’Är i säkerhet. Vet ingenting.’ Då skrev jag: ’Vi är fyra vid en 

fjällvägg. Vad ska vi göra?’” 

Den kvinnliga intervjupersonen tog snabbt kommando strax efter att hon fått svar. 

”Jag såg att flera AUF:are hade lagt sig bredvid varandra. Jag visade sms:et från Eskil om 

att vi skulle simma från ön. Jag sa att alla måste simma. Då såg jag att alla hade panik. Folk 

skakade på huvudet och sa att de inte kunde. Då sa jag att vi var tvungna. De sa: ’Vattnet är 

alldeles för kallt och vart ska vi simma?’. Och det var en bra bit att simma! […] Då sa jag till 

Åse: ’Lägg legitimationen i din BH. När jag drunknar så kommer de att veta vem jag är.’” 

Den här personen, som var ledare för Vest-Agder AUF, utgör ett bra exempel för att påvisa 

egenskaper hos en kvinna som inte faller in i den stereotypa bilden av ett kvinnligt offer. Hon 

beskrev hur AUF-ordföranden Eskil Pedersen nästan började gråta, och hon såg andra 

personer som grät. Hon försökte få kontakt med människor men de bara slet sig loss. Andra 

stod för känslorna och paniken, medan hon själv förblev sansad. Rationellt skrev hon ett sms 

till Eskil och bad om att få råd om vad de skulle ta sig till. Han föreslog att de skulle simma. 

Hon beordrade dem hon var tillsammans med att hoppa i vattnet, men insåg att de hade panik. 

Kallt beordrade hon en vän att stoppa sitt id-kort i bh:n. Om de drunknade gick det i alla fall 

att identifiera kropparna. Återkommande beskrev den här kvinnan att människor omkring 

henne hade panik eller grät. Men när hon till slut själv grät var hon tvungen att doppa huvudet 

i vattnet för att dölja det. Slutligen uttryckte hon att hon önskar kunna få ett ordentligt 

sammanbrott. 

Många har beskrivit människor som gråtit eller varit hysteriska. Ofta har beskrivningarna gällt 

antingen en odefinierad klunga ”människor” eller kvinnor. Endast i en beskrivning berättar en 
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kvinna om hur en man, i det här fallet AUF-ordföranden, nästan grät. Det var i samband med 

beskedet om bombningen i Oslo. Men även om den överhängande delen av skildringar om 

personer som visat känsloyttringar handlat om kvinnor har också andra beskrivningar 

tillämpats dem, som i fallet med kvinnan som rivit sönder sin egen tröja för att ge en skadad 

person förband. I Eskil Pedersens uttalande om hur det gick till när beskedet om vad som hänt 

i Oslo kom till ön var det också en kvinna som ansågs ta kommandot över situationen och han 

själv som, i sin egen beskrivning, stod för känsloyttringar: 

”Sen minns jag att Monica skrek till. Hon hade fått ett telefonsamtal och skrek: ’Va?’. Det 

var den dagen terrorn kom till Norge. Landets oskuld var förlorad om det visade sig vara en 

bomb. Det var jobbigt för mig att prata. Rösten sprack. Det var tufft. Monica betedde sig 

vuxet och gav klara besked. Hon hade bestämt att vi skulle tända alla grillar och lägga på 

korvarna. Det skulle bli två korvar var sa hon.” 

Lara Rashids historia stod ut en aning i jämförelse med de andras. Det som var unikt för 

hennes berättelse var att den egentligen inte kretsade kring henne, utan om omkomna systern 

Bano, som hon åkt tillsammans med till ön. Lara sökte lugn i en okänd pojkes hand på ön, 

vilket hon upplevde tryggt, men det enda hon kunde tänka på var Banos säkerhet. Det är något 

alldeles särskilt hjärtskärande med den här berättelsen, och intervjupersonen upplevs som 

särskilt utsatt och skör i och med det. Slutklämmen av hennes historia utmanar intressant nog 

tittarens intryck. Det sista uttalandet tyder på viljestyrka där fokus tidigare legat på det 

hopplösa, hjärtskärande och ofattbara: 

” Men (…) vi människor är mycket starkare än vi tror. Om nån för en månad sedan frågat 

hur jag skulle ha reagerat på det så hade jag börjat gråta redan där och då och tänkt att jag 

inte skulle orka leva vidare, men när det händer så har man inget val. Livet går vidare. Man 

tar med sig de fina minnena och lever på dem, och de finns alltid där. De är alltid här hos 

oss. Där finns Bano för evigt.” 
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3.2.3 22.07.11 

8 överlevande offer kommer till tals 

4 kvinnor 

4 män 

Två tjejer kommer till tals vid 10 respektive 9 tillfällen. Övriga 1 gång. 

Talar vid flest tillfällen: Rebekka Hennum (kvinna), 10 ggr 

Talar vid näst flest tillfällen: Frida Ripland Moberg (kvinna), 9 ggr 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalanden – kvinnor: 21 

Sammanlagt antal tillfällen för uttalanden – män: 4 

Den här filmen särskiljer sig från de tidigare två analyserade filmerna i och med att två 

kvinnor dominerar samtalet. Två analyser kommer i förstone att presenteras, som kan anses 

intressanta för undersökningen. De spänner över två citat från de två huvudkaraktärerna. 

Intervjusekvens 1 

Transkription av sekvens: “His motive is very cowardly, to take kids, children and youth on 

an island, all by themselves, defenseless, as if he’s hunting animals. It’s so cowardly, he’s no 

hero, he’s not a warrior, he’s a man in a costume, no more than that. He’s cowardly.” 

Hillesund menar att texters metaforer kan ge intressanta upplysningar om textens 

grundläggande perspektiv på det fenomen som texten behandlar
78

. I det här fallet finns: ”He’s 

a man in a costume”, som skulle kunna tolkas rent bokstavligt, men också som symbol för ett 

större koncept. En man i en kostym är förmodligen enligt våra koder, precis som 

intervjupersonen säger, ingen krigare, utan skulle lätt nedlåtande kunna sägas inneha 

egenskaper av naivitet eller fåfänga. Det kan vara en person som inte vill få sina händer 

nedsmutsade.  

Det övergripande temat/syftet i uttalandet tycks vara att trycka ner, kritisera där 

intervjupersonen kanske föreställer sig att det ska skada mest. Syftet bör sannolikt vara att 

förminska gärningsmannen. Ur det ideologiska perspektivet av Breiviks handlande och uppsåt 

är det ordet och aspekten av en krigare som intervjupersonen nämner och kritiserar, inte 

själva uppsåtet i sig utan misslyckandet av att vara en sådan. Hon menar att gärningsmannen 

                                                             
78 Hillesund, 81 
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är feg. Därmed tycks det möjligt att hon uppfattar att hans avsikt i någon mån var motsatsen, 

påvisande av mod.  

Intervjupersonen framställs sammanfattningsvis som en stark, självständig kvinna, mer 

föraktfull än kränkt. 

Intervjusekvens 2 

Transkription: “That he of all things came, to Utöya, where there’s almost 700 youths that is 

completely defenseless, in almost every way, right? It is so cowardly. That’s what it is. I can’t 

even find any other words for it.” 

Det ord som används, cowardly (fegt), att Breiviks handling var feg är förmodligen en noga 

utvald beskrivning, om inte annat menad för att kränka. Så fort intervjupersonen har sagt detta 

tar hon också bort epitet feg från sig själv, och allt vad som kan associeras till det: rädd, 

skrämd eller kanske försvarslös. Att hon säger detta gör också att hon inte visar upp en bild av 

sig själv som ett enskilt hjälplöst offer. Alla var hjälplösa offer, men ingen hade en chans, för 

förövaren var feg. Breivik ”tog inte fighten” som en man.  

Uttalandet visar rationalitet, och utlåtandet är resonerande, om än kort. Vad som sägs är inte 

till synes särskilt känslostyrt, och visar/ska visa på något vis att hon inte är ett skrämt offer, 

utan slår tillbaka verbalt. Det övergripande ämnet/syftet i uttalandet verkar vara att förolämpa 

förövaren. 

I den här sekvensen benämns inte gärningsmannen i termer av krigare. Den här 

intervjupersonen nämner inte vad hon upplever att Breivik inte är, och därmed inte heller vad 

hon eventuellt uppfattar eller tagit fasta på i den ideologi som sammanflätat hela historien. 

Återkommande är dock ordet feg. Intervjupersonen framställs sammanfattningsvis som en 

stark, självständig kvinna, mer föraktfull än kränkt. 

 

Det som händer här är att intervjupersonerna själva upprätthåller genus i sin iver att hävda 

gärningsmannens feghet, och en krigare ska inte vara feg. Bilden av krigaren hör, som tidigare 

konstaterats i Det andra könet, ihop med bilden av mannen, som fortfarande lider av 

likhetstecknet till bland annat mod. De båda intervjupersonerna berättar emellertid bägge en 

historia om hur de hållit huvudet kallt, ignorerat gråten och tänkt strategiskt. En av dem 
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hjälpte till exempel en vän genom vattnet som inte kunde simma så bra. De båda tjejerna 

avslutar häpnadsväckande starkt sina kommentarer: 

” I feel somewhat like a different person. Not quite, but a little, I feel a lot more brave than 

what I used to be. If I can do this, then I can do anything.” 

Och: 

“I have a wonderful life, I just have to enjoy it. I have a future in front of me, I’m going to 

grow old, I will. I will grow up, and I’m so happy that I have the opportunity to now, because 

I almost lost it.” 

 

3.3 Diskursanalys 

I stort har dokumentärfilmernas illustrationer av varje enskild karaktär varit nyanserad och 

inte särskilt entydig. En person har därför kunnat placeras i olika offerkategorier beroende på 

vad som sagts.  Ofta har de intervjuade beskrivit en blandning av känslor eller metoder att 

agera efter. Fram till en viss punkt har någon kanske beskrivit sig själv som rationell och 

strategisk, medan han eller hon i ett senare skede sprungit för sitt liv på ren instinkt och inte 

brytt sig om andra än sig själv. Men vad som varit tydligt i de filmer som analyserats, är att 

filmmakarna givit var och en av personerna som medverkat en varsin roll att spela. Alla har 

de fyllt sin funktion till berättelsen. Genom den här kompletterande diskursanalysen ska de 

vanligaste offerkonstruktionerna utrönas, i syfte att se hur män och kvinnor fördelas i dessa 

grupperingar. Kategorierna har gjorts utefter iakttagelser under tidigare analys över hur var 

och en i dokumentärfilmerna själva berättat att de eller andra agerat. 

 

3.3.1 Offerkategorier  

 

Egoisten 

Egoisten är den person som lätt och ledigt, snabbt och effektivt räddar sig själv undan fara. 

Gärna utan större skador som följd. Prioriteringen är att rädda sitt eget liv eller sina egna 

intressen, och inte mycket tanke ägnas åt att hjälpa andra. 

 

Eskil Pedersen är den mest utpräglade och utpekade egoisten. Han har inte placerat sig själv i 

någon hjälteroll. Tvärtom utmålas han, om än subtilt, som en aning egoistisk, även om han i 
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dokumentärfilmerna får tillfälle till att försvara sig. Det verkar inte vara en högt ansedd 

kategori bland andra kategorier, i alla fall inte som ordförande. En mindre uppenbar kandidat 

för den här kategorin är Line Oma, som var sommarvikarie på arbetsdepartementet under 

bombningen i Oslo. Hon beskrev händelsen så här: 

 

”Jag har alltid glatt mig över att gå till jobbet varje dag. Regeringsbyggnaden är en fristad 

och en behaglig plats att vara på. Samtidigt är det stressigt och man kan vara ambitiös. Jag 

har länge tänkt på att bli statsminister. Jag har sett den höga byggnaden från mitt kontor och 

sett upp till den. Jag har tänkt att jag ska jobba där uppe en dag. […] Jag stod med ryggen 

mot fönstret och kastades omkull. Jag skyddade huvudet och låg i fosterställning. Jag täcktes 

av krossat glas och saker från väggar och tak. Då tänkte jag: ’Det här är allvar.’ Jag tänkte 

att många måste ha blivit skadade och dödade. Jag såg några som fick hjälp på trottoaren. 

Men allt jag hade i huvudet var den överväldigande synen av den förstörda 

regeringsbyggnaden. Det här måste vara det värsta som någonsin hänt i Norge.” 

Den här flickan vill bli statsminister och har höga ambitioner. Hon tänker på de som måste ha 

blivit skadade och dödade, men det är ändå den förstörda regeringsbyggnaden som 

överväldigar henne mest. Den byggnad som förmodligen symboliserar något för henne, 

kanske hennes egen framtid. Vad regeringsbyggnaden står för är större än de enskilda 

personer som dött eller skadats. 

 

Hjälten/hjältinnan 

Hjälten eller hjältinnan hjälper den som inte kan hjälpa sig själv. I den här undersökningen 

kallas den hjälpte för Den hjälplöse. Hjälten/hjältinnan existerar endast i relation till den 

hjälplöse. Två män och en kvinna placerar sig här. Samme man som även kan placeras i 

kategorin Den hjälplöse kan placeras här, motsägelsefullt nog. Vännens liv var viktigare än 

hans eget. Intervjupersonen stannade hos en vän som inte kunde simma. Samme person blev 

senare skjuten, och därefter blev han handlingsförlamad och såg sin egen död framför sig. 

Han till och med önskade den. Den här personen upplevde inte att han själv förtjänade att leva 

när hans vän var död. Att han inte blev skjuten förstår han inte själv, för gärningsmannen stod 

vid ett tillfälle mycket nära honom. 
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Semihjälten/hjältinnan 

Under den här kategorin hamnar de som på ett mindre tydligt livsavgörande vis än 

hjälten/hjältinnan, ger sitt stöd till andra. Det kan handla om att ge råd, ge närhet eller att ge 

order. En kvinnlig intervjuperson sällar sig till den här kategorin då hon hållit om ett barn i en 

stuga för att ge trygghet, och även givit direktiv till andra om hur de borde handla. Även en 

man, som givit handlingsråd till en person, lämpar sig för semihjälten.  

 

Trygghetssökaren 

Trygghetssökaren omfattar dem som söker stöd, råd eller närhet för att uthärda situationen. 

Lara Rashid uttryckte, som tidigare har citerats, att hon gömt sig i en grotta och där hållit en 

okänd killes hand, vilket hon upplevt känts tryggt. Hon är dock den enda som uttryckt något 

ömhetsbehov av det slaget. 

 

Den paniske 

Den paniske flyr i vild panik, utan strategiska mål. Här återfinns en del av de intervjuade, 

både män och kvinnor. Ofta på grund av kortare paniska attacker, exempelvis om 

gärningsmannen befunnit sig i närheten. 

 

Strategen 

Strategen tänker rationellt och klart över sin situation. Strategiskt tänker denne ut en plan för 

hur han eller hon ska undkomma fara. Ofta är flyktvägen att hålla sig undan tills stormen 

dragit över. Strategen handlar inte på instinkt, och flyr inte i panik. Istället kan denne 

uppfattas som en aning passiv. Fyra tjejer och en kille lämpar sig för den här kategorin. 

 

En manlig intervjuperson, som passar ypperligt in i den här kategorin uttryckte sig som följer 

vid ett intervjutillfälle: 

 

”Jag hade full kontroll över mig själv. I såna situationer försöker jag tänka logiskt och 

rationalisera. Jag hade tidigare läst om massakrer på internet. Jag hade läst om 

händelseförloppet och visste en del. Jag visste att gärningsmannen hade begränsat med tid 

eftersom polisen var på väg. Jag visste att han troligen var ensam. De var i alla fall inte fler 

än två. Vi behövde bara dra ut på tiden och vara i säkerhet tills han blev tagen.” 
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En kvinna uttryckte en annan passande mening: 

 

“The survival instinct turned on, you had to be calm, you can’t cry and scream. You can’t run 

for your life because you have to be quiet and wait.” 

 

Den hjälplöse 

Den hjälplöse kan bli handlingsförlamad eller paralyserad och klarar inte att själv fly eller 

tänka rationellt. Den hjälplöse kan behöva hjälp av hjälten eller hjältinnan för att klara sig ur 

sin situation. Här återfinns endast två av intervjupersonerna och båda är män. Det är dels den 

person som tidigare nämnts texten, som på en båt var så tacksam över att en annan person 

kunde vara så behärskad att han klarade av att åka i väg med båten. Han beskriver själv att 

den andre personen räddade hans liv. Den andre intervjupersonen, som nämns under kategorin 

Hjälten, beskrev sitt tillstånd så här: 

 

”Jag slutade tänka och bad min sista bön i mitt hjärta. Huvudet bultade och hjärtat slog så 

snabbt att jag tappade fattningen. Jag kunde inte bestämma mig för om jag skulle simma. Jag 

stod bara där. Kroppen lydde mig inte och jag väntade bara på att få en kula i huvudet.” 

 

Den revangelystne 

Den revangelystne stärks i sin ideologiska och politiska kamplystnad av händelsen. Det kan 

även handla om att uppleva sig stärkt som person. Det här är en person som starkt säger nej 

till att slås ner. Inte mindre än fem kvinnor och ingen man placerar sig här, inte minst genom 

uttalandet: 

 

”Jag har aldrig känt mig säkrare på att politiskt arbete är extremt viktigt.” 
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4. Resultat 

Resultatet inleds med de huvudsakliga konklusioner som kunnat göras utifrån teori och analys 

och staplas i ordning av betydelse för forskningsfrågan. Därefter summeras och sammanfattas 

det viktigaste under rubriken Slutsats. 

 

Siffror har visat att kvinnor uppträder offentligt i mycket mindre utsträckning än män, och 

därför är det relevant med siffror över hur könsfördelningen sett ut i de tre 

dokumentärfilmerna.
79

 I Den norske terroristen var skillnaden marginell inom alla kategorier, 

med en liten fördel å männens räkning. I Utöya – en liten ö i världen visade det sig att den 

kvinna som uttalat sig flest gånger hade talat vid 5 fler tillfällen än den manlige tvåan. Om det 

sammanlagda antalet tillfällen som män respektive kvinnor uttalade sig däremot studerades 

blev det tydligt att männen uttryckte sig vid 14 fler tillfällen än kvinnorna. I 22.07.11, där det 

faktiskt figurerat lika många manliga som kvinnliga intervjupersoner, var snedfördelningen 

föga förvånande stor. Då kvinnorna fått uttala sig vid 21 tillfällen, hade männen endast fått 

tala vid 4.  Utöya – en liten ö i världen var alltså mest jämnfördelad i fråga om mäns och 

kvinnors utrymme att uttala sig. Utöya – en liten ö i världen var också främst på att inte göra 

bildmässiga åtskillnader mellan männens och kvinnornas intervjuer, då filmskaparna helt 

sonika valt att använda samma inramning för samtliga av dem. 

 

Något som framkommer av analysen är att en krigare inte förväntas vara feg och att en ledare 

inte förväntas vara feg. AUF-ordföranden fick försvara sig i två av filmerna gällande hans 

agerande att rädda sig själv och åka tillsammans med nio andra personer bort från ön, med 

den enda båt som fanns att tillgå. Det är intressant att ställa sig frågan om samma 

förväntningar hade ställts om det varit en kvinna istället för en man i ledande position. För en 

del i styrande positioner verkar det ha fallit sig naturligt att leda och samla ihop grupper, även 

under omständigheter som den här. Emma Martinovic var en sådan person (ledare för Vest-

Agder AUF). Ur diskursanalysen går att utläsa att många kvinnor placerat sig inom kategorier 

där annars klassiskt manliga karaktärsdrag kan infogas. Revangelystnad uttrycktes uteslutande 

av tjejer, och det enda uttalandet av direkt ideologisk karaktär uttalades av en kvinnlig 

intervjuperson. Även inom kategorin ”Strategen” återfanns fler kvinnor än män, vilket kan 
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anses överraskande, inte minst mot bakgrund av Jenny Karlsson och Tove Petterssons 

fokusgruppsintervjuer kring förväntade roller kvinnor och män antar i extremsituationer.
80

 

 

Överlag beskrev ingen av intervjupersonerna att de uppbringat hjältemod eller gjort en 

heroisk insats i Oslo eller på Utöya. Inte heller uttrycktes det tacksamhet i större utsträckning 

gentemot andra som varit behjälpliga. Endast en person berättade att han räddats av en annan 

person. Denne manlige intervjuperson räddades då av en annan man.  

 

Det finns olika typer av intervjuer, varav samtliga av de som analyserats här torde 

kategoriseras under en blandning av vad som kan kallas åsiktsintervjuer, porträttintervjuer och 

stämningsintervjuer. Åsiktsintervjun innebär att en part i en sakfråga till exempel får uttala sig 

och ge sin syn på densamma. Porträttintervjun finns till för att visa en grundligare bild av en 

person och stämningsintervjun lägger tyngdpunkten på att förmedla eller skildra en viss 

stämning och de personer som finns i en miljö.
81

 Något av det tydligaste som framkommit i 

resultatet av samtliga analyser har varit tendensen att var och en av intervjupersonerna genom 

bland annat miljö, belysning, bildutsnitt och vad som sagt, tilldelats var sin funktion för 

berättelsen och, inte minst, tittarens tänkta respons till filmen. Medan några av 

intervjupersonerna verkar ha sammankopplats med ”nyckelscener” i händelseförloppet, såsom 

hur Breivik tog sig till ön, har andra snarare haft funktionen att skapa en stämning eller känsla 

som varit menad att nå tittaren. Den pojke som med båt hämtade Breivik för att föra honom 

till ön berättade till exempel också i filmerna främst om den händelsen. Hans funktion var 

därmed inte att berätta om saknaden efter vänner som mists eller dylikt, en funktion som 

däremot andra fyllt. Vissa intervjupersoner har också fått representera en grupp människor 

som utsatts för samma saker som de själva. De, som grupp, kan till exempel ha skadeskjutits 

eller på andra vis varit i behov av medicinsk behandling efter händelsen. En viktig del av de 

här filmerna verkar, med utgångspunkt från ovan beskrivna iakttagelser, ha varit att inkludera 

