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Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar över tid. Det som 
vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmediala presentationer av våldshandlingar. 
Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet 2011, som vi menar är ett mediebelyst fall 
som kan kasta ljus över andra våldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som 
kvalitativ metod och analyserat sammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Resultatet visar att det finns 
urskiljbara faser och dessa faser har vi benämnt som: Det ofattbara, Kollektiv bearbetning från 

det ofattbara, Det ofattbara politiseras och Det ofattbara blir en referens. Medan tidigare 
forskning har belyst effekter av medievåld, massmediala skildringar av kvinnor och män, 
massmediala framställningar över tid och att massmediers framställningar av nyheter, har man 
i mindre utsträckning studerat den processuella utvecklingen hos våldshandlingar. Vi har 
använt symbolisk interaktionistisk teori för att få en fördjupad förståelse för vårt resultat. Det 
som vår uppsats tillfört den befintliga forskningen är att vi urskilt olika faser gällande hur våld 
presenteras i massmedia. 

Abstracts 
In this study, we investigated how the mass media presented the acts of violence over time. 
What we examined is whether there are different phases in the mass media presentations of 
violence or not. We used the case Breivik and Norway attacks in 2011, which we think is a 
mass media highlighted case. And wich may shed light on other acts of violence. Using 
Grounded Theory we analyzed a total of 80 newspaper articles taken from Aftonbladet, 
Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The result shows that there are separate 
phases and we have referred to these as: The unbelievable, Collective processing from the 

unbelievable, The unbelievable politicized and The unbelievable becomes a reference. While 
previous research has highlighted the effects of mass media violence, mass media portrayals of 
men and women, mass media representations over time and that media bias, the procedural 
development of violence has been less studied. We have used the symbolic interactionist theory 
to gain a deeper understanding of our results. The value of this study for the existing research 
is that we distinguished different phases regarding how the violence presented in the mass 
media. 

Nyckelord/Keywords: Massmedia/mass media, våld/violence, medievåld/media violence, 
faser/phases, process, Breivik, Utøya. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Håvard Sæbo berättar att hans bror sommarjobbade på den lokala kyrkogården 

innan han for till Utøya. Det sista han gjorde innan han for var att klippa gräset 

och förbereda en gravplats om någon skulle dö medan han var borta på sin korta 

semester. Den gravplatsen blev hans egen. (SvD, 22/7-14). 
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Inledning 

Fredagen den 22:a juli 2011 omskakades hela Norge under två förödande ögonblick. Vad som 
skulle ha varit början på helgen för personalen på Regjeringskvartalet i Oslo, och en härlig 
sommardag på Utøya för ungdomsförbundet Arbeiderpartiets årliga sommarläger, slutade i ett 
nu världsomtalat och oförglömligt terrordåd i vilket 77 personer omkom. Gärningsmannen var 
den 32-årige norrmannen Anders Behring Breivik. Nyheterna om Breiviks dåd strömmade ut i 
massmedier. Allt från händelseförloppen i detalj till mordoffrens sista timmar i livet 
offentliggjordes i dagstidningar, tv och radio. Citatet (s. 3) är taget ur SvD (22/7-14) och handlar 
om en ung man vars bror omkom efter att ha hoppat framför Breivik för att rädda en flyende 
medmänniska. 

Giddens (2007) menar att massmedier har kommit att spela en så pass betydelsefull roll i 
människans vardag att de är avgörande för hur individens egna uppfattningar och åsikter 
utformas. Detta främst för att massmedier är de viktigaste producenterna av nyheter i samhället. 
Idag kan människor som befinner sig på olika platser i världen ändå ta del av samma 
nyhetshändelse tack vare massmediers signifikanta kraft. Massmedier ”urbäddar” därmed, med 
Giddens (1999) terminologi, tid och rum.  
    Tidigare forskning har visat på att medievåld inverkar på samhället. McAlister Groves 
(1997), bland andra, visar på att barn blir starkt påverkade att bruka våld själva efter att ha 
bevittnat medievåld. Vidare visar Madan et al. (2014) att ungdomar upplever förhöjd ångest 
och ängslan av exponering av medievåld.  Forskningen visar även att massmedier tenderar att 
presentera våldsnyheter åt ett håll för att skapa ett läsarintresse, vilket en studie gjord av 
Slingerland et al. (2006) belyser. 

Som bidrag till den tidigare forskningen kommer vi att undersöka hur massmedier presenterar 
våldshandlingar över tid. Vi har utgått från de världsomtalade terrordåden i Norge år 2011. 
Medan tidigare forskning framförallt satt fokus på hur massmedier inverkar på samhället har 
den i mindre utsträckning undersökt processen kring hur mord och mördare framställs i 
massmedier. En forskningsinriktning som betonar processer är narrativ forskning (Robertson, 
2000). Reissman (2008) beskriver begreppet narrativ som någon typ av fortlöpande berättelse, 
t.ex. fabler, myter, historier och noveller.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet, som även kommit att utmärka vår studie, var att undersöka hur massmedier har framställt 
händelsen i Norge och om det är möjligt att urskilja olika faser i denna. Vi har undersökt om 
och i sådana fall hur massmedier ändrar sättet att skriva om händelsedåden i Norge över tid. 
Vår frågeställning utgörs således av: ”Finns det några urskiljbara faser av massmediala 
skildringar av våldshandlingar?”. 

Vi har utgått från fallet Breivik (2011). Det är ett av flera exempel på omskrivna våldshändelser 
vars nyhetsvärde varit uppmärksammat under en längre tid. Anledningen till valet av Breivik 
är att detta fall blivit så pass omtalat och framträdande i massmedier i många år, liksom fallen 
med de svenska mördarna Flink (1994), Lasermannen (1992) och Hagamannen (2006) som 
även fått omfattande publicitet när de begick sina dåd. Vi har även noterat att Breivik som 
gärningsman har kommit att bli ett slags referens eller parallell som ofta nämns i förbifarten när 
massmedier skriver om våldshandlingar utförda av andra gärningsmän (Bl.a. DN, 25/7-14; Exp, 
8/1-15; AB, 17/2-15). Massmedier har bidragit till att majoriteten av det svenska samhället vet 
vem Breivik är och vad han har gjort. Vi menar att fallet med Breivik kan kasta ljus över 
processerna hos andra liknande fall som massmedier tar upp. 

Terrordåden i Norge som vållade 77 personers död  
Då vår forskning ämnade att undersöka hur våldshandlingar i massmedier presenteras över tid 
och om det i tidsspannet finns några urskiljbara faser, ansåg vi att det var en god idé att utgå 
från ett typfall. I och med att vi valde att utgå från händelsen i Norge följer därför en kort 
sammanfattning av vad massmedier presenterat gällande gärningsmannens bakgrund samt 
dåden han utförde. 

Anders Behring Breivik föddes den 13:e februari 1979 i Oslo. Hans far, Jens David Breivik, 
var civilekonom och hans mor, Wenche Behring, arbetade som sjuksköterska. Anders Behring 
Breivik har två halvbröder och två halvsystrar från föräldrarnas tidigare förhållanden. När han 
var ett år gammal separerade hans föräldrar och fadern höll sig bosatt utomlands i arbetssyfte 
medan modern och han själv bodde i Oslo. När pappan förflyttats till Paris brukade Breivik 
vara där på somrarna och hälsa på (Biography, hämtad 14/4-15). I tidig ålder började Breivik 
uttala sig om sina högerextrema åsikter och åskådningar och att han såg upp till 
Framstegspartiet (det tidigare Sverigepartiet) (Exp, 24/7-11). Under tiden han gick på Ris 
Ungdomsskole började han sysselsätta sig med vandalisering såsom klotter och snatteri. 
Vartefter tiden gick och Breivik blev äldre isolerade han sig alltmer från sin omvärld. När 
Breivik blev ännu äldre startade han upp ett företag tillsammans med en bekant. Tillsammans 
behandlade de datorer och programvaror. År 2009 startade han på egen hand företaget Selskapet 
Geofarm som innefattade jordbruksverksamhet. Under hösten 2010 beställde Breivik 30 liter 
bränsle från olika leverantörer till modellflyg. Under våren 2011 beställde han hem 6 ton 
konstgödsel, varpå det sistnämnda inte är någon ovanlig beställning, för någon som sysslar med 
grönsaksodlingar. Därefter började han framställa en sprängladdning. 

Här följer hela händelseförloppet, hämtat från massmedier: Timmar innan dåden hade 
gärningsmannen släppt sitt 1518-sidor långa manifest ”2083 – A European Declaration of 

Independence” över Internet. Han ansåg att det rättfärdigade hans tankar och kommande 
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gärningar (Biography, hämtad 14/4-15). Klockan var 15.26 fredagseftermiddagen den 22:a juli 
2011 när en bomb plötsligt exploderade i centrala Oslo. Sprängladdningen var en 950-kilos 
gödselbomb som var placerad i en skåpbil utanför huvudbyggnaden i H-blocket, 
regeringskvarteret. Bomben som var riktad mot Regjeringskvartalet berövade åtta personer sina 
liv och vållade svåra skador på nio personer och lindrigare skador på ca 200 andra (SVT, 21/7-
12). I efterhand spekuleras det i att bombattentatet var en avledande manöver för att locka bort 
uppmärksamheten till det dåd som skulle komma att ske kort därefter. Gärningsmannen var den 
32-åriga norrmannen Anders Behring Breivik. 

Klockan 17:26, två timmar efter bombdetonationen inkom det första larmet från Utøya till 
larmcentralen. Larmet innefattade skottlossning på ön där ett sommarläger var i full gång med 
hela 560 besökare (SVT, 21/7-12).  
    Det var en årlig sommartradition för det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet 
Arbeiderpartiet att vistas på ön Utøya under ett anordnat flerdagarsläger. Breivik hade, efter 
bombningen, åkt mot ön (AB, 29/7-11). Han hade ringt i förväg och bett om att bli hämtad och 
utkörd till ön med färja. Han hade förklätt sig till polisman och övertygat polisen som agerade 
vakt på färjan om sin falska identitet och sitt ärende till ön - att han var där av polisiära rutinskäl 
relaterat till bombsprängningen i huvudstaden. Vakten hade därefter släppt förbi honom. Han 
ankom kl. 17:07. Väl på ön bland de 560 besökarna hade gärningsmannen kallat besökarna till 
sig, för att informera dem om läget i Oslo och om säkerhetsåtgärderna som fört honom dit. 
Nästan direkt hade han avlossat sina första och dödande skott som blev mot vakten och ”Mor 
Utøya”. Hon var en, på ön, välkänd kvinna som under en 20-årsperiod arbetat och varit 
engagerad i ön. Breivik hade sedan tidigare varit medlem i en vapenklubb varpå han hade licens 
för sina medhavda vapen – ett gevär och en pistol.  Han hade därefter rört sig mot en samlingssal 
där ett möte precis ägt rum gällande Oslo-händelsen. Han kallade på de som var inne i salen, 
varpå ett flertal av dem kom ut för att möta honom. Då hade han öppnat eld mot dem. Därefter 
hade han gått längs vattnet och skjutit ihjäl alla han mött eller hittat. Besökarna flydde för sina 
liv i ren panik. Vissa sprang, andra gömde sig eller hoppade i vattnet och försökte simma till 
fastlandet. De som hade flytt till sjöss hade han skjutit mot och de som inte vågat hoppa i vattnet 
blev ihjälskjutna på stranden. Under jakten hörde flera av de överlevande hur Breivik ropat högt 
av glädje och förtjusning. Det tog 59 minuter innan första polisinsatsen anlände till ön. Det gav 
gärningsmannen gott om tid att gå runt på ön och både sikta på vissa av sina offer öppet, eller 
leta reda på ett flertal av dem. När han väl blev gripen hade han lagt ned sina vapen och sagt 
till polisstyrkan: ”Nu är jag färdig.” (AB, 29/7-11).  

Nedan illustrerar en bild Breiviks ”dödsväg”, från ankomst till gripande. 
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(Redigerad) bild hämtad från: http://webb-tv.nu/utoya-fel-tid-fel-plats-ur-play-dokumentar/  

Anders Behring Breivik dömdes till 21 års fängelse och ”förvaring”. Enligt norsk lag innebär 
det att internen kan bli hållen på livstid. Under massakern på Utøya omkom 67 personer varav 
hälften av offren var ungdomar under 17 års ålder. Enbart sju av de omkomna var i åldern över 
25 år. Två personer omkom i drunkning och fall efter att ha försökt fly från gärningsmannen. 
33 personer blev skjutna av Breivik men klarade sig med skador och med livet i behåll. 
Sammanlagt ligger Breivik bakom 77 personers brutala bortgång den 22:a juli 2011 (SVT, 21/7-
12). 

Disposition 
Vår sammanfattning och inledning följs av tidigare forskning, bestående av 10 befintliga 
forskningsartiklar som alla i någon bemärkelse belyser massmediala presentationer. Genom 
dessa kunde vi urskilja fyra olika teman: ”Effekter av medievåld”, ”Massmediers skildringar 
av kvinnor och män”, ”Massmediala framställningar över tid” och ”Massmediers 
framställningar av nyheter”. I Sammanfattning - Tidigare forskning kopplar vi dessa teman till 
vår forskningsrelevans och vidare belyser vi att en av artiklarna, Muscherts studie (2009), är av 
särskild betydelse för vår studie då den är snarlik vår. Skillnaden är att Muscherts studie är 
kvantitativ med data som är från en kortare period än vår. Därefter övergår vi till metod och 
presentation av metodansatsen där vi presenterar Grundad Teori som metodansats, vad 
metoden innebär och hur vi har valt att tillämpa den. Därefter följer urval och datainsamling, 
varpå vi förklarar hur vi gått tillväga med både urvalet och insamlingen av vårt material – 80 
stycken tidningsartiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
totalt. Urvalet illustreras ytterligare i en medföljande tabell. Därefter presenterar vi hur vi 
genomfört vår analys och på vilket sätt vi arbetat oss igenom datamaterialet. Etiska aspekter 
belyses efter analysen för att visa på att vi haft dem i åtanke under vår uppsats. I resultatet har 
vi hittat faser vilka vi benämner: Det ofattbara, Kollektiv bearbetning av det ofattbara, Det 
ofattbara politiseras och Det ofattbara blir en referens. Efter det kommer vår diskussion där vi 
argumenterar kring resultatet. I teoretiska referensramen har vi använt oss av symbolisk 
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interaktionism som betonar processers betydelser. Däri har vi fördjupat oss i Charmaz och 
Charons bidrag till förståelsen av processer. Vi har även använt ”narrativ” som en 
kompletterande idé till dessa. Sedan kommer vår studie i relation till den tidigare forskningen. 
Därefter ger vi förslag till framtida forskning som avslutningsvis följs av uppsatsens 
referenslista. 

Tidigare forskning   
Eftersom vår frågeställning är: ”Finns det några urskiljbara faser av massmediala skildringar 

av våldshandlingar?” inriktade vi vår studie på om och i sådana fall hur massmedier presenterar 
våldshandlingar över tid. För att på ett mer grundläggande plan kartlägga fältet som handlar om 
massmedier och våld, fördjupade vi oss i befintlig forskning som berör området genom skilda 
inriktningar. Vi läste och använde oss av tio tidigare forskningsartiklar, varav nio som berör 
massmedier och våld tillsammans. Det för att vi skulle kunna styrka vår studie och visa på att 
den är ett bidrag till tidigare forskning och inte en upprepning. Den artikel som inte berör 
massmedier och våld var dock relevant för oss i och med att den belyser att massmedier 
förvränger förmedlade nyheter. De teman som vi kunde urskilja i den befintliga forskningen 
var: Effekter av medievåld, Massmedias skildringar av kvinnor och män, Massmediala 

framställningar över tid och Massmediers framställningar av nyheter.   
Den tidigare forskningen kom vi i kontakt med hjälp av databasen ”Sociological Abstracts” och 
vi använde huvudsakligen sökorden ”Mass media” och ”Violence”. Därefter adderade vi och 
växlade ytterligare sökord för att uppnå en större variation på den tidigare forskningen. De 
tillagda sökorden var: ”Violent”, ”Exaggerate”, ”Construct”, ”Changing”, ”Process” och 
slutligen ”Women” för att få fatt i skillnaderna i massmediala våldspresentationer av män och 
kvinnor. 

