
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET         EXAMENSARBETE, 15 hp 

Institutionen för nordiska språk        Svenska språket/nordiska språk C 

              HT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brottets anatomi 
 

Om sambandet mellan berättelsestruktur och ledfamiljer i 

fyra artiklar om Anders Behring Breiviks attentat på Utöya 
 

 

 

Anders Persson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Handledare: Carin Östman  

              Institutionen för nordiska språk 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammandrag 

 
I föreliggande studie undersöks berättelsestruktur och ledfamiljer i fyra nyhetsartiklar. Syftet är att bidra 

till den textlingvistiska traditionen med en studie av referensbindning och ledfamiljer i 

nyhetsrapporterande text. Den analysmodell som används för studiet av referensbindning och ledfamiljer 

är den som Nyström presenterar i Hur hänger det ihop? En bok om textbindning (2001). Analysen av 

texternas berättelsestruktur görs med utgångspunkt i Labovs schema för muntliga berättelser. Materialet 

utgörs av en artikel vardera om Anders Behring Breiviks attentat på Utöya ur de två kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen, och morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Resultatet 

visar ett samband mellan berättelsestruktur och ledfamiljer som bland annat yttrar sig på så vis att en mer 

komplex berättelsestruktur i morgontidningarna där ger upphov till en central ledfamilj tidpunkter vilken 

saknas i kvällstidningarna. Slutligen undersöks utifrån tidigare forskning olika innehållsliga stildrag i 

kvällstidningarna. Mest påfallande likheter upptäcktes mellan Expressen och en tidigare analyserad artikel 

ur samma tidning.  
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1 Inledning och syfte 

I denna uppsats undersöks hur några tidningar beskrev Anders Behring Breiviks attentat på 

Utöya den 22 juli 2011. Detta görs genom en studie av två innehållsstrukturella aspekter av 

texterna; dels deras berättelsestruktur, dels deras ledfamiljsstruktur. Ett överordnat syfte och 

incitament bakom arbetet har varit att undersöka det sistnämnda i nyhetstext. Då mig 

veterligen ingen sådan undersökning tidigare gjorts vill jag bidra till den textlingvistiska 

forskningen med en sådan studie.  
Mitt material består av en artikel vardera från två kvällstidningar, Aftonbladet och 

Expressen, samt två morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Min 

hypotes är att händelsen skildras från olika perspektiv i kvällstidningarna gentemot i 

morgontidningarna, och att detta yttrar sig i skillnader i texternas ledfamiljsstruktur. 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur händelsen skildrades i fyra tidningar dagen efter morden. Mina 

frågeställningar är: 

  

 Skiljer sig berättelsestrukturen åt i de fyra tidningarna? 

 Skiljer sig ledfamiljsstrukturen åt? 

 I vilken utsträckning infrias stildrag tidigare forskning visat vara karakteristiska för 

Expressen och Aftonbladet?  

2 Bakgrund 

För en mer kvalitativt präglad redovisning av texterna tar jag i uppsatsen hjälp av Per Ledins 

uppsats Den skenande spårvagnen. I denna uppsats applicerar Ledin en sociosemiotisk syn på 

stil för att undersöka tre nyhetstexter om en spårvagnsolycka i Göteborg i mars 1992. 

 Texterna är hämtade från de tre kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen och iDAG. I 

uppsatsen undersöks bland annat texternas berättelsestruktur utifrån det berättelseschema för 

muntliga narrativer som utarbetats av Labov & Waletzky (1967). I föreliggande arbete 

redovisas ledfamiljernas samspel med berättelsestrukturen, men också några av de stildrag 

och dramatiseringsgrepp Ledin identifierar i de två tidningar, Aftonbladet och Expressen, som 

är gemensam för båda uppsatserna.  
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 Ledin närmar sig texterna utifrån den semiotiska utgångspunkt som bland annat används av 

Fowler (1991). Enligt Fowler handlar semiotik om att av samhället producerade teckensystem 

existerar mellan människor, och att sådana system förvärvar mening då de struktureras till kod 

(Fowler, 1991:4). Fowler menar vidare att språket är det mest framträdande av sådana system, 

och att synen på språk som en semiotisk kod medför att ”det påtvingar en struktur av värden, 

till sitt ursprung sociala och ekonomiska, på det som representeras” (Fowler, 1991:4). På ett 

liknande sätt talar Ledin om att inom sociosemiotiken språk ses som en kod varigenom 

världen tillskrivs betydelser ”genom att samhällsmedlemmarna organiserar den i kategorier 

och relationer” (Ledin, 1993:36). En följd av ett sådant synsätt är att stil blir ”innehållsligt 

orienterat” (Ledin, 1993:36) och något som fyller en funktion vid tidningars utformning av 

berättelser vilka ”bygger på en viss ideologi, på ett visst värdesystem” (ibidem). I uppsatsen 

redovisas hur stil har denna funktion i utformningen av de skildringar av verkligheten som 

kommer till uttryck i de tre texterna.  

 Som bakgrund för sin studie använder sig Ledin av tidigare forskning, och de värdesystem, 

diskursmodeller och stildrag som genom sådan lyfts fram som utmärkande för nyheten som 

genre. Framförallt lutar han sig mot Fowler (1991), från vilken han lyfter fram muntliga 

diskursmodeller och vikten av konsensus mellan tidning och läsare. Enligt Fowler utgör 

muntliga diskursmodeller ett ”grundläggande medel” i en process vars syfte är att ”ge röst åt 

institutionella utlåtanden (tidningens, och dess källors) i en stil som lämpar sig för 

mellanmänsklig kommunikation” (Fowler, 1991:47). Syftet med de muntliga 

diskursmodellerna är att närma sig läsarna, och överbrygga klyftan mellan tidningen som 

institution och läsarna. Denna process kan ses som ”ett minskande mellan institutionell och 

personlig diskurs”, genom vilket ges ”en illusion av samtal där med sunt förnuft det talas om 

ämnen kring vilka det råder konsensus” (Fowler, 1991:47). Till den muntliga diskursmodellen 

hör enligt Fowler bland annat ”korta, ofullständiga meningar” (Fowler, 1991:63).  

 I Ledins studie utgör korta meningar ett viktigt inslag i den stil som skiljer två av 

tidningarna, Expressen och Aftonbladet, från iDAG. Tillsammans med så kallade empativerb 

(se Ledin, 1993:48), genom vilka vittnens tankar, förnimmelser och tal kommer till uttryck,  

bidrar de korta meningarna enligt Ledin till en skildring av händelsen som anspelar på en 

stereotyp om maktlöshet. De innebär också att tidningen använder sig av en muntlig 

diskursmodell och därigenom ”förnekar den auktoritet och formalitet som förknippas med 

tidningen som samhällsinstitution” (Ledin, 1993:54). 

 iDAG:s skildring av händelsen är ”väsensskild från de övriga” (Ledin, 1993:54). Istället 

för att hänvisa till en stereotyp om maktlöshet, formar tidningen en skildring av händelsen 
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som ett samhällsproblem (Ledin, 1993:54). Detta tar sig uttryck genom ett avsnitt orsaker i 

berättelsestrukturen, där genom uttalanden från haverikommission och experter tidningen 

”kan som en institution bland andra bidra till att olyckan klaras upp” (Ledin, 1993:54). 

Tidningen tar också stilistiskt fasta på denna institutionella roll genom långa meningar och 

avsaknad av empati.  

 Utöver de stildrag Expressen och Aftonbladet har gemensamma, uppvisar de båda 

tidningarna skillnader i syntaxen och i berättartekniska grepp. Aftonbladets syntax utmärks av 

hopningar av syntaktiska meningar inom grafiska meningar. Genom dessa ges intrycket att 

journalisten befinner sig på platsen för olyckan och ”redovisar sina fragmentariska och 

känsloladdade intryck” (Ledin, 1993:49). I kontrast till detta muntliga drag finns i texten ett 

dramatiserande litterärt drag Ledin fäster stor vikt vid. Detta utgörs av en parallellhandling i 

avsnittet orientering, där journalisten visar att hen men inte nyhetsaktörerna vet att en 

spårvagn kommer att spåra ur och skada några och döda andra (Ledin, 1993:49). Ett annat 

berättartekniskt grepp Ledin finner utmärkande för tidningen ”är att tydligt markera 

vändpunkter” (Ledin, 1993:42).  

 Expressens syntax utmärks istället av ”användandet av koordinationsfraser” (Ledin, 

1993:53). Till sin uppbyggnad karakteriseras texten av scenväxlingar, genom vilka nya 

aktörer dras in i händelseförloppet (Ledin, 1993:46). Under händelseförloppet växlar empatin 

mellan de olika aktörerna (Ledin, 1993:53).  