så många perspektiv som bara möjligt, både rent informativt om exakt vad som hände den här 

dagen i juli, 2011, och perspektiv som helt klart menats att appellera till tittarens 

känsloregister. Genom att förmänskliga de överlevande offren ytterligare, genom att uppvisa 

deras olika livssammanhang, ter sig händelsen än mer tragisk. De funktioner som 

intervjupersonerna fyllt kan placeras inom de tre intervjukategorier som nämnts ovan, vilket 

hjälper till i förståelsen för nyanserna i filmskaparnas berättarteknik. En av de mer 
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hjärtskärande berättelser som figurerat uttalades av Lara Rashid. Hon har måhända fått en av 

de mer utpräglade offerrollerna, där syftet verkat vara att söka tittarens sympati. Sympatin har 

sökts i flickans oskuldsfullhet, som för det första gestaltats genom flickrumsmiljön i Den 

norske terroristen, för det andra genom det genomgående ämnet i sig – det brustna 

syskonbandet, och för det tredje genom att uppvisa uttalanden som handlat om rädsla och att 

söka fysisk närhet i jakt på trygghet. Utifrån Karlssons och Petterssons fokusgruppsstudie där 

rädsla och offerskap är synonymt med svaghet och svaghet i sin tur står i synonym till 

kvinnlighet utgör de flesta aspekter i den här personskildringen förväntade kännetecken av det 

kvinnliga offret.
 82

 I Utöya – en liten ö i välden bryts emellertid oskuldsfullheten och 

utsattheten i ett sista uttalande. På sätt och vis ges publiken litegrand av två världar – dels det 

hjärtskärande i den framställt sårbara, bräckliga personen som mist det viktigaste hon haft i 

livet, och dels styrkan i samma person, i ett enda uttalande, där det visar sig att hon i grunden 

är stark i psyket. Filmskaparna av Utöya – en liten ö i världen gör medvetet eller omedvetet 

en genustvist på den här flickans rollgestaltning. 

 

I Karlssons och Petterssons studie framkom att kvinnorna i större utsträckning än männen 

talade om sin rädsla eller sina känslor. Utöver exemplet ovan har det här fenomenet inte 

uppträtt nämnvärt i de, för den här studien, aktuella dokumentärfilmerna. Som framgått av 

textanalysen har män uttryckt rädsla och andra känslor i till synes lika hög grad som kvinnor. 

I bildanalysen av 22.07.11 har även framgått att män visat sig skakade och har likaså snyftat i 

bild. 

 

För att återkomma till diskursanalysens offerkategorier existerar det könsskillnader, dels i och 

med den totala dominansen av kvinnor under kategorin ”Den revangelystne”, men också 

under rubriken ”Den hjälplöse”, som innehöll två män och inga kvinnor. Även ”Strategen” 

var kvinnodominerad. Endast en man och fyra kvinnor placerade sig där, vilket är intressant i 

och med den oklassiska könsfördelningen. Resultatet av Superhjälte eller hjälplöst offer 

visade att endast kvinnor utmålats som hjälplösa och i behov av någon annans handlande för 

att överleva. I dokumentärfilmerna har istället två män uttryckt vanmakt och 

handlingsförlamning. Att kvinnor i större utsträckning än män uttryckt sitt strategiska och 

rationella handlande, och dessutom kampvilja, är inte heller egenskaper som hör till den 

kvinnliga stereotypen. Hjälterollen antogs dock i större utsträckning hos män än hos kvinnor. 
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De gav inte sig själva epitetet, men berättade ändock om sin egen del i en annan persons 

fortsatta överlevnad. Speciellt för den här kategorin var att samme man som vid ett tillfälle 

själv upplevt sig hjälplös, vid ett annat tillfälle hjälpt en person i nöd. Eftersom 

hjälte/hjältinnerollen dominerats av män (om dock med små marginaler) hade det hur som 

helst måhända kunnat anas att än fler kvinnor skulle ha sällat sig till kategorin 

”Semihjälten/semihjältinnan”, där en mindre livsavgörande hjälpinsats krävts. Tanken handlar 

då om att kvinnorna kanske skulle ha antagit en mer vårdande, omhändertagande roll. Den 

kategorin delades dock lika mellan en man och en kvinna. Att själv söka närhet eller trygghet 

hos en annan person stod endast en person för, och det var i det här fallet en kvinna. 

 

4.1 Slutsats  

Det går inte att bortse från hur flickor och pojkar själva konstruerar genus i sin vardag, och 

upprätthåller vedertagna könsroller som existerar i samhället. Det kan därför vara svårt att 

avgöra vad som renodlat är ett verk av medieskaparna och vilka genusattribut som offren 

själva väljer att använda sig av. Visserligen behandlar undersökningen politisk medvetna 

ungdomar, som driver frågor om bland annat jämställdhet, och det måste tas i beaktning. Men 

som presenteras i Genusregim i förändring – Jämställdhet och makt i kommunal politik 

mellan åren 1970 och 2006, måste det tas hänsyn till att könsroller och genusskapande 

existerar även inom politiken.
83

 Häri kan det också vara svårt att veta om kvinnor själva 

ibland undvikt att uttala sig på sådant vis att de skulle kunna upplevas hjälplösa eller 

underkuvade, eller om det varit filmskaparnas avsikt att i vissa fall uppvisa kvinnorollen 

kraftfull och handlingskraftig. De Beauvoir hävdade att endast självständigt arbete, till 

skillnad mot hushållsarbete, kan garantera en kvinna självständighet.
84

 Det kan därför 

reflekteras över om de unga kvinnorna i dokumentärfilmerna, klättrande inom den politiska 

sfären, avskalats från omvärldens tydligaste könsetiketter, eller om de ändå inbäddas av 

samma genusnormer som så många andra.  

 

Edström talade till stor del i TV-maktens eliter om andel kvinnor respektive män i undersökta 

TV-program eller kanaler.
85

 Till skillnad från hennes resultat, som påvisade två tredjedelar 

män i rutan, var inte resultatet lika markant utifrån de tre analyserade dokumentärfilmerna, 
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även om dessa till viss del skilde sig från varandra. I resultatdelen av Superhjälte eller 

hjälplöst offer? Vem är vem? framkommer det att författarna funnit tydliga skillnader i hur 

kvällspressen porträtterat flickor och pojkar, skillnader som inte heller i samma utsträckning 

varit tydliga i den här studien.
86

 I 22.07.11 kan närmast ett medvetet val skönjas av att 

framhålla starka kvinnliga karaktärer. De två kvinnliga intervjupersoner som använts där har 

inte tilldelats en underkuvad eller räddhågsen roll. Inte heller har de varit timida eller 

ursäktande. De har istället talat om styrka, rationalism och tapperhet. Rent bildmässigt har 

skaparna av de övriga två dokumentärfilmerna valt att använda liknande teknik för samtliga 

intervjusituationer. Särskilt tydligt var det i Utöya – en liten ö i världen, där det inte 

existerade bildmässiga skillnader mellan intervjuerna alls, utöver ett par skiftande bildutsnitt. 

Det kan tänkas att det varit ett bildmässigt grepp för att skapa enhetlighet i filmen, men det 

kan också grunda sig i andra orsaker. Det är otvetydigt så att både tjejer och killar i det här 

fallet var offer. De var lika oskyldiga allihop, och gärningsmannen var dem alla övermäktig. I 

Karlssons och Petterssons studie påvisas att det tenderar att endast vara statusfyllt för män att 

kämpa mot jämbördiga (män).
87

 Mot vapen av det här slaget stod vem som helst chanslös. 

Medieskaparna kan därför ha velat framställa en enhet bortom könsgränser, där 

intervjupersonerna snarare porträtterats som offer än manliga och kvinnliga offer. 

Rollgestaltningar kunde urskiljas i dokumentärfilmerna, utifrån samtliga analyserade 

uttrycksmedel (bild och tal). De tre filmerna tenderade att följa samma dramaturgiska mönster 

vad gäller vissa aspekter. Intrycket kunde fås att ungdomarna och de unga vuxna som befann 

sig på ön (för det var uteslutande unga av de som befunnit sig på Utöya under angreppet som 

fick uttala sig) tillsammans, som enad grupp eller enhet, återgav en bild av händelseförloppet, 

snarare än som individer. Var och en gav sitt bidrag till att fylla luckorna, och ungdomarna 

tycktes bekräfta varandra. Detta gjorde de i huvudsak genom att tala om samma detaljer av 

händelser, såsom att beskriva de första skotten som avfyrades, som för att ge trovärdighet åt 

händelseförloppet. Intentionen från filmskaparna kan mycket väl ha varit att ha en 

offerkategori, där varken etnicitet, genus eller klass spelat någon nämnvärd roll, utan där det 

viktiga skulle ligga i att intervjupersonerna tillsammans var människor och offer.  

 

Det kan även reflekteras över varför resultaten slog så olika mellan examensuppsatsen 

Superhjälte eller hjälplöst offer? och den här. Givetvis kan inget sägas med säkerhet, men 

kanhända ter sig formatet mellan kvällspress och dokumentärfilm ämnat för nyhetskanaler 
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olika, där kvällstidningarna skulle vara i större behov av att publicera sensationsnyheter där 

offerroller måhända kan te sig mer könsmarkerade. Kanske finns även i kvällspressen ett mått 

av genusslentrian, där tid för eftertanke kring framställning av kön blir lidande för det snabba 

tempot. Precis som nämnts om genus i media, i uppsatsens inledning, kan det vara så att något 

händer när större tid för begrundande av materialet ges för skaparen, som i fallet för 

dokumentärfilmen som form.
88

 Det skulle innebära att tidspress och genusslentrian bidrar till 

upprätthållandet av rådande föreställningar om kön. Det kan även hävdas att tidningar bara 

publicerar det läsaren vill köpa. I hänseende till att sälja lösnummer kan det tänkas att 

intresset är mindre hos kvällspressen att utmana könsroller än inom public service-formatet. 

Att upprätthålla statiska tankar kring kön kan vara rena inkomstkällan.  

 

En sista teori om uppsatsens resultat samt dess resultat i förhållande till kandidatuppsatsen 

Superhjälte eller hjälplöst offer? handlar om hållbarhet och arkivering. En dags- eller 

kvällstidning säljs en dag och en ny utges dagen därpå. Utrymme för misstag torde kunna 

göras och förlåtas. Det finns stora intressen och möjligheter i att bevara en dokumentärfilm på 

ett annat vis, och det är inte omöjligt att den kan ses om och om igen under flera år, av olika 

eller samma personer, medan en gammal kvällstidning vanligtvis inte återanvänds om det inte 

finns särskilda skäl till det (nostalgi, arkivering etc.). Att ha en medveten genuslinje blir 

därför förmodligen av större vikt när materialet förväntas begrundas av betraktare i hög grad. 

 

För att avslutningsvis återknyta till vad som skrivits om de Beauvoir, att det är genom att 

riskera sitt liv människan höjer sig över djuren och inte genom att ge liv, som i kvinnans fall. 

Därför ger inte mänskligheten företräde åt dem som ger liv, utan åt dem som riskerar sitt eget 

liv.
89

 De Beauvoir ansåg att det kvinnor vill idag är att bli erkända som existerande på samma 

sätt som män, och vill inte heller att existensen ska vara underordnad livet, eller något högre 

syfte. Mannens projekt har inte varit att upprepa sig genom tiderna, utan att forma framtiden. 

Det är alltså enligt de Beauvoir den manliga aktiviteten som skapat själva existensen som 

värde, och har i sin tur besegrat livets krafter och underkuvat kvinnan och naturen.
90

 Alldeles 

oavsett om män och kvinnor i den här studien i någon mening riskerat sina egna liv i syfte för 

något högre, i linje med AUF-sekreteraren Tonje Brennas tidigare angivna kommentar om 

händelsen: ” Jag har aldrig känt mig mer övertygad om att vår kamp för ett rättvisare och 
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tolerantare samhälle är viktig. Jag har aldrig känt mig säkrare på att politiskt arbete är 

extremt viktigt.” eller om de allesammans bara helt tragiskt tjänat som offer i en meningslös 

härva, gjorde de det tillsammans. Män och kvinnor var inkluderade på samma villkor. Det 

legitimerar ovan skrivna reflektioner om filmskaparnas intentioner om att skapa en enhetlig 

offergrupp istället för en uppdelad sådan. Men det kan reflekteras över om det är mannens 

värdegrunder som bägge könen rättat sig efter och som reproduceras eller produceras genom 

media. Är de västerländska eller politiskt aktiva kvinnorna erkända som existerande på 

samma sätt som män, men existensen fortfarande i viss mån underordnad något högre syfte, 

eller livet? 
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Bilaga 1 

Analysschema för semiotisk bildanalys 

 

Det omedelbara intrycket 

Teknisk nivå 

Färgtemperatur 

Ljussättning 

Fokus/skärpa 

Denotativ nivå 

I bilden finns:  

Komposition 

Förgrund 

Bakgrund 

Vinkel  

Beskärning 

Blick 

Konnotativ nivå 

Ideologisk nivå 

 

Analysschema för textanalys 

Denotativ nivå 

Konnotativ nivå 

Värderande adjektiv 

Beskrivande adjektiv 

Metaforer 

Reflektion 

Övergripande syfte 

Ideologi 

Intervjupersonens uppfattning om den ideologiska aspekten av händelsen 

Intervjupersonen framställs… 