Effekter av medievåld  
Detta tema handlar om att våld i massmedier påverkar individen. Den tidigare forskningen 
belyser detta på diverse olika sätt och genom olika aspekter. Här förklaras att exponering för 
våldshandlingar genom massmedier inverkar på människors psyke, fysiologi, handlingar och 
beteenden. 

Cantor (2000) har gjort en amerikansk metastudie utförd i Madison som utgör en 
sammanställning av en mängd andra forskningsresultat. Metastudien handlar om att undersöka 
om en hög grad av exponering av våld i massmedier är skadligt för barn och ungdomar ute i 
samhället. Forskning kring medievåldets påverkan på unga människor har gjorts genom 
iakttagelser och longitudinella studier på barn och ungdomar över tid. Det utan att några 
påverkansfaktorer har tillsatts. Genom denna typ av datainsamling har forskarna kunnat ta del 
av hur tillgången till medievåld sett ut för de undersökta. Därefter har forskarna kunnat titta på 
om det finns några skillnader hos de som kommit i mer kontakt med våld i massmedier i relation 
till de som inte haft densamma tillgång till medievåldet. Det som forskning kunnat urskilja 
kring området är att ungdomar och barn som exponeras för våld i massmedier, tenderar att bli 
känslokalla och avtrubbade. Man upplever inte längre det obehagligt att ta del av våld, likväl 
medievåld som i verkliga livet. Cantor belyser att det är viktigt att åtgärder vidtas för att 
förändra samhället i detta avseende. 
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McAlister Groves (1997) fokuserade i sin amerikanska metastudie på att sammanföra tidigare 
forskningar som handlat om våld i samhället och inom familjen. Metastudien belyser även att 
massmedier påverkar individer genom våldspresentationer av olika slag. Tyngdpunkten i 
hennes arbete har legat på barnen i kontexten. Hon lyfter fram att våldet når ut till alla, inklusive 
barn – i verkligheten eller i massmedier. Hon tar upp att förr var det föräldrarna som förmedlade 
information om omvärlden till sina barn. Numera blir det allt vanligare att informationen som 
barnen tar till sig kommer från tv:n eller andra medier. McAlister Groves belyser i sin 
metastudie resultaten från hela 3000 tidigare studier, som visar att det finns ett starkt samband 
mellan att barn uppvisar våldsbeteenden efter att ha tittat på tv som visar våldsscener, inklusive 
i barnprogram. Hon tar även upp att våldet bland barn har ökat i takt med tv-apparatens framfart. 
Barn härmar det de ser. Ett tydligt exempel som hon exemplifierar detta med är att barn har 
slagits och brottats efter att ha tittat på barnprogrammet ”Teenage Mutant Ninja Turtles”. 

Madan et al. (2014) har gjort en experimentell studie i New York, USA, om hur effekter av 
medievåld tar sig i uttryck hos 209 stycken unga människor. De undersökte förändringar i 
ångest och ängslan, blodtryck och hjärtfrekvens. Detta gjordes genom en experimentgrupp och 
en kontrollgrupp. Resultatet av studien visade på att de som tittat på våldsamma tv-klipp 
uppvisade en högre grad av ängslighet och att båda grupperna hade förhöjt blodtryck och lägre 
hjärtfrekvens under visningarna av filmklippen, oavsett om innehållet var våldsladdat eller inte. 
Ännu ett resultat var att äldre tonåringar upplevde ångest och ängslan även efter att ha tittat på 
kortare klipp innehållande våldshandlingar. Madan et al. fick sammanfattningsvis fram att unga 
individer som exponeras för våld i massmedier blir påverkade av materialet, genom att uppvisa 
en förhöjd grad av ångest och ängslan. 

Boxer et al. (2009) har gjort en amerikansk forskningsstudie på 820 ungdomar (390 förbrytare 
och 430 studenter). Den syftade till att undersöka om det fanns någon koppling mellan att titta 
på medievåld och att själv bruka våld, eller uppvisa aggressivt beteende. Forskarna använde sig 
av kriteriepoäng baserade på en tvärinformantsmodell med data från ungdomarna, deras 
föräldrar, lärare och eller personal. Studien kom fram till att det fanns starka band till både 
individens enskilda barndom och att exponeras för våld i massmedier, till att bruka våld och 
uppvisa aggressivitet. Denna studie menar, likt studierna ovan, att individer påverkas av våld 
som uppvisas i massmedier. 

Massmediers skildringar av kvinnor och män  
I det här temat klargörs att det finns befintliga skillnader hur män och kvinnor presenteras i 
massmedier. Den tidigare forskningen belyser hur detta på olika sätt kan ta sig i uttryck. Bland 
annat är det vanligast att mannen framställs som våldsutövaren medan kvinnan antingen är ett 
offer eller har rätt till att bruka våld. 

Naylor (2001) har gjort en forskningsstudie i Australien, som berör hur genus gällande 
våldshandlingar framställs och förmedlas genom massmedier. Hennes arbete baseras på en 
analys av 1727 engelska nyhetsrapporter, utspridda över ett halvår. Det hon fick fram genom 
sin studie är att män och kvinnors våldsdåd förklaras på vitt skilda sätt i massmedier. Vidare 
belyses de i helt olika grad och intensitet. När en man begår en våldshandling beskrivs 
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händelsen som ganska ”normal” och genomtänkt. När en kvinna genomför en våldshandling 
förklarar massmedier hennes agerande som oberäkneligt, impulsivt, emotionellt och ofta 
”ondskefullt”. Naylor fick även fram i sitt resultat att kvinnors våldshandlingar framställs mer 
procentuellt i massmedier än vad brottsstatistikens procentantal visar på. Det påvisar att det är 
av större intresse för massmedier att presentera en nyhet om den innefattar att en kvinna står 
bakom en våldshandling, än om det är en man ”som vanligt”. Samtidigt är majoriteten av 
våldshändelserna som massmedier valt att lägga fram riktade mot våld, främst avsett mot 
kvinnliga offer oberoende av ålder, oavsett om det är en man eller kvinna som utför våldsdådet. 
Våldsnyheter om kvinnor handlar främst om triangeldraman, våld i nära relationer (mot partner 
eller barn) och terrorism. Massmedier tenderar att förklara bråk mellan kvinnor med komiken 
”cat fight” eller som erotiska ”kärleksrivaler”. Våldsnyheter om män handlar istället främst om 
sexuellt våld mot kvinnor samt fysiskt eller verbalt våld mot främlingar. Slutligen får 
nyhetsartiklar om kvinnligt våld större utrymme i massmedier och omfattas av större artiklar 
och större bilder, än rapporter om manligt våld som istället normaliseras som vardagligt. 
Nyheter om kvinnors våldshandlingar innefattar även ofta spekulationer i varför hon gjort som 
hon gjort. 

Fernández-Villanueva et al. (2009) genomförde en forskningsstudie baserad på 84 slumpvalda 
och utspridda speltimmar på några av de större spanska televisionerna. De var var intresserade 
av att se om massmedier bidrar till att upprätthålla könsskillnader mellan män och kvinnor. Det 
som Fernández-Villanueva et al. kom fram till var att kvinnor knappt är medverkande i 
våldsscener men att de däremot ofta är de som spelar offer i grövre våldssituationer utövade av 
män. Resultatet som deras forskning fick fram var att det huvudsakligen är män som både spelar 
förövare och offer i massmedier. Det våld som män står för i tv, antingen ensam eller i grupp, 
är ofta mer fysiskt eller dödligt. I de fall där kvinnorna är de våldsutövande är det vanligast 
förekommande att våldet handlar om relationer eller sociala faktorer, vilka tenderar att inte 
uppfattas som lika allvarliga och som inte ger särskilt stora konsekvenser. Studien lyfter fram 
att fysiskt våld förknippas med makt och att majoriteten av de som brukar fysiskt våld är män. 
Därmed utmålar massmedier maktaspekten som någonting maskulint. Samtidigt utmålas 
kvinnor oftast som offer i våldsammanhang i tv, där de dessutom i de flesta fall inte gör något 
motstånd mot sina förövare, utan är passiva i situationerna eller i sina offerroller. Detta menar 
Fernández-Villanueva et al. leder till att kvinnan som våldsutövare blir alltmer osynlig. Vidare 
menar de att aspekten av jämställdhet gällande tv-våld förblir skev, i synnerhet då massmediers 
skildring av kvinnligt våld inte ens speglar verkligheten. Dock tar de upp att när väl kvinnor 
agerar förövare så framställs kvinnorna som att de har gjort något bra för att ha strävat mot 
något uppsatt mål, i någon mening. Däremot, när huvudpersonen är förövaren är det mer 
legitimt att vara våldsam om denne är en man än om denne är en kvinna. 

Massmediala framställningar över tid  
Detta tema baseras på befintlig forskning som redogör för att massmedier innefattar 
processuella förändringar som sker över tid. Presentationer av nyheter visar sig ändra uttryck 
varefter tiden går, trots att det är desamma nyheter som fortfarande är de som står i fokus. 
Forskning menar dock att fokus kring nyheterna är det som ändras till att bli annorlunda. 
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 Muschert (2009) gjorde en amerikansk studie gällande hur medieinramning fungerar och hur 
de förändrar fokus över tid. Han gjorde en medieanalys av 683 artiklar och nyhetssändningar 
från de 30 första dagarna som följde efter skottlossningen på skolan Columbine, år 1999. 
Sistaårseleverna Harris och Klebold hade den 20:e april 1999 tagit sig till sin skola med vapen 
och hemgjorda bomber, med avsikt att döda alla som var där. 12 elever och en lärare blev 
mördade och över ett 20-tal hade skadats. Kort efter att de unga killarna uttryckt att kicken av 
att döda hade avtagit begick de självmord genom att skjuta sig själva i huvudet. Muscherts 
intresse i studien låg på att kvantifiera olika faser, genom att beskriva hur många procent olika 
teman fick i massmedier under en månad. Dessa teman var: Gärningsmän, Handling, 

Konsekvenser, Reaktioner, Kommentarer och Bakgrund. Han fann att betydelsen av teman 
varierade med tiden då fokus ständigt förändrades. Resultatet i denna studie visar att det som 
fick störst uppmärksamhet i massmedier till en början, var själva skottlossningen som handling 
med 72,1 % fokus. Senare visade det sig att reaktioner kring händelsen var det som procentuellt 
fick störst plats, d.v.s. 40,2 %, m.m. 

Hinds och Stacey (2010) har gjort en forskningsstudie som syftar till att se hur den brittiska 
pressen avbildar feminism från år 1968 och framåt. De kom fram till att de olika sätten att skriva 
om feminism kan delas in i tre ikoner: BH-brännare, Diana och Kvinnor som dödar. BH-
brännaren är den ikon som varit ledade och mest långvarig i massmedier gällande feminism. 
Den andra ikonen som massmedier belyst är ”Diana”, sprungen ur en intervju med prinsessan 
Diana. Den sista ikonen som kommit att symbolisera feminism i massmedier är ”kvinnan som 
dödat”. Den har myntats efter en kvinna som mördat sin man, efter att ha utsatts för flera års 
våldsam misshandel av maken. Det som studien fick fram var därmed att feminism har 
illustrerats på skilda sätt under olika tidsperioder, varpå det kan ses som en processuell 
förändring. 

Massmediers framställningar av nyheter  
Här tas det tema upp som berör att massmedier tenderar att förvränga nyheter. Bland annat tar 
forskning i detta stycke upp att det som skrivs i tidningsartiklar avgörs av tidningens redaktion. 
Därmed kan de presentera sina texter i en önskvärd riktning. Temat belyser även att massmedier 
ofta förstorar nyheter kring våldshandlingar. 

Slingerland et al. (2006) har gjort en amerikansk forskningsstudie baserad på en analys om två 
katastrofhändelser som skett på två nattklubbar, varpå materialet från händelserna jämfördes i 
slutändan. Deras data samlades in från en amerikansk databas varpå de valde ut de två längsta 
artiklarna om vardera händelse, i varje region samt en artikel på nationell nivå. Slingerland et 
al. (2006) var i sin studie ute efter att se hur stor nyhetsspridning händelserna fick i tidningar 
och vilka teman som de kunde urskilja att tidningarna använde sig av. Framförallt var de 
intresserade av att se hur villiga tidningarna var att försöka föreslå att det var kriminella 
handlingar som låg bakom olyckorna. I analysen av Slingerland et al. framgick det att 
massmedier tenderar att lyfta fram direkta skador (dödsfall och personskador), som högsta 
fokus, i en övervägande majoritet av publicerade artiklar om händelserna. De fann också att 
tidningarna sällan talade om händelserna som olyckshändelser, kriminella handlingar eller 
försummelse av något slag. När det väl togs upp någon orsaksförklaring eller spekulation 
handlade det dock oftast om att skuldbelägga någon. Massmedier vacklade under tre perioder 
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att skuldbelägga olika parter. Undantagsvis sades förklaringarna, enligt massmedier, vara rent 
slumpmässiga och oavsiktliga skeenden. Ytterligare framgick det att det är tidningsredaktionen 
som avgör vad som ska publiceras. Intervjuas offer kommer en version att läggas fram, 
intervjuas ägarna framläggs en annan. 

Seale (2010) har gjort en engelsk fallstudie baserad på att undersöka hur massmedier i form av 
text väljer att presenterar nyheter. Han har valt att undersöka hur massmedier har skrivit om 
dödsbeslut som blivit tagna av engelska läkare. Han fick fram genom sin studie att massmedier 
upprätthåller, överdriver och förvränger innebörden av besluten och dess information. Seale 
fick även fram att massmedier samlade in information till sina artiklar vilka ledde till att gynna 
egenintresset samt de egna tolkningarna som skribenterna hade. 

Sammanfattning - Tidigare forskning  
Som den tidigare forskningsgenomgången visar har vi hittat fyra teman. Dessa utgörs av: 
Effekter av medievåld, Massmediers skildringar av kvinnor och män, Massmediala 

framställningar över tid och Massmediers framställningar av nyheter. Den enda studie som 
tydligt anknyter till vårt syfte är Muscherts studie (2009) som handlar om hur man framställer 
våldshandlingar över tid. I övrigt har man haft andra intressen i forskningen, vilket påvisar ett 
behov av vår forskning.  I kontrast till Muschert vill vi lyfta fram att vi är ute efter ett långsiktigt 
fokus på att jämföra faser. Vi är också ute efter att titta på svenska förhållanden. Vidare har vi 
lagt ett fokus på en kvalitativ analys istället för en kvantitativ som Muschert gjort. 

Metod 
I detta avsnitt har vi redogjort för vår valda metodansats, vilken är Grundad Teori. Först följer 
en överskådlig beskrivning av metodansatsen. Därefter ger vi en motivering till vårt val av 
Grundad Teori som metod. Det följs av våra tillvägagångssätt gällande urval, datainsamling 
och analys. Vi har upplevt det som viktigt att tidigt motivera forskningsrelevansen av studien 
för läsaren. Vi har jobbat med GT i arbetssättet men presentationen av resultatet är något annat. 
Därmed har både delar av den befintliga forskningen och den teoretiska referensramen lyfts 
fram tidigt i uppsatsen. 

Presentation av metodansatsen  
Grundad Teori (GT) är en induktiv metod vilket innebär att forskaren börjar med att samla in 
datamaterial utan att utgå från en teori. Datainsamlingen styrs i detta fall av ett ämnesområde. 
Forskaren försöker hitta samband mellan egenskaper, och om forskaren lyckas, har en teori 
genererats och verifierats i datamaterialet (Hartman, 2001). 

Hartman (2001) beskriver att grundad teori som metod är mest lämpad för att generera teorier 
om processer, vilket innebär att någonting förändras över tid. Detta var ett viktigt skäl till valet 
av GT som metodansats. GT som metod innebär en öppenhet, att förutsättningslöst samla in 
data utan att ha några teorier eller befintlig forskning som grund. Anledningen till att vi inte 
ville utgå från någon eller några teorier var för att förhålla oss öppna, för allt som kunde tänkas 
dyka upp. Vi såg det som en fördel som möjligen minskade risken att missa något relevant i 
materialet vi analyserat.  
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Vi hade en färdig frågeställning när vi påbörjade vår studie, vilket Hartman (2001) tar upp att 
Strauss och Corbin menar är helt godkänt, medan t.ex. Glaser ställer sig kritisk mot. Vi har 
därför inspirerats av Strauss och Corbins version av metodansatsen. Anledningen till att vi har 
en frågeställning är på grund av vi önskade hinna bli färdiga med uppsatsen inom den givna 
tidsbegränsning på 10 veckor som vi hade att förhålla oss till. Inom GT finns det i 
forskningsprocessen olika faser som forskare tar sig igenom. Dessa faser kallar Strauss och 
Corbin för den öppna, den axiala och den fokuserade fasen (Hartman, 2001). Vi har helt och 
hållet frångått dessa i vår studie. Vi har arbetat enligt GT för att analysera fram faser, inte utgått 
från några. 