 Ledin påpekar att det utifrån hans begränsade material förstås är omöjligt att säga om 

stilskillnaderna ”gäller generellt för tidningarna” (Ledin, 1993:54), men nämner samtidigt hur 

en poäng hos både Fowler (1991) och Bell (1991) är att ”systematiska stilskillnader mellan 

enskilda tidningar” är att förvänta (ibidem). Fowler talar om hur ”varje tidning anpassar en 

bredd av liknande röster för att åtfölja bredden av ämnen och format i varje dags upplaga” 

(Fowler, 1991:47). Bell använder begreppet ”house style” om ”mindre val i stil genom vilka 

en tidnings färdiga produkt skiljer sig från en annans” (Bell, 1991:82). Enligt Bell ”innefattar 

[detta] riktlinjer gällande stavning och interpunktion, och små men iögonfallande detaljer i 

syntaxen och val av ord” (ibidem).    

 Som ovan nämnts ingår i Ledins undersökning en studie av texternas berättelsestruktur 

utifrån det berättelseschema för muntliga narrativer som Labov & Waletzky (1967) utvecklat. 

Schemat har använts även i tidigare studier av nyhetstexter, bland annat av Bell (1991). 

Schemat, och hur det använts i föreliggande arbete, presenteras i kapitlet Material & metod 

nedan.  
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3 Material & metod 

I detta kapitel presenteras först de fyra artiklar som utgör materialet för undersökningen. Detta 

görs i avsnitt 3.1. Därefter beskrivs i avsnitt 3.2 hur det praktiska arbetet med identifieringen 

av texternas referensbindning och ledfamiljer genomförts, samt den bindningstypologi som 

ligger till grund för analysen. I avsnitt 3.3 beskriver jag hur jag med ledning av Labov & 

Waletzkys (1967) schema för muntliga berättelser gått tillväga för att identifiera olika avsnitt i 

texternas berättelsestruktur.  

3.1. Material      

Som nämnts i inledningen består mitt material av en artikel vardera ur de två 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen och de båda morgontidningarna DN och SvD. 

Texterna publicerades den 23 juli 2011 och var alla sådana vilka avhandlade attentatet på 

Utöya. Nedan följer en kort beskrivning av texterna, vilka hämtades från mikrofilmarkivet på 

Carolina Rediviva i januari 2013.  

 

Expressen 

Expressens artikel, ”Falsk polisman började skjuta när ungdomarna var inne i samlingssalen” 

är ensam i materialet om att vara i stående format. Den tar upp ungefär halva sidan 10 i 

tidningen, där den ingår i ett helsidesuppslag som domineras av en flygbild över Utöya. I 

denna finns olika närbilder inflikade, där i små faktarutor händelseförloppet sammanfattas. 

 Texten är uppdelad i två spalter och brödtexten består av tre avsnitt åtskilda med blankrad, 

med mellanrubriker för de två sista avsnitten. Texten är 662 ord lång och har delats in i 45 

makrosyntagmer.  

 

Aftonbladet 

Aftonbladets artikel, ”Så lurade mördaren sina offer” återfinns på sidan 12 i tidningen. Texten 

tar upp ungefär en tredjedel av sidan, som överst uppvisar en stor rubrik och i mitten en bild 

på offer som ligger utspridda på en av klipporna på ön.   

Texten är uppdelad i sex spalter. Brödtexten har fyra med blankrad åtskilda avsnitt, där 

de två sista avsnitten har mellanrubriker. Antalet ord är 490, och makrosyntagmer 43.  
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Dagens Nyheter 

DN:s artikel, ”Minst tio sköts till döds på ö” sträcker sig över den nedre delen av sidorna 8-9 i 

tidningen. Över artikeln återfinns en stor bild på en helikopter som fraktat överlevande till ett 

sjukhus i Oslo. Under artikeln finns några kortare artiklar med fakta om AUF samt om 

terrordåd i andra europeiska städer. Längs till höger finns en artikel i stående format i vilken 

terrorexperten Magnus Ranstorp uttalar sig om attackerna.  

Texten är indelad i 8 spalter. Brödtexten innehåller 4 avsnitt, som alla inleds med 2-3 

ord i fetstil och med versaler. Avsnitten är åtskilda med blankrad. DN:s text är den kortaste 

av dem som undersöks och består av 464 ord och 32 makrosyntagmer. 

 

Svenska Dagbladet 

Liksom DN:s artikel sträcker sig Svenska Dagbladets artikel, ”Falsk polis dödade nio på ö” 

över den nedre delen av sidorna 8-9 i tidningen. Här finns också samma bild på en helikopter; 

dock i något mindre format och här återfinns även fler bilder ovanför artikeln, bland annat en 

flygbild över Oslo. Längst till höger återfinns en artikel i stående format med rubriken ”Flera 

tänkbara motiv till attacken”, och under artikeln står att läsa ett antal fördömanden av 

attentaten från världens ledare.  

Brödtexten har 6 med blankrad åtskilda avsnitt, som liksom DN inleds med några ord i 

fetstil. Dock ej med versaler. Texten är den längsta i materialet, med 639 ord och 49 

makrosyntagmer.  

3.2 Metod 

Som nämnts i inledningen har jag valt att studera texternas referensbindning och ledfamiljer. 

Den modell som används vid analysen är den som presenteras av Catharina Nyström i Hur 

hänger det ihop? En bok om textbindning (2001). 

Referensbindning verkar genom ”att begrepp återkommer i texten” (a.a:35), och är 

enligt Nyström bland flera textbindande mekanismer ”den bindning ingen text klarar sig 

utan” (ibidem). Nyströms modell bygger, liksom de flesta andra modeller för 

referensbindning ”på att begrepp i texten, konstituenter, är parvis förenade genom 

bindning” (ibidem).  
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3.2.1. Förberedelse inför analysarbetet 

Arbetet med texterna inleddes med att samtliga skrevs ned på dator. I samband med detta 

delade jag också in dem i makrosyntagmer, vilka numrerades. Jag använder mig av den 

definition av makrosyntagmen som ingår i Nyströms analysmodell. För en närmare 

beskrivning av denna definition se Loman & Jörgensen 1917:18. Indelningen av texterna i en 

analysenhet är en förutsättning för att det ska gå att visa vilka led som ingår i en bindning.   

3.2.2. Tillvägagångssätt vid analysen 

Analysen tog sin början med att jag identifierade de parvis förbundna konstituenterna. Dessa 

markerades med en understrykning, under vilken jag angav den relation som råder mellan 

leden (se bindningstyper nedan) med en tvåbokstavsförkortning. Vid sidan av förkortningen 

noterades i vilken makrosyntagm den första konstituenten i bindningen uppträder. Nya 

konstituenter gavs beteckningen (Ny). Nedan visas med ett exempel från Svenska Dagbladet 

tillvägagångssättet vid analysen.  

 

(R) Falsk polis dödade nio på lägret 

           (ny)         (ny)   (ny)      (ny) 

 

(1) TRAGEDI PÅ UTÖYA  

                           (ny) 

 

(2) En man förklädd till polis sköt i går ner ett okänt antal ungdomar på ett sommarläger på ön  

                sy (R)              sy (R) (ny)                     ge (1)                                  sp (R)  

 

Utöya, utanför Oslo.  

                mi (1) 

 

(3) Samma man hade observerats vid bombattacken. 

           mi (2)                                               (ny) 

3.2.3. Principer vid analysen 

I analysen följde jag de principer som Nyström redogör för. Detta innebar att bindningar 

mellan, men också inom, makrosyntagmer markerades, om de ingående leden återfanns i olika 
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satser. Liksom Nyström strävade jag också efter att hålla ihop nominalfraser. Även verbfraser 

hölls stundtals ihop. Dessutom påträffades vid några tillfällen hela satser vilka ingick i en 

bindning. Som en följd av detta blev en del av konstituenterna långa, och innehöll andra 

bindningar.  

Då ett led vilket kunde förbindas med flera tidigare led påträffades lät jag mig vägledas 

av Nyströms närhetsprincip, vilken innebär att bindningen markeras till det närmaste ledet. 

En annan princip jag följt är att ignorera de flesta formord. I detta lutar sig Nyström mot 

Halliday & Hasan (1976:290) som menar att högfrekventa ord i det allmänna 

språksystemet ger svaga bindningar.  

     Avslutningsvis bör påpekas att det utöver åtföljandet av ovanstående principer är ”det 

subjektiva läsarperspektivet som bestämmer” vilka konstituenter som ingår i en bindning 

(a.a:38). Jag har dock bemödat mig om att följa Nyströms analysmodell så noggrant som 

möjligt och hoppas därför att min undersökning inte skulle ge ett alltför annorlunda resultat 

om den utfördes av någon annan.  

3.2.4. Bindningstyper 

Nyströms modell för referensbindning innefattar tre huvudkategorier: bindningar byggda på 

identitet, bindningar byggda på semantiskt släktskap, samt inferensbindningar. Nedan 

presenteras exempel på varje enskild bindningstyp ur det analyserade materialet. Min 

framställning bygger i huvudsak på (a.a:40 ff).  

Identitetsbindningar 

Identitetsbindningar är en kategori som omfattar åtta olika bindningstyper, vilka alla – utom 

typen delidentitet – är bindningar mellan ord och uttryck som syftar på samma referent.  

Identitet (id)  

Till typen rena identitetsbindningar fördes referenter med identisk denotation som återkom i 

identisk form. Dock tillät jag liksom Nyström växling mellan bestämd och obestämd form, 

växling mellan subjekts- och objektsform hos pronomen, samt olika tempus för samma verb.  

 

Exempel 1, hämtat ur Aftonbladet. 

 

 (16)  - Kom till mig,   
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 (17)  jag har viktig information, 

              id (16) 

Modifierad identitet (mi)  

Modifierad identitet markerades vid olikformade syftningar på samma referent. Det kunde 

röra sig om en ordklassväxling, eller så varierade bestämningarna kring ett huvudord.  

 

Exempel 2, hämtat ur Svenska Dagbladet. 

 

 (22) Strax efter klockan 19 på kvällen greps en man med nordiskt utseende som senare 

   kunde identifieras, skriver TT. 

 (26)  Polisen meddelade kort efter gripandet av mannen att det fanns anledning att misstänka 

                                                                            mi (22) 

  att det fanns en bomb på ön. 

Delidentitet (di) 

Som ovan nämnts syftar de båda begreppen som ingår i en bindning baserad på delidentitet 

inte på samma referent. Istället bygger bindningen på att referenterna är delvis identiska, 

något som syns i ordens form. Som delidentitetsbindning identifierades bindningar mellan 

referenter där ett led i ett sammansatt ord var identiskt med ett led i en annan referent, eller 

med hela referenten.  

 

Exempel 3, hämtat ur Expressen. 

 

 (5) Den lilla skogsklädda ön Utöya några mil norr om Oslo har i över 50 år varit ett  

sommartillhåll för barn och ungdomar som är politiskt aktiva inom norska Arbeiderpartiet.  

[…] 

(8)  Men mellan talen pågår även traditionella sommarsysselsättningar, 

                                                                                           di (5) 

Pronominalisering (pr) och antecedent (an) 

Då ett huvudord ersattes med ett pronomen markerades pronominalisering. En återgång till 

huvudordet i fråga innebar ett fall av antecedens. Till pronominaliseringsbindningarna 

räknade jag liksom Nyström även användningen av olika pronomen för samma referent, samt 

pronominalisering genom adverb.  
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Exempel 4, hämtat ur Aftonbladet.  

 

(7) Flera av deltagarna hade åkt samma färja ut till ön ihop med mannen, klädd i blå tröja och 

   polisemblem.     

(8) Enligt uppgift ska han ha sagt att han var på väg ut för att utföra ett rutinuppdrag efter 

                                               pr (7) 

terrorangreppet i Oslo. 

Ellips (el) och återställning (ås)  

Vid ellips stryks ett led därför att det kan underförstås. Vid återställning återinsätts ledet.  

 

Exempel 7, hämtat ur Aftonbladet. 

 

 (23)  - Jag trodde att det var ett sjukt skämt.  

(25)     ”Tänkte på min familj” 

               el (23)  

[…] 

(27)  Jag hittade ett skjul och hörde samtidigt skott och skrik hela tiden.  

              ås (25) 

Synonymi (sy)  

Synonymibindningar identifierades då olika huvudord användes för att syfta på samma 

referent.  

 

Exempel 8, hämtat ur Dagens Nyheter. 

 

 (19)  Polisen misstänkte i ett tidigt skede att det fanns sprängmedel på Utöya.  

(20)  Efter att ha sökt igenom området fann man sent i går kväll en bil fylld med sprängmedel 

                                                           sy (19) 

som troligtvis tillhörde den gripne mannen, rapporterar NRK. 

Bindningar byggda på semantiskt släktskap 

Liksom gruppen identitetsbindningar omfattar Nyströms kategori för bindningar byggda på 

semantiskt släktskap även den åtta bindningstyper. Bindningarna inom denna kategori bygger 

på att referenterna står i någon etablerad semantisk relation till varandra. Kategorin innehåller 

dels två ganska sällsynta bindningstyper, kontrast och komparation, dels sex vanligt 
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förekommande bindningstyper som bygger på att referenterna tillhör samma semantiska 

familj. Dessa sex bindningstyper kan alla kallas för extensionella bindningar och har det 

gemensamt att bindningarna går antingen mellan över- och underordnade referenter eller 

mellan sidoordnade referenter.  

Kontrast (kn)  

Nyström identifierar två typer av kontrastbindningar. Den första typen utgörs av en negation. 

Nedan visas den andra typen, vilken utgörs av bindningar mellan referenter som delar vissa 

semantiska egenskaper vilket gör att vi uppfattar dem som besläktade.  

 

Exempel 10, hämtat ur Expressen. 

 

(26) Nicoline Bjerge Schie var kvar i tältlägret på andra sidan ön med några vänner när de plötsligt hörde 

hur någon sköt och att flera personer skrek: 

   […] 

 (33)  Skräckslagna ungdomar skickade desperata sms till anhöriga på fastlandet där de vädjade 

                    kn (26) 

  om hjälp. 

Komparation (ko)  

Komparation är en bindning som Nyström markerar mellan olika komparationsgrader av 

samma adjektiv. Bindningstypen förekom inte i det analyserade materialet.  

Hyponymi (ho) – Hypernymi (hn) – Co-hyponymi (ch) 

Till dessa bindningstyper fördes bindningar mellan referenter vars relation till varandra 

baserades på över-, under- och sidoordning inom samma semantiska familj. 

Hyponymibindning innebar att det senare ledet var underordnat det första, och vid hypernymi 

uppträdde det motsatta förhållandet. Co-hyponymi markerades då två referenter ingick i en 

överordnad referent.  

 

Exempel 11, hämtat ur Expressen. 

 

 (5) Den lilla skogsklädda ön Utöya några mil norr om Oslo har i över 50 år varit ett  

sommartillhåll för barn och ungdomar som är politiskt aktiva inom norska Arbeiderpartiet. 

(6) Det här året inleddes lägret, arrangerat av Arbeiderspartiets ungdomsförbund AUF, i  
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                                                                                                       ho (5) 

tisdags 

Specificering (sp) – Generalisering (ge) – Co-specificering (cs) 

Specificering och generalisering förhåller sig till varandra som hyponymi till hypernymi. 

Dock kan vid en specificeringsbindning den mindre delen inte lösgöras från den större. Därför 

markerades specificering då minskningen gick från en homogen mängd till en av dess 

delmängder eller från en helhet till en av dess delar.  

 

Exempel 13, hämtat ur Expressen. 

 

 (2)  Den falske polismannen Anders Behring Breivik jagade ungdomarna över hela ön  

   […] 

 (4)  - Vi gömde oss i en klippskreva, skotten ven rakt över huvudet på oss och vi såg folk bli 

                                                     sp (2) 

  skjutna, säger Nicoline Bjerge Schie, 21, till Expressen. 

Inferensbindningar 

Kategorin inferensbindningar innehåller endast en bindningstyp, som dock hamnar i en egen 

kategori eftersom den skiljer sig så distinkt från de andra bindningarna. Grundvillkoret för en 

inferensbindning är att referenterna är relaterade i vår gemensamma erfarenhet.  

Inferens 

Enligt Nyström bygger sambandet mellan referenterna i en inferensbindning på ett släktskap 

som inte är entydigt i språksystemet utan snarare konstruerat i texten. Vidare måste läsaren 

själv bygga in sammanhang i texten, antingen genom ”tidigare erfarenhet eller med hjälp av 

information som kan hämtas ur texten” (a.a:156).  

 

Exempel 14, hämtat ur Expressen.  

 

(21)  Först trodde ungdomarna att det rörde sig om något ljud utifrån  

(22)  – sedan insåg de att det handlade om skott som kom från det angränsande rummet. 

(23) Jag sprang rakt ut ur huset och möttes av tre blodiga personer som låg livlösa på markan, säger Jaran 

       in (22) 

 Berg. 
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Sambandet mellan de två markerade leden ovan är menar jag konstruerat i texten, och detta 

samband är av sådant slag att jag som läsare för att uppfatta bindningen måste ta hjälp av 

informationen som kommer till uttryck i det första ledet, eller i hela den makrosyntagm i 

vilket det uppträder.   

3.2.5. Friläggandet av ledfamiljer 

Då textens alla bindningar identifierats enligt analysmodellen ovan frilades så kallade 

ledfamiljer. Dessa utgörs av de ”längsgående sammanhangskedjor” som de parvis förbundna 

referenterna skapar i texten (a.a:69). Vid identifieringen av ledfamiljerna följde jag 

”bindningsrelationernas väg i texten” oavsett vilka bindningar som förelåg mellan 

referenterna (a.a:69). Då en del av texternas nya referenter ”inte [presenterades] som nya utan 

som givna mot bakgrund av en eller flera tidigare referenter” (ibidem), hände stundtals att 

avgränsningen av ledfamiljer blev en subjektiv bedömningsfråga.  

3.2.6. Olika typer av ledfamiljer 

De ledfamiljer som identifierades namngavs och delades in i kategorier utefter deras täthet 

och räckvidd i texterna. Även i fråga om detta följde jag Nyström, som efter täthet och 

räckvidd delar in ledfamiljer i tre typer: centrala ledfamiljer, tematiska ledfamiljer och 

bakgrundsledfamiljer. Till de centrala fördes sammanhangskedjor som ”har lång räckvidd i 

texten och [där] led i familjerna förekommer med relativt stor täthet” (a.a:70). Till de 

tematiska förde jag familjer vars referenter ”refereras till vid några tillfällen, men förlorar 

sedan aktualitet” (a.a:124). Till den sista kategorin, bakgrundsledfamilj, fördes familjer vars 

led aktualiseras med ”lång räckvidd och glesa förekomster mellan referenterna” (a.a:75).  

3.3 Berättelsestruktur 

Som nämnts i inledningen på kapitlet är det schema för analys av berättelsestrukturen jag 

använder mig av det som utvecklats av Labov & Waletzky (1967). Schemat, som innehåller 

sex kategorier, ses ”ofta som universellt giltig[t] för muntliga berättelser som bygger på egna 

erfarenheter”, skriver Ledin (Ledin, 1993:39). Det har dock även tidigare applicerats på 

nyhetstext, bland annat av Ledin i det arbete jag stödjer mig på, men också av Bell (1991).  

Nedan presenteras de sex kategorierna samt hur jag låtit de frågor som kopplas till varje 

kategori låtit vägleda mig vid identifieringen av kategorierna i det analyserade materialet.  
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     Schemat består av följande sex kategorier (Labov, 1972:370). De svenska beteckningarna 

för kategorierna är Adelswärds (1991:75): 

 

1. Abstrakt (abstract) 

2. Orientering (orientation) 

3. Förveckling (complicating action) 

4. Värdering (evaluation) 

5. Upplösning (result or resolution) 

6. Slutvinjett (coda) 

 

Enligt Labov kan alla kategorier utom den sistnämnda, slutvinjetten, ses som svar på följande 

underliggande frågor (Labov, 1972:370): 

 

1. Abstrakt: vad handlade detta om? 

2. Orientering: vem/vilka, när, vad, var? 

3. Förveckling: vad hände sedan? 

4. Värdering: och?/än sen? 

5. Upplösning: vad hände slutligen? 

 

Kategorin slutvinjett svarar enligt Labov inte på någon av de ovanstående frågorna (Labov, 

1972:370). Istället signalerar den att berättelsen nått sitt slut (Labov, 1972:365). Detta görs 

genom att berättaren återför perspektivet till nutid (Labov & Waletzky, 1967:39). 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. Resultatredovisningen har strukturerats 

på fem avsnitt. I det första, 4.1, presenteras en översikt över berättelsestrukturen i samtliga 

tidningar. Efter detta följer fyra avsnitt, 4.2–4.5, där berättelsestrukturen och 

ledfamiljsstrukturen i de fyra tidningarna för sig redovisas. För varje tidning inleds 

resultatredovisningen med en kort beskrivning av berättelsestrukturen. Efter denna följer en 

redovisning av ett urval av de ledfamiljer som identifierats genom referensbindningsanalysen. 

Ledfamiljerna redovisas i tablåform. Anledningen till att endast ett urval av dem presenteras 

är att det skulle vara för utrymmeskrävande att redovisa dem alla. För en redovisning av alla 

ledfamiljer hänvisas till figurer sist i avsnitten.  
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Avslutningsvis återfinns i varje avsnitt en sammanfattning av hur på olika vis ett 

samband mellan berättelsestruktur och ledfamiljer yttrar sig i den aktuella artikeln. 

4.1 Berättelsestruktur i de fyra tidningarna 

Det kunde snabbt konstateras att kvällstidningarnas berättelser med få undantag följde 

berättelseschemat. Även morgontidningarna, som uppvisade en mer komplex 

berättelsestruktur där flera av kategorier återkom genom texterna, följde i huvudsak schemat 

inledningsvis. Så inleddes till exempel alla texter med rubrik och ingress vilka identifierades 

som abstrakt, följt av en orientering i vilken varierande grad av bakgrundsinformation gavs. 

Med undantag för Expressen, där en separat händelse samt en värdering vilka föregick 

förvecklingen identifierades, kunde i alla tidningar också efter orienteringen ett avsnitt 

förveckling i vilket skottlossningen avhandlades identifieras. I morgontidningarna kodades 

även andra händelseförlopp vilka tog plats på Utöya som förveckling.  

     Värderingen är en kategori genom vilken berättaren söker undvika frågan ”än sen?” hos 

lyssnaren (Labov, 1972:366), och i alla tidningar följde på det avsnitt förveckling som 

avhandlade skottlossningen ett avsnitt där något kring detta händelseförlopp lyftes fram som  

anmärkningsvärt. Labov & Waletzky har påpekat hur i de flesta berättelser värderingen har 

funktionen att utgöra ”den punkt där förvecklingen nått sin kulmen”, och på så vis skilja 

förvecklingen från upplösningen (Labov & Waletzky, 1967:34–35). Som framgår av 

redovisningen av berättelsestrukturen i Expressen (kap 4.2) och Svenska Dagbladet (kap 4.5) 

var detta ett fenomen som påträffades i det analyserade materialet.  

     Som ovan nämnts återfanns i Expressen också en värdering vilken föregick avsnittet 

förveckling. Även morgontidningarna innehöll värderingar på andra positioner i schemat. Att 

värderingar kan vara spridda genom hela berättelsen är också något som påpekats av Labov 

(Labov, 1972:369). En värdering behöver inte heller röra själva händelseförloppet, utan kan 

till exempel vara av sådan natur att den ”röjer berättarens inställning till berättelsen genom att 

den relativa vikten av vissa av berättelsens komponenter gentemot andra understryks” (Labov 

& Waletzky, 1967:37). Nedanstående makrosyntagm ur Svenska Dagbladet utgör enligt min 

mening ett exempel på en sådan värdering.  

 

(16)  Den norska polisen ville i går inte uttala sig om mannens identitet (ms 23).  
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     Till kategorin slutvinjett fördes makrosyntagmer i vilka perspektivet växlade från 

berättelsens preteritum till textens nu. Hit hörde bland annat makrosyntagmer i 

morgontidningarna i vilka det redogjordes för det läge polisutredningen befann sig i vid 

textens tillkomst. 

4.2 Expressen  

4.2.1 Berättelsestruktur 

(R–4) Abstrakt: händelseförloppet sammanfattas med kategorierna orientering (ms 1), 

förveckling (ms 2) och upplösning (ms 3). Därefter avslutas avsnittet med en värdering (ms 

4).   

(5–13) Orientering: inleds med en presentation av lägrets historia och när det startade 

detta år i ms 5–7. I ms 8–9 presenteras sedan hela den grupp ungdomar som befann sig på 

ön och vad de ägnade sig åt innan en del av dem samlades i lägersalen. Genom att läsaren 

förflyttas framåt i tiden till i går eftermiddag presenteras sedan denna utgångssituation för 

berättelsen i ms 11. Slutligen introduceras Breivik genom en parallellhandling i vilken 

hans ankomst till AUF:s vaktkur på andra sidan vattnet avhandlas (ms 12–13).  

(14–15) Händelse: i vad jag kodat som en händelse som tillfogats introduktionen av 

Breivik berättas hur nyhetsaktören Sondre Selstad Amundsen, 19, mötte Breivik på 

fastlandet.   

(16–17) Värdering: genom Sondres uttalande vill skribenten troligen lyfta fram hur 

våldet kan slå till när man minst anar det.  

(19–38) Förveckling: genom en serie scenväxlingar och aktörsbyten återges hur Breivik 

jagade ungdomarna över hela ön (ms 2).  

(39–41) Värdering: att Breiviks polisklädsel gjorde att ungdomarna inte vågade sig fram 

när polisen anlände blir den poäng med berättelsen som skiljer förvecklingen från 

upplösningen.  

(42) Upplösning: Breivik grips.  

(43–44) Slutvinjett: ett uttalande från polisen gällande ett minsta antal döda följs av en 

uppgift från vittnen om att det kan handla om så många som 30 döda (ms 44).   
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4.2.2 Centrala referenter  

4.2.2.1 Ledfamiljer ungdomar, skottlossning och ö 

Utmärkande för Expressens ledfamiljsstruktur är hur textens längsta och tätast förekommande 

centrala ledfamiljer, SKOTTLOSSNING och Ö får sin täthet koncentrerad till avsnittet 

förveckling. Anledningen till detta är att här avhandlas genom scenväxlingar ett 

händelseförlopp vilket kretsar kring olika personers upplevelse av skottlossning. Täta och 

relativt långt förekommande blir i avsnittet därför också tematiska ledfamiljer som bildas av 

referenser till de personer som dras in i händelseförloppet. Till dessa ledfamiljer hör förutom 

ungdomar på ön också en ledfamilj ANHÖRIGA, som uppträder i ms 33–38. Liksom 

Expressen-texten hos Ledin växlar empatin mellan de olika personerna, det vill säga olika 

verb för tankar, förnimmelser och tal uppträder i redogörelsen för deras upplevelser. Även 

syntaktiskt finns likheter, då i skildringen av händelseförloppets progression koordinerade 

verbfraser, tillsammans med koordinerade satser utgör ett vanligt förekommande inslag. Så 

koordineras exempelvis olika verb i varje ms där nyhetsaktören Jaran Bergs flykt ut ur 

lägersalen och vidare upp i skogen beskrivs (ms 23–25). Samordningar av verb uppträder 

också i det vittnesmål som nästa nyhetsaktör i texten, Nicoline Bjerge Schie (ms 4) ger, i ms 

28 och 30. I ms 28 berättar hon hur hon med flera hörde […] ropen ”håll ned huvudet!” och 

såg hur alla sprang, och i ms 30 hur hon med flera såg hur folk blev skjutna och hur andra 

hoppade i vattnet och försökte simma bort.  

Utöver de tematiska ledfamiljer som bildas av referenser till olika ungdomar behålls 

enligt analysen också en central ledfamilj bestående av referenser till ungdomar som var 

samlade i den stora lägersalen när skottlossningen började (ms 1) aktuell genom hela 

texten. Också denna ledfamilj blir tätast på referenter i avsnittet förveckling, där den inte 

endast uppträder i början på avsnittet, utan också vid ett antal tillfällen i ms 26–30, då det 

händelseförlopp som inletts i salen rör sig i Nicoline Bjerge Schies riktning. De två sista 

referenterna inom avsnittet utgörs av folk och andra i ms 30, vilka jag sett som hyponymer 

till referenten alla i ms 28. Ledfamiljen återkommer sedan mot slutet av texten genom 

ledet många i ms 40. Anledningen till att detta led förts till familjen är att referenten är en 

hypernym till Jaran Berg, som i början på förvecklingen visar sig ingå bland ungdomarna i 

salen. Ledet många har förbundits med Jorid Holstad Nordmelan, 20 i ms 36 genom co-

hyponymi.  
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Ledfamiljen SKOTTLOSSNING domineras av nominalfraser syftande på skott och 

verbfraser syftande på skjutande. Dock har till ledfamiljen även förts led som beskriver 

ungdomars reaktion på skottlossningen. Så inledds exempelvis en serie identitetsförbundna 

led med syftning på ungdomars springande genom en inferensbindning mellan sprang i ms 

23 och skott som kom från det angränsande rummet i föregående ms.  

4.2.2.2 Ledfamilj Anders Behring Breivik  

De led som syftar på Breivik uppträder betydligt glesare genom texten än de övriga centrala 

ledfamiljerna. Då vid den sista referensen i ms 42 skribenten har ordet och precis som i början 

av texten nämner Breivik vid namn, har jag låtit bindningen gå till pronominaliseringen han i 

ms 17 genom antecedens.  

4.2.3 Tematiska ledfamiljer 

4.2.3.1 Ledfamiljer hus, samlade och läger 

Att i avsnitten orientering och förveckling den startpunkt på berättelsen som utgörs av 

ungdomarnas församlande i samlingssalen (ms R) återkommer i texten gör att två tematiska 

ledfamiljer HUS och SAMLADE uppträder med gles förekomst i början av texten. Lång och 

gles räckvidd får också en ledfamilj LÄGER, vars led aktualiseras vid fem tillfällen från ms 

1-19. I tablå 1 och 2 nedan visas de led som ingår i ledfamiljerna HUS och SAMLADE.  
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4.2.3.2 Ledfamiljer vågade inte komma fram, gömställen, räddning och polis 

Det nya skede i handlingen som värderingen (ms 39–41) medför ger upphov till fyra korta 

ledfamiljer. En av dem, VÅGADE INTE KOMMA FRAM, introduceras i mellanrubriken (ms 

39). En annan, RÄDDNING, introduceras i den temporala bisats som inleder avsnittet. Ledet 

räddningen i ms 40 har tolkats som syftande på gripandet av Breivik, varför greps i ms 42 

markerats som familjens andra och sista led. Av referenser till polisen bildas också en 

ledfamilj. Det första ledet, de andra polismännen som kom (ms 41) har förbundits med 

predikativet i verbfrasen såg ut som en polisman, ett led i en av textens bakgrundsledfamiljer 

(se tablå 5). Slutligen uppkommer här en ledfamilj GÖMSTÄLLEN, då sina gömställen i ms 

40 kan förbindas med ett sovrum i ett av husen på ön i ms 36 genom hypernymi.  

4.2.4 Bakgrundsledfamiljer 

4.2.4.1 Ledfamiljer tidpunkter, döda och klädd i polisuniform 

Då jag tolkat räddningen som gripandet av Breivik har ledet vid 19-tiden, en och en halv 

timme efter första larmet om skottlossningen i ms 42 förbundits med den inledande bisatsen i 

ms 40 genom synonymi. Textens sista tidsangivelse, Sent i natt (ms 43) får även den 

funktionen att inleda ett nytt avsnitt av berättelsestrukturen. Även om När räddningen till slut 

kom till ön markerats som ny i texten har jag sett de tre tidpunkter som uppträder i slutet av 

texten som ingående i en bakgrundsledfamilj tillsammans med tidpunkterna i början (jfr 

Nyström:73–74).  

Ovan har jag redogjort för några av leden i den mest dominerande 

bakgrundsledfamiljen. I tablåerna nedan visas samtliga led i textens övriga två 

bakgrundsledfamiljer, DÖDA och KLÄDD I POLISUNIFORM.  
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4.2.5 Berättelsestruktur och ledfamiljer 

Som framgått av diskussionen av ledfamiljerna ovan går det att se ett tydligt samband mellan 

dessas utsträckning i texten och berättelsestrukturen. Detta gäller såväl spridningen av ett 

antal långa och glest förekommande tematiska ledfamiljer i textens början, som för det parti i 

texten, förvecklingen, där textens längsta och tätast sammanhållna ledfamiljer, både centrala 

och tematiska tillsammans uppbär det mesta av handlingen.  

I figur 1 visas alla ledfamiljer som identifierats i texten. En del av familjerna anges med 

förkortningar, vilkas innebörd finns redovisade i Bilaga 5. Längst till vänster har avsnitten 

i berättelsestrukturen angetts med kategoriernas initialbokstav. Från dessa utgår en linje 

genom figuren vilken visar gränserna mellan avsnitten. De centrala ledfamiljerna har 

markerats med prickar förbundna med streck, de tematiska enbart med streck och 

bakgrundsledfamiljerna enbart med prickar. 

Figur 1 

  

Berättelse- och ledfamiljsstruktur i Expressens artikel ”Falsk polisman började skjuta när 

ungdomarna var inne i samlingssalen” 
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4.3 Aftonbladet 

4.3.1 Berättelsestruktur 

(R–3) Abstrakt: rubrik ett sammanfattar den förveckling som beskrivs i rubrik två.  

I ms 1–2 intar ungdomarna rollen som subjekt i den orientering och utgångssituation som 

föregår förvecklingen. Avsnittet avslutas med en orientering som samtidigt kan ses som en 

poäng med berättelsen; att Breivik kom med samma båt som ungdomarna (ms 3).  

     (4–8) Orientering: i ms 4–5 presenteras hela den grupp ungdomar som befann sig på ön 

och de aktiviteter som väntade dem där. Ms 6–8 ägnas åt att presentera bakgrunden till 

Breiviks närvaro på ön, det vill säga att han åkt samma färja ut till ön (ms 7) med, som nu 

preciseras, Flera av ungdomarna.  

(10–18) Förveckling: tar sin utgångspunkt I öns huvudbyggnad (ms 10), där 

ungdomarna samlats. Efter att det i ms 11 beskrivits hur Breivik väntade utanför, 

åskådliggörs genom en serie direkta anföringar från Breivik i ms 12–15 hur han lockade 

offren till sig (ms R2). Därefter beskrivs i ms 16–18 hur han agerade under själva 

skottlossningen.  

(19–40) Värdering: det att nyhetsaktörerna Kurt Franzén och Elise, 15, båda tack vare 

sina gömställen överlevde skottlossningen blir poängen med förvecklingen.   

(41–43) Slutvinjett: inleds med en uppföljning på värderingens tema kring både Kurt 

och Elises överlevnad i ms 41, och avslutas med en avslutande kommentar från Kurt 

Franzén, i ms 42–43. 

4.3.2 Centrala ledfamiljer 

Aftonbladets ledfamiljsstruktur visar en fördelning av ett fåtal ledfamiljer som avlöser 

varandra i långa och täta sammanhangslinjer genom texten. Dels utgörs de olika avsnitten i 

berättelsestrukturen av episoder i vilka personreferenter spelar huvudrollen, dels koncentrerar 

sig de flesta av referenterna i de centrala ledfamiljerna SKOTTLOSSNING och Ö till 

avsnittet värdering.  
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4.3.2.1 Ledfamilj mördare 

Störst plats ägnas i abstrakt åt de episoder som sedan bildar orienteringen och förvecklingen 

och som ser Breivik i huvudrollen. Detta gör att den centrala ledfamilj jag döpt till 

MÖRDARE blir den dominerande ledfamiljen genom de tre första avsnitten av texten.  

Intressant att notera är att i den andra rubriken förekommer en hopning av ett tillstånd – 

var utklädd till polis, och ett händelseverb – lockade offren till sig. Detta är dock enda 

gången en sådan hopning av konstituenter av olika karaktär förekommer i texten, varför 

Aftonbladet inte uppvisar samma påfallande syntaktiska likheter med Ledins resultat som 

Expressen. Berättartekniskt återfinns dock i introduktionen av Breivik i orienteringen en 

likhet med Aftonbladet hos Ledin i det att journalisten här visar hur hen men inte 

nyhetsaktörerna vet vad som ska hända (ms 6).  

4.3.2.2 Ledfamiljer skottlossning och ö 

Handlingen i avsnittet värdering utgörs till en början av ett vittnesmål om ungdomarnas 

reaktion på skottlossningen, förmedlat av avsnittets främsta huvudrollsinnehavare Kurt 

Franzén, i ms 20–24. Därefter följer ett parti ms 28–34 där Kurt med fleras tid inne i ett skjul 

avhandlas. Denna uppdelning av handlingen för med sig en tät aktualisering av led vilka kan 

bindas till en ledfamilj SKOTTLOSSNING i ms 20–24, följt av en tät aktualisering av led i 

ledfamiljen Ö i ms 26–35. Till ledfamiljen SKOTTLOSSNING har här till att börja med förts 

ledet panik i ms 21, detta genom en identitetsbindning till det led som i ms 18 har samma 

denotation. Ledet panik i ms 18 har i sin tur en inferensbindning till sköt i samma ms. Till 

ledet panik i ms 21 har det i efterföljande sats förekommande ledet sprang ut förbundits 

genom inferens. En inferensbindning har också markerats mellan sprang ut och den 

interrogativa bisatsen i ms 22. Innan en sista referens till panik uppträder i ms 24 

pronominaliseras bisatsen i ms 22.  

En starkt bidragande orsak till att ledfamiljen ö ser en täthet på referenter i avsnittet är 

att jag låtit referenten ett skjul (ms 9) som uppträder i ett tätt band i ms 27–33 ingå i 

familjen. Anledningen till detta är att referenten när den uppträder i ms 21 setts som 

förbunden med skogen i samma ms genom specificering, och inte som förbunden med ett 

skjul i ms 9 genom identitet. En annan lösning vore förstås att låta referenten bilda en egen, 

tematisk ledfamilj. Här har jag dock resonerat som så att ett skjul normalt denoterar en 

väldigt enkel byggnad.  
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4.3.3 Tematiska ledfamiljer 

4.3.3.1 Ledfamiljer kursgård, samlade, lyssna, nyhet, explosion och Oslo  

Sett till antalet ledfamiljer domineras texten av glest förekommande tematiska sådana. Bland 

dessa uppträder bland andra i början av texten ledfamiljerna KURSGÅRD, SAMLADE, 

LYSSNA, NYHET, EXPLOSION och OSLO. Dessa ledfamiljer aktualiseras alla vid varje 

tillfälle som berättelsens utgångspunkt, ungdomarnas församlande i den stora kursgården på 

Utöya (ms 1), avhandlas i olika avsnitt av berättelsestrukturen, i ms 1, 10 och 20.  

4.3.3.2 Ledfamiljer gömma sig, tacka och vid liv 

Av de ledfamiljer som uppträder med gles spridning i textens andra halva kan GÖMMA SIG, 

TACKA och VID LIV nämnas. Dessa ledfamiljer utgör alla viktiga inslag i utformandet av 

poängen i avsnittet värdering. Längs räckvidd får ledfamiljen GÖMMA SIG, vars referenter 

uppträder dels i samband med Kurt med fleras flykt ut från kursgården i ms 21–26, dels i 

samband med Elises flykt ut från densamma, i ms 38. Att starten på händelseförloppet i slutet 

av texten återigen avhandlas från en ny nyhetsaktörs synvinkel gör att det att tydligt markera 

vändpunkter kan sägas utgöra ett andra berättartekniskt grepp texten har gemensamt med 

Ledins analys av Aftonbladet.  

4.3.3.3 Ledfamiljer ungdomar 

Av referenser till värderingens huvudrollsinnehavare Kurt Franzén, vi och Elise bildas täta 

tematiska ledfamiljer. Resterande ledfamiljer ungdomar får lång och gles räckvidd. Dels 

uppträder en grupp jag kallar UNGDOMAR och som består av referenser till dem som 

samlades i kursgården. Dels har en ledfamilj HUNDRATALS UNGDOMAR identifierats, till 

vilken förutom de båda referenser till alla ungdomar som uppträder i ms 4 och 6 också förts 

omnämnanden av ungdomar vilka enligt texten inte helt entydigt befann sig i kursgården då 

händelseförloppet tog sin början. Till dessa ungdomar hör dels ett vittne och vittnen i ms 15 

respektive 17, dels ett antal referenter som nämns i samband med de båda flyktscenarion som 

utspelas i avsnittet värdering.  
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4.3.4 Bakgrundsledfamiljer 

4.3.4.1 Ledfamilj offer 

Textens enda bakgrundsledfamilj bildas av referenser till offer för attentatet. Ledfamiljen får 

en jämn spridning genom texten. Referenterna uppträder i de båda rubrikerna, i förvecklingen 

(ms 18), samt i textens sista avsnitt, där mellanrubrikens substantiverade adjektivfras innebär 

en synonym till offren i ms R2.  

4.3.5 Berättelsestruktur och ledfamiljer 

Som ovan nämnts är Aftonbladet till sin helhet fokuserad på ett fåtal personreferenter, kring 

vilka det mesta av handlingen kretsar i de olika avsnitten av berättelsestrukturen. Övriga 

ledfamiljer med lång räckvidd och tät förekomst turas om att vara täta på referenter i avsnittet 

värdering.  

Även textens glesare ledfamiljer får en utsträckning i texten vilket har ett samband med 

berättelsestrukturen. Till dessa hör bland annat ledfamiljer som bildas då episoder från 

abstrakt återkommer i brödtexten. 
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Figur 2 

 

Berättelse- och ledfamiljsstruktur i Aftonbladets artikel ”Så lurade mördaren sina offer”  

 

 

 
 

4.4 Dagens Nyheter 

4.4.1 Berättelsestruktur 

(R–3) Abstrakt: efter en rubrik som signalerar att det att Minst tio dödades på Utöya är textens 

huvudpoäng, avhandlas dagens båda attentat i ms 1 och 2. Avsnittet avslutas med en 

slutvinjett i vilken de båda attentatens relevans för nuet anges med perfektform på verbet (har 

gripits). 

(4–5) Orientering: i ms 4 anges tid och plats för nyhetsaktören Breiviks intrång på ön. I 

ms 5 backas bandet och hur intrånget skedde presenteras. 

(6–8) Förveckling: i ms 6 bryts den normalsituation som konstruerats i föregående ms, 

då Breivik visar sig ha ett annat syfte med sin tur ut till ön än det han angett. Ms 7–8 

beskriver ungdomarnas flykt undan skottlossningen.  
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(9) Värdering: att en del av ungdomarna inte kom undan blir poängen med  

förvecklingen.  

(10) Upplösning: det minsta antal döda som blev resultatet av skottlossningen. 

(11) Förveckling: händelseförloppet fortsätter med att en insatsstyrka skickades till ön. 

(12) Upplösning: gripandet av Breivik innebär avslutningen på förvecklingen. 

(13–14) Slutvinjett: polisen får uttala sig om gripandet av Breivik, som de misstänker är 

inblandad i båda händelserna (ms 13). I samma ms tillfogas också att de förmodar ett 

samband mellan attentaten. I ms 14 avslutar sedan tidningen redovisningen av polisens 

utredning kring Breivik med att uppge att polisen ännu inte vet om han agerat ensam.  

(17–18) Värdering: Jens Stoltenberg får ordet för att dels uttala sig om hur händelsen 

som sådan bör betraktas (ett angrepp på oskyldiga, ms 17), dels uttala sig om det kritiska 

läget för de överlevande och vikten med att trösta de anhöriga (ms 18).  

(19) Förveckling: polisens misstanke om sprängmedel innebär en ny förveckling. 

(20) Upplösning: en bil fylld med sprängmedel hittades senare. 

(21–26) Värdering: inleds med ett tankereferat från Jens Stoltenberg i vilket han befarar 

fler döda än de tidigare nämnda, något som sedan bekräftas genom uppgifter från 

ögonvittnen (ms 22). Efter att i ms 23 använda vapen avhandlats avslutas sedan avsnittet 

med att Ung Vänsters tidigare ordförande Ali Esbati får uttala sig både om våldets 

konsekvenser (ms 25), och om det särskilt tragiska med offrens låga ålder (ms 26).  

(27–29) Slutvinjett: risken att svenskar fanns på ön kommenteras genom att SSU:s 

förbundsordförande Mattias Vepsä får uttala sig om att de undersöker just nu (ms 29) om 

så är fallet.  

(30–31) Orientering: ger information om det antal ungdomar som ska ha befunnit sig på 

ön när skottlossningen utbröt (ms 30), samt Utöyas belägenhet (ms 31).   

4.4.2 Centrala ledfamiljer 

4.4.2.1 Ledfamiljer polisklädd man och ungdomar  

Karakteristiskt för fördelningen av referenterna i de centrala ledfamiljerna i tidningen är att de 

blir tätt lokaliserade till ett varsitt parti av texten. Brödtexten inleds med två episoder, 

orienteringen och förvecklingen i vilka en central ledfamilj bildad av referenser till Breivik 

respektive referenter i en central ledfamilj UNGDOMAR spelar huvudrollen. Till den senare 

har förts referenser till alla ungdomar utom sådana som denoterar offer för attentatet, vilka 
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bildar en tematisk ledfamilj DÖDA. Viktigt att påpeka gällande referenserna till Breivik är att 

de olikformade sådana som återfinns i olika avsnitt av berättelsestrukturen fått bestämma 

bindningarna istället för närhetsprincipen. Ett exempel på detta synsätt är hur inledningsvis en 

man utklädd till polis i ms 4 förbundits med referensen i avsnittet orientering och förveckling 

i ms 1 istället för till referensen i slutvinjetten i ms 3.  

4.4.2.2 Ledfamiljer skottlossning, ö och tidpunkter  

I de uttalanden som dominerar resten av texten fokuseras olika aspekter av skottlossningen på 

ett sådant sätt att även här centrala ledfamiljer blir täta på referenter i varsina avsnitt av 

berättelsestrukturen. I värderingen (21–26) rör det sig om referenter med anknytning till 

skottlossningen, och i slutvinjetten om referenser till Utöya. Ledfamiljen Ö utgör sedan också 

huvudfokus för den orientering som avslutar texten. I tablå 1 visas bindningarna inom 

ledfamiljen SKOTTLOSSNING. Som framgår av tablån uppträder i varje ms 22–25 led vilka 

förts till familjen. I tablån syns också hur ledet båda dåden (ms 3) förts till ledfamiljen. Då 

denna referent, vilken sedan också uppträder genom synonymen båda händelserna (ms 13) 

har samma relation till den verbfras som denoterar attentatet i Oslo i ms 2 har ledet förts också 

till ledfamiljen EXPLOSION (se tablå 2).  

Förutom de ovan redovisade ledfamiljerna bildas också en central ledfamilj av 

referenser till olika tidpunkter. Anledningen till denna skillnad i ledfamiljsstruktur 

gentemot i kvällstidningarna är att texten innehåller fler avsnitt i berättelsestrukturen. Så 

avlöser också ledfamiljen tidpunkter ungdomar i fråga om täthet och blir den centrala 

ledfamilj som i det parti där texten är som tätast på byten av avsnitt i berättelsestrukturen, 

(ms 10–20), dominerar i kraft av antal led.   
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4.4.3 Tematiska ledfamiljer 

4.4.3.1 Ledfamiljer explosion, gripande och läger  

Majoriteten av textens tematiska ledfamiljer utgörs av korta sådana vilka avlöser varandra 

genom de olika avsnitten av berättelsestrukturen. Till dessa ledfamiljer hör också ledfamiljen 

EXPLOSION, vars led samtidigt bildar en familj med lång och gles räckvidd. Familjen 

aktualiseras tätt genom abstrakt och orienteringen (i ms 2–5) för att sedan återkomma då 

slutvinjetten avhandlas, i ms 13. Vid två tillfällen, i slutvinjetten i abstrakt (ms 3) och i 

slutvinjetten i brödtexten (ms 13) aktualiseras två av leden i en ledfamilj GRIPANDE 

tillsammans med led i familjen EXPLOSION. Ytterligare en ledfamilj med lång och gles 

räckvidd i texten är LÄGER.  

4.4.3.2 Ledfamiljer flykt och utfall av flykt och flyktväg 

Nyström har påpekat hur tematiska ledfamiljer typiskt uppträder ”när en huvudperson är med 

om en episod som sedan avslutas” (2000:223). Två ledfamiljer som uppkommer på detta sätt 

är de ledfamiljer jag döpt till FLYKT OCH UTFALL AV FLYKT och FLYKTVÄG, och som 

redovisas i tablåerna 3 och 4.  
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4.4.3.3 Ledfamiljer Jens Stoltenberg och Ali Esbati 

Bland de ledfamiljer som har kort och tät räckvidd återfinns bland annat de två politiska 

företrädarna Jens Stoltenberg och Ali Esbati, som i varsina avsnitt värdering uttalar sig om 

händelsen.  

 

 

 

 

4.4.4 Bakgrundsledfamiljer 

4.4.4.1 Ledfamiljer politisk hemvist och Oslo 

Slutligen har två bakgrundsledfamiljer identifierats i texten. En av dessa har jag valt att kalla 

POLITISK HEMVIST. Familjen består inledningsvis av de två attributen till referenten 

ungdomsläger i ms 1 och 4. Till det senare ledet har attributet i ms 24 förbundits genom 

inferens. En bindning baserad på den gemensamma politiska färgen förenar också det 

sistnämnda ledet med Svenska SSU i ms 27. Då slutvinjetten består av ett uttalande av en av 

denna organisations förbundsordförande blir ledfamiljen tät på referenter mot slutet av texten.  
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Den andra bakgrundsledfamiljen består av referenser till huvudstaden samt dess 

underordnade referent Oslos regeringskvarter (ms 4).  

4.4.5 Berättelsestruktur och ledfamiljer   

Textens centrala ledfamiljer turas om att vara täta på referenter i olika avsnitt av 

berättelsestrukturen. Till de centrala ledfamiljerna hör en ledfamilj tidpunkter vars förekomst i 

texten kan spåras till de många och korta avsnitten av berättelsestrukturen. I de många och 

korta avsnitten avlöser också kort förekommande tematiska ledfamiljer varandra.  

Slutligen ger återkomsten i brödtexten av i abstrakt introducerade episoder upphov till 

ett antal tematiska ledfamiljer med gles förekomst och lång räckvidd.  

Figur 3  

 

Berättelse- och ledfamiljsstruktur i Dagens Nyheters artikel ”Minst tio sköts till döds på ö” 
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4.5 Svenska Dagbladet 

4.5.1 Berättelsestruktur   

(R–7) Abstrakt: inleds med en avhandling av huvudhändelsen attentatet på Utöya i ms R–5. 

Här inflikas dock också att Breivik synts vid attentatet i Oslo (ms 3). I avsnittets två sista 

makrosyntagmer hamnar sedan Breivik åter i fokus. I en slutvinjett uppges att polisen har 

starka skäl att tro att han var inblandad även vid attentatet i Oslo (ms 6), och i en orientering 

berättas hur han tog sig ut till ön (ms 7). Slutligen ryms också i den sista makrosyntagmen en 

poäng genom uppgiften att Breivik talade norska.   

(8–10) Orientering: i ms 8 och 9 presenteras Utöya, lägret och det antal ungdomar som 

befann sig på ön. I ms 10 klargörs vad AUF är för politisk organisation genom en 

jämförelse med den svenska systerorganisationen Svenska SSU. 

(11–14) Förveckling: inleds med uppgiften om att Polisen fick larmet från ön (ms 11). 

Sedan beskrivs hur Breivik kallade […] till sig ungdomarna […] (ms 12), men istället 

började […] skjuta omkring sig (ms 13). Som en följd av detta flyr ungdomarna upp i 

skogen (ms 14).  

(16–21) Värdering: ungdomarnas upplevelse när skottlossningen fortfarande pågick 

(ms 15) avhandlas i en värdering som når sin kulmen genom uppgiften om att polisen tycks 

vara på väg, i ms 21.  

(22) Upplösning: en man med nordiskt utseende grips. 

(23) Värdering: det att polisen i går inte ville uttala sig om mannens identitet väljs av 

skribenten ut som en aspekt av polisens utredning värd att lyfta fram.  

(24–25) Slutvinjett: skribenten avslutar redovisningen av polisens utredning kring 

Breivik med att uppge att polisen kan koppla ihop de båda dåden (ms 24), men att inget 

motiv bakom dem framkommit (ms 25).  

(26–29) Förveckling: polisens misstanke om en bomb på ön (ms 26) och deras senare 

avvaktande av bombteknikernas arbete på ön (ms 27), svarar på frågan vad som hände 

efter det att Breivik gripits.  

 (30–31) Värdering: genom att berätta hur en grupp ungdomar vid lägerplatsen lämnat 

denna när de insett att deras vänner blivit beskjutna (ms 30) poängterar skribenten att fler 

ungdomar än dem som Breivik kallade till sig är inblandade i dramat på ön. I ms 31 låter 

man sedan också läsaren förstå att skottlossningen förmodligen krävde fler offer än de nio 
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som bekräftats genom att berätta att Helikoptrarna gick i skytteltrafik mellan Utöya och 

Ullevål sjukhus.  

(33) Slutvinjett: vid tidpunkten för textens tillkomst var det fortfarande oklart om fler 

gärningsmän var inblandade.  

(34–36) Upplösning: polisens bekräftande av ett antal döda (nio personer, ms 34), 

innebär tillsammans med uppgiften om bombteknikernas fortsatta arbete (ms 36) en 

upplösning på förvecklingen i ms 26-29.  

(37–38) Orientering: nyhetsaktören Emilie Bersaas, 19 år, introduceras.  

(39) Förveckling: Emilie flydde in i en byggnad.  

(40–43) Värdering: Emilies upplevelse inifrån byggnaden avhandlas, där en poäng blir 

ovetskapen om vilka som har klarat sig och vilka som inte har klarat sig (ms 42). Avsnittet 

avslutas, liksom värderingen av förvecklingen i ms 11–14, med att polisens ankomst förs 

på tal (ms 43).  

(44) Upplösning: polisen har anlänt, så Emilie med flera är säkra.  

(45–48) Slutvinjett: inleds med uppgiften att De överlevande ungdomarna tas om hand i 

ett kriscentrum […] (ms 45), och avslutas i ms 48 med ett uttalande om en framtida 

konsekvens av händelsen. Däremellan sammanfattas information inhämtad från 

presskonferensen (ms 47). 

4.5.2 Centrala referenter 

4.5.2.1 Ledfamiljer skottlossning, falsk polis, polis och ungdomar 

Abstrakt inleds med en täthet på referenter ur de tre centrala ledfamiljerna 

SKOTTLOSSNING, FALSK POLIS och Ö. De två tidigare familjerna får sedan en glesare 

fördelning genom brödtexten. I tablå 1 nedan visas de led som ingår i ledfamiljen 

SKOTTLOSSNING.  
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Inom två av brödtextens fyra med blankrad åtskilda avsnitt, ms 8–21 och ms 37–46 avhandlas 

två åtskilda episoder med skottlossning. Däremellan avhandlas i avsnittet ms 22–36 i 

huvudsak polisens utredning senare under kvällen. Detta ger en innehållsstruktur där olika 

tematiska ledfamiljer bestående av referenser till ungdomar turas om att vara täta och långa 

med ledfamiljen polis, som här blir central. Då dessa personreferenter uppträder i varsina från 

varandra grafiskt åtskilda avsnitt yttrar sig här ett samband mellan deras organisation i texten 

och avsnittsindelningen, ett samband Nyström påpekat är troligt mellan styckeindelning och 

referensbindning (se a.a:123–124).  

De ledfamiljer som bildas av referenser till olika ungdomar blir fyra till antalet. I 

förvecklingen och värderingen i ms 11–21 har en ledfamilj jag döpt till UNGDOMAR 

huvudrollen. Den grupp vars upplevelse sedan behandlas av Emilie Bersaas i ms 37–44 har 

setts som identisk med den grupp som introduceras genom ledet lägerungdomarnas i ms 

30. Denna ledfamilj har döpts till LÄGERUNGDOMAR. Utöver de ledfamiljer som bildas 

till referenter ingående i dessa två grupper av ungdomar samt till Emilie Bersaas 

förekommer i texten också en bakgrundsledfamilj DÖDA. 

4.5.2.2 Ledfamiljer tidpunkter och ö 

Ledfamiljerna TIDPUNKTER och Ö blir som tätast på referenter i det textavsnitt där polisens 

utredning behandlas. Ön blir här en huvudaktör i den förveckling (ms 26–29) och upplösning 



 38 

(ms 34–36) som avhandlas inom avsnittet, och tidpunkter ett viktigt inslag i rapporteringen av 

detta händelseförlopps utveckling. Övriga tidpunkter i avsnittet uppträder i varsina av de 

kortare avsnitten av berättelsestrukturen som återfinns i avsnittet. Fyra av tidsangivelserna i 

avsnittet placeras i fundamentet. Två av dem, Strax efter klockan 19 på kvällen (ms 22) och I 

går strax före klockan 22 (ms 34) bildar bakgrund för nya avsnitt av berättelsestrukturen.  

4.5.3 Tematiska ledfamiljer 

4.5.3.1 Ledfamiljer bombattentat, nordisk, norska medier, TT, helikoptrar och 

presskonferens  

Genom hela texten förekommer ledfamiljer vars referenter uppträder i en ms åt gången och 

med ett antal ms mellanrum. I den första halvan uppträder bland annat led i en ledfamilj 

BOMBATTENTAT som mellan abstrakt (ms 3) och slutvinjetten (ms 24) aktualiseras vid sex 

tillfällen. En annan ledfamilj frekvent på referenter inledningsvis är NORDISK, som mellan 

ms 7 och 32 aktualiseras vid sju tillfällen. Med undantag för det attributiva nordiskt som i ms 

23  karakteriserar Breiviks utseende utgörs familjen av attributet norska, som karakteriserar en 

rad referenter i texten. Ledet ingår exempelvis i varje led i en ledfamilj NORSKA MEDIER. 

Liksom ledfamiljen TT består den sistnämnda familjen av tre glest förekommande led.  

De ledfamiljer som i den andra halvan av texten uppträder med ett antal ms mellanrum 

uppkommer båda i samband med polisens förehavanden. Ledfamