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Abstract 
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The purpose of this study is to overlook Nordic medias news coverage and framing 
of Norwegian mass murderer Anders Behring Breivik. The study is based on printed 
editions of Norwegian newspaper Aftenposten, Swedish newspaper Dagens Nyheter 
and the Finnish newspaper Hufvudstadsbladet set on nine selected dates related to 
the issue between July 23th 2011 to August 25th 2012.   
 
The study will display how Breivik was framed by each of the Nordic newspapers 
and even the total amount of news coverage the issue has been given. The media 
framing part of the study will mainly focus on the media framing of Breiviks 
personality and political ideology. The study will also investigate each newspapers 
handling of Breiviks manifesto, which he published only hours before killing 77 
people on July 22th 2011.  
 
The study is a quantitative content analysis, containing a total number of 245 
articles. Aftenposten featured almost two times the total material of Dagens Nyheter 
and Hufvudstadsbladet combined. The study is based on news evaluation- and media 
framing theory.  
 
The result shows that there are only slight differences in each newspapers framing of 
Breivik. The  most usual description based on our results is that Breivik is a right 
wing extremist, massmurder or terrorist with a deviant perception of reality. 
Sensationalism has put its imprint on the news coverage of Breivik by focusing on 
personal and psychological aspects. The result also shows that newspapers in 
neighboring countries Sweden and Finland put a larger emphasis on the hatred of the 
terrorist than domestic newspaper Aftenposten.  

 
Keywords: framing, terrorism, mass murderer, news evaluation, Nordic media, 
Aftenposten, Hufvudstadsbladet, Dagens Nyheter 
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Inledning 
 
 
1. Introduktion 
 

”De fleste der ute forstår at dette kun er løgnaktig propaganda, og det grenser 

til komedie. Men det er viktig at alle forstår hvorfor disse kulturelitene, 

journalister, redaktører, og til og med aktorene i denne saken, kommer til å 

fortsette med å latterliggjøre, håne og lyve om meg. Svaret er enkelt: Jeg har 

gjennomført det mest sofistikerte, spektakulære, og det mest brutale politiske 

attentat begått av militant nasjonalist i Europa siden andre verdenskrig. De 

gjør dette fordi de frykter militant nasjonalisme” (Aftenposten, 17 april 2012). 

 

Anders Behring Breivik under rättegången om mediernas skildringar av hans person. Citatet 

speglar vad denna uppsats handlar om: Nordiska mediers gestaltningar av den norska 

massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik.   

 

24 augusti 2012 dömdes Anders Behring Breivik till 21 års förvaring för de handlingar han 

utförde den 22 juli 2011 (Dagbladet, 24 augusti 2012).  

 

Han detonerade först en bomb på 950kg i norska regeringskvarteret i Oslo som dödade åtta 

människor. Därefter körde han till norska socialdemokratiska ungdomsförbundets (AUF) 

sommarläger på Utöya.  Förklädd till polis och tungt beväpnad dödade han 69 personer på ön 

(Store Norske Leksikon, 2012). 

 

Medierna publicerade bilder och information om massmördaren som han själv hade gjort 

tillgängligt via internet. Handlingarnas brutala och hänsynslösa karaktär gav Breivik den 

mediala uppmärksamhet han strävade efter.  
 

Terroraktionen var välplanerad tillsammans med spridningen av ett drygt 1500 sidor långt 

manifest och en propagandafilm. I manifestets inledning skriver han: 

 
”I’ve spent a total of 9 years of my life working on this project. The first five years 

were spent studying and creating a financial base, and the last three years was spent 

working full time with research, compilation and writing. Creating this compendium 
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has personally cost me a total of 317 000 Euros (130 000 Euros spent from my own 

pocket and 187 500 Euros for loss of income during three years). All that, however, is 

barely noticeable compared to the sacrifices made in relation to the distribution of this 

book, the actual marketing operation;)” (2083 – A European Declaration of 

Independence, s8). 

 

Breiviks psyke, politiska ideologi och person har varit föremål för en rad diskussioner i 

medierna. Psykologer, statsvetare, terrorexperter, journalister med flera har försökt att 

kategorisera och diagnostisera honom för att försöka förstå människan bakom massmorden 

och hans världsåskådning (NRK, 23 januari 2012). 

 

Journalisterna har en makt när det gäller hur något ska framställas och därmed hur det talas 

om något. Devisen ”information är makt” är förstådd både av media, regeringar samt 

terrorister (Martin, 2003:279). Därmed finns det en kamp om makten över diskursen i media. 

I boken Understanding terrorism (2003) beskriver författaren Gus Martin hur terrorister är 

beroende av mediernas uppmärksamhet och att medier tenderar att vara öppna för att förmedla 

terroristernas intentioner för sina handlingar. Terrorister använder sig av effektiva metoder för 

att attrahera medier och deras uppmärksamhet. På samma sätt som vissa legitima 

organisationer, arrangerar terrorister presskonferenser, publicerar ljud- och videoproduktioner 

och pressmeddelanden. Terrorister anpassar numera sina olika våldshandlingar och metoder 

för att attrahera medierna på ett så effektivt sätt som möjligt. Kort sammanfattat består dessa 

anpassningar av: 

 

• Graden av våld som används 

• Användningen av symbolik 

• Utförandet av mycket spektakulära eller speciella dåd 

 

Dessa tekniker har skapat en miljö där medierna har blivit ivriga att ta emot terroristers 

meddelanden. Medier tenderar att sensationalisera information, så att rapporteringen kring 

terroristers medieproduktioner, presskonferenser eller skrivna meddelanden präglas av en 

underhållningskaraktär (Martin, 2003:291). 
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Journalister kan efter terroristens regi agera både informatörer till allmänheten och samtidigt 

megafon åt människor och grupper som ligger bakom ofattbara, sensationella och avvikande 

handlingar (Martin, 2003:289). Att rapportera om terrorism väcker frågor om hur långt 

nyhetstäckningen kan möta journalistiska standarder som ”balans”, ”sanning” och 

”objektivitet” (Norris, Kern, Just, 2004:4). Det finns en problematik mellan nödvändigheten 

att hålla allmänheten informerad och välplanerade försök att manipulera världens media för 

att sprida propaganda (Martin, 2003: 280). 

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur Anders Behring Breivik 

gestaltas i dagstidningar i Finland, Norge och Sverige. Vi har lagt vikt på att undersöka hur 

hans person och hans politiska ideologi framställs vid olika strategiskt valda tidpunkter från 

dagarna efter terrorhandlingarna juli 2011 och fram tills domen augusti 2012. Det vill även 

vara relevant att mäta hur ofta respektive tidning omtalar Breiviks manifest och video. Detta 

är intressant ur ett propagandaperspektiv, samt att se hur journalister rapporterar kring 

terrorister med uttalade politiska motiv. Slutligen vill vi undersöka om det finns skillnader i 

hur antalet artiklar förändras i respektive tidning utifrån de olika tidpunkterna.  

 

Bakom varje terroraktion finns en politisk agenda och medierna går en svår balansgång 

mellan objektiv rapportering och att sprida terroristernas budskap (Martin, 2003:280). 

Breiviks noggranna planering i propagandasyfte och händelsens politiska efterspel gör fallet 

mycket intressant ur ett journalistiskt perspektiv. 

 

 

1.2 Frågeställning  
Sedan de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland har en demografisk, geografisk och 

kulturell närhet och gemenskap är det sannolikt att en stor händelse i ett land även ges ett stort 

medialt utrymme i grannländerna. Samtidigt har länderna olika erfarenheter från terrorism och 

massmord, vilket kan påverka hur nyhetsrapporteringen av sådana händelser i ser ut i 

respektive land.  
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Den 11 december 2010 genomförde islamisten Taimur Abdulwahab en själmordsaktion på 

Drottningatan i Stockholm, där han enbart lyckades spränga sig själv. Inga civila dog under 

terrorattacken. 1994 sköt Mattias Flink ihjäl sju personer i Falun. Samma år sköts fyra 

personer ihjäl av Tommy Zethraeus vid Sturecompagniet i Stockholm. 19-åriga Petri Gerdt 

detonerade en bomb på köpcentrumet Myyrmanni i en förort till Helsingfors 11 oktober 2002. 

Han dödade sig själv och sex personer. 18-åriga Pekka-Eric Auvinen dödade 7 november 

2007 åtta personer vid Jokelaskolan i Tusby, Finland. 22-åriga Matti Juhani Saari dödade tio 

personer och sedan sig själv under en skolskjutning på en yrkeshögskola i Kauhajoki, Södra 

Österbotten, Finland 23 september 2008. Ibrahim Shkupolli dödade fyra personer på 

köpcentrumet Sello i Esbo, Helsingfors 31 december 2009. Han hade även dödat sin ex-

flickvän och sedan sig själv.  

 

Vår hypotes är att Norge är det land som ger Behring Breivik det största mediala utrymmet, 

sedan det var i Norge terrordåden inträffade. Dessutom var gärningsmannen norsk och hans 

terrordåd riktades mot norsk politik.  

 

Därefter antar vi att medier i Sverige ger händelserna en något lägre mängd uppmärksamhet. 

Dock antar vi att medieutrymmet i Sverige avtar snabbare än i Norge samt att politiska 

kopplingar till invandringskritiska politiska partier görs mer frekvent i Sverige. Norska 

Fremskrittspartiet har sedan 1980-talet varit ständigt representerade på Stortinget, medan 

Sverigedemokraterna intog riksdagen så sent som 2010. Vi anser det därför sannolikt att 

svensk media, i en högre grad än i Norge, drar paralleller mellan Breiviks världsåskådning 

och sin egen inrikes politik. I Finland fick det nationalistiska partiet Sannfinländarna hela 19 

procent av alla röster och 39 mandat under riksdagsvalet 2011 (Dagens Nyheter, 17 april 

2011). Sedan Anders Behring Breivik i sitt manifest refererar till texter författade av den 

Sannfinländske politikern Jussi Halla-Aho (NRK, 23 juli 2011), tror vi att det även i Finland 

kan dras en rad politiska paralleller till Breiviks dåd. Finland är även det land i Norden med 

flest erfarenheter av massmord och är det land som troligtvis står längst ifrån Norge historiskt 

och kulturellt. Vi antar därför att medietäckningen avtar snabbare i Finland än i Norge och 

Sverige.  

 

Med tre frågeställningar ville vi undersöka hur Breivik gestaltats, samt hur stort nyhetsvärde 

Breivik haft i respektive tidning. Med vår sista frågeställning ville vi undersöka hur mycket 

respektive tidning har exponerat Breiviks manifest för tidningsläsarna. 
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Vår huvudfrågeställning är följande: 

 

• Hur gestaltas massmördaren Anders Behring Breiviks person och ideologi i de 

nordiska tidningarna Aftenposten, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet under 

perioden 23 juli 2011 till 25 augusti 2012?  