Vi tematiserade och skapade kategorier utifrån data vilket även är en del av riktlinjerna inom 
GT. En hörnpelare i Grundad Teori är dessutom att jämföra saker, att hitta likheter eller 
skillnader mellan noga utvalda jämförelsegrupper (Hartman, 2001). Detta stämmer överens 
med syftet i vår studie och som vi gjort, genom att jämföra massmedier från noggrant utvalda 
jämförelseperioder. Detta fick oss att reflektera över den teoretiska mättnad (Hartman, 2001) 
som är signifikant i GT. Genom att vi valde att ändra sättet för datainsamlingen från vad som 
är standard för GT ansåg vi att den teoretiska mättnaden automatiskt föll bort i vårt fall. Det 
vanliga är att man utgår ett flertal gånger för att insamla ytterligare data tills mättnad uppstår 
och att forskaren först därefter övergår till nästa fas. 

Urval och datainsamling  
Hartman (2001) beskriver att GT i sig inte sätter några gränser för vilka data som används eller 
vad data kan bestå av. Glaser använder sig av uttrycket ”all is data” (Hartman, 2001:63). 
Vanligtvis använder forskare sig av intervjuer och naturlig observation inom GT, men Hartman 
menar att även andra dataformer, såsom tidskrifter, kan användas. I vårt fall använde vi oss av 
publicerade tidningsartiklar då detta urval föll sig naturligt i relation till vår frågeställning: 
”Finns det några urskiljbara faser av massmediala skildringar av våldshandlingar”. 

Inom GT gör forskaren vanligtvis nya urval under studiens gång (Hartman, 2001). Vi valde, 
som nämnts, att istället samlade in all data samtidigt då vi visste vilken data vi behövde och 
ansåg att vi, utan att göra upprepade urval fick fatt i den information som vi behövde. Vi 
använde oss alltså av ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att forskaren i förväg vet vad för 
typ av data denne vill komma åt och därmed kan vara selektiv (Hartman 2001). Inom GT och 
inom annan kvalitativ forskning är maximal variation önskvärt. Vi kombinerade därför det 
ändamålsenliga urvalet med maximal variation, som enligt Patton (2002) bidrar till 
datainsamlingar av centrala teman som är utspridda över en stor variation. Inom GT innebär 
maximering av skillnader mellan jämförelsegrupper, en möjlighet att samla in olika och 
varierande data (Hartman 2001). För att få fatt i en stor variation i datamaterialet brukade vi 
data i form av tidningsartiklar från både kvällspress och dagspress, vilka även är politiskt lutade 
åt skilda håll. I kvällspress samlade vi data från Aftonbladet, som benämner sig som en obunden 
socialdemokratisk tidning, och Expressen som utger sig för att vara en obunden liberal tidning. 
I dagspressen har vi använt Dagens Nyheter, som utger sig för att vara oberoende liberal och 
Svenska Dagbladet, som betecknas som en obunden moderat tidning. 
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Anledningen till att vi valde två inriktningar av press var för att kvällspress är en press som 
säljer mycket lösnummer och därmed publicerar nyheter som kan ha framställts i syfte att väcka 
läsarintresse och nyfikenhet. Dagspress har istället fler prenumeranter och publicerar mer 
sakenliga nyheter. 

Vi bestämde att materialet skulle ha en redan given tidsram för återkommande månad och dag 
inom loppet av en femårsperiod. De teman som då framkom i datamaterialet var av intresse för 
oss. Detta då de i så fall skulle komma att peka på de faser som vi ämnat undersöka. 

Vi samlade in data i form av tidningsartiklar genom att använda oss av databasen ”Retriever 
Research”, vilket är ett mediearkiv för svensk press. Vi hade enligt riktlinjerna för denna 
uppsats analyserat över 50 artiklar, rättare sagt 80 stycken, för att få en omfattande 
datainsamling. När vi sökte efter artiklar använde vi oss av sökorden (Breivik* OR Ut?ya*). 
För att få fatt i vad massmedier förmedlat om dåden från det att det begicks år 2011 fram till 
nutid 2015, bestämde vi oss för att ha fem undersökningsperioder vilka tydligt kan ses i tabellen 
på nästkommande sida.  
 

År Period Aftonbladet 
Antal 

Expressen 
Antal 

SvD 
Antal 

DN 
Antal 

Totalt 

2011 22 juli- 5 augusti 4 4 4 4 16 

2012 22 juli- 5 augusti 4 4 4 4 16 

2013 22 juli- 5 augusti 4 4 4 4 16 

2014 22 juli- 5 augusti 4 4 4 4 16 

2015 1 januari- 9 april 4 4 4 4 16 

Summa  20 20 20 20 80 

 

Vi valde att analysera material från den dagen det hände och två veckor efter, d.v.s. från 22 juli 
till och med 5 augusti under varje undersökningsperiod, fram till år 2014. Anledningen till dessa 
datum var att vi önskade undersöka vad som skrevs direkt efter händelseförloppet och vid varje 
årsdag. Ett tvåveckorsintervall var nödvändigt för att få fatt i en tillräcklig mängd artiklar att 
välja bland. Då föll det sig naturligt att vi återkom till detsamma datum för varje undersökt år. 
Eftersom att 22 juli 2015 inte hann passera under denna studie valde vi att analysera 
tidningsartiklar från 1 januari till och med 9 april 2015. Anledningen är att få med vad som 
skrivits om Breivik i nutid. I urvalet ingår även de tidningsartiklar som har flest antal ord av 
alla publicerade artiklar under perioderna. Hartman (2001) beskriver att syftet inom GT är att 
generera så många kategorier som möjligt och därmed valde vi de längsta artiklarna. 
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Analys  
Vår analys har gått tillväga på följande sätt: Till en början läste vi övergripande igenom all data 
var period för sig och plockade ut koder för att urskilja kategorier. Analysen övergick därefter 
till att koppla samman kategorier och tillhörande egenskaper. Slutligen gick vi igenom 
materialet för att jämföra all data samt alla koder och kategorier med varandra. Detta gäller 
både under samma och skilda perioder. Detta för att undersöka om det finns kärnkategorier i de 
olika faserna. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att inom GT kallas detta konstant 

jämförande analys, varpå den sker fortlöpande för att urskilja signifikanta kategorier och 
begrepp. I denna avslutande del av analysen avsåg vi även urskilja en teori som genererats ur 
vår studie. 

Under hela analysens fortgång skrev vi ned idéer och tankar som uppkom, vilka vi gick tillbaka 
till och tillämpade, om de upplevdes relevanta i efterhand. Detta benämner man inom GT som 
memos (Fejes & Thornberg, 2009) vilka är viktiga att anteckna när de uppkommer. 

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådets (2002) fyra principer inom individskyddskravet – informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet – belyser vad som är avgörande 
för om en forskning ska accepteras som etiskt korrekt och genomförbar. Individskyddskravet är 
till för att skydda enskilda individer från att råka ut för forskningens fortgång. Det skyddar den 
enskilda individen från påträngande eller kränkande forskningsarbeten. Det ger även människan 
rätten att neka deltagande i pågående forskningsarbeten eller datainsamlingar. Samtidigt 
skyddar det deltagarna från att råka illa ut psykiskt eller fysiskt genom eller på grund av 
forskningen. Informationskravet innefattar att de individer som är med i studien har rätt till att 
veta vad studien handlar om och att de när som helst under arbetets gång har rätt till att dra 
tillbaka sitt deltagande eller datamaterial, som baserats på deras medverkan. Samtyckeskravet 
handlar om att de som forskaren vill ha med i forskningen ska ge sitt medgivande till 
deltagandet. Om den medverkande inte är myndigförklarad krävs det även medgivande från 
målsman. Nyttjandekravet innefattar att det insamlade datamaterialet inte brukas av någon 
annan eller utanför det enskilda ändamålsenliga syftet. Det sista kravet, Konfidentialitetskravet, 
syftar till att de medverkande personernas enskilda personuppgifter undanhålls så att de 
medverkande hålls oidentifierade för samtliga förutom forskaren. Detta krav är till för att 
individerna inte på något sätt ska kunna kopplas till studien och därmed få några som helst 
konsekvenser för sitt medverkande. Dessa forskningsetiska principer och krav belyses i 
Vetenskapsrådet (2002). 

I och med att vår datainsamling var byggd på tidningsartiklar som är offentligt publicerade i 
tidningar, är de avsedda att nå ut till allmänheten i stort. Därför resonerade vi på följande sätt: 
Vårt grundläggande data var och är tillgängligt för vem som än önskar ta del av det, oavsett om 
materialet sökts innan tiden för vår forskning eller efter att vår uppsats publicerats. Vi har därför 
ansett att vår forskning är etiskt gångbar. 
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Resultat  

Vårt syfte var att undersöka om och i sådana fall hur massmedier har framställt 
våldshändelserna i Norge och om det var möjligt att urskilja olika faser däri. Det vi ämnade 
undersöka var om och i sådana fall hur massmedier ändrat sättet att presentera dåden över tid. 
Vi har i vår analys kunnat urskilja kärnkategorier för de olika perioderna vilka även utgör de 
faser vi ämnat undersöka. Dessa faser har vi benämnt som: Det ofattbara, Kollektiv bearbetning 

efter det ofattbara, Det ofattbara politiseras samt Det ofattbara blir en referens. Vissa teman 
är återkommande över tid men är särskilt utmärkande under en viss period. Vi har därför valt 
att belysa dessa i den fas där de är som mest förekommande, vilket vi medvetandegör läsaren 
när så sker. 

Fas 1 – Det ofattbara  

Genom kategorierna ”En ofattbar människas tankeliv”, ”Andra orsaker till Breiviks ondska; 

jämförelser med liknande fall”, ”Ett land i förtvivlan” och ”Breivik ångrar inte sina onda 

gärningar” har vi kunnat urskilja en kärnkategori: Det ofattbara. I denna period är fokus i 
tidningsartiklarna att försöka begripliggöra att händelsen ägde rum. Nedan följer ett citat taget 
från Aftonbladet som visar på hur ofattbar händelsen upplevs vara: 

Vad säger man om 76 personer som mördades i ett terrordåd? Vad säger man om unga flickor 

och pojkar som kallblodigt avrättades för sitt politiska engagemang? Vad säger man om en 

gärningsman som i dag inte känner någon som helst ånger? Vad fan säger man? (AB, 27/7-
11). 

Inom massmedier ställer man kontinuerligt frågan om det är ofattbart, vilket citatet ovan 
belyser. 

Direkt efter händelsen, d.v.s. från 22 juli 2011 och två veckor framåt finns det ett fokus i 
massmedier på det ofattbara och Breivik som aktör, vilket tar sig uttryck på skilda sätt. 
Massmedier skildrar människors tankar kring dåden som något obeskrivligt (B.la. SvD, 24/7-
11; SvD, 31/7-11). Man kan inte förstå hur någon kan göra något så hemskt. Själva dåden och 
utförandet av dessa får mycket fokus under den första perioden. Händelsen beskrivs som det 
värsta som inträffat Norge sedan andra världskriget (som berövade 55-60 miljoner 
människoliv), då det var så många som 60 personer under 25 års ålder som dog på Utøya (Exp, 
26/7-11). Massmedier beskriver de så kallade oförklarliga händelseförloppen i detalj och vi har 
tagit del av intervjuer med vittnen och utsatta (Bl.a. Exp, 1/8-11). I denna period visas det 
många bilder på saknade och mördade personer. Massmedier skildrar att folket tycker att det är 
ofattbart att det var ”en av de egna” som begått dåden och att det hade varit lättare att förstå om 
det var en yttre fiende eller ett islamistiskt dåd (Bl.a. DN, 24/7-11). Under den första tiden efter 
dåden spekulerar massmedier kring Breivik och inriktar sig på att beskriva människors tankar 
om honom. Journalister har intervjuat bekanta och grannar till Breivik, vilka massmedier 
beskriver som förvånade över hans handling då han som person upplevdes som tillbakadragen 
och vänlig (Exp, 24/7-11; SvD, 31/7-11).  En kollega till Breivik säger sig vara ytterst chockad 
att det var just Breivik som utfört dåden då han sågs som en serviceinriktad person (Exp, 24/7-
11). Ett flertal andra beskriver honom som terrorist, rasist, iskall, personlighetsstörd och som 
en person fylld med hat och raseri, berusad av sig själv. Vi har genom massmedier tagit del av 
bilder på svenska tjejer som festat med Breivik. Dessa kvinnor beskriver sig själva som 
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förvånade när de fick reda på att det var Breivik som begått dåden då de såg honom som blyg 
och tillbakadragen (Exp, 24/7-11). Händelsen, de mördade, vittnens historier och att det var 
Breivik - en norrman som utfört dåden är alla uttryck för det ofattbara. 

En ofattbar människas tankeliv  
Tiden direkt efter Breiviks dåd var det stor fokus i massmedier på att sammanfatta Breiviks 
manifest vilket är ett 1518 sidor långt dokument om hans ideologi (SvD, 31/7-11). Det ofattbara 
uttrycks inom denna kategori genom att massmedier skildrar manifestet som ett försök att göra 
dåden begripliga. Massmedier vänder sig till manifestet och söker förklaringar till hur och 
varför en person kan utföra något så ofattbart. Några av de tidningar som vi analyserat belyser 
att det är nödvändigt att människor får ta del av Breiviks manifest, för att möjligen få en 
förståelse eller orsak till varför han gjorde som han gjorde. Andra menar att det borde glömmas 
och inte verka som marknadsföring då Breiviks syfte var att sprida manifestet och ideologin 
vidare (Bl.a. SvD, 31/7; AB, 29/7-11). Flertalet artiklar belyser Breiviks åsikter vilket var att 
dåden var tvungna att utföras och vara extrema för att omöjliggöra att manifestet skulle 
ignoreras och att det var bättre att döda för många än för få (Bl.a. Exp, 2/8-11). Vi har tagit del 
av att manifestet bland annat innehåller två ultimatum, vilka är att år 2020 måste alla muslimer 
konvertera till kristendom, och om detta inte införlivas skall försvarsmakten avliva alla 
förrädare (AB, 29/7-11). Genom massmedier har vi sett att Breivik har ett stort hat mot 
feminister och ser dessa som de största skurkarna då de är orsaken till försvagandet av 
västerländsk civilisation. Han drömde om 1950-talet varpå han menade att på den tiden var män 
verkligen män, kvinnor beroende av männen och skötte hushållet och att det då inte fanns några 
muslimer i Norge (SvD, 31/7- 11; AB, 29/7- 11). Massmedier beskriver att Breivik uttryckt att 
Europas räddning från mångfald endast är möjlig genom extrema åtgärder och våldsam 
revolution. Han har i manifestet uttryckt att man inte ska slösa energi på att bekämpa muslimer 
direkt utan att man ska gå på förrädarna först (SvD, 31/7-11; Exp, 2/8-11). Breivik anser att 
Arbetarpartiet svikit landet genom dess invandrarpolitik och partiet måste därför betala sitt pris 
(Exp, 26/7-11). Ingen förklaring etableras dock som särskilt trovärdig och vinner allmän 
acceptans i massmedier. 

Andra orsaker till Breiviks ondska; jämförelser med liknande fall   
Ännu ett uttryck för det ofattbara är att massmedier vidare belyser möjliga orsaker till Breiviks 
ofattbara ondska och handlingar. Massmedier jämför dessutom dåden med andra ofattbara 
gärningar. Detta görs för att skapa en möjlig förståelse av handlingarna och av Breivik som 
central aktör.  
     Flertalet artiklar belyser att alltfler i samhället hamnar utanför och blir psykiskt sjuka och 
kriminella. Ensamma män får särskild uppmärksamhet, varpå Breivik tillskrivs denna 
tillhörighet, som beskrivs vara en möjlig orsak till att ondska bryter ut (Bl.a. DN, 24/7-11; AB, 
24/7-11). Massmedier belyser att kärleken är frånvarande för många i samhället (Bl.a. DN, 
27/7-11). Massmedier skildrar även att ett starkt hat mot samhället kan vara en orsak till att 
kriminalitet, missbruk och asociala beteenden bryter ut. Datamaterialet tar även upp att 
ideologiska övertygelser kan bana väg för våldshändelser likt Breiviks (Bl.a. SvD, 31/7-11; 
Exp, 2/8-11). Vi har sett att massmedier försöker hitta anledningar till varför det ofattbara 
skedde genom att leta efter orsaker till att Breivik gjorde som han gjorde. Massmedier har även 
under senare år gjort ett flertal yttranden och antydningar om att gärningsmannen och hans 
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gärningar var onda. I en artikel hade statsministern yttrat att man visste om ondska före den 22 
juli 2011 men att den blev påtaglig först när dåden skedde. De överlevande och de övriga 
drabbade talar också om händelsen som ond under senare år. SvD (31/7-11) lyfter fram att 
ondska har goda förutsättningar när mänskliga band löses upp. 

För att förebygga att det ofattbara ska inträffa igen har vi via massmedier tagit del av att vissa 
personer anser att samhället ska framhålla varje individs värde och att inkludera ensamma män 
i samhällsgemenskapen. Detta för att undvika att dessa utvecklas till extremister. Ytterligare 
aspekter som tas upp är att vi bör vara återhållsamma med att sprida Breiviks tankar, manifest 
och ideologi vidare, att inte ge Breivik som aktör för mycket medieutrymme och därigenom 
stor spridning (DN, 26/7-11; AB, 38/7-11).  
    Massmedier beskriver ofta hur Breivik som gärningsman påminner om tidigare fall eller 
förövare. I artiklarna har vi tagit del av att de jämförs med bland annat Usama Bin Ladin då de 
båda hade synen att god terrorism bekämpar onda terrorister. Vidare jämförs de med Al-Qaida-
politik, Lasermannen, Peter Mangs, ensamma gärningsmän, Timothy McVeigh som detonerade 
en sprängningen i Oklahoma City samt skottlossningen på skolan Columbine (AB, 24/7-11; 
SvD, 24/7-11; SvD, 31/7-11; DN, 24/7-11; Exp, 26/7-11).   
    Timothy McVeigh benämns i massmedier som en inspirationskälla för Breivik (Bl.a. Exp, 
26/7-11; SvD, 24/7-11). Han mördade 168 personer genom en planerad bilbomb i Oklahoma 
City, vilket var det största terrordådet i USAs historia innan World Trade Center inträffade 
(SvD, 24/7-11). Skottlossningen på skolan Columbine utförd av Dylan Klebold och Eric Harris 
får densamma uppmärksamhet och beskrivs likväl som en inspirationskälla för Breivik som 
aktör (SvD, 24/7-11). Massmedier belyser att dessa tre dåd: Oklahoma, Columbine och Utøya, 
påminner om varandra då alla var politiskt fokuserade, utförda av enstöringar och beskrevs som 
ofattbara (DN, 24/7-11). Böcker som ”Turner Diariers” och ”Hunter” uppmärksammas och ses 
som ytterligare eventuella inspirationskällor till Breivik. Detta då böckerna handlar om hur man 
tar till vapen och startar krig mot mångkulturella samhällen, samt hur man för ett enmanskrig 
mot främmande raser (DN, 24/7-11). Lasermannen som sköt mot personer med utländskt 
utseende får också uppmärksamhet under denna period och framhävs som eventuell inspiration 
till Breivik (Bl.a. DN, 28/7-11; AB, 24/7-11). 

Ett land i förtvivlan  
Ytterligare en kategori som skildras i massmedier och som kan uttryckas som det ofattbara är 
”Ett land i förtvivlan”. Detta på grund av att massmediers inriktning den första tiden ligger på 
att förklara hur samhällsmedlemmar agerar och hanterar situationen när det ofattbara inträffar.  
Massmedier publicera artiklar om att landet bemöter hat och terror med mer kärlek, öppenhet 
och demokrati. Att folket och landet visar sig från sin bästa sida då de håller ihop och står enade 
mot terrorism, att människorna stöttar och pratar med varandra som aldrig förr samt att de står 
tillsammans utan ilska, då det inte hjälper att vara arg. Norge beskrivs som ett land i chock, 
med en förtvivlan som saknar motstycke. Den norska befolkningen beter sig som en stabil 
familj som blivit starkare och varmare men med förtvivlan efter det ofattbara. Mycket fokus 
ligger kring beskrivningar att Breivik försökte splittra Norge och dess medlemmar, men att de 
istället blev mer sammansvetsade och gör tvärtemot vad han stod för, genom att bemöta 
grymhet med närhet (Bl.a. Exp, 26/7-11; SvD, 31/7-11). Vi har sett att massmedier belyser att 
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efter denna ofattbara händelse blev folket mer sammansvetsat och formade en vilja att 
tillsammans ta sig igenom förtvivlan.    
    I Expressen skrivs det att Norges förtvivlan liknar Sveriges när Olof Palme blev skjuten 
(26/7-11). I och med den ofattbara händelsen uppmärksammade massmedier även Sverige då 
Sverige stöttade sitt grannland, erbjöd hjälp, deltog i tyst minut och visade solidaritet gentemot 
den norska befolkningen (Bl.a. SvD, 24/7-11).  

Breivik ångrar inte sina onda gärningar  
Ett sista uttryck för det ofattbara kan kopplas till Breiviks första tid i fängelset då han inte visar 
någon som helst ånger. Massmedier beskriver Breivik som en följsam fånge som inte klagar 
eller ställer till med problem. Han spenderar sin tid åt att träna många timmar per dag och åt att 
läsa. Han röker, snusar och sover gott om nätterna (Exp, 2/8-11). 

Han uttrycker ingen ånger. Han säger i polisförhören att han tycker att det är tråkigt att han 

måste döda så många människor, men att det var nödvändigt för saken. Han vet om 

medieuppmärksamheten, det räcker att titta ut genom polisbilens fönster. Han bryr sig inte om 

fördömandena, är inte besviken. Han tänker på samhällsförändringar i 60-årsperspektiv.  

(Exp, 2/8-11).  

Citatet illustrerar hur Breivik uppvisar sig orubblig och att hans människoslakt var nödvändig 
- han ångrar ingenting. 

             Han är lugn, inte aggressiv. Han uppför artigt i polisförhören, frågar vänligt om han kan få 

             något att äta. Han ångrar ingenting. I förhören försöker han inte bortförklara eller 

             minimera det han har gjort. Han förklarar villigt alla händelser. (Exp, 2/8-11).    

Citatet ovan är ett uttryck för det ofattbara, genom den känslokyla som Breivik uttrycker.  

Fas 2 – Kollektiv bearbetning efter det ofattbara  
Detta är en analys av året efter händelsetiden, d.v.s. perioden för händelsens ettårsdag. Här fann 
vi kärnkategorin som utgörs av att det ofattbara börjat kollektivt bearbetas på olika sätt. Bland 
annat genom att massmedier beskriver hur överlevarna klarar av vardagen, hur folket gör för 
att återgå till det normala, hur de bearbetar sin förtvivlan och hur ettårsdagen ska leda till 
förbättring. Denna fas utgörs av kollektiv bearbetning som innefattar att Norge och dess 
samhällsinvånare – drabbade som åskådare, strävar efter att återhämta sig efter det ofattbara. 
Många har sett fram emot ettårsdagen och återträffen på Utøya för att få ett slags avslut på det 
mörka året som varit (DN, 22/7-12; SvD, 22/7-12). Galghumor är ett sätt för de drabbade att 
kollektivt bearbeta det ofattbara (DN, 3/8-12) medan att kämpa mot sina skuldkänslor över att 
ha överlevt är en annan kollektiv bearbetning (Bl.a. DN, 22/7-12). Samtidigt är 
argumentationerna kring att Norge redan börjat återgå till vardagen (Bl.a. SvD, 22/7-12; DN, 
22/7-12; AB, 22/7-12; Exp, 23/7-12) ett kollektivt sätt att bearbeta det ofattbara på genom att 
massmedier och folket kämpar med att komma i kontakt med ett acceptabelt sätt att gå vidare 
på. Ytterligare ett uttryck för den kollektiva bearbetningen är att man söker återhämtning genom 
att försöka likställa Breivik med andra dåd som utförts av den tyska terrorgruppen ”Rote Armee 
Fraktion” (Exp, 22/7-12; SvD, 23/7-12). ). 
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Massmedier belyser även ett annat uttryck för den kollektiva bearbetningen vilket berör den 
rapport av polisinsatserna på Utøya som släpps senare under året. Den kollektiva bearbetningen 
uttrycks i nedanstående kategorier: Överlevande och läkande sår, normalisering, ondska och 

paralleller samt etablerandet av en beredskap. 

Överlevande och läkande sår  
Det har gått ett år efter terrordåden i Norge. Massmedier belyser att många individer såg den 
22 juli 2012 som en milstolpe för att komma vidare från händelsen (Exp, 22/7-12; Exp, 23/7-
12). Ett år efter tragedin och förlusten, ett år efter att det ofattbara hade inträffat. Överallt i 
landet samlades människor för att hedra de döda. Även ett uttryck för den kollektiva 
bearbetningen är att Sverige visade sitt stöd genom en stor folksamling på Sergels torg i 
Stockholm (SvD, 23/7-12). På Utøya arrangerades en stor återträff för de överlevande och 
anhöriga vilket är ett vidare bevis för Norges kollektiva bearbetning. Det var en hög bevakning 
av området och en radie på 250 meter kring ön var avspärrad, likaså luftrummet ovanför. Den 
extrema försiktigheten vidtogs med beaktning att det kunde finnas en risk för att någon av 
Breiviks beundrare skulle försöka göra om dådet på Utøya som en hyllning till sin idol (Exp, 
22/7-12). Massmedier förmedlar att ett flertal överlevande ser fram emot att återvända till 
händelseplatsen, dels för att visa den för sina anhöriga och dels för att försöka finna ett 
avslutande kapitel för det gångna året, för bearbetningen (SvD, 22/7-12). Renate Tårne, en 20-
årig kvinna som var politiskt aktiv i Arbeiderpartiet och medverkande på ön under massakern, 
sjöng på årsdagen (SvD, 22/7-12). Hennes namn är återkommande i massmedier. I Norge är 
hon bekant som den första att larma om skottlossningen på Utøya och som bevittnade sin 
pojkvän bli skjuten. Hon överlevde, men kämpar fortfarande med bearbetningen av 
skuldkänslorna av att ha tjatat med sig sin älskade till lägret. Hon kandiderade efter händelsen 
och blev tilldelad rollen som AUFs nya ledare. 

Genomgående i denna fas är att massmedier belyser hur överlevande från Utøya kollektivt 
bearbetar sin sorg eller trauma. Marginellt har skrivits om bombdetoneringen i Oslo. För vissa 
är det av vikt att utåt visa att livet gått vidare, för andra att demokratin vuxit och att Breiviks 
avsikt inte rubbat landet en millimeter (SvD, 23/7-12; Exp, 22/7-12). Somliga tar till 
galghumorn för att hantera svårigheterna men betonar samtidigt att det endast är de som faktiskt 
blivit drabbade som har tillträde till dessa makabra skämt. Svenska ståuppkomiker fick arga 
blickar på sig när de i ett försök att skoja om händelsen brukade galghumor på scenen – endast 
ett fåtal hade skrattat medan andra buat högljutt (DN, 22/7-12; DN, 3/8-12). Massmediers 
inblickar i de drabbades vardag har visat på att många har sömn- och koncentrationssvårigheter 
och ständigt kämpar mot skuldkänslor över att ha överlevt medan någon annan dött (DN, 22/7-
12; SvD, 22/7-12). I en artikel publicerad i DN (22/7-12) beskrivs hur en överlevande från ön 
kämpar mot sin skuldkänsla att ha klarat sig medan grannfrun och flerbarnsmamman omkom i 
Oslo-bombningen. På kvinnans begravning gick hon fram till den avlidnes make med avsikt att 
beklaga sin överlevnad. Han hann före med att berätta hur glad han var att se henne. Skulden 
blev genast lindrigare och hon började glädjas över livet istället. Gemensamt hade de kommit 
framåt i bearbetningen av sorgen. Ytterligare har massmedier belyst att överlevare upplevt en 
lättnad efter att ha vittnat i rättegångarna och att många av dem fortsatt eller avancerat inom 
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politiken sedan dess (DN, 22/7-12; Exp, 22/7-12). Ständigt återkommer massmedier till att 
presentera olika sätt för individerna att kollektivt bearbeta dåden. 

I Oslo arrangerades en konsert till minne av och till tröst för de som känt sig drabbade. Även 
Bruce Springsteen visade sitt stöd för det norska folket genom att utöka sin show med nio 
extranummer (AB, 22/7-12; Exp, 23/7-12). Massmedier belyste även att Breivik under våren 
hade yttrat förakt mot den folkkära vissångaren Lillebjørn Nilsen i rättegången, och menat på 
att sångaren hjärntvättar barn med den norska folkvisan ”Barn av regnbuen”. Resultatet blev att 
allmänheten slog tillbaka som kollektiv mot uttalandet och anordnade en konsert med Lillebjørn 
som kvällens speciella artist. Trots regn visade 40 000 personer sin solidaritet genom allsång 
av visan (SvD, 22/7-12). Detta kan ses som en motståndskraft mot Breivik att han inte rubbat 
folket, men även som en provokation mot honom. I denna analys har det framkommit att 
massmedier lyft fram ytterligare sätt som kan ses som provocerande mot Breivik och som ett 
tecken på att kollektivet börjat återhämta sig. En utmärkande sådan är att DN (22/7-12) skriver 
om Breiviks bakgrund varpå det i denna framkommer att Breivik förespråkar kärnfamiljen, att 
hans egen barndom varit idealisk, att han inte sminkat sig mer än brukat täckstift på acne samt 
att han absolut inte varit deprimerad. I artikeln framgår det kort därefter motsägelser av alla 
dessa benämnda punkter. Det skrivs även ut att det finns goda skäl att tro att Breivik haft 
sexuella möten med andra män. Ytterligare i denna artikel dras en parallell mellan Breivik och 
Hitler genom att mena att de båda menats vara lättkränkta och att de båda behövde göra något 
stort för att bli sedda. 

Normalisering 
Vad vi även funnit i tidningsmaterialet ett år efter händelseförloppet är att det skrivs en hel del 
om normalisering kring händelsen, som ett kollektivt sätt att bearbeta det gångna året. 
Massmedier visar på att många anser att det norska samhället har gått tillbaka till den gamla 
vardagen med, såklart, några ofrånkomliga modifieringar (DN, 22/7-12; Exp, 23/7-12). 
Massmedier förmedlar detta som att det finns olika perspektiv på hur händelsen bör bearbetas 
kollektivt. I vissa delar av materialet belyses att somliga anser att allt har eller ska bli som 
vanligt igen eller att det är viktigt att samhällsinvånarna visar sig så oberörda som möjligt av 
Breiviks attentat för att minimera hans förnöjsamhet (Bl.a. DN, 22/7-12; AB, 22/7-12). I andra 
delar av materialet talas det om att händelsen automatiskt blev vardag i och med att alla ständigt 
pratade om den och om Breivik, varpå hela kontexten kom att bli till ett normalt och vardagligt 
samtalsämne. Med detta synsätt menades det även på att Breivik snart kom att ses som en vanlig 
människa som beskrevs som en idiot istället för som ren ondska (DN, 22/7-12).  
    Ur ett annat mediebelyst perspektiv förefaller det som att det finns en besvikelse på hur fort 
Norge kollektivt bearbetat och återhämtat sig och inte ökat kampen mot främlingsfientligheten 
(Bl.a. AB, 22/7-12). Bland dessa är statsministern Jens Stoltenberg som anser det vara sorgligt 
att den starka gemenskap som uppstod direkt efter dåden inte var bestående, utan att folket har 
återgått till att sköta sitt (SvD, 22/7-12). Vidare tar massmedier upp att somliga stör sig på 
strävan mot normalisering. Psykiatern Jon Reichelt (Exp, 22/7-12) lyfter fram att stora och 
omskakande händelser såsom terrordåden i Norge berör befolkningen oerhört mycket direkt 
efter att det inträffat, inklusive en tid efteråt. Dock menar han att det sällan sker några radikala 
förändringar, utan allt brukar återgå till vardagen tämligen snabbt. Exempel på detta kan vara 
att AUF-medlemmarna på årsdagens återträff på Utøya betedde sig som de traditionellt brukar 
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när någon äntrar scenen: De jublade och väsnades glatt (Exp, 23/7-12).  
Något som även framkom genom analysen var att massmedier förmedlade att 
Fremskrittspartiet, som Breivik varit medlem i, förlorade en tredjedel av sina röster efter dåden 
men att andelen, tidigare än ett år efter, återfått sitt förlorade antal (AB, 22/7-12). Samtidigt 
skrevs det om att Sverigedemokraten Kent Ekeroth satt löst i sitt parti då det framkom att han, 
likt Breivik, var medlem i Kontrajihadismen. Han behöll dock sin plats, och diskussionerna om 
hans tillhörighet dog ut. Även detta antyder att den kollektiva bearbetningen av den norska 
massakern är påbörjad och att aspekter som kan förknippas med Breivik eller dåden inte bemöts 
med lika mycket motstånd som det gjorde år 2011. 