 

Några mindre frågeställningar som vi vill besvara under arbetet: 

 

 

• Hur mycket utrymme ges Anders Behring Breivik, hans handlingar och ideologi i 

respektive tidning under givna tidpunkter och hur förändras detta över tid?  

 

 

• Benämns och refereras det till Breiviks manifest, 2083 – A European Declaration of 

Independence och hur skiljer respektive tidning sig ifrån varandra gällande detta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  9 (53) 
 

2. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som vi har använt för att genomföra vår undersökning. Vi 

definierar även de teoretiska begrepp som vi använt oss av under uppsatsen samt tidigare 

forskning som uppsatsen bygger på. De teorier som använts under arbetet är gestaltningsteori 

och nyhetsvärdering.   
 

2.1 Teoretisk ram 
 

Gestaltningsteori 

För att ta reda på hur Breivik gestaltats i nordisk media använder vi gestaltningsteorin som 

även är känt som framing theory på engelska. I media förekommer gestaltningsteorin när 

olika kommunikatörer framhäver vissa aspekter från en upplevd verklighet, för att ge 

mottagaren en viss bild av en situation.  Vissa kommunikatörer använder gestaltningsteori 

strategiskt, för att förmedla mottagaren en helhetsbild över en situation som kan gynna 

kommunikatörerna själva (Wahl-Jorgensen &Hanitzsch 2009:177).  

 

Hur vi pratar och tänker om saker formar hur vi ser världen och oss själva. Diskurs är ett 

begrepp som beskriver hur vi tänker och pratar om något. I dagens samhälle är media en kanal 

som sprider rådande diskurser (Gauntlett, 2008:143). Diskursen finns inte bara i det som sägs, 

utan även i det som inte sägs eller i attityder, beteendemönster eller rumsliga dispositioner 

(Foucault, 2008:181). Förmågan att influera en diskurs är en makt som kan utövas. Diskurser, 

och deras experter, begränsar vissa gruppers möjligheter genom att framhäva vissa synsätt om 

dem (Gauntlett, 2008:126). 

Begreppet ”makt” innebär en komplex strategisk situation inom ett samhälle. Makt finns 

överallt och utövas endast inom interaktioner och relationer. Ingen har makt av sig själv, men 

alla kan hamna i situationer som ger dem makt. Till exempel är det vår egen idé om chefen 

som ger chefen makt. Detta betyder dock inte att alla har samma tillgång till makt. 

Maktstrukturer kan befästas, så att de blir ensidiga och oföränderliga (Gauntlett, 2008:128). 

Inom gestaltningsteorin använder man begreppet ram vilket syftar på ord och symboler som 

upprepas och tillskrivs ett objekt eller en situation. På så sätt skapar en ram karaktärsdrag när 

liknande ord och symboler upprepas i en serie av likartad kommunikation under en begränsad 

tidsperiod.  Dessa ramars funktion lyfter fram en tolkning av en problematisk situation eller 
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aktör. När en ram har repeterats tillräckligt många gånger, behöver den inte längre utvecklas, 

eller repeteras ytterligare. Mottagaren blir bekant med ramen och känner igen den, utan att 

någon djupare förklaring är nödvändig. Exempel på detta är stora händelser med dess 

relaterade begrepp som ”9/11” eller ”Berlin Wall” (Wahl- Jorgensen &Hanitzsch 2009:177). 

 

Att gestalta nyheterna handlar om dels slump, struktur, framhävning, urval, val av ord och 

kontext. Gestaltningar och dess konsekvenser är inte nödvändigtvis uppenbara utan kan 

konstrueras omedvetet (Strömbäck, 2008:217). Vid terrordåd förlitar sig journalister på 

familjära nyhetsramar som kommer från trovärdiga källor, vilket kan resultera i att vissa 

värderingar blir dominerande. Dominerande gestaltningsramar blir strömlinjeformade i media 

och skapar ordning i komplexa problem, handlingar, och händelser. Dessa konventionella 

gestaltningsramar för terrorism innesluts i hur den sociala konstruktionen av verkligheten ser 

ut (Norris, Kern, Just, 2003:4,5). 

 

Medier måste begränsa sig i sina beskrivningar av verkligheten, i synnerhet i medier som 

tävlar med varandra om människors uppmärksamhet. Vissa aspekter och fakta väljs bort, 

medan andra lyfts fram. Varje beskrivning medierna gör kan därför ses som en gestaltning av 

det som beskrivningen handlar om. Varje gestaltning är en tolkning och därmed öppen för 

subjektivitet och medveten styrning. (Strömbäck, 2008:216, 217)  

 

Nyhetsvärdering 

Hur definierar man en nyhet och vad är det med vissa nyheter som gör att de värderas över 

andra? Det är centrala frågor inom nyhetsvärderingsteorin och en rad medieforskare har tagit 

fram sina egna förklaringsmodeller för nyhetsvärdering. 

 

Nyhetsvärdering innebär att vissa nyheter får högre prioritet än andra. Redaktörer bestämmer 

vilken information som rapporteras och hur det rapporteras. Rapporteringen av terrordåd 

reflekterar ofta fördomarna hos redaktörer och reportrar och innehåller en stor del av 

emotionellt mänskligt intresse (Martin, 2003: 279). Eftersom nyhetsprioriteringen är en viktig 

del i vilken information som når ut till publiken, spelar den stor roll i publikens analys av ett 

terrordåd. Redaktörer fokuserar ofta på att rapportera våldet utan att göra en kritisk analys av 

terroristens orsak eller det symboliska budskapet som finns i handlingen. Detta kan leda den 

mottagande publiken till ofullständig förståelse för terrorism och ge upphov till 

missuppfattningar och misstolkningar om terroristerna, deras klagomål och missnöje samt 
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regeringens respons på terrordåden (Martin, 2003: 280). 

 

Journalister är fängslade i en process av selektering och betoning som påverkar hur de 

konstruerar nyheterna (Norris, Kern, Just, 2008:296).  Tidningsredaktionerna fångar in de 

nyheter som passar för deras publik och kommersiella mål. Journalisten konstruerar en bild av 

verkligheten utifrån sociala och organisatoriska mönster. Strukturer på redaktioner kan vara 

synliga men förekommer även i rutiner och normer som har vuxit fram ur den kultur som 

finns på redaktionen. Dessa strukturer är förutsättningar för att det ska kunna bli någon 

journalistik, samtidigt som de utgör begränsningar för vad som är möjligt (Nygren, 2008:43). 

Dessa strukturer är inte oföränderliga, då de bärs upp av de människor som ingår i dem och 

återskapas genom de handlingar som utgör den sociala praktiken. När människor reflekterar 

över sitt handlande kan det förändra normer och sociala strukturer (Nygren, 2008:41). 

Sensationalism är ett begrepp inom nyhetsvärderingen som rör avvikelser från gällande 

normer och ofta handlar om brott. Exempel på sensationalism är när nyheter handlar om 

patologiska ämnen där gärningsmannens mentala hälsa är föremål för medial granskning 

(Nord, Strömbäck, 2004:226).  

 

Enligt Henk Prakkes nyhetsvärderingsmodell från 1969 finns det tre faktorer som påverkar 

nyhetsvärdering: avstånd i tid, kultur och rum. Prakke menar att en händelse som är nära i 

tiden, som handlar om sådant som människor kan relatera till eller identifiera sig med och 

som sker geografiskt nära utfyller kriterierna för att bli en nyhet (Nord, Strömbäck, 

2004:224). 

 

De norska nyhetsforskarna Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge nämner bland annat 

nyheternas tröskelvärde. En nyhets tröskelvärde beskriver hur en händelse som redan 

etablerats som intressant nyhetsmaterial också fortsätter att vara det (Nord, Strömbäck, 

2004:224). Handlingarna som utfördes 22 juli 2011 var av en sådan brutal och omfattande art 

att dess efterspel även kunde väntas hålla ett högt nyhetsvärde i övriga nordiska medier.  

 

 

 



 

  12 (53) 
 

2.2 Definitioner 

I detta avsnitt presenterar vi grundläggande definitioner som används i uppsatsen. 

Vår studie går ut på att undersöka hur Breivik och hans ideologi skildras i tre nordiska 

tidningar. Med ”skildras” menas de ord, attribut och begrepp som i tidningarna används för att 

beskriva Breivik, antingen i form av reportertext eller i form av intervjucitat eller referat från 

en annan text. Dessa ord, attribut och begrepp kallar vi för företeelser. Exempel på företeelser 

vi använder oss av är ”fascist”, ”högerextrem”, ”fanatisk” och ”narcissistisk”. Dessa förs 

sedan in i motsvarande variabler som finns i ett kodschema och sedan placeras i en datamatris 

och presenteras i diagram. Vårt syfte är att med hjälp av variabler och diagram se med vilka 

företeelser som används mest på Breivik. 

Ord och begrepp som finns i texterna kommer från olika personer och förekommer i olika 

kontexter vilket kan göra att betydelserna av enskilda ord skiljer sig åt. Till exempel så kan ett 

ord som ”fascist” användas med skilda innebörder och i olika syften. Men då vår studie inte 

ämnar gå djupare in på ordens betydelser eller vilket syfte som kan tillskrivas dem, betraktas 

ovanstående problem i vårt fall som irrelevant.  

Det finns begrepp som är så grundläggande att vi definierar dem enskilt. Det första 

är ”terrorism”. Nationalencyklopedin beskriver terrorism som ”politiskt betingade 

våldshandlingar med syfte att påverka samhället eller landets politik utan att ta hänsyn till om 

oskyldiga drabbas” (Nationalencyklopedin, 2012). I Framing terrorism skriver Norris m.fl. att 

terrorism är ett omstritt begrepp som är öppet för flera tolkningar. En grupp som betecknas 

som ”terrorister” kan i andra kulturella ramar benämnas som ”frihetsrörelser”, ”radikala 

aktivister”, ”beväpnade rebeller”, ”gerillasoldater” eller ”extrema dissidenter” (Norris, Kern, 

Just, 2004:6). 

I demokratiska samhällen representerar spridningen av terrorism det ultimata nederlaget av de 

konventionella kanalerna för politiska uttryck och legitimerade former av auktoritet. I länder 

som inte är demokratiska, områden med militär ockupation eller där möjligheterna för 

politiska uttryck är begränsade kan grupper som är emot det rådande läget ta till terrorism 

som ett medel för yttryck (Norris, Kern, Just, 2004:6, 7). 

I vår egen beskrivning av Breivik ingår ”massmördare”. Begreppet används för att beskriva 

en person som dödat minst tre offer vid samma tidpunkt eller inom en kort tidsram 
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(Nationalencyklopedin, 2012). Vi anser att både ”terrorist” och ”massmördare” är passande 

beskrivningar av Anders Behring Breivik då han dödade 77 människor under några timmar 

för att marknadsföra sitt manifest.  

En del av undersökningen innebär hur Breiviks ideologi har framställts i respektive tidning. 