Breivik humaniseras  
I massmedier har det under denna analysperiod framkommit ytterligare uttryck för kollektiv 
bearbetning, bland annat att Breivik har börjat ses som en människa igen, och inte enbart som 
en hemsk och obegriplig typ. Massmedier lyfter fram att folket menar att de kan återhämta sig 
men samtidigt måste bekämpa det onda för att visa att det goda kan segra (Exp, 22/7-12; SvD, 
22/7-12). Flera uttalanden som anspelar på att Breivik är en ond man är att han dels genomförde 
dåden på egen hand med sin ideologi som motiv, dels att han inte ångrar sig och dels för att han 
tränade sig till att kunna klara av att utföra massakern och döda andra människor (SvD, 23/7-
12). Enligt en artikel i DN (22/7-12) hade Breivik själv under rättegången beskrivit att det tagit 
honom två år av hård mental träning att lära sig mentaliteten och dehumaniseringen av andra 
individer, för att sedan kunna komma att avrätta dem. Han hade tränat sig likt en soldat, gått 
promenader och lyssnat på inspirerande musik, noggrant bearbetat sina kommande handlingar 
samt spelat tv-spel inriktade på att döda motspelare. Han beskrivs som en människa som lärt 
sig döda, han föddes inte in i det. Enligt massmedier hade han även tagit aggressionsförhöjande 
och empatidämpande droger innan skjutningen på Utøya (DN, 22/7-12).  

Citatet nedan innefattar Breiviks yttranden i rätten: 

Men trots denna årslånga självhypnotisering och systematiska desensibilisering och 

dehumanisering, mötte han ett motstånd i sig själv under sekunderna innan han sköt den 

första människan ute på ön, polisen Trond Bertsen. ”Och då tänkte jag: Det är nu eller aldrig. 

Antingen får jag låta mig gripas nu eller så får vi genomföra det vi har planerat. Och den 

minuten som gick kändes som om den varade ett år. Jag tänkte så mycket... Alltså, på riktigt, 

hela min kropp försökte kämpa emot när jag tog vapnet i handen. Det var som om hundra 

röster i mitt huvud sa 'gör det inte'. Och då... (DN, 22/7-12). 

Under rättegångarna där vittnen berättat om sina upplevelser av Utøyaattacken hade många i 
salen gråtit, men inte Breivik. Han hade likgiltigt suttit och lyssnat med ett iskallt lugn (SvD, 
22/7-12). Vidare beskrivs hans strategi och tillvägagångssätt som en kopia av den tyska 
mörkröda terrorgruppen ”Rote Armee Fraktion” vilka ämnade avslöja myndigheternas verkliga 
karaktär (Exp, 22/7-12). Även detta är en kollektiv bearbetningsmetod då den kretsar kring att 
söka begripliggöra det ofattbara och Breivik som gärningsman – han tog efter någon annans 
beteende. Ett flertal andra paralleller till stora våldshändelser belyses i massmedier som vidare 
uttryck. Bland andra beskrivs händelsen som likställd med andra världskriget och 
terrorattentatet mot World Trade Center (SvD, 22/7-12). Vi har förstått dessa paralleller som 
ytterligare massmediala försök till att förstå dåden. Dessutom kopplar massmedier ofta samman 
Breivik med Hitler då de båda, enligt massmediala presentationer, vuxit upp med en 



 

25 
 

problematisk barndom och haft ett hävdelsebehov utöver det vanliga, inklusive att de båda 
framställts som ytterst lättkränkta. En annan parallell, dragen i DN (22/7-12) är till Gustave 
Flauberts historia, legenden om Julian Hospitatorn, som handlar om en man som först skjuter 
en hjort och som sedan får mersmak och tränger hela flocken och skjuter dem allesammans utan 
att de har någon som helst chans att fly. Historien beskrevs som ofattbar, tills när attentatet i 
Norge ägde rum och bevis framkom på att sådant faktiskt kan ske, av och mot människor. 
Massmedier menar även att skandinaviska mord oftast sker i samband med alkohol-, drog- eller 
känslopåverkan, men inte i Breiviks fall (DN, 22/7-12). Samtidigt som det skrivs om denna 
ondska, går det att vid ett flertal tillfällen urskilja massmediers pendlande mellan att tolka 
Breivik som tillräknelig eller otillräknelig under händelseförloppet, d.v.s. vid sina sinnes fulla 
bruk eller inte (SvD, 22/7-12; DN, 22/7-12). 

Vad vi kommit fram till genom massmediers presentationer av paralleller är att man har försökt 
förstå sig på fallet mer och försökt begripliggöra det och Breivik, för att på så sätt underlätta 
för den kollektiva bearbetningen. I och med att utforska fallet ingående och skaffa en djupare 
insikt i dådet och gärningsmannen, blir det lättare att hantera situationen. På så sätt blir det även 
lättare att bearbeta, än om det fortfarande hade setts som lika obegripligt som när det först ägde 
rum. 

Etablerandet av en beredskap  
Den norska kollektiva bearbetningen fortsätter. Påtagligt blir det när massmedier lyfter fram att 
en ny utredning av polisrapporten från Utøya ska göras. Denna rapport ska komma att kallas 
för ”22 juli-kommissionen” och publiceras 13 augusti 2012 (Exp, 22/7-12). Utredningen sker 
för att det framgått att det fanns påfallande brister i polisens agerande den 22 juli 2011 vilka 
gav Breivik en och en halv timme att i lugn och ro gå runt och skjuta sina panikslagna offer. 
Detta när han i själva verket hade kunnat stoppas mycket tidigare (SvD, 22/7-12). För det första 
menade den aktuella kriminalpolisens rapport att det hade rört sig om en generell bristfällig 
kommunikation mellan polisenheterna. I rapporten fanns det inte någon eller några som 
utpekades som ansvariga. Vidare sades det att den bristande kommunikationen lett till att 
polisen till en början inte fått reda på att gärningsmannen varit beväpnad. Ytterligare belyste 
massmedier att den beredskapsgrupp som var först på plats att ta sig till ön hade åkt dit med 
gummiflotte, varpå de både tagit en omväg men också fått motorhaveri på grund av att för 
många man befann sig i båten (SvD, 22/7-12). Detta kan förstås som en del av den kollektiva 
bearbetningen då massmedier belyser att det är många som väntar på den nya rapporten, för att 
kunna lägga missnöjsamheten över polisinsatsen bakom sig. Därmed kan de få en försäkran om 
att de förödande bristerna aldrig ska kunna upprepas och leda till en ny ofattbar händelse i 
densamma utsträckning. På ettårsdagen på Utøya fick en anhörigs bekant uttala sig om polisens 
handlande medan han stod och blickade ut mot hamnen från ön. Han uttryckte frustration över 
att han kunde se ett tiotal båtar ligga där och menade på att de borde legat där förra året också, 
och ifrågasätter varför polisen i så fall inte använde dem, när de var medvetna om vad som 
pågick på ön (Exp, 22/7-12). Vi har tagit till oss att när ”22 juli-kommissionen” släpps kan 
kollektivet andas ut lite mer än tidigare och bearbetningen tar ytterligare ett kliv framåt. 
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Fas 3 – Det ofattbara politiseras  

Två år efter Breiviks onda dåd, d.v.s. år 2013, skildrar massmediers att länder och folk inte har 
lärt sig något om händelsen då främlingsfientliga partier växer. I de tidigare perioderna har 
politik och demokrati varit synliga på så sätt att Breiviks dåd var politiskt inriktade och den 
ofattbara händelsen har beskrivit som en tragedi för demokratin (Exp, 26/7-11). Norges 
statsminister Jens Stoltenberg har fått mycket publicitet genom åren. Han har uppmanat folket 
att den ofattbara händelsen inte får skrämma bort ungdomarna, att de inte ska vända demokratin 
och politiken ryggen på grund av rädsla (Exp, 26/7-11). Vi har även sett att trots Breiviks 
politiska ställningstagande och tidigare medlemskap i Fremskrittspartiet har massmedier belyst 
att partiet ökat (SvD, 22/7-12). Dock har politik haft som störst fokus i denna period då all 
publicitet kommit att handla om politik, att dåden inte blev en vändpunkt och inte heller togs 
tillfället att sätta stopp för främlingsfientligheten. Händelsen har kommit att bli en politisk 
fråga. När man nu skriver om Breivik och händelsen är det i en direkt koppling till att folket 
röstar på främlingsfientliga eller högerextrema partier. Problemet som massmedier framför är 
att dessa partier växer och har fler anhängare idag, efter dåden. Vi har valt att kalla denna 
kärnkategori och fas för ”Det ofattbara politiseras” i och med att detta yttras i den 
enda nedanstående kategori som vi kunnat urskilja: Främlingsfientliga partier växer. 

Främlingsfientliga partier växer             
På 90-talets början saknades det framtidstro bland folket, och ett främlingsfientligt parti blev 
invalt i riksdagen. Partiet var då sett som omoget men med tiden tonade de ner våldsromantiken 
och började studera retorik och strategi för att få fler anhängare. De som var organiserade i 
partiet ursäktade senare Breiviks bombangrepp inne i Oslo men fördömde massakern på Utøya. 
Massmedier belyser att framtidstron återigen är i botten och att ett främlingsfientligt parti åter 
är i riksdagen (AB, 25/7-13). Tiden efter Breiviks angrepp var det många som trodde att 
socialdemokraterna skulle få fler röster och sympatisörer. Det blev inte så. Två er efter dåden 
växte istället Fremskrittspartiet och hade omkring 20 % i mätningarna (AB, 22/7-13). 
Massmedier skildrar att folket måste ta lärdom av dåden, men även att många upplever att man 
inte lärt sig någonting av dessa då främlingsfientlighet och högerextremism växer. Massmedier 
tar upp att dåden inte blev en vändpunkt och ett tillfälle för de demokratiska krafterna att sätt 
stopp för denna populism (DN, 22/7-13; SvD, 22/7-13). Vi har bland annat fått läsa om ett 
mordhot riktat mot en feminist och antirasist. Hon fick ett brev hemskickat på posten med 
avsändaren ”Breiviks fanclub” där det stod ”En dag kommer jag personligen att skära halsen 

av dig och lämna dig med kniven uppkörd i fittan.” (Citat taget ur AB, 22/7-13).   
    Vi har genom massmedier tagit del av att terrordådet i Norge 2011 inte har påverkat debatten 
gällande invandringen och främlingsfientligheten. I Finland har klimatet istället förråats även 
om man tycktes se en tillfällig dämpande effekt strax efter Norgeattentatet. Senare blev 
rasistiska termer och uttryck allt vanligare. I Norge ser debatten kring främlingsfientlighet ut 
på samma sätt som innan Breiviks dåd. Danmark har i praktiken inte påverkats alls av 
händelsen. I Sverige tycktes man se att Utøya bidragit till att uppslutningen bakom antirasism 
har ökat (SvD, 23/7-13). Förra året tog dock en artikel upp att Sverigedemokraternas ledare, 
Jimmie Åkesson i en debattartikel uttryckt att islam är det största utländska hotet sedan andra 
världskriget och att detta sammanslagits med Breiviks åsikter. Att detta belyses menar vi är 
vidare belägg för att dåden inte inverkat på främlingsfientligheten.  
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    Massmedier skildrar människors tankar kring att Utøya ska ombyggas till ett politiskt 
centrum. Vissa överlevare anser att det skulle vara som att dansa på de dödas gravar. AUFs 
ordförande Eskil Pedersen försvarar dock beslutet och menar att folket inte ska låta sig 
skrämmas till tystnad (DN, 23/7-13). 

Fas 4 – Det ofattbara blir en referens  

Det här är den sista fasen och den sträcker sig in i nutid. I och med att fasernas utveckling tycks 
ha stannat upp ser vi detta som processens slutfas. Vi har sett att massmedier i denna fas 
presenterar våldshandlingarna utförda av Breivik som en referens i relation till andra händelser, 
mer än som händelser i sig. I den första fasen var det tydligt att Breivik var en central aktör som 
stod i fokus för nyheterna – han var den aktuella gärningsmannen. Numera har han istället 
flyttats från rampljuset till att vara en känd karaktär vid sidan av andra händelser och kommit 
att bli en referens för det ofattbara. Endast en av 32 artiklar i denna fas har placerat Breivik i 
fokus. Expressen (22/7-14) lyfter fram hur gärningsmannen konstant överklagar sina 
begränsningar samt anmäler fängelseledningen för att de går emot hans mänskliga rättigheter. 
Det han strävar efter är att få tillgång till Internet, ett Playstation 3 istället för sitt Playstation 2 
samt att dessa ska innehålla vuxenanpassade spel istället för barnvänliga sådana. Vidare menar 
han på att han bör ha rätt till umgänge med andra interner, vilket han fattas idag på grund av att 
han bedömts vara en hög riskfaktor. Därmed utgörs denna period av kärnkategorin och fasen 
”Det ofattbara blir en referens”. Uttryck för att det blivit en referens är att Breiviks dåd nämns 
som vidare poänger när nya hot och dåd framkommer i världen (Bl.a. AB, 25/7-14; DN, 7/2-
15; Exp, 9/1-15; DN, 22/2-15). Enstaka meningar kopplade till det ofattbara som hände 2011 
tas upp i materialet, för att förhöja signifikansen i nya belysta nyheter och att de, likväl, är eller 
kan komma att bli lika ofattbara (Bl.a. Exp, 25/7-14). Vidare uttryck för att Breiviks dåd kommit 
att bli en referens är att nya hot och dåd tas på större allvar och bemöts med högre säkerhet. 
Detta i och med att händelsen från 2011 inte får upprepas. Samtidigt finns det en skyldighet 
gentemot folket att öka beredskapen (DN, 25/7-14; SvD, 25/7-14). 

Terrorhotet från Syrien – Extrem islamism  
Det främsta fokus som kunde urskiljas i denna kategori var ett nytt terrorhot mot Norge. 
Norgeattentaten den 22 juli 2011 blev en händelse som hänvisades till eller som nämndes som 
en extratyngd för det nya hotet. Många anser det vara overkligt att ett nytt hot redan dykt upp 
när det bara gått tre år efter det ofattbara (AB, 25/7-14; Exp, 25/7-14; DN, 25/7-14). Flertalet 
tidningar gick ut med att hotet kom från en extrem islamistisk terrorgrupp i Syrien, som utpekat 
det skandinaviska landet som sitt nästa mål (SvD, 25/7-14; SvD, 29/7-14). Vidare gick inte den 
norska säkerhetspolisen ut med mer information än att de tog hotet på största allvar och ökade 
säkerheten vid bland annat landets gränser, tullar och stationer. Det framkom även att man inte 
vet vem eller vad hotet var riktat mot eller vad för typ av hot det rörde sig om. Avsikten med att 
offentliggöra hotet var att allmänheten eventuellt besatt ytterligare information samt att det var 
ett försök av avskräcka gärningsmännen. Fler poliser på gatorna var tydliga exempel på den 
ökade säkerheten men även att dessa som vanligtvis inte bär vapen nu var rustade med 
skarpladdade sådana (SvD, 25/7-14). Det ofattbara Norgeattentatet 2011 ligger ständigt som en 
referens av det nya terrorhotet, som en påminnelse av vad som aldrig får upprepas. Efter ”22 
juli-kommissionen”, d.v.s. utvärderingen av polisinsatsens brister vid Utøya menade 
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säkerhetspolisen att det fanns en skyldighet att ta Syriens hot på allvar (DN, 25/7-14; SvD, 
25/7-14). Även i detta fall belyses det ofattbara som någonting förgånget och tillämpbart som 
referens. Dessutom lägger massmedier fram att det hade framkommit i utvärderingen att 
myndigheterna ska vara mer öppna mot allmänheten, gällande sådana fall och att de därmed 
hade offentliggjort den ökade säkerheten. Annars hade folket ifrågasatt hur det kom sig att 
beväpnade poliser patrullerade gatorna. Vidare uttryck för att det ofattbara blivit en referens är 
att ett kontracenter har skapats med samarbetande säkerhetspolis, militär underrättelsetjänst, 
terrorforskare m.fl. för att på ett snabbt och effektivt sätt arbeta kring hotet, för att inte en 
upprepning av den felande kommunikationen i de tidigare dåden sker (DN, 25/7-14). Vidare 
tillämpas Breiviks dåd som referens då ordförande i den norska beredskapen uttryckt kritik i en 
artikel att beredskapen vid Utøya var mycket bristfällig men att den vid det nya hotet inte 
förbättrats särskilt mycket. Vissa poliser skulle nog mena på att det till och med blivit sämre än 
tidigare (DN, 27/7-14). Andra menar istället att bristerna kring beredskapen på Utøya har lett 
till en ökad säkerhet vid det nya hotet. En stor del av data under denna period har handlat om 
det nya hotet från Syrien, där det ofattbara eller Breivik belyses som referens. En artikel från 
perioden handlade dock om Fredrik Reinfeldts frånvaro gällande krisen i Gaza, men även där 
dras en referens till det ofattbara genom att belysa Reinfeldts tydliga frånvaro kring fallet 
Breivik (AB, 2/7-14). 

Vi har vidare kunnat urskilja det ofattbara som referens i ytterligare delar av materialet. I och 
med det nya hotet valde man att berätta att det var en islamistisk terrorgrupp som låg bakom 
det. Dock belyses det att trots detta har Norge blivit mer efterhållsamma med att peka på att alla 
terrorister är muslimer. Detta i och med att terrordåden i Oslo och på Utøya utfördes av en 
infödd norrman (SvD, 29/7-14) men att dåden först antogs ha muslimsk bakgrund (DN, 25/7-
14). Dock belyser tidningarna som ytterligare referens att rasismen ökar likväl som Breiviks 
rasistiska åsikter sprider sig över Europa. Han såg Arbeiderpartiet som förrädare och värdiga 
att straffas för att de motsatt sig rasismen (AB, 22/7-14). Detta har lett till att muslimska 
invånare i Norge blivit utsatta för blickar och glåpord som generaliserar dem med terroristernas 
tillhörighet. De analyserade artiklarna pekar på att massakern i Norge har kommit att bli en 
händelse som massmedier antar att allmänheten känner till, varpå de ständigt drar paralleller 
mellan det och aktuella våldsnyheter. 

Terrordådet mot Paris satirtidning ”Charlie Hebdo”  
Ytterligare uttryck för att det ofattbara kommit att bli en referens är att det tagits upp i samband 
med artiklar som handlar om terrordådet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo (Bl.a. 
Exp, 8/1-15; AB, 11/1-15; SVD, 11/1-15; DN, 7/2-15). Den 7 januari tog sig terrorister in på 
tidningens redaktion och sköt mot den arbetande personalen. 12 personer blev ihjälskjutna, för 
att de tillsammans skapat och upprätthållit en tidning som driver med politik, makt och religion. 
Dock, att driva med profeten Muhammed var att gå för långt och därmed skulle blod utgjutas 
(SvD, 11/1-15). De två bröderna Saïd Kouachi och Chérif Kouachi var gärningsmännen som 
hämnades att profeten figurerats flera gånger i tidningen (SvD, 11/1-15). Artiklarna förklarar 
ingående händelseförloppet och hur de inblandade uppfattats från sin omgivning, både innan 
och efter dådet och alla artiklar belyser dess allvar och att det var så ofattbart, genom att referera 
händelsen till Breivik eller Utøya. 
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Terrordådet i Köpenhamn  
Vidare har Breivik lyfts fram som en referens för att betona allvaret i ytterligare ett terrordåd. 
Den 14 februari 2015 var det Danmarks huvudstad som blev utsatt. Gärningsmannen var den 
22-årige Omar Abdel Hamid el-Hussein. Han var ute efter att hämnas profeten Muhammed som 
avbildats som rondellhund av konstnären Lars Vilks år 2007 (AB, 17/2-15; DN, 22/2-15). El-
Hussein hann döda två personer - en regissör och en vakt, innan han själv sköts till döds av 
dansk polis (AB, 17/2-15). Breivik nämns kort i alla dessa artiklar som fokuserar på det danska 
dådet. Breivik och det ofattbara tas upp som en referens för att förtydliga situationens allvar. 

Alla artiklar handlar om diverse olika vålds- och terrornyheter och i varje artikel nämns 
antingen Utøya eller Breivik med en eller två meningar, vilka används för att poängtera 
signifikansen och allvaret i den aktuella nyheten (Bl.a. AB, 25/7-14; Exp, 9/1-15; DN, 7/2-15; 
DN, 22/2-15). Massakern i Norge 2011 har kommit att bli en så känd händelse, att vi uppfattat 
det som att den i massmedier varken behöver någon vidare förklaring eller tillämpning, för att 
såväl massmedier självt som dess läsare ska förstå kopplingen till sammanhangen de tagits upp 
i (Bl.a. SvD, 29/7-14; AB, 11/1-15; Exp, 3/2-15). Händelsen i Norge har kommit att 
normaliseras till att bli en referens och orden "Breivik" och "Utøya" har utvecklats till begrepp 
som symboler för att en händelse är ofattbar och oförglömligt hemsk. 
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Fas 1 
Det ofattbara 

Fas 2 
Kollektiv bearbetning efter 

det ofattbara 

Fas 3 
Det ofattbara 

politiseras 

Fas 4  
Det ofattbara blir 

en referens 
 
Förklaringar av det ofattbara 
händelseförloppet i detalj. 
 

Spekulationer kring hur någon 
kunde göra något så hemskt, 
dessutom mot sitt eget folk. 
 

Bilder på saknade och mördade 
publiceras. 
 
En ofattbar människas tankekliv: 
Breiviks manifest och ideologi. 
 
Orsaker till Breiviks ondska – 
jämförelse med liknande fall:  
- Ensamma män. 
- Frånvaro av kärlek. 
- Ett starkt hat mot samhället. 
- Ondska. 
 
Breivik är en central aktör.  
 
Förebyggande att det ofattbara 
inträffar igen: 
- Samhället ska framhålla varje 
individs värde. 
- Få med ensamma män i 
samhällsgemenskapen för att 
undvika att de utvecklas till 
extremister. 
- Vara återhållsamma med att sprida 
Breiviks ideologi vidare. 
 
Det ofattbara jämförs med andra 
liknande händelser: 
- Usama Bin Ladin. 
- Al-Qaida-politik. 
- Lasermannen. 
- Peter Mangs. 
 
Möjliga inspirationskällor för 
Breivik: 
- Timothy McVeigh (bilbomb i 
Oklahoma City). 
- Skottlossningen på skolan 
Columbine. 
- Böckerna ”Turner Diariers” och 
”Hunter”. 
- Lasermannen. 
 
Ett land i förtvivlan: 
Hur samhällsmedlemmar agerar och 
hanterar situationen när det 
ofattbara inträffar: 
- Landet bemöter hat med kärlek. 
- Folket står enande mot terrorism. 
 
Breivik ångrar inte sina onda 
gärningar: 
Breivik uttrycker ingen ånger. 

 

överlevande och läkande sår: 
- Ettårsdagen och återträffen på 
Utøya för att få ett slags avslut på 
det mörka året som varit. 
- Galghumor hos de drabbade. 

- överlevarna kämpar mot 
skuldkänslor att just de överlevt. 
 
Hög bevakning på återträffen 
vidtogs då det kunde finnas risk att 
Breiviks beundrare skulle försöka 
göra om dådet som en hyllning till 
sin idol.  
 
Kollektivet vill visa sig starkt mot 
den ensamma gärningsmannen: 
- Visa att man gått vidare. 
- Demokratin har vuxit och inte 
rubbat landet en millimeter. 
 
Normalisering: 
Normalisering efter händelsen, 
olika syn på detta: 
- Allt har eller ska återgå till det 
normala.  
- Viktigt att samhällsinvånarna 
visar sig oberörda av Breiviks 
attentat för att minimera hans 
förnöjsamhet. 
 
Besvikelse över hur fort Norge 
kollektivt bearbetat och återhämtat 
sig. 
 
Breivik humaniseras: 
Breivik ses som en människa igen. 
Man förklarar att han tränat sig till 
att kunna döda.  
- Ett citat beskriver hur han 
brottades med sig själv precis innan 
han sköt sitt första offer på Utøya. 
 
Paralleller till Breivik: 
- Rote Armee Fraktion. 
- World Trade Center. 
- Hitler. 
- Gustave Flauberts historia. 
 
Etablerandet av en beredskap: 
- Gjordes för att det framgått att det 
fanns påfallande brister i polisens 
agerande den 22 juli 2011. 
- Denna  kan förstås som en del av 
den kollektiva bearbetningen då det 
är många som väntar på den nya 
rapporten, för att kunna lägga 
missnöjsamheten över polisinsatsen 
bakom sig.   

 
Främlingsfientliga partier 
växer: 
Länder och folk har inte lärt 
sig någonting av händelsen 
då främlingsfientliga partier 
växer. 
 
Framtidstron är återigen i 
botten och främlingsfientliga 
partier har åter en plats i 
riksdagen. 
 
Efter dåden trodde man att 
Arbeiderpartiet och 
Socialdemokraterna skulle få 
fler röster. Det blev inte så. 
Istället växer 
främlingsfientliga partier, 
bl.a. Fremskrittspartiet.  
 
Dåden blev inte ett tillfälle 
eller en vändpunkt för de 
demokratiska krafterna att 
sätta stopp för 
främlingsfientligheten. 
 
Ett mordhot mot en feminist 
med avsändaren ”Breiviks 
fanclub”.  
 
Terrordådet har inte påverkat 
debatten gällande 
invandringen: 
- I Finland har klimatet 
istället förråats och rasistiska 
termer och uttryck har blivit 
allt vanligare.  
- I Norge är det sig likt. 
- Danmark har inte påverkats 
alls. 
- I Sverige tycks man se att 
Utøya bidragit till en 
uppslutning bakom 
antirasism.   
 
  

 
Breivik har flyttats bort 
från fokus. 
- Våldshandlingarna som 
Breivik utförde har 
kommit att bli en referens 
till andra våldshändelser. 
- Enstaka meningar 
kopplade till den ofattbara 
händelsen 2011 tas upp för 
att poängtera signifikansen 
och allvaret i de andra 
belysta nyheterna.  
 
Breivik överklagar sina 
begränsningar samt 
anmäler fängelseledningen 
för att gå emot hans 
mänskliga rättigheter. Han 
strävar efter att få tillgång 
till Internet, ett playstation 
3 istället för sitt playstation 
2. Han tycker även att han 
har rätt till umgänge med 
andra interner. 
 
Terrorhotet från Syrien 
– extrem islamism: 
Ett nytt terrorhot mot 
Norge, 3 år senare. Hotet 
kom från en extrem 
islamistisk terrorgrupp i 
Syrien. Det nya hotet tas 
på största allvar och 
bemöts med högsta 
säkerhet i och med att 
händelsen från år 2011 inte 
får upprepas. 
 
Terrordådet mot Paris 
satirtidning ”Charlie 
Hebdo”: 
Breivik är en referens till 
terrordådet mot den 
franska satirtidningen 
”Charlie Hebdo” där 12 
personer blev ihjälskjutna. 
 
Terrordådet i 
Köpenhamn: 
Terrordådet i Danmark där 
två personer blev 
ihjälskjutna. Breivik är här 
en ofta förekommande 
referens. 
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Sammanfattning – Resultat  
Vi har som tidigare nämnts hittat fyra faser i massmediala skildringar av våldshandlingar vilka 
benämns som Det ofattbara, Kollektiv bearbetning efter det ofattbara, Det ofattbara politiseras 
och Det ofattbara blir en referens.   
    I den första fasen, Det ofattbara, uttrycks det ofattbara på flera sätt och Breivik presenteras 
som en central aktör. I andra fasen, kollektiv bearbetning av det ofattbara, fann vi fokus kring 
att beskriva hur kollektivet, d.v.s. hur Norge och dess samhällsinvånare, drabbade som 
åskådare, tillsammans bearbetar och återhämtar sig efter Breiviks ofattbara gärning. I den tredje 
fasen, Det ofattbara politiseras, är det istället störst vikt lagd vid att massmedier förklarar att 
länder och folk inte har lärt sig något om händelsen då främlingsfientliga partier växer. I den 
sista fasen, Det ofattbara blir en referens, kunde vi se att våldshandlingarna utförda av Breivik 
kommit att bli en referens till andra händelser i massmedier. Breivik är inte längre 
huvudpersonen i aktuella nyheter. Endast en artikel av 32 i denna analysperiod har placerat 
Breivik i fokus. Annars nämns Breivik enbart i samband med andra hot och nya dåd i världen. 
Breivik tas upp i enstaka meningar för att poängtera signifikansen och allvaret i de belysta 
nyheterna. 

Teoretisk referensram – Symbolisk interaktionism  

Vi har valt att tillämpa en teoretisk referensram trots att resultatet i sig är talande och svarar på 
vår frågeställning. I detta avsnitt kommer vi att presentera den och i diskussionsavsnittet har vi 
tillämpat den. För att fördjupa förståelsen för hur massmedier framställer våldshandlingar över 
tid har vi använt oss av symbolisk interaktionistisk teoribildning. Anledningen till det är för att 
det inom symbolisk interaktionism finns en processuell grundidé där man betonar processers 
betydelse, vilket ligger i linje med vår studie. Här följer de teorier som blev användbara för oss: 
Charons begrepp ”streams of action”, som påvisar att händelser är fortlöpande processer medan 
Charmaz istället belyser vikten av att identiteter är föränderliga. Skillnaden mellan dessa två 
teorier är att de belyser processer på skilda sätt: Charon betonar att processen är fortlöpande 
och oändlig medan Charmaz menar på att processen kring identiteten är av signifikans att ha i 
beaktning, då denna ständigt är föränderlig. Vi har även kompletterat den symboliska 
interaktionistiska referensramen med begreppet ”narrativ” då det i den stora berättelsen om 
Breivik finns mindre berättelser. 

Streams of action  
Ett bidrag förekommer i Joel Charons bok ”Symbolic Interactionism” (2009), som använder 
sig av begreppet ”streams of action”. Han menar på att handlingar är fortlöpande och 
processuella i oändlighet. När en handling utförs leder den till en annan som sedan övergår till 
nästa handling. Handlingarna löper oupphörligt på efter varandra och är samtidigt beroende av 
varandra i och med att den första resulterar i uppkomsten av den efterföljande. Hans begrepp är 
en metafor för att handlingar kan likställas med vattendrag. Han förklarar att vatten som forsar 
oavbrutet ändrar riktning, hastighet och form på grund av diverse olika anledningar. Kanalen 
kan bli bredare, smalare eller dela på sig. Stenar kan göra att strömmen möter motstånd och 
ojämnt underlag kan göra att vattnet antingen flödar snabbare eller långsammare. Likaväl menar 
Charon att handlingar ständigt pågår och förändras. Antingen skiftas handlingarna automatiskt 
eller så är det någonting som leder handlingarna vidare. Det kan röra sig om att möten, 
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situationer, miljöer m.m. som gör att handlingarna ändrar riktning eller får sig en skjuts framåt. 
Charon belyser att handlingar för det mesta beskrivs som fristående gärningar. Individer 
betraktar varandra och sig själva och sätter förklaringar på det de ser eller det de tror sig se. 
Charon menar dock att det egentligen inte går att följa en handling från början till slut då den 
uppkommit ur andra handlingar som därigenom också är viktiga att studera. Även handlingar 
som uppkommer efter den handling som tänkt studeras blir av signifikans. Därmed menar han 
på att det inte går att studera en fullständig handling då den är ett med oändligheten. 