Enligt Nationalencyklopedin (2012)  är ideologi ett begrepp som i dag ofta används för att 

beskriva en samhällsåskådning. En som är anhängare av en ideologi accepterar och följer dess 

verklighetsbeskrivning, grundläggande värderingar och handlingsprogram.  

 

En del av undersökningen går ut på att undersöka hur mycket text- och bildmaterial media har 

använt ur Breiviks manifest och propagandafilm och därmed bidragit till att sprida dessa 

enligt Breiviks intentioner. Svenska ordboken (1999) beskriver propaganda som ”en hårt 

driven reklamkampanj” (Oreström, 1999:345). Martin (2003) poängterar att propaganda 

används av organisationer, rörelser och regeringar för att sprida sina tolkningar av sanningen 

eller för att skapa en ny sanning, och kan innehålla grader av sanningar, halv-sanningar och 

lögner. Bakom all extremistisk propaganda finns en politisk agenda (Martin, 2003: 280). 

 

2.3 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning som handlar om hur terrorister/massmördare/brottslingar 

behandlas massmedialt. Via sökningar på Linnéuniveritetets uppsatskatalog har det visat sig 

att det gjorts flera studier om hur Anders Behring Breivik framställts i media. Dock har ingen 

gjort en jämförande studie mellan tre länder på hela perioden mellan terrordåden den 22 juli 

2011 och domen 24 augusti 2012.  
 

En central bok vi använt oss av är Understanding terrorism – challanges, perspectives, and 

issues (2003)  av Gus Martin. Martin går igenom olika aspekter av terrorism, från vad 

terrorism är, varför det uppkommer och hur det påverkar samhället. Enligt Martin finns en 

balansgång mellan att ge nyheter och sprida terroristens budskap. Detta händer när media 

rapporterar detaljerna av ett terrordåd, sänder intervjuer med terrorister och deras supportrar, 

eller undersöker hållbarheten i terroristernas klagomål (Martin 280). I teorin är media 

medvetna om denna balansgång och väger försiktigt vad som ska rapporteras och hur. I 

praktiken, däremot, är vissa medier uppenbart sympatiska till en sida av konflikten och helt 

osympatiska till den andra sidan. I auktoritära stater sker detta som en ständig rutin eftersom 
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regeringen reglerar större delen av medierna. I demokratier har den fria pressen valet att 

förstora och betona vilken del som passar deras rapporteringspraxis (Martin, 2003: 281). 

Framing terrorism från 2003 av Pippa Norris med flera utforskar hur gestaltningsramar om 

terrorism utvecklas och förstärks, och jämför hur dessa ramar formar mönster för 

nyhetstäckningen. Boken jämför även olika ramar för terrorism i olika medier, från 

subkulturer och länder över världen, för att se hur mycket de skiljer sig när de beskriver 

av ”verkligheten” om samma händelser. (Norris, Kern, Just, 2003:4, 5) 

En annan del av vår undersökning handlar om hur media beskriver en terrorist. I 

mediebevakningen om Breivik har det varit ett enormt fokus på hans person i en utsträckning 

som sällan eller aldrig tidigare skådats i terroristsammanhang. Flertalet olika analyser från 

journalister och experter inom olika områden har försökt ge förklaringar till Breiviks agerande 

och uppträdande. Andra har gjort utläggningar om hur en människa som Breivik kan formas. 

Taskig barndom, utanförskap, påverkan från extremistiska internetforum och våldsamma 

dataspel har alla angivits som en tänkbar förklaring för varför Breivik bestämde sig för att bli 

en massmördare. Många har förundrats och över något sådant kan hända i ett demokratiskt 

land som Norge.  

Det finns en koppling mellan hur media har behandlat Breiviks psykiska tillstånd och 

utvecklingen av den rättspsykiatriska hanteringen av brottslingar i Sverige.  I 

medierapporteringen om Breivik har mycket fokus lagts på huruvida han är frisk eller 

psykiskt sjuk, vilket påverkar om han ska ses som tillräknelig eller inte. Mats Börjesson har i 

boken Sanningen om brottslingen (1994) gått igenom historien om hur man inom det 

rättsmedicinska har sett på brottslingar och brott sedan 1800-talet. Han upptäcker att 

beskrivningar brottslingen genom åren fragmentiseras. Man ”förskjuter fokus från brottet till 

brottslingen och börjar studera särskilda delar eller aspekter av den enskilde” (Börjesson, 

1994: 62). 

Denna diskussion handlar i hög grad om en historisk kontrovers mellan det juridiska och 

medicinska, men att det handlar också om ”hela samhällsideologier om hur ett samhället bäst 

kontrolleras och vari det humana och rationella består när det gäller enskilda lagöverträdare 

(Börjesson, 1994: 30).  Flera tidningar har i krönikor fört en diskussion om vilka åtgärder ett 

samhälle ska ta för att i framtiden kunna hindra liknande händelser i framtiden. ”Den 

västerländska kulturen har genom religionen, rätten (juridiken) och medicinen strävat mot att 

hantera och kontrollera människor och deras kroppar” (Börjesson, 1994: 155). 
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3. Bakgrund 
Här presenteras en översiktlig genomgång av terroraktionerna mot norska regeringskvarteret, 

och Utöya 22 juli 2011, samt Breiviks manifest och rättsprocessen fram till domen 24 augusti 

2012. 

 
"Because of the media coverage, we have created an icon: a Norwegian monster. It's 

naïve to think it doesn't derive from our natural fascination with the monster. We are 

trying to get into the head of this one individual, who may or may not be very sick. He 

[Breivik] represents himself and not many others. From a social or political point of 

view, this is not a very interesting event.” – Jo Nesbø (Independent, 9 september 

2011) 

  
3.1 Terrordåden i Oslo och på Utöya 22 juli 2011 

 
22 juli 2011 parkerar Anders Behring Breivik en varubil vid norska regeringskvarteret. 

Minuter senare, klockan 15:25:22 detoneras en 950-kilos bomb som orsakar omfattande 

skador på de närliggande byggnaderna.  Åtta personer avled som följd av explosionen och 

elva skadades svårt (VG, 2011). 

 

Breivik körde sedan från Oslo mot Utöya, där norska socialdemokratiska ungdomsförbundet 

Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF) höll i sitt årliga sommarläger. Han utgav sig för att 

vara polis som var där på rutinuppdrag i samband med explosionen som inträffat i Oslo. Han 

ankom Utöya klockan 17:17 utklätt till polis (VG, 2011).  

 

Klockan 17:26 fick polisen i Buskerud besked om en pågående skottlossning på Utöya. En 

timme senare greps gärningsmannen utan dramatik. Han hade frivilligt lagt ner sina vapen på 

marken. 69 personer dödades av Breivik på Utöya och 21 skadades svårt (VG, 2012). Samma 

kväll rapporterade norska medier om att en etnisk norsk man hade gripits för massakern på 

Utöya.  
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3.2 2083 – A European Declaration of Independence  
 

Två timmar innan bomben exploderade i centrala Oslo lade Breivik upp ett manifest på 1518 

sidor, med titeln 2083 – A European Declaration of Independence. Han skickade även en 

propagandafilm till ett tusental personer via Facebook. Manifestet som skickades via mejl 

mottogs av 1003 personer. Bland dessa fanns politiker på riksdagsnivå i Norge och Finland. 

Manifestet låg kort tid därefter ute på torrentsidor för nerladdning (NRK, 23 juli 2011). 

Manifestets innehåll är både författat av Breivik, medan större delar är hämtat från andra 

källor såsom ”Unabombaren” Theodore Kaczynskis egna manifest och den islamkritiska 

bloggaren ”Fjordmans” texter. (NRK, 24 juli 2011)  

 

Manifestet inleds med en uppmaning till dess mottagare att sprida manifestet vidare på 

internet. Breivik fortsätter sedan redogöra för sina motiv för det han kallar ”terroraktionen”.  

Manifestet är djuptgående i sin attack mot islam i Europa och Breivik använder sig av sina 

egna anekdoter såväl som material från en rad andra skribenter och aktörer från den växande 

internationella counter-jihad rörelsen. Breivik kallar sig själv för en ”tempelriddare” som är i 

strid med islam och dess allierade. Vidare redogör han för planeringen av terrordådet fram 

tills 22 juli 2011 där han skriver: ”I believe this will be my last entry. It is now Fri July 22nd, 

12.51.” (Breivik, 2011). 

 

Han avslutar manifestet med en serie på sju bilder, varav fyra som han poserar i olika 

hemmagjorda uniformer och dräkter.  Flera av dessa har flitigt använts av medierna 

tillsammans med utdrag av texter från manifestets skriftliga innehåll.  

 

Breivik hade även producerat en video på 12 minuter och 23 sekunder.  Denna refererar han 

till i det skriftliga manifestet. Videon är musiksatt och innehåller bilder på medeltida riddare, 

politiska teckningar, samt Breiviks egna bilder där han poserar i olika uniformer. Texten 

förklarar Breiviks syn på kulturmarxism, multikulturalism, islam. Olika versioner av videon 

ligger fortfarande ute på Youtube och vissa har i skrivande stund visats upp mer än 40 000 

gånger (Youtube, 23 juli 2011). 
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3.3 Rättegång och dom 

 
Breivik häktades officiellt den 25 juli efter att han erkände han låg bakom bägge dåden. Han 

nekade till brott. Geir Lippestad utsågs som Breiviks försvarare. 

 

En stor del av debatten kring Breiviks person har haft ett fokus på hans psykiska hälsa. Den 

29 november 2011 presenterades en utredning av Breiviks psyke av rättspsykiatrerna Synne 

Sörheim och Torgeir Husby som hävdade att Anders Behring Breivik var paranoid schizofren, 

vilket enligt norsk rättspraktik skulle innebära att han inte vore tillräknelig och på så sätt 

enbart kunde dömas till psykvård. Denna ”galenförklaring” avfärdades av Breivik och hans 

försvarare (VG, 29 november 2012). 

 

Utvärderingen blev föremål för en omfattande debatt och en ny kommission utsågs för en ny 

utvärdering av rättspsykiatrerna Agnar Aspaas och Terje Törrisen. Resultatet av den andra 

utvärderingen lämnades in till rätten 10 april 2012. Rapporten konkluderade med att Breivik 

lider av personlighetsstörningar, men att han är tillräknelig och kan straffas med fängelse 

(NRK, 10 april 2012). 

 

Rättegången inleddes 16 april 2012 och avslutades 22 juni. Breivik inledde med ett tal där han 

pratade utifrån ett 13-sidors manus. Där redogjorde han för sina motiv för massmorden. Han 

anklagade medierna för att måla upp en falsk bild av hans person och hävdade de hade 

framställt honom bland annat som en barnamördare, notorisk lögnare och som sinnessjuk 

(Aftenposten, 17 april 2012). 

 

Rättegången mot Breivik fortsatte med vittnesberättelser från Utöya och centrala Oslo. 

Breivik verkade till synes oberörd av de skildringar av den psykiska och fysiska skada han 

hade orsakat sina offer och deras anhöriga 22 juli 2011.  

 

Enligt rätten var Breivik tillräknelig och kunde dömas till fängelse. 24 augusti 2012 dömdes 

Anders Behring Breivik till 21 års förvaring (DN, 24 augusti 2012). 
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4. Metod och material 
 
4.1 Material 

Vårt empiriska källmaterial består av texter som handlar om terrordåden i Norge och Breivik 

som publicerats i tryckta tidningar mellan den 23 juli 2011 till den 25 augusti 2012.  

Tidningarna som texterna hämtats från är norska Aftenposten, svenska Dagens Nyheter och 

finska Hufvudstadsbladet. Hufvudstadsbladet är en svenskspråkig tidning. De valda 

tidningarna är samtliga oberoende liberala (Affärsdata.se, norgesstorstebedrifter.no) till sin 

politiska inriktning, vilket är viktigt för att kunna göra en fungerande jämförelse av hur 

Breivik skildrats i Norge, Sverige och Finland. Att vi valde tryckta tidningar beror på att vi 

ville komma så nära originaltexterna som möjligt. 

För att göra mängden material hanterligt valde vi ut nio datum som fungerade som 

nedslagspunkter under tidsperioden. Datumen valdes utifrån kriteriet att något nytt hade 

inträffat i medietäckningen av Breivik. Den 30 november kom det till exempel en rapport om 

Breiviks psykiska tillstånd, vilket enligt nyhetsvärderingsmodellen borde ge ett visst medialt 

intresse i samtliga inkluderade länder. Därmed var datumen lämpliga representanter för den 

drygt årslånga perioden som vi har täckt.  

 

4.2 Metod och urval 

På grund av materialets storlek har vi använt oss av kvantitativ innehållsanalys. Efter en 

preliminär genomgång av allt material har vi skapat ett kodschema med de variabler som vi 

observerat i materialet och som är relevanta för våra frågeställningar. De variabelvärden som 

hämtats från materialet matades sedan in i en datamatris, så att resultatet från respektive 

tidning var jämförbara vid uppställning i diagram som skapades i Excel. 

  

En innehållsanalys kan användas för att definiera och jämföra medieinnehåll vid olika punkter 

i tiden och hur medieinnehållet förändras över tid. En av fördelarna med kvantitativ 

innehållsanalys är att den genererar fakta som kan användas som bevis i argument (Stokes, 

2003:56). Vid en innehållsanalys kan man registrera förekomster av olika fenomen, såsom 

antal artiklar, förekommandet av enskilda ord, benämningar av enskilda ämnen, eller antalet 

bilder som förkommer. Dessa kategorier delas in på förhand (Stokes, 2003:57). 
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Kriterierna för vårt urval var att texterna skulle beröra terrordåden, Breiviks person eller 

följder av händelserna såsom rättegången och den psykiatriska utvärderingen. Vi har även 

haft med texter som inte nämner Breivik alls, men som har tryckts på ett av våra utvalda 

datum och som på ett eller annat sätt berör terrordåden. Dessa texter säger inget om hur 

Breivik gestaltats i respektive tidning, men har betydelse för mätningen av den totala 

medietäckningen och hur denna förändras med tiden.  

 

Texterna som ingick i vår undersökning inkluderade nyhetsartiklar, reportage, intervjuer, 

ledare, kommentarer, debattartiklar och krönikor. När vi registrerade texternas genrer delade 

vi upp dem i nyhetsartiklar och åsiktstexter. Nyhetsartiklar omfattar samtliga artiklar, 

reportage och intervjuer. I åsiktstexter ingår ledare, kommentarer, debattartiklar och krönikor. 

I undersökningens första fas planerade vi att ge dessa typer av texter varsin kategori, alltså 

sammanlagt sex stycken, men vi upptäckte att vår studie inte handlade om vilken typ av texter 

som Breivik förekommer i. Att göra en åtskillnad mellan nyhetsartiklar och åsiktstexter 

kändes fortfarande relevant då det visar hur mycket tidningarna själva valt att kommentera 

Breivik och terrordåden. 

När det gäller hur vi skulle definiera åsiktstexterna stötte vi på lite problem. Dagens Nyheter 

har delat upp de efterfrågade texterna i ledare, krönikor och debatt. Likaså har 

Hufvudstadsbladet och Aftenposten lättidentifierade ledare och krönikor. Det svåra har bestått 

i att avgöra vad som är insändare och alltså inte ska tas med. I vissa fall har vi sett att 

debattartiklar skrivits av en extern skribent. Dessa har vi tagit med. 

Texter som inte tagits med i undersökningen är notiser, insändare och recensioner. Ibland har 

det varit problematiskt att definiera gränsen mellan vad som är en notis och vad som är en 

artikel då det ibland förekommit korta texter men som ändå innehåller en ingress. Vi har 

utgått från Björn Hägers definition av notis, vilket innebär att notiser inte har en ingress och 

har en längd som motsvarar ungefär 80 ord eller 500 tecken (Häger, 2009: 416). 

Faktarutor och frågepaneler har vi endast tagit med om de tydligt hör ihop med en nyhetstext. 

Har de stått ensamma har de uteslutits, på samma sätt som ensamma notiser.  
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4.3 Datum  

Vår studie utgår från händelser från följande datum: 

1. Gripandet, namn och bild publiceras i medierna, 22 juli 2011 till och med 
häktningsmötet, 25 juli 2011 (fyra dagar) 

2. Första psykiatrirapporten publiceras den 29 november 2011 (en dag)  

3. Rättegångens början, 16-18 april 2012 (tre dagar) 

4. Dom, 24 augusti 2012 (en dag) 

 

Eftersom papperstidningarna går i tryck en dag efter att händelserna inträffat har vi hämtat 

samtliga texter en dag efter ovanstående datum.  

De flesta datumen valdes ut innan vi började samla in allt material. Vilka datum som vi skulle 

använda har ändrats under arbetets gång. Från början var tanken att även ha med 

rekonstruktionen på Utöya, åtalet och rättegångens slut. 

Rekonstruktionen syftar på när polisen den 13 augusti 2011 åkte tillbaka till Utöya med 

Breivik och lät honom demonstrera hur han hade genomfört dödsskjutningarna på ön. Vi 

antog på förhand att våra utvalda tidningar skulle visa stort intresse kring detta men det visade 

sig inte vara fallet. En förklaring till tidningarnas brist på material kan ligga i att norska 

Verdens Gang var den enda tidning som hade fotografer på plats under rekonstruktionen och 

publicerade material dagen efter, alltså den 14 augusti (VG, 13 augusti 2011). 

Även åtalet den 6 mars 2012 trodde vi på förhand skulle väcka stor intresse hos media. Det 

publicerade materialets omfång var dock i samtliga tidningar antingen litet eller helt 

frånvarande.  

Rättegångens sista dag den 23 juni 2012  togs bort sedan Hufvudstadsbladet inte gav ut någon 

tidning då i och med midsommarhelgen. Den första nyhet de publicerade om Breivik efter 

detta skedde flera dagar senare och hade inget med rättegången att göra. Tidsskillnaden och 

därmed en förmodad annorlunda nyhetsvärderingen mellan tidningarna gjorde att det inte gick 

att jämföra datumet mellan tidningarna. Däremot lade vi till den 19 april 2012, vilket innebär 

att vi har tre dagar i rättegångens början i stället för två. Orsaken är att det är under denna 
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period som Breivik själv mest får komma tals. 

4.4 Företeelser och variabler 

Företeelserna registrerades i totalt 65 variabler. Dessa variabler beskriver Breiviks person, 

ideologi och hans manifest, samt nyhetsvärderingen hos respektive tidning. Kodschemat 

återfinns som bilaga. 

Då vi hämtat företeelser ur både svenska och norska har det ibland uppstått språkmässiga 

barriärer. Till exempel heter det svenska ordet ”mördare” på norska ”morder”. Oftast har 

språkskillnaderna inte varit något problem då Jens är norrman och har norska som modersmål. 

I de fall då vi har varit tveksamma har vi slagit upp ordet i en svensk-norsk ordbok.  

Vid urvalet av variabler till undersökningen har vi utgått från en genomgång av materialet där 

vi sett vilka företeelser som är relevanta. Samtidigt som vi har velat ha med så många 

företeelser som möjligt har vi varit måna om att variablerna de registreras i ska vara 

ömsesidigt uteslutande och inte gå in i varandra.  

Målet har varit att vara så konkreta som möjligt när vi registrerar företeelserna. När en 

företeelse som vi är ute efter förekommer i en text har denna registrerats i motsvarande 

variabel. Undantaget är om företeelsen förekommit men texten hävdat något annat. Står det 

till exempel att Breivik inte är fascist har vi inte registrerat ordet fascist. 

När en företeelse har förekommit i olika variationer har vi valt att registrera dessa i samma 

variabel så länge variationen inte ändrar grundbetydelsen i det ord vi är ute efter. I 

variabeln ”Benämns Breivik som konservativ” har till exempel även värdekonservativ och 

kulturkonservativ registrerats. Likadant har vi gjort med ”Antyds det att Breivik är 

motståndare till mångkultur” där vi även registrerat begreppet multikultur.  

I vissa fall har en företeelse inte förekommit i den form som variabeldefinitionen föreslår. 

Ibland har vi ändå valt att registrera det. Står det att ” Breivik gör den högerextrema 

hälsningen” har vi valt att registrera det som att Breivik benämns som högerextrem. Oavsett 

om Breivik själv sträcker ut högerhanden i högerextremismens tecken eller inte har skribenten 

ändå valt att ta med ordet ”högerextrema”. 

Om Behring Breivik i en artikel har benämnts som ”terroristen Anders Behring Breivik” har 

detta registrerats under variabeln ”terrorist”, då artikelns benämning i detta fall är väldigt 
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tydlig. Har det däremot stått ”Anders Behring Breivik, som ligger bakom terrordåden i 

Norge”, har detta inte registrerats som terrorist. Anledningen till detta är att texten inte har 

nämnt honom som just terrorist. Att säga att Breivik gjort något är inte detsamma som att säga 

att han är något. 

Vissa variabler har vi valt att hålla öppnare. Det beror på att tidningarna ibland beskriver 

honom som samma sak men med olika ord, eller att beskrivningen vi är ute efter helt enkelt 

inte kan registreras som ett enda ord. Dessa karaktäriseras av att de börjar med ”Antyds…” 

istället för ”Benämns…”. Har det stått i en text att Breivik ville utnyttja rättegången för att ”få 

en talarstol för sin propaganda” så har det registrerats i variabeln ”Antyds det att Behring 

Breivik har ett marknadsföringssyfte”. Samma sak har vi gjort när någon till exempel har 

benämnt rättegången som ett ”politiskt maratontal” eller ”en propagandatriumf” för Breivik.  

Var gränsen mellan benämningar såsom psykisk sjuk, schizofreni, personlighetsstörning, 

psykotisk, vanföreställningar, psykopat med flera går har inte varit lätt att fastställa. Å ena 

sidan är syftet med vår studie att undersöka vilka attribut som sätts på Breivik. Enligt detta 

synsätt är samtliga dessa benämningar tillräckligt relevanta för att utgöra varsin variabel. Å 

andra sidan kan vi av praktiska skäl inte ta med allt. Många av ovanstående benämningar, 

som schizofren och psykotisk, har likartad betydelse. Samtliga av ovanstående företeelser 

skulle kunna gå in variabeln ”psykiskt sjuk”, men vissa av företeelserna har ändå förekommit 

så pass ofta på egen hand att det kändes motiverat att ge registrera dem en egen variabel. 

Ett annat problem med de psykiska definitionerna har varit när det i ett fåtal artiklar handlar 

om Breiviks psyke men ändå bara benämner honom som ”sjuk”. I de fallen skulle ordet syfta 

på att han är psykiskt sjuk. I andra artiklar har begreppet ”sjuk” snarare använts i betydelsen 

att Breivik är galen eller störd, och syftar i dessa fall inte på hans mentala tillstånd i 

betydelsen att han behöver vård. Breiviks försvarare Geir Lippestad säger till exempel i 

samband med första psykiatriska utvärderingen i Aftenposten 30 november 2011, sidan 5, 

att ”Dersom det er slik at en svært syk person har gått rundt i samfunnet…” om Breivik. Då är 

det inte sannolikt att han använder ordet syk (sjuk) i dess mer triviala bemärkelse, utan syftar 

på den medicinska termen. Vi har dock valt att registrera detta och liknande fall som enbart 

sjuk även om det är underförstått att det är den mediciniska termen för psykisk sjukdom som 

åsyftas. Anledningen är att vi i huvudsak vill se vilka benämningar och attribut som sätts på 

Breivik. I vilket syfte dessa sedan används för, eller vad någon egentligen menar med ett ord, 

är inte vår sak att avgöra. Sjuk i dess triviala betydelse har vi placerat tillsammans med störd 
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som en enda variabel. 

För att variablerna inte ska bli för många och gå in i varandra har vi valt att registrera vissa 

företeelser i samma variabel. Detta används till exempel i en variabel för nedsättande termer. 

Här syftar vi på feg, patetisk, ful, clown eller liknande företeelser som inte förekommer så 

ofta men ändå är relevanta i sammanhanget. 

 

4.5 Insamling av material  

Att få tag på material gick inte så enkelt som vi hade föreställt oss. Av de tidningar vi 

ursprungligen ville ha med var det bara Aftenposten som hade ett stort internetarkiv med 

samtliga utgivna nummer i sin helhet som PDF. För att få tillgång till detta arkiv fick vi 

teckna en prenumeration. 

Dagens Nyheter hade också ett internetarkiv med tryckta tidningar som PDF i sina helheter, 

men tyvärr sträckte den sig bara en månad bakåt i tiden. Det fanns heller ingen möjlighet att 

få tillgång till deras gamla nummer, förutom som uppdelade webbartiklar och därmed inte i 

den form eller urval som finns i den tryckta tidningen. Problemet löstes genom att vi beställde 

hem de nummer vi ville ha som mikrofilmer från Kungliga biblioteket.  

Hufvudstadsbladet hade inget arkiv för hela tidningar då deras arkiv fortfarande var/är under 

utveckling. Vi frågade om vi kunde få alla texter som handlade om Behring Breivik och 

terrordåden på de datum vi var ute efter som PDF, vilket de skickade till oss via mejl. För att 

vara säkra på att vi fick allt material vi var ute efter har vi sedan jämfört det mottagna urvalet 

av artiklar vi fick med de som finns på databasen Retriever. 

De böcker vi har använt oss av har vi hittat med sökningar på olika varianter av ord som är 

stora delar av vår undersökning, som ”terrorism”, ”mördare” och ”media” och kombinationer 

av dessa. Vi har även lånat böcker från vår handledare och tittat i böcker vi haft själva. 

 
4.6 Kritik 
 
Ursprungligen var det tänkt att danska Jyllands-Posten skulle vara en del av undersökningen. 

Det visade sig dock vara svårt att få fram det material vi behövde då de inte kunde skicka våra 

efterfrågade nummer vare sig som PDF eller pappersupplaga. För vår undersökning innebär 
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detta att ett land uteslutits. Vi funderade ett tag på att ersätta Jyllands-Posten med en annan 

tidning. Men vi upptäckte att vårt material skulle bli så pass stort att det kändes tillräckligt 

med tre tidningar. 

Tolkningen av de företeelser vi registrerar är vår egen och kan därmed skilja sig från hur 

andra skulle ha gjort, vilket kan påverka reliabiliteten. För att se att vi har resonerat likadant 

när vi fört in företeelserna i variablerna har vi utfört stickprov i form av oberoende mätningar. 

Inga olikheter har framkommit, men trots detta kan det ändå förekomma eventuella enstaka 

registreringsfel. Utöver det har samtliga inkluderade tidningar gåtts igenom åtminstone tre 

gånger. Under arbetet med att registrera företeelser gick Martin igenom Dagens Nyheter och 

Hufvudstadsbladet och Jens Aftenposten. 

Ett fåtal variabler har fallit bort under arbetets gång på grund av de inte förekommit alls eller i 

mycket liten omfattning i samtliga tidningar. Detta kan det påverka studiens 

definitionsmässiga validitet. Den ena är variabel nummer 36 där vi skulle ha 

registrerat ”sociopat”. Den andra företeelsen som inte förekommit ä ”israelvän/sionist”. Detta 

tog vi med utifrån bakgrunden att Breivik själv i sitt manifest uttrycker stöd till staten Israel, 

vilket vi trodde skulle uppmärksammas i media. Ingen av variablerna förekommer i uppsatsen 

men finns i vårt appendix. Har en företeelse förekommit mycket lite i en tidning men något 

mer i en annan tidning, har variabeln behållits. 

Vissa företeelser som ”avvikande verklighetsuppfattning”, ”narcissistiska drag”, ”kritisk till 

invandring” kan vara lite svåra att hitta direkt tydliga uttryck då det är mycket som skulle 

platsa i dessa variabler. Vi har försökt vara konkreta i vår registrering i dessa fall och har 

registrerat när de står tydligt. Annars finns det risk att resultatet blir missvisande. 

Eventuellt kan nedslagspunkterna som vi hämtar våra tidningsdatum ifrån inte vara så väl 

fördelade över tidsperioden. Detta kan ha gjort att vi missat viktiga händelser utanför våra 

datum som inträffat under perioden, där tidningarna kan ha publicerat mycket material. Från 

början hade vi tänkt ha med den 13 augusti 2011 samt den 6 mars 2012, men fick ta bort dem 

på grund av att tidningarna hade bristande material och att en tidning inte gav ut något 

nummer på en av dessa punkter på grund av helgdag, vilket gjorde att tidningarna inte kunde 

jämföras med varandra på den nedslagspunkten. 
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5. Resultat 
 
Här lägger vi fram undersökningens resultat efter vår huvudfrågeställning:  

Hur skildras Anders Behring Breiviks person och ideologi i de nordiska tidningarna 

Aftenposten, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet under perioden 23 juli 2011 till 25 

augusti 2012?  

 

Vi besvarar även våra mindre frågeställningar gällande nyhetsvärdering över den aktuella 

tidsperioden, samt respektive tidnings användning av terroristens egna manifest.  

 

Vi har ställt tidningarna emot varandra i diagram, för att på det viset identifiera skillnader i 

nyhetsrapporteringen.  

 

5.1 Resultat nyhetsvärdering 
Trots att delen som handlar om nyhetsvärdering är en underordnad del av undersökningen 

som helhet, känns det naturligt att börja med en presentation av denna då den beskriver det 

material undersökningen bygger på.  

 
 

Tidning: Aftenposten Dagens Nyheter Hufvudstadsbladet 
Antal artiklar: 144 62 39 
 

 

Det var den norska tidningen Aftenposten som gav händelsen det största utrymmet med 144 

artiklar totalt. Dagens Nyheter publicerade 62 artiklar totalt medan Hufvudstadsbladet 

publicerade 39 artiklar totalt. 
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Figur 1. Fördelningen av nyhetstexter och åsiktstexter i respektive tidning. 

Genom att dela in texterna i nyhets- och åsiktstexter ser vi att samtliga tidningar har haft fler 

nyhetstexter än åsiktstexter. Anmärkningsvärt är att åsiktstexterna hos Dagens Nyheter 

uppgår till 40 procent vilket ger en större andel åsiktstexter än Aftenposten och 

Hufvudstadsbladet vars åsiktstexter uppgår till 25 respektive cirka 18 procent. 

Figur 2. Fördelningen av tidningarnas respektive samlade material och hur det fördelas över tidsperioden. 

Aftenposten publicerade flest artiklar på samtliga av de nio datum som undersökningen utgår 

ifrån. Aftenposten, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har haft en liknande prioritering 
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av händelsen. Tidningarnas respektive kurvor följer varandra väl. Skillnaden är att 

Aftenposten hade som mest den 25 juli 2011 medan Dagens Nyheters och Hufvudstadsbladets 

material gick ned något det datumet i förhållande till föregående datum. Dagens Nyheter 

publicerade sin största mängd material den 24 juli 2011. Även Hufvudstadsbladet publicerade 

sin största mängd material den 24 juli 2011 tillsammans med 26 juli 2011. 

 

5.2 Resultat gestaltning 
Här presenteras med vilka företeelser Breivik gestaltats med i Aftenposten, Dagens Nyheter 

och Hufvudstadsbladet. Figur 3 till 5 återfinns som bilaga i förstorat format.  

 

Figur 3, 4 och 5 visar de sex mest förekommande företeelserna hos respektive tidning och hur 

frekvensen av dessa förändras över tid utifrån våra utvalda datum.  
 

 

Figur 3. De totalt vanligaste företeeslerna i Aftenposten och hur dessa förändras över tid. 
 

Hos Aftenposten är ”manifestet nämns” den vanligaste företeelsen. Oftast förekommer denna 

dagarna efter att Breiviks identitet blev känd. Samtidigt slutar Aftenposten benämna Breivik 

som norrmann under rättegången. 
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Figur 4. De totalt vanligaste företeeslerna i Dagens Nyheter och förekomsten av dessa förändras över tid. 

 

Även hos Dagens Nyheter är ”manifestet nämns” den vanligast förekommande företeelsen. 

Samtidigt framhävs Breiviks hat mot islam dagarna efter terrordåden, men även under 

rättegången. 

 
Figur 5. De totalt vanligaste företeeslerna i Hufvudstadsbladet och förekomsten av dessa förändras över tid. 

 

Hos Hufvudstadsbladet är ”mördare” den vanligast förekommande företeelsen, men även här 

lyfts Breiviks hat mot islam fram under dagarna efter terrordåden och under rättegången.  
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I Dagens Nyheter förekommer ”norsk/etnisk” mycket fram till och med den 25 juli 2011. 

Samma tendens finns hos Aftenposten. Förekomsten är mer spridd över tid hos 

Hufvudstadsbladet än i Dagens Nyheter. Företeelsen ”blond/blåögd” förekommer sällan hos 

samtliga tidningar. 

 

 

 
Figur 7: Den totala förekomsten av gestaltningar av Breivik i respektive tidning.  
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 ”Mördare/massmördare” och ”terrorist” var de vanligast förekommande benämningarna hos 

samtliga tidningar. Dagens Nyheter benämnde Breivik som ”terrorist” lika ofta som mördare.  
 

I Aftenposten och Dagens Nyheter har Breivik benämnts i nedsättande termer fem gånger och 

två gånger i Hufvudstadsbladet. I Dagens Nyheter förekommer clown, slem, patetisk, och 

följande rad: “När man ser den stackars, småfeta, bleka typen tala på sitt förvirrade sätt…” 

(Dagens Nyheter, 19 april 2012:5). I Aftenposten har han bland annat kallats för ”ufølsomt 

dyr” (okänsligt djur) och ”taper” (förlorare). I Hufvudstadsbladet har Breivik kallats 

knäppskalle och feg.

 
Figur 8. Antalet gånger som företeelser som beskriver Breiviks hat förekommit i respektive tidning. 
 

I samtliga tidningar framhävs Breiviks hat mot islam, samt hans motstånd mot mångkultur. 

Aftenposten fokuserar på Breiviks hat mot konkreta fenomen såsom islam och mångkultur, 

medan Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet även lägger stor vikt på hans hat mot politiska 

ideologier och inriktningar såsom ”socialism/socialister” och 
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”kulturmarxism/kulturmarxister”.  I Aftenposten nämns aldrig Breiviks hat mot 

”socialism/socialister”, trots att offren den 22 juli 2011 huvudsakligen var medlemmar av 

Arbeiderpartiet Ungdomsfylking. 

  

Flest hat-företeelser förekommer i Hufvudstadsbladet, medan Aftenposten har minst. 

 

 
Figur 9. Den totala förekomsten som ideologiska företeelser som beskrev Breivik i respektive tidning. 

  

”Högerextrem” är den ideologiska benämning som förekommit mest i alla tidningar. 

”Nationalist” och ”konservativ” är vanligt förekommande i Aftenposten och 

Hufvudstadsbladet.  

 

I Dagens Nyheter förekommer ”konservativ” oftare än ”nationalist”. 

 

”Fascist” och ”nazist” har förekommit ett fåtal gånger i samtliga tidningar.  
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Figur 10. Det totala antalet kopplingar mellan Breivik och politiska partier i respektive tidning.   

 

Aftenposten refererar enbart till norska partiet Fremskrittspartiet och nämner inga andra 

politiska partier i samband med Breivik. Hufvudstadsbladet gör kopplingar till partier i fyra 

länder. Dagens Nyheter gör kopplingar till både Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna. 

Figur 11. Fördelningen av de vanligaste företeelserna gällande Breiviks mentala hälsa hos Aftenposten. 
 

I Aftenposten har Breiviks avvikande världsbild, samt hans narcissistiska drag använts 

frekvent för att beskriva hans psykiska hälsa. 
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Figur 12. Fördelningen av de vanligaste företeelserna för Breiviks mentala hälsa hos Dagens Nyheter. 
 
Även Dagens Nyheter har lagt vikt på Breiviks avvikande världsbild för att beskriva hans 

psykiska hälsa. Dagens Nyheter har också benämnt Breiviks narcissistiska drag, samt att han 

rentav kallats för galen i en större utsträckning än övriga tidningar. 

 

Figur 13. Fördelningen av de vanligaste attributen för Breiviks mentala hälsa hos Hufvudstadsbladet 
 

Samma tendenser som hos Aftenposten och Dagens Nyheter finns även hos 

Hufvudstadsbladet, som också lagt störst vikt på Breiviks avvikande världsbild.  
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Figur 14. Den totala mängden företeelser om Breiviks aktivitet på internetforum och dataspelande i respektive 

tidning. 

 

Samtliga tidningar har fokuserat på att Breivik har varit aktiv eller påverkats av internetforum. 

I Aftenposten har det förekommit mest medan Dagens Nyheter är den tidning som har minst 

antal artiklar där denna företeelse förekommer. 

  

Att Breivik spelade dataspel har nämnts i samtliga tidningar.  Aftenposten har fokuserat 

betydligt mer på att Breivik spelat dataspel än vad Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har 

gjort. 

  

Aftenposten har två gånger hämtat citat ur foruminlägg från Breivik. Hufvudstadsbladet har 

gjort det en gång medan Dagens Nyheter inte har gjort det alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10	  

14	  

2	  2	  

4	  

0	  
1	  

6	  

3	  

Dataspelande	   Aktiv/hämtat	  inspiration	  
från	  nätforum	  

Foruminlägg	  återges	  i	  
tidningen	  

Breiviks	  data/internettaktiviteter	  
Aftenposten	   Dagens	  Nyheter	   Hufvudstadsbladet	  

n	  =	  43	  



 

  35 (53) 
 

5.3 Manifest och publicitet 
Här presenteras de företeelser som handlar om Breiviks manifest och mediernas exponering 

av detta. Diagrammet presenterar också hur många gånger uttal från Breivik citerats eller 

återgetts som reportertext, samt hur ofta Breiviks egna bilder använts i respektive tidning. 

 

 
Figur 15. Det totala antalet gånger respektive tidning har nämnt Breiviks manifest, hämtat material från Breiviks 

manifest, publicerat Breiviks egna bilder ur manifestet och återgett eller citerat uttalanden av Breivik. 
 

Aftenposten har nämnt Breiviks manifest flest gånger. Övrig fördelning är relativt jämn 

mellan tidningarna. Samtliga tidningar har publicerat innehåll ur Breiviks manifest. Det finns 

liten variation mellan de övriga företeelserna gällande tidningarnas användning av Breiviks 

manifest och uttal. Aftenposten är den tidning som oftast använde Breiviks egna bilder.  
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6. Analys 

I detta kapitel presenterar vi svaren på våra frågeställningar, samt diskussion kring 

slutsatserna. I vår undersökning har vi granskat och jämfört hur Aftenposten, Dagens Nyheter 

och Hufvudstadsbladet har gestaltat Anders Behring Breiviks person, ideologi och manifest, 

samt hur nyhetsvärderingen kring fallet har sett ut. Vi har utgått ifrån nio datum fördelade 

över perioden 23 juli 2011 då terrordåden inträffade till domslutet 25 augusti 2012 drygt ett år 

senare. 

Vi ville även ta reda ta reda på hur ofta tidningarna refererar till Breiviks manifest och hur 

mycket utrymme respektive tidning ger Breivik och hur intresset förändras över tid. 

I vår tes utgick vi ifrån att ländernas geografiska och kulturella närhet till varandra kommer 

att resultera i en liknande nyhetsrapportering. Vi antog att Aftenposten skulle ge händelsen 

det största utrymmet med mest antal publicerat material, därefter Dagens Nyheter och sist 

Hufvudstadsbladet eftersom Finland ligger längst bort geografiskt. I vår tes skulle 

nyhetsintresset i Sverige och Finland avta snabbare än i Norge. Vi antog också att det i 

Sverige procentuellt skulle förekomma mer politiska kopplingar till Breivik än Norge på 

grund av att Sverige de senaste åren inte har haft ett invandringskritiskt parti representerat i 

riksdagen förrän 2010. Även Finland trodde vi skulle dra mer politiska kopplingar än Norge 

på grund av att Breivik uttryckt sympatier med den sannfinländske politikern Jussi Halla-Aho.  

 

6.1 Nyhetsvärdering 

Aftenposten publicerade flest artiklar av de tre tidningarna. Totalt har Aftenposten mer 

material än Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet tillsammans.  Aftenposten har publicerat 

144 texter, Dagens Nyheter har publicerat 62 texter och Hufvudstadsbladet 39.  Detta 

bekräftar vår tes som utgick från Henk Prakkes nyhetsvärderingsmodell, som beskriver att 

händelsens närhet i tid, rum och kultur avgör om en händelse blir uppmärksammad av 

nyhetsmedia eller inte. Enligt samma modell avtog intresset snabbare ju längre bort från 

händelsen tidningarna befann sig. Att Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet ändå har 

publicerat mycket material kring terrordåden och Breivik, visar att Norges geografiska närhet 

till Finland och Sverige gör att läsarna förväntas relatera till en större nyhetshändelse även i 

Norge.  
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Vi har även fått bekräftat att Breivik, som direkt etablerades som intressant nyhetsmaterial, 

fortsatte att väcka mediernas intresse drygt ett år efter att han utförde terrordåden. Detta visar 

hur en nyhet eller ett ämne som kommer över ett visst tröskelvärde i nyhetsvärderingen, även 

fortsätter att vara intressant material.  

Aftenposten, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har haft en liknande prioritering av 

Breivik nyhetsvärderingsmässigt om man utgår från det totala materialet (Figur 2). Vi är 

förvånade över hur väl tidningarnas respektive kurvor korrelerar med varandra. Samtliga 

tidningar har haft sin största mängd material de första dagarna efter terrordåden. Intresset gick 

upp igen vid rättegångens första dag men har sedan sjunkit fram tills domen då intresset steg 

något igen. Att både Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har mest material den 24 juli 

beror sannolikt på att Breiviks identitet och bilder publicerades dagen innan. Även 

Aftenpostens material gick upp avsevärt den dagen. Däremot har Aftenposten mest material 

två dagar efter: den 25 juli och den 26 juli. En förklaring kan vara att en tidning i ett land som 

drabbas av ett terrordåd lägger mer vikt på offer och materiella skador, vilket inte är lika 

relevant att skriva om i Sverige och Finland som ligger längre bort från händelsens centrum. 

Vi hade delvis hade rätt i vår tes att intresset ökar när något nytt inträffar. Materialet för alla 

tidningar gick upp när Breiviks identitet kom fram, när han häktades, vid rättegångens början 

och vid domslutet. Intresset vid den första psykiatriska rapporten den 29 november 2011 var 

däremot lågt för Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Aftenposten hade fortfarande 

mycket material vid händelsen. Den psykiatriska utvärderingen av Breivik hade stor betydelse 

för den norska rättsprocessen och huruvida Breivik kunde dömas till fängelse eller inte.  

Resultatet kan tyda på att händelsen är av en sådan art att den har betydelse för landet där den 

inträffat och mindre betydelse för länder som inte påverkas av rättsprocessen.  

Anmärkningsvärt är att åsiktstexterna hos Dagens Nyheter uppgår till 40 procent vilket är 

mycket mer än Aftenposten och Hufvudstadsbladet (Figur 7). Tidningen i grannlandet Sverige 

har alltså debatterat mer än tidningen i landet där terrordåden skedde. Det ska påpekas att 

Dagens Nyheter har många krönikor och debattartiklar i sitt reguljära utbud. 

 

6.1.2 Gestaltning av Anders Behring Breiviks person 

Gestaltningarna av Breivik har överlag varit lik mellan tidningarna. I samtliga tidningar 

är ”mördare/massmördare” den vanligast förekommande gestaltningen av Breivik (Figur 7). I 
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Dagens Nyheter var dock ”terrorist” lika vanligt förekommande 

som ”mördare/massmördare”.  

Studiens resultat visar att sensationalism förekommit i samtliga tidningars rapportering om 

Breivik genom att ha granskat hans person och psykiska hälsa. I synnerhet Aftenposten lade 

stor vikt på Breiviks dataspelande och forumaktiviteter. Denna företeelse kulminerade i 

dagarna efter att Breiviks identitet kommit ut och steg sedan återigen under rättegången. Detta 

har även uppmärksammats i de andra tidningarna, men långt ifrån lika mycket. 

Hufvudstadsbladet och Aftenposten har återgett material ur Breiviks inlägg i forum på 

internet (Figur 14). Att hämta material ur foruminlägg som gärningsmannen skrivit kan vara 

en relativt ny företeelse bland tidningarna. Genom att gå djupare in på särskilda aspekter 

kring Breiviks, förskjuter tidningarna fokus från terrordåden och över på Breivik som person 

(Börjesson 1994: 62).  

Aftenposten är den enda tidning där ”norsk” och ”etniskt norsk” tillhör de vanligast 

förekommande företeelserna (Figur 6). Benämningen förekommer de första dagarna 2011 

men slutar användas efter den 17 april 2012 (Figur 3). En förklaring kan vara att denna 

gestaltning tappade sin kraft när Breivik hade blivit så pass välkänd att han blivit ett begrepp i 

sig själv. Hos Dagens Nyheter förekom denna företeelse för sista gången redan den 25 juli 

2011. I Hufvudstadsbladet förekom den även den 30 november 2011 och 19 april 2012. 

Möjligen är ”norsk” en gestaltningsram som behöver repeteras på grund av Finlands 

kulturella och geografiska avstånd till Norge, speciellt sedan Hufvudstadsbladet varit mer 

sparsamma i sina antal artiklar över tidsperioden (Wahl- Jorgensen&Hanitzsch 2009:177).  

Trots att det spekulerats mycket i samtliga tidningar om Breivik är frisk eller inte, är det inte 

många gånger där han direkt benämnts som psykisk sjuk. Oftare har det antytts att Breivik har 

en ”avvikande verklighetsuppfattning/världsbild”. I samtliga tidningar har 

även ”narcissistiska drag” förekommit mycket. Genom att konsekvent framhäva Breivik som 

en person med narcissistiska drag och avvikande världsbild, tillsammans med andra termer 

för psykisk ohälsa (Figur 12, 13, 14), ställer tidningarna en rad frågetecken kring Breiviks 

psykiska hälsa. Tidningarna antyder att Breivik avviker från vad som anses normalt i 

samhället. På så sätt kan Breiviks värdegrund och politiska ideologi förkastas och avskrivas 

som ”galenskap”. Tidningarna och journalisterna har influerat diskursen kring Breivik på ett 

sätt som kan begränsa hans möjligheter att tas på allvar med sin politiska agenda (Gauntlett, 

2008:126). Detta trots att han slutligen utvärderades som psykisk tillräknelig för handlingarna 
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han utförde 22 juli 2011.  

Nedsättande termer (Figur 7) har inte förekommit ofta, men är fortfarande intressanta då de i 

andra fall skulle kunna betraktas som förtal. Förtal innebär att ”någon utpekas som 

klandervärd i sitt levnadssätt” eller att ”uppgift lämnas som är ägnad att utsätta denne för 

andras missaktning” (Pressens samarbetsnämnd, 2010:31). Antagligen har tidningarna inte 

begått något förtalsbrott. Förtalsbrottet avskrivs om utgivaren hade ”skälig grund” för 

uppgiften, eller under de fall en ”vidsträckt kritikerrätt bör föreligga när det gäller personer 

som framträder inför offentligheten eller vilkas verksamhet tilldrar sig intresse ur allmän 

synpunkt”. Även behovet av en ”fullständig och vederhäftig nyhetsförmedling kan ibland ha 

företräde framför den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden”. Det är dock 

intressant att det kan anses vara legitimt att kränka en person som blivit offentlig på grund av 

en gärning som anses hemsk. 

 

6.1.3 Gestaltning av Breiviks ideologi 

I samtliga tidningar beskrivs Breivik konsekvent och genomgående som ”högerextrem” 

(Figur 9). Bortsett från ”högerextrem” är ”konservativ” den politiskt ideologiska företeelsen 

som förekommer mest i samtliga tidningar. I Aftenposten är även ”nationalist” vanligt 

förekommande, men förekommer däremot sällan i Dagens Nyheter 

Finland har störst kulturell och geografisk distans till Norge. I Hufvudstadsbladet 

framkommer Breiviks hat mot olika grupper och politiska inriktningar i samhället mer än i de 

övriga tidningarna (Figur 8). Hufvudstadsbladet har fler antal träffar på hat-företeelser än 

Aftenposten, trots att Aftenposten har mer än tre gånger så många artiklar än 

Hufvudstadsbladet. Hatet mot islam är den ”hat-företeelse” som har förekommit flest gånger i 

samtliga tidningar. I Hufvudstadsbladet har också motståndare av mångkultur förekommit 

mycket. Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet lägger även stor vikt på hans hat mot 

politiska ideologier och inriktningar såsom ”socialism/socialister” 

och ”kulturmarxism/kulturmarxister”.  I Aftenposten nämns aldrig Breiviks hat 

mot ”socialism/socialister”, trots att offren den 22 juli 2011 huvudsakligen var medlemmar av 

Arbeiderpartiet Ungdomsfylking. Det kan bero på att tidningen inte har sett det som 

nödvändigt att använda termerna ”politiska vänstern” eller ”socialister” då Arbeiderpartiet är 

just socialister. Samtidigt har dessa hat-företeelser, med undantagen ”hat mot vänstern” 
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och ”hat mot socialister”, även förekommit i Aftenposten, vilket visar att de inte ignorerats. 

Men vilka grupper i samhället som Breivik hatar repeteras mer i Hufvudstadsbladet och 

Dagens Nyheter än vad de förekommer i Aftenposten. På så sätt framhävs Breiviks måltavlor 

och den symboliska aspekten av hans motiv mer konkret.  

I Aftenposten kopplades Breivik endast till det egna inhemska Fremskrittspartiet (Figur 10). 

Övriga nordiska partier förekom inte alls. Med Breiviks bakgrund i Fremskrittspartiets 

Ungdom (FpU) är det kanske inte förvånande att Aftenposten väljer att koppla Breivik till 

partiet. Det är rimligt att anta att det inte funnits någon anledning för Aftenposten att rikta 

fokus mot grannländernas politiska partier då terrordåden riktades mot norsk politik. I 

Hufvudstadsbladet kopplades Breivik till flest politiska partier: Fremskrittspartiet, 

Sverigedemokraterna, inhemska Sannfinländarna och även Dansk Folkparti. Flest kopplingar 

gjordes till Fremskrittspartiet och finska Sannfinländarna.  I Dagens Nyheter drogs flest 

paralleller till Fremskrittspartiet, men det förekom även många kopplingar till 

Sverigedemokraterna, vilket bekräftar vår tes. Vi trodde på förhand att Dagens Nyheter i 

större grad än övriga tidningar skulle göra kopplingar mellan Breivik och 

Sverigedemokraterna. Dessa olikheter gällande politiska kopplingar av Breivik kan spegla 

rådande politiska diskurser i respektive land. Både Sverige och Finland är mottagliga för 

ämnet, på grund av Sverigedemokraternas respektive Sannfinländarnas ökade popularitet. Det 

är möjligt att Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har använt terrordåden i Norge i sina 

egna inrikespolitiska debatter gällande högerextremism och främlingsfientlighet.  

 

6.1.4 Manifest och video 

När tidningar rapporterar om terrordåd finns det en risk att medierna endast agerar som 

megafon åt terroristen och sprider terroristens budskap (Martin, 2003:280). Breivik hade 

förberett med ett manifest där medierna kunde hämta material ifrån. Aftenposten, Dagens 

Nyheter och Hufvudstadsbladet har hämtat material ur och publicerat delar av Breiviks 

manifest och video. Detta gjordes till större delen under dagarna efter terrordåden då 

manifestet blivit känt (Figur 3, 4, 5). Även Breiviks egna bilder på sig själv har använts (Figur 

15). Samtliga tidningar har publicerat dessa bilder mellan den 24 och den 26 juli 2011. 

Aftenposten var den tidning som nämnde Breiviks manifest flest gånger och även den som 

återgav dess innehåll som reportertext flest gånger. 



 

  41 (53) 
 

I samtliga tidningar har det förekommit flera gånger att Breivik kan ha ett propagandasyfte 

med terrordåden. Detta tyder på att det finns en medvetenhet hos tidningarna om 

balansgången mellan att informera allmänheten och att sprida terroristens propaganda 

(Martin, 2003:280). Att de mesta utdragen ur manifestet sker under dagarna efter dåden, samt 

att samtliga tidningar endast publicerade Breiviks egna bilder under samma period, visar att 

intresset för manifestets innehåll sjönk ganska snabbt. Detta tyder på att tidningarna 

publicerade materialet främst på grund av dess nyhetsvärde.  

 

6.2 Slutsats 

Slutsatsen i undersökningen är att nyhetsrapporteringen kring Breivik har varit relativt 

likartad hos Aftenposten, Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter i perioden 23 juli 2011 till 

25 augusti 2012.  

Tidningarna har överlag varit likartade i sina gestaltningar av Breivik. Samtliga tidningar har 

enligt vårt resultat främst framställt Breivik som en högerextrem massmördare eller terrorist 

med avvikande verklighetsuppfattning. Överlag har tidningarna visat en fascination för 

Breivik genom att fragmentera hans person och gå in på olika sidor och egenskaper. Detta 

visar att rapporteringen präglats av sensationalism, samtidigt som det kan tyda på en 

journalistisk vilja att hitta bakomliggande orsaker till en sådan tragisk händelse.  

Ju längre bort från terrordåden tidningarna befinner sig, desto mer fokus har det funnits på 

Breiviks hat mot olika grupper. Vilka grupper i samhället som Breivik hatar repeteras mer i 

Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter än vad de gör motsvarande i Aftenposten. På så sätt 

framhävs terroristens måltavlor mer konkret i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Mest 

har Breiviks hat mot islam förekommit, samt motståndare av mångkultur. Detta har 

förekommit i alla tidningar. Däremot har Breiviks hat mot den politiska vänstern och 

socialister aldrig förekommit i Aftenposten, vilket är förvånande då Arbeiderpartiets 

Ungdomsfylking är socialdemokrater.  

Breivik har även kopplats till fler politiska partier ju längre bort tidningen befinner sig från 

händelsens centrum. I Aftenposten kopplas Breivik endast till det egna inhemska 

Fremskrittspartiet. Det är intressant att både Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet gör 

kopplingar till sina respektive inhemska högerorienterade och invandringskritiska partier, 
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Sverigedemokraterna och Sannfinländarna, såväl som till norska Fremskrittspartiet. Detta kan 

tyda på att fallet Breivik har fått inflytande i samhällsdebatten i Norges grannländer. 

Intresset för Breivik och terrordåden har varit större ju närmare händelsernas centrum 

tidningarna befinner sig geografiskt. Undersökningen visar även att ett lands geografiska 

närhet också påverkar vilka kringaspekter som anses intressanta att skriva om. Den första 

psykiatriska rapporten den 30 november 2011 genererade stort intresse endast i Aftenposten. 

Den psykiatriska rapporten betydelse för huruvida Breivik är tillräknelig eller inte, vilket 

också påverkar den norska rättsprocessen. Den händelsen har en helt annan relevans för 

Norge än för Sverige och Finland. 

I den avslutande delen av undersökningen har vi undersökt hur mycket material tidningarna 

har publicerat ur Breiviks manifest. I samtliga tidningar har det förekommit en medvetenhet 

beträffande deras roll i terrorrapporteringen. Exponeringen av Breiviks manifest och video 

samt publicering av bilder och material från dessa har förekommit hos samtliga tidningar. 

Detta skedde främst under de första dagarna efter terrordåden, vilket visar på en vilja att inte 

överdriva spridningen. Tidningarnas publicering av olika delar ur manifestet kan ha varit en 

del av det journalistiska uppdraget att rapportera till medborgarna. Detta visar på att 

balansgången mellan att rapportera objektivt, informera medborgarna och sprida terroristens 

propaganda är problematisk ur en journalistisk synpunkt och att det ena ofta inkluderar det 

andra. 
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7. Källförteckning 

7.1 Artiklar 
 

Samtliga artiklar, förutom notiser, insändare och recensioner hos Aftenposten, 

Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter som berör fallet Anders Behring Breivik den 

23.07.11, 24.07.11, 25.07.11, 26.07.11, 30.11.11, 17.04.12, 18.04.12, 19.04.12 och 25.08.12. 
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7.3 Elektroniska källor 

Breivik dömd till förvaring: 
 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10060226  
(4 december 2012) 
 
Breiviks	  manifest	  ett	  plagiat:	  

	  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7725223  (4 december 2012)	  

 
Breivik paranoid schizofren: 
 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10016466 (4	  december	  2012)	  

 
Breivik tillräknelig: 
 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/breivik-ar-tillraknelig  (4 december 2012) 
 
Breivik tillräknelig: 
 
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8066847 (4 december 2012) 
 
Breivik tillräknelig: 
 
http://www.nrk.no/227/dag-for-dag/vg-offentliggjor-breivik-rapport-1.8181405 (4 december 
2012) 
 
Breivik under rättegången: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Dette-sa-Breivik-i-talen-til-retten-
6807324.html  (9 december 2012) 
 
 
Debatt om Breiviks psyke: 
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/832569 (4 december 2012) 
 
Definition ideologi 
Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/ideologi (22 January 2013) 
	  

Definition	  massmördare:	  

Nationalencyklopedin	  http://www.ne.se/massm%C3%B6rdare	  	  (1	  december	  2012)	  

 
Definition	  terrorist:	  

Nationalencyklopedin	  http://www.ne.se/terrorism?i_h_word=terrorist)	  (1	  december	  
2012).	  
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Första psykiatriska rapporten kritiseras: 
 
http://www.dagbladet.no/2012/08/24/nyheter/innenriks/drap/terror/anders_behring_breivik/23
108896/ (4 december 2012) 
 
Hela domen mot Breivik: 
 
http://www.dagbladet.no/22juli/heledommen.pdf (4 december 2012) 
 
 
Jo Nesbö intervju: 
 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/jo-nesbo-a-norwegian-
killed-a-lot-of-other-norwegians-how-proud-can-you-be-about-that-8107196.html (15 
december 2012) 
 
Manifest video: 
 
(14 december 2012) http://www.youtube.com/watch?v=_MTGPGS2T-Q&bpctr=1355912795 
 
Om Anders Behring Breivik: 
 
http://snl.no/Anders_Behring_Breivik  (9 december 2012) 
 
Sannfinländarna 19 procent: 
 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/motgang-for-centern-i-finlandska-valet  (9 december 2012) 
 
 
Skickade manifest till 1000 personer:  
 
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7724781 (4 december 2012) 
 
 
Tidningarnas politiska inriktning 
 
Aftenposten 
http://www.norgesstorstebedrifter.no/bedrift/585716 (4 februari 2013) 
 
Dagens Nyheter 
 http://www.ad.se/info/kallinfo.php?id=75 (4 februari 2013) 
 
Hufvudstadsbladet 
http://xn--nvg.ad.se/info/kallinfo.php?id=51 (4 februari 2013) 
 
 
VG enda tidning på plats vid rekonstruktionen:  
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http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10081251 (18 januari 2013)  
 
 
Översikt över terrordåden: 
 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/slik-skjedde-angrepene.php (15 december 2012) 
 
Översikt terrorn i Norge 2011:  
 
http://snl.no/terrorangrepene_i_Norge_2011 
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Bilaga	  1.	  Kodbok	  	  
	  
V1	  –	  Artikel	  ID	  
	  
V2	  –	  Tidning	  
	   1.	  	  Aftenposten	  
	   2.	  	  Dagens	  Nyheter	  
	   3.	  	  Hufvudstadsbladet	  
	  
V3	  –	  Publiceringsdatum	  i	  pappersupplagan	  
 1. 23 juli 2011   

2. 24 juli 2011 
3. 25 juli 2011 
4. 26 juli 2011 
5. 30 november 2011 
6. 17 april 2012 
7. 18 april 2012 
8. 19 april 2012 
9. 25 augusti 2012 

	  
V4	  –	  Artikelns	  genre	  

1.	  	  Nyhetsartikel	  
2.	  	  Åsiktsbaserad	  text	  

	  
V5	  –	  Artikelns	  vinkel	  

1.	  	  Anders	  Behring	  Breiviks	  person,	  psyke,	  ideologi	  
2.	  	  Händelserna	  	  
3.	  	  Offer	  /	  drabbade	  
4.	  	  Följder	  /	  konsekvenser	  	  
5.	  	  Politik	  
6.	  Annat	  
	  
	  
	  
PERSON	  

	  
V6	  –	  Benämns	  Breivik	  som	  psykopat?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V7	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  norsk	  /	  etnisk	  norsk?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V8	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  blond	  /	  blåögd?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V9	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  ond?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V10	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  extrem	  /	  extremist?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

V11	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  fanatisk?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V12	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  kall	  /	  kallblodig?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V13	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  hatfull?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V14	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  mördare	  /	  massmördare?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V15	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  har	  narcissistiska	  drag?	  
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1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V16	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  har	  en	  avvikande	  verklighetsuppfattning	  /	  världsbild?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V17	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  en	  enstöring?	  
	  1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V18	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  introvert/blyg?	  

	  1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V19	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  psykiskt	  sjuk?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V20	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  schizofren?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V21	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  empatilös?	  (här	  ingår	  oberörd,	  ångerlös)	  

	  1.	  Ja	  
	  2.	  Nej	  

	  
V22	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  med	  nedsättande	  termer?	  (Feg,	  ful,	  patetisk	  etc.)	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V23	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  sjuk	  /	  störd?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V24	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  ett	  monster?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V25	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  kvinnoföraktande?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V26	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  intelligent?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V27	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  med	  positive	  termer?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
	  
V28	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  lugn?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V29	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  samarbetsvillig?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V30	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  frimurare?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V31	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  en	  kristen?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V32	  –	  Nämns	  Behring	  Breiviks	  dataspelande?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V33	  –	  Antyds	  det	  att	  Breivik	  tänker	  konspiratoriskt?	  
1.	  Ja	  
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2.	  Nej	  
	  

V34	  –	  Benämns	  Breivik	  som	  paranoid?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V35	  –	  Benämns	  Breivik	  som	  psykotisk?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V36	  –	  Benämns	  Breivik	  som	  sociopat?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V37	  –	  Antyds	  det	  att	  Breivik	  har	  en	  personlighetsstörning?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V38	  –	  Benämns	  Breivik	  som	  galen/skruvad?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  
	  
	  
	  
	  
IDEOLOGI	  
	  

V39	  –	  Antyds	  det	  att	  Breivik	  hatar	  kulturmarxism/	  kulturmarxister?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V40	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  en	  konservativ?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V41	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  högerextrem?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V42	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  nationalist?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V43	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  terrorist?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
	  
V44	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  nazist?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V45	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  fascist?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V46	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  rasist?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V47	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  en	  främlingsfientlig?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V48	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  är	  Israel-‐vän	  /	  sionist?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V49	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  hatar	  islam	  /	  muslimer	  /	  islamifiering?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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V50	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  hatar	  socialism	  /	  socialister?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V51	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  hatar	  den	  politiska	  vänstern?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V52	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  en	  motståndare	  till	  mångkultur?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V53	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  varit	  aktiv	  på	  /	  påverkats	  av	  nätforum/sociala	  medier?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V54	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  har	  kopplingar	  /	  politisk	  samhörighet	  till	  politiska	  partier?	  

1.	  Fremskrittspartiet	  
2.	  Sverigedemokraterna	  
3.	  Sannfinländarna	  
4.	  Andra	  
	  

V55	  –	  Benämns	  Behring	  Breivik	  som	  högerpopulist?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V56	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  har	  kopplingar	  till	  “vit	  makt”	  rörelser?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Ja	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Nej	  
	  
V57	  –	  Antyds	  det	  att	  Breivik	  är	  kritisk/negative	  till	  invandring?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
	  
	  
MANIFEST	  
	  
	  
V58	  –	  Används	  Behring	  Breiviks	  egna	  bilder?	  	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V59	  –	  Nämns	  Behring	  Breiviks	  manifest/film?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V60	  –	  Citeras	  innehåll	  från	  Behring	  Breiviks	  manifest?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V61	  –	  Återges	  innehåll	  från	  Behring	  Breiviks	  manifest	  som	  reportertext?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V62	  –	  Citeras	  uttal	  från	  Behring	  Breivik?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  

	  
V63	  –	  Återges	  citat	  från	  Behring	  Breivik	  som	  reportertext?	  

1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  

V64	  –	  Antyds	  det	  att	  Behring	  Breivik	  har	  ett	  marknadsföringssyfte?	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
	  	  

V65	  –	  Används	  material	  från	  Breiviks	  egna	  foruminlägg?	  	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej	  
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