Identitetshierarki  
Kathy Charmaz (1987) har också bidragit, med sin teori om identiteter. Hon skriver om hur 
kroniskt sjuka individer hanterar sin diagnos och hur de identifierar sig i relation till diagnosen. 
Hon menar att identiteter även inkluderar individens motivation till framtida identiteter, snarare 
än att bara röra sig om att identiteterna ändras över tid. Hon belyser att kroniskt sjuka människor 
vanligtvis ställer sig till sin situation på två varierande sätt. Det ena handlar om att vissa 
individer ser till föredragna identiteter vilka fungerar som motivationsfaktorer för dem - de 
söker sig till eller strävar efter en specifik sjukdomsidentitet. Den andra rör sig om att somliga 
personer ser till identiteter som en hierarki varpå dessa klättrar mellan olika föredragna 
identiteter. Hierarkin förtydligas vartefter individen tycks byta identitet i relation till sin 
sjukdom. Charmaz (1987) lyfter fram att hennes arbete kunde urskilja fyra skilda föredragna 
identiteter som stod inom identitetshierarkin: 1) den supernormala sociala identiteten, 2) den 
återskapande identiteten, 3) den osäkra identiteten och 4) den bevarande identiteten. Den 
förstnämnda som även är den mest åtråvärda innefattar att individen som anammat denna 
identitet försöker leva ett så normalt liv som möjligt. Personen försöker klara av att arbeta, sköta 
hemmet och sig själv precis som vanligt och som att sjukdomen inte ens fanns med i bilden. 
Personen vill klara sig så självständigt och fullbordat i bemärkelsen ”normal” som det bara går. 
Den andra föredragna identiteten, den återskapande identiteten, innefattar att personen i fråga 
strävar efter och försöker komma tillbaka till den identitet som denne hade innan sitt 
insjuknande. Denna identitet berör den person som har förändrats genom sin sjukdom och som 
därefter försöker återgå till sitt gamla jag igen. Den tredje, den osäkra identiteten, berör den 
person som tror sig riskera att insjukna och återigen råka ut för ett försämrat mående. Personen 
tror att dennes förhoppningar och framsteg är ömtåliga och opålitliga då personen inte kan veta 
om eller när ett nytt bakslag dyker upp. Den sista och ”minst” åtråvärda identiteten är den 

bevarande identiteten som inbegriper att individen försöker bibehålla någonting positivt från 
det tidigare livet. Oftast upplever individen med denna identitet att denne blivit så begränsad 
eller förändrad på grund av sin kroniska sjukdom. Denne kämpar därför i viss bemärkelse med 
att bevara någon enstaka positiv del från sitt tidigare jag, eller försöker klara av någon form av 
sysselsättning som denne brukade aktivera sig med före insjuknandet. 

Enligt Charmaz (1987) har hennes forskning urskilt att vissa individer som anammat en 
föredragen identitet ständigt måste kämpa mot sin kroniska sjukdom för att behålla sin identitet 
och ett värdigt jag. Charmaz menar på att denna kamp är en fortlöpande spiral eller process som 
mer eller mindre går åt ett håll. Individen försöker ständigt finna sätt att bibehålla sitt tidigare 
liv eller jag på. Detta kan liknas vid en processuell kamp varpå individen kan ses som både 
uppfinningsrik och problemlösande.  
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Charmaz talar om de föredragna identiteterna och identitetshierarkin som att de vore en 
utvecklingsgång eller process som löper med den kroniskt sjuke genom sin fortsatta väg i livet. 

Narrativ, en kompletterande idé  
Ett sista bidrag har formulerats av Alexa Robertson (2000) vilket är narrativ. Det har länge 
använts för att skapa ordning i händelser som ett sätt att fylla i luckor som stått obesvarade, för 
att det saknas belägg för något. Robertson menar att narrativ handlar om att göra människors 
plats i tillvaron begriplig, att de berättelser som cirkulerar i samhället får personer att tänka på 
samma sätt om något och att skapandet av historier placerar människor i ett gemensamt socialt 
sammanhang. Det är genom de historier vi hör och berättar som gör samhället begripligt. Det 
är det narrativa berättandet som tydliggör samhället. 

Sammanfattning - Teoretisk referensram 
Charon (2009) bidrar med teorin ”streams of action” som innebär att handlingar är fortlöpande 
och oändliga. Charmaz (1987) begrepp ”identitetshierarki” bidrar då det pekar på att identiteter 
inte är stabila över tid. En kompletterande idé och ett sista bidrag är Robertsons (2000) 
förklaring av begreppet ”narrativ”, som är ett sätt att berätta på. Detta berättande tydliggör 
samhället och leder till en ökad kollektiv förståelse. 

Diskussion  
I denna del kommer vi diskutera vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen. Vidare 
kommer vi diskutera vårt resultat i relation till våra valda teorier och vidare koppla dessa till 
den befintliga forskningen. Slutligen kommer vi med förslag på framtida forskning.
  

Vårt resultat i relation till tidigare forskning  
Genom vår frågeställning: ”Finns det några urskiljbara faser av massmediala skildringar av 

våldshandlingar?” fann vi fyra faser i massmediala skildringar av våldshandlingar över tid. 
Dessa är Det ofattbara, Kollektiv bearbetning efter det ofattbara, Det ofattbara politiseras och 
Det ofattbara blir en referens. I den tidigare forskningen som vi presenterat har man funnit att 
medievåld påverkar individer på olika sätt, vad vi kallat för Effekter av medievåld. Vidare har 
man sett att massmedier gör tydliga skillnader när de förklarar kvinnor och mäns 
våldshandlingar - Massmediala skildringar av kvinnor och män. Man har även sett att 
massmedier tenderar att framställa nyheter åt ett specifikt håll då direkta skador och dödfall får 
högsta fokus. Att massmedier själva bestämmer vad som ska publiceras, påvisas genom att det 
har visat sig att nyheter överdrivs och förvrängs i massmedier – Massmediers framställningar 

av nyheter. Det finns få studier som har studerat massmedier som en process över tid. Man har 
haft en mer statisk uppfattning när man forskat kring medievåld. Vi har dock funnit studier som 
ser massmedier som en process som förmedlar olika perspektiv eller aspekter över tid – 

Massmediala framställningar över tid, vilket vi kommer börja med att föra en diskussion kring. 

Massmediala framställningar över tid  
Inom detta tema kunde vi lyfta fram att befintlig forskning visar att forskare redan har kommit 
att se massmedier som en process som förmedlar olika aspekter eller perspektiv över tid. 
Muscherts studie (2009) kring skottlossningen i Columbine visar på en fokusförändring i 
massmedier över en 30 dagars period. Han kvantifierade skilda faser och kom fram till att olika 
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teman fick olika mycket uppmärksamhet under dessa 30 dagar. Detta är i linje med vårt resultat 
då även vi har kunnat urskilja att det finns olika faser över tid. Vi har dock ett längre 
tidsintervall, d.v.s. en femårsperiod, till skillnad från Muscherts studie som löpte över 30 dagar. 
Muscherts studie är den enda av de tidigare forskningsartiklarna som vi tagit del av som har 
undersökt massmedier som en process över tid och ligger därmed närmast vårt syfte och vår 
undersökning. Vi gör däremot en kvalitativ studie istället för en kvantitativ sådan, som han 
gjorde. I hans studie visade det sig att de olika teman han tittat på - Gärningsmän, Handling, 

Konsekvenser, Reaktioner, Kommentarer och Bakgrund, varierade över tid då fokus ständigt 
förändrades. Muschert har inte urskilt faser på samma sätt som vi, då han har undersökt 
urskiljbara teman under de 30 första dagarna efter Columbine-skjutningen. Vi undersökte 
istället om och i så fall hur fokus ändrades över en ännu längre tid efter Breiviks dåd. Muschert 
fann att det i massmedier, direkt efter händelsen var själva skottlossningen som handling 
[identitetshierarki?]som fick störst fokus. Senare var det alla reaktioner kring händelsen som 
procentuellt fick störst plats. Det som dock är märkbart är att vårt resultat i fas 1 liknar Muschert 
fullständiga resultat. Detta då både Breiviks handling och de drabbades reaktioner har fått störst 
fokus i den första fasen. Detta leder oss till följande tanke: Om Muscherts studie hade haft en 
lika lång analysperiod som vi, d.v.s. en femårsperiod istället för 30 dagar, är det möjligt att våra 
studier sett mer lika ut? Hade han utökat tiden för undersökningen, hade det varit intressant att 
se om hans vidare teman låg i linje med de faser som vi kunnat urskilja.  
    Hinds och Staceys studie (2010) är även den i linje med vårt resultat då de har tittat på 
massmedier som en process som visar att feminism illustreras på skilda sätt under olika 
tidsperioder i massmedier. I vårt fall illustreras Breivik på skilda sätt över tid. 

Effekter av medievåld  
I detta tema visar forskningen på att våld i massmedier påverkar individen på olika sätt. 
Exponering av medievåld har visat sig inverka på människors psyke, fysiologi, handlingar och 
beteenden. Cantor (2000) kom i sin studie fram till att ungdomar och barn som exponeras för 
våld i massmedier tenderar att bli känslokalla och avtrubbade, att de inte längre upplever våld 
som obehagligt att ta del av i massmedier likväl som i verkliga livet. McAlister Groves (1997) 
studie visar att det finns ett starkt samband till att barn som tittat på våldsscener uppvisar 
våldsbeteenden. Redan i vår urskilda fas 2 (Kollektiv bearbetning efter det ofattbara) har vi sett 
att det vidtogs försiktighetsåtgärder vid ettårsdagen på Utøya, eftersom att man var rädd för att 
Breiviks beundrare skulle försöka göra om dådet som en hyllning till sin idol. Detta ser vi som 
en tydlig koppling till både Cantor och McAlister Groves studier. Cantor menar att barn och 
ungdomar som exponeras för våld i massmedier kan avtrubbas från att uppleva det som 
obehagligt. Då det ens finns beundrare till Breivik ser vi det som att dessa personer har 
avtrubbats från våldet Breivik brukade och enbart ser till hans motiv. Eventuellt ser beundrarna 
på dåden som lika hemska som andra individer, men likväl som Breivik själv kan de samtidigt 
se dåden som nödvändiga att genomföra. På samma sätt förstår vi det som att 
försiktighetsåtgärderna på ettårsdagen var höga, i och med att det fanns en risk för att Breiviks 
beundrare skulle komma att försöka göra om dådet på ön. Genom massmedier tog de del av vad 
och hur Breivik gjort och därmed ökade risken för att de skulle kunna upprepa detta 
våldsbeteende. Vidare kan vi se att Breiviks dåd i fas 1 (det ofattbara), enligt massmedier, 
påminner om tidigare våldshändelser varpå dessa spekuleras att vara hans inspirationskällor. 
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Nyheterna och informationsflödet kring Timothy McVeigh som mördade 168 personer med en 
bilbomb och Dylan Klebold och Eric Harris som genomförde skolskjutningen på Columbine 
kan ha inspirerat Breivik till att faktiskt genomföra sina dåd. Därmed kan vi se det som att 
Brevik, precis som sina fans, har exponerats för massmediala presentationer av olika 
våldshändelser, avtrubbats och därefter blivit kapabel till att genomföra en liknande 
våldshandling. Madan et al. (2014) har kommit fram till att de som tittat på våldsamma film-
klipp uppvisar en högre grad av ångest och ängslan. Det som är påtagligt här är att dessa studier 
inte har beaktat processer överhuvudtaget när de har tittat på medievåldets effekter. Studierna 
visar att medievåld har effekter på individer men studierna säger ingenting om i vilken process 
eller fas människorna exponeras för våld. Vårt resultat visar att det spelar roll under vilken fas 
man exponeras för våld, om man till exempel exponeras väldigt mycket under fas 1 så är det 
högst troligt att man upplever en hög grad av starka känslor. Men, som i fas 4 har Breivik som 
symboliseras med ondska och våld, kommit att bli en referens till andra våldshandlingar. Det 
är nödvändigt att undersöka hur det tar sig i uttryck under olika faser då det behöver studeras 
som en process. När man talar om exponering för massmedialt våld och dess effekter så har vår 
studie påvisat att i vilken fas exponeringen äger rum är avgörande för vilka effekter våldet 
orsakar. 

Massmediala skildringar av kvinnor och män  
Vidare kunde vi inom temat om kvinnor och män se att massmedier gör tydliga skillnader när 
de förklarar kvinnors och mäns våldshandlingar. Naylor (2001) kom i sin studie fram till att 
män och kvinnors våldsdåd förklaras på vitt skilda sätt i massmedier, och att massmedier har 
ett större intresse av att belysa en nyhet om det innefattar att det är en kvinna som står bakom 
våldshandlingen. Fernández-Villanueva et al. (2009) kom istället fram till att kvinnor ofta är de 
som spelar offerroller i våldssituationer, medan män spelar förövare. Vår studie visar att när 
man tittar på könsskillnader i massmedier så måste man beakta utvecklingen av könsskillnaden 
över tid. Till exempel förändras och utvecklas beskrivningarna och bilden om Breivik som 
manlig förövare över tid. I fas 1 har vi sett att han beskrivs som ofattbart ond. I senare faser 
framställs han istället som en ”vanlig” man som behövt träna sig till att avhumanisera 
människor för att kunna utföra de dåd han gjorde, då han inte förmådde sig att klara av det utan 
en lång tid av förberedelse. Precis som i de andra teman vi urskilt i tidigare forskning, är det av 
vikt att få veta vilken fas man tittat på när man gör dessa könsskillnader. Då vår studie kretsar 
kring en manlig gärningsman belyser det enbart perspektivet på en manlig förövare. Hade 
Breivik istället varit en kvinna, eller att en kvinnlig medbrottsling var inblandad, hade möjligen 
nyhetspresentationerna av våldsdåden sett annorlunda ut. Oavsett hade det varit av vikt att 
studera fallen som processuella och beakta utvecklingen över tid då vårt resultat visar att 
presentationerna av förövaren förändras. 

Massmediers framställningar av nyheter  
I det sista temat kom vi att se att massmedier framställer nyheter på olika riktade sätt. Studien 
av Slingerland et al. (2006) påvisar att massmedier tenderar att lyfta fram direkta skador som 
dödsfall och personskador som högsta nyhetsfokus. Seale (2010) kom fram till att massmedier 
upprätthåller, överdriver och förvränger nyheter i massmedier. Seales studie innefattar inte 
våldshandlingar men har varit av vikt för uppsatsen, då den illustrerar att det främst är 
massmedier som avgör vad som förmedlas till läsare, samt hur nyheter ska presenteras för att 
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uppnå önskad läsarreaktion. Detta är intressant för oss då vårt resultat påvisar att det finns faser 
i massmediala skildringar av våldshandlingar. Det som inte framkommit i dessa studier är om 
man framställer nyheter på olika sätt i olika faser, vilket vi har sett att man faktiskt gör. Vi har 
exempelvis sett att massmedier i fas 1 presenteras nästintill allt som skrivs om Breivik som 
ofattbart. I fas 3 har man kommit till att framställa Breiviks gärningar till att handla om politik 
och att främlingsfientliga partier växer trots att det inte var något nytt att Breivik var 
främlingsfientlig och högerextremist. Vi har sett att massmedier inte vill släppa fallet Breivik, 
då man presenterar honom och dåden genom skilda perspektiv under olika faser. Detta ser vi 
som en processuell fortgång då massmedier ständigt upprätthåller fallets nyhetsvärde, genom 
att framställa det på diverse skilda sätt.  

Vårt resultat i relation till den teoretiska referensramen  
I det här avsnittet har vi tillämpat den teoretiska referensramen till vår studie och den befintliga 
forskningen som vi har använt oss av, för att få en större förståelse för området vi utforskat, 
d.v.s. urskiljbara faser i massmediala presentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från det 
teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism, vilket innefattar begrepp från olika teoretiker. 
Vi har sett följande som behjälpliga för vår forskningsstudie: Charmaz identitetshierarki 
(1987), Charons ”streams of action” (2009) och Robertsons begrepp narrativ (2000). Till att 
börja med kommer vi applicera teorierna som ingår i den symboliska interaktionismen varpå 
Charon inleder avsnittet. Charon visar på signifikansen av att studera händelser som fortlöpande 
i en viss ordningsföljd. Genom det har vi förstått betydelsen av fasernas processer och följder. 
Vidare har Charmaz hjälpt oss till en fördjupad förståelse för att Breivik har tillskrivits olika 
identiteter i olika faser under processens gång. Vidare har vi utökat den teoretiska 
referensramen med att tillföra den symboliska interaktionismen begreppet ”narrativ”. Det har 
vi tillämpat genom att förstå analysmaterialet som olika mindre berättelser som ingår i det större 
narrativet om Breivik.  
    Referensramen har vi använt oss av för att bilda en klarare inblick i hur olika processer kan 
förstås i vårt resultat. Även narrativ har gett oss stöd till att förstå varför så många separata 
händelser egentligen håller ihop – i grund och botten ingår alla artiklar vi analyserat i en och 
samma berättelse, d.v.s. den stora berättelsen om Breivik. 

Identitetshierarki   

Charmaz (1987) har även hon studerat processer genom att mena på att identiteter förändras. 
Hennes studie baseras på hur kroniskt sjuka bemöter sig diagnos och hur de identifierar sig 
genom den. Hon belyser två vanliga sätt att göra detta på. Det ena är att försöka uppnå en av 
följande föredragna identiteter: Den supernormala sociala identiteten, den återskapande 
identiteten, den osäkra identiteten och den bevarande identiteten. Det andra är att klättra mellan 
de föredragna identiteterna och bemöta dem som att de låg inom en hierarki. Poängen med att 
belysa Charmaz som en del av vår teoretiska referensram är att hon tydligt sätter så stort fokus 
på identiteter som hon gjort. I och med att hon belyser att identiteter är föränderliga ansåg vi att 
hennes teori föll sig behjälplig för vårt fall, då vi hade noterat att Breiviks identitet varierade 
mellan de olika faserna. I temat ”Massmediala framställningar över tid” påvisar resultatet i 
Hinds och Staceys studie (2010) att massmedier illustrerar feminism på olika sätt över tid. I 
denna befintliga forskning tillskrivs feminister en tydligt föränderlig identitet, varpå det för oss 
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förtydligar att massmedier kontinuerligt placerar in individer eller grupper i identiteter likt 
Charmaz identitetshierarki. Genom denna teori har vi kunnat urskilja Breiviks identiteter på ett 
mer begripligt sätt än om vi inte tagit stöd av teorin som sådan. 

Vi har med hjälp av Charmaz förstått att massmedier tillskriver Breivik olika identiteter 
beroende på i vilken fas man fördjupar sig, och att hans tillskrivna identitet har utvecklats över 
tid. I den första fasen kunde vi urskilja att Breivik beskrevs som både ond och ofattbar då han 
var kapabel till att utsätta sitt eget land och folk för en sådan hemskhet. Senare, i fas 2 har 
Breivik istället beskrivits vidare som ond men ändå mänsklig. Han var tvungen att lära sig hur 
han skulle skaffa sig mentaliteten till att döda andra människor - han var inte född till mördare. 
Han lärde sig bli det, precis som en soldat som ska ut i krig. Massmedier har även belyst att 
Breivik har kommit att ses som en idol för vissa människor under fas 2, vilket inte hade varit 
möjligt under fas 1. Att massmedier lyfter fram att Brevik har identifierats som ”idol” i vissa 
personers ögon har, enligt oss, uppkommit genom vad McAlister Groves (1997) och Cantor 
(2000) i temat ”Effekter av medievåld” menar på att individer både kan avtrubbas från att 
uppleva en våldshandling som obehaglig samt uppvisa våldsbeteenden själv. McAlister Groves 
studie påvisar att barn som exponeras för uppvisat våld tenderar till att bruka våld på egen hand. 
Efter att vi urskilt fas 2 (Kollektiv bearbetning från det ofattbara) såg vi att då Breivik fått 
beundrare var beredskapen hög vid ettårsdagen på Utøya. Beredskapen vad hög då det ansågs 
finnas en risk att någon av Breiviks supportrar skulle rekonstruera hans dåd. Detta är ytterligare 
ett uttryck för att hans identitet har förändrats över tid, vilket är i linje med Charmaz som menar 
att identitetshierarkin påvisar att individen kan klättra mellan olika identiteter.  

Vidare i processen av Breiviks tillskriva identitet, har han lyfts fram som en referens eller 
symbol för något hemskt och ofattbart. Genom att kunna urskilja olika identiteter som Breivik 
tillskrivits under faserna, påvisar det att identiteterna och faserna är bundna till varandra. 
Charmaz menar att detta är en fortlöpande spiral som mer eller mindre går åt ett håll. Oavsett 
hur mycket större Breiviks dåd hade varit skulle det ändå resultera i att han tillskrevs identiteten 
som referens i slutändan, när hans aktuella nyhetsvärde upphört, likt Hitler efter Förintelsen. 
Genom Charmaz identitetshierarki har vi tydligare förstått att ordningsföljden av Breiviks 
identiteter i faserna har att göra med att det är en typ av process efter det ofattbara. 

Streams of action  
Charon (2009) menar att handlingar är ständigt fortlöpande och processuella, därav termen 
”streams of action”. Han menar att handlingar löper oupphörligt på efter varandra och är 
samtidigt beroende av varandra i och med att den första resulterar i uppkomsten av den 
efterföljande. Charons begrepp är en metafor för att handlingar kan likställas med vattendrag. 

I temat ”Effekter av medievåld” visar McAlister Groves (1997) studie som tidigare nämnts, att 
barn kan utöva våld efter att ha exponerats för det. I fas 2, vid Utøyas ettårsdag var säkerheten 
hög i och med att man var orolig för att Breiviks beundrare skulle tänkas göra om idolens dåd. 
Dessa beundrare hade med stor sannolikhet inte någon koppling eller vetskap om Breivik före 
dåden, men som till följd av uppmärksamheten i massmedier om händelsen i Norge 2011, har 
det lett dessa individer till att ansluta sig till Breivik. Detta har påvisat oss att den fortlöpande 
”streams of action” har lett vidare från Breiviks handlingar fram till det att hans beundrare 
kommit att utföra handlingen att kalla sig för hans anhängare eller fanclub. Denna beundran 
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kan vi förstå som en risk i relation till resultatet i McAlister Groves studie – de kan komma att 
göra som han, då de genom massmedier tagit del av hur han har gått tillväga och varför. I och 
med att ”streams of action”, enligt Charon är fortlöpande och oändlig har handlingarna efter 
Breivik inte upphört än och kommer inte att göra det heller. Strömmen av handlingar började 
långt före Breiviks dåd och långt före hans manifest. Alla tidigare massmediebelysta våldsfall 
kommer leva vidare då de senare blir referenser till nyare sådana, såsom vi har sett att han 
nämns i nyheter om terrordåden: terrorhotet från Syrien, terrordådet mot Frankrikes satirtidning 
”Charlie Hebdo” och terrordådet mot Danmark. Precis som vår fas 2 påvisar att Hitler och 
förintelsen fortfarande tas upp som en liknelse kommer fallet Breivik med stor sannolikhet leva 
vidare på detsamma sätt då vi redan nu tydligt ser antydan till det då Breivik kommit att bli en 
referens.  
    Även om vi enbart har analyserat Breivik, har det visat sig att de andra nämnda fallen som är 
relativt nya, genomgår den inledande fasen som vi kunde urskilja bestående av obegriplighet 
och förtvivlan. Vi vet även att tidigare våldshändelser såsom Lasermannen, Hagamannen och 
Flink också börjar på detsamma sätt som fallet Breivik och de nyare händelsedåden. De äldre 
fallen har till exempel gått från att vara ofattbara till att idag användas som referenser, bland 
annat när man placerar Breivik i centrum (Lindblom, 1999). Därmed kan vi se att massmediers 
”streams of action” fortlöper genom att koppla olika nyheter eller fall till varandra för att 
därefter skapa ytterligare nyheter. Charon (2009) menar att det egentligen inte går att följa en 
handling från början till slut då den uppkommit ur andra handlingar som därigenom också är 
viktiga att studera. Även handlingar som uppkommer efter den handling som tänkt studeras blir 
av signifikans. Därmed menar han på att det inte går att studera en fullständig handling då den 
är ett med en ständigt ökande mängd andra handlingar. 

Vidare i temat ”Massmediala framställningar av nyheter” påvisar Slingerland et al. (2006) att 
massmedier tenderar att fokusera på att förmedla nyheter om direkta skador. Även här gör vi 
kopplingen att våldsdåd som innefattar många offer kommer att leva vidare då de ständigt blir 
referenser till varandra och andra liknande dåd. Ytterligare stärks argumentet för att Breivik 
kan komma att leva vidare då vi tack vare de fyra faserna sett att även om det inte uppkommer 
någon ny information om fallet Breivik, så belyses det ändå i olika perspektiv över tid. 

Vi har likt Charon sett att fallet med Breivik fortfarande är en pågående process då massmedier 
ständigt lyfter fram Breivik på olika sätt eller i olika stor omfattning. I temat ”Massmediala 
framställningar över tid” har Muscherts studie (2009) gällande skottlossningen i Columbine 
påvisat att fokus kring dådet skiftar i massmedier under en 30-dagarsperiod. Muschert har precis 
som vi i vår studie, sett att det sker en framåtgående process gällande massmediers 
framställningar av våldshandlingar över tid. Vi kunde urskilja fyra faser som löpte efter 
varandra, medan Muschert kunde urskilja dessa fyra teman: ”Gärningsmän”, ”Handling”, 
”Konsekvenser”, ”Reaktioner”, ”Kommentarer” och ”Bakgrund”. Det som Charons teori gör 
tydligt för oss gällande vår och Muschers studie i relation till varandra, är att de teman och faser 
som våra studier urskilt löper efter och är beroende av varandra. Vi menar att vi sett att alla våra 
faser har löpt på precis som Charons definition av ”streams of action” antyder att handlingar 
fortlöper.  
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Narrativ, en kompletterande idé   
Som ett vidare stöd för vår teoretiska referensram som utgörs av symbolisk interaktionism, har 
vi även valt att inkludera Robertson (2000) som belyser narrativ. Anledningen till detta är att 
vi anser att narrativ utökar vår förståelse för de berättelser som vi tagit del av i vår analys. 
Narrativ är sätt att berätta något på, det är historier som är tillför att begripliggöra något. De är 
till för att skapa en kollektiv förståelse bland de som tar del av berättelserna. För oss innebär 
dessa narrativ de artiklar som vi analyserat då artiklarna är massmediers sätt att delge kollektivet 
historier. 

I den stora berättelsen om Breivik har vi sett att det finns mindre berättelser. Den stora 
berättelsen om Breivik innefattar allt det i nyhetsväg som har med Breivik själv att göra. De 
mindre berättelserna hör samman med den stora men har sin struktur, sin start och sitt mål som 
dessutom kommunicerar något eget. Dessa rör bland annat offren, de drabbade, Norge som 
land, politiken och andra fall, som vi lagt fram i vårt resultat. Två exempel på mindre berättelser 
i den stora, är nedanstående citat. Det första är taget från en artikel som presenterar hur en ung 
man vid namn Håvard Sæbo, beskriver vägen tillbaka efter sin brors bortgång. Brodern var en 
av besökarna på Utøya. Han hade kastat sig emellan Breivik och en ung kvinna för att distrahera 
gärningsmannen, varpå han blev ett av Breiviks alla mordoffer. Kvinnan var på väg att bli 
Breiviks nästa offer och blev beskjuten efter att ha hoppat i vattnet för att simma i säkerhet. 
Hon överlevde tack vare att Håvards bror skyddat henne. I citatet berättar Håvard om broderns 
sista tid i livet: 

Håvard Sæbo berättar att hans bror sommarjobbade på den lokala kyrkogården innan han for 

till Utøya. Det sista han gjorde innan han for var att klippa gräset och förbereda en gravplats 

om någon skulle dö medan han var borta på sin korta semester. Den gravplatsen blev hans 

egen. (SvD, 22/7-14). 

Det andra stycket är taget från en annan artikel där mamman till en omkommen dotter berättar 
om sin sista kontakt med sitt barn. Hon blev uppringd av sin dotter medan massakern pågick. 
Hon blev uppringd av sin dotter medan massakern pågick. Hon berättar hur hemskt det var att 
höra dotterns skräckslagna röst och hjärtskärande skrik om att hon inte ville dö: 

- Hon ringde samtidigt som allt hände, ungefär kvart i sex. Hon bara skrek och skrek 

och skrek … Sedan tog hennes kompis över luren och det sista han sa innan han la 

på var att ”jag ska ta hand om Adrine åt dig”. (AB, 27/7-11).  

Dessa narrativ gör att man vill veta mer om den stora berättelsen. Det leder till att den stora 
berättelsen om Breivik processuellt drivs vidare. I temat ”Massmediala framställningar över 
tid” har den befintliga forskningen visat på att det även där finns mindre berättelser i den stora. 
I bland annat Muscherts studie (2009) framgår det att det finns mindre berättelser i den stora, 
d.v.s. skolskjutningen på Columbine. Dessa mindre berättelser utgörs av de olika teman som 
Muschert har urskilt: ”Gärningsmän”, ”Handling”, ”Konsekvenser”, ”Reaktioner”, 
”Kommentarer” och ”Bakgrund”. Ytterligare ett exempel på en studie i vilken det går att 
urskilja olika berättelser är inom temat ”Massmediala skildringar av kvinnor och män”, där den 
befintliga forskningen påvisar att det förekommer tydliga skillnader i massmediala 



 

40 
 

våldspresentationer mellan män och kvinnor. I detta tema utgör ”massmedialt våld” den stora 
berättelsen medan ”kvinnor” och ”män” utgör de mindre berättelserna. Begreppet narrativ har 
här varit behjälpligt för att medvetandegöra oss om hur alla dessa vida nyheter hör samman.  

Sammanfattning av vårt resultat i relation till den teoretiska referensramen 
I detta avsnitt har vi förklarat relevansen av hur det kommer sig att vi valt att tillämpa en 
teoretisk referensram trots att den å ena sidan inte hade behövs. Å andra sidan anser vi att den 
berikar uppsatsen genom att ge en djupare förståelse av resultatet i sig. Dessutom har den 
teoretiska referensramen hjälpt oss till att klargöra resultatets koppling till den befintliga 
forskningen. I Identitetshierarki visar vi att det har framkommit att identiteter förändras över 
tid. Detta har vi även sett i den tidigare forskningen. I Streams of action har vi redogjort en 
djupare förståelse av att förstå våldshändelsen som en fortlöpande handling som hänger 
samman med ett flertal andra handlingar och dåd. Avslutningsvis har vi i Narrativ, en 
kompletterande idé förklarat att det i den stora berättelsen om Breivik finns ett flertal mindre 
berättelser, och att denna teori har hjälpt oss till en djupare förståelse av fallet Breivik som en 
historia. 

Förslag på framtida forskning  
För att undersöka om det fanns massmediala faser valde vi att inrikta oss på Breivik. Detta då 
vi visste att detta fall är och var så pass omskrivet, vilket gjorde att det fanns mycket data att 
tillgå. Vi tänker att detta fall kastar ljus över andra mediefall som berör våld. Som tidigare 
nämnts har vi enbart stött på Muscherts studie (2009) som befintlig forskning gällande faser i 
massmedier över tid. Förslag på framtida forskning blir därför att undersöka i vilken 
utsträckning de fyra faser som vi kunnat identifiera gäller för andra våldsdåd eller om de istället 
innefattar andra faser. Charons (2009) teori gällande ”streams of action” har vidare skapat en 
nyfikenhet över hur framtiden kommer att presentera fallet Breivik vidare, eller andra fall och 
händelser kopplande till honom, samt hur detta skulle ta sig i uttryck. Detta då deras koppling 
är en del av den fortlöpande processen och massmediers ”streams of action”. Vi ser även att 
följande frågeställningar är ytterligare förslag på framtida forskning: ”Är massmedier tvungna 

att ändra fokus över tid för att behålla eller locka läsare?”, ”Hur länge kan nyheter handla om 

ett specifikt innehåll utan att förlora intresse och läsare?” samt ”Hur väljer massmedia vad 

som är relevant och irrelevant information att delge sina läsare?”. Det vore ytterst intressant 
att längre fram i tiden få ta del av studier som baseras på eller som fått inspiration från vår 
forskningsstudie. Det återstår dock att se! 
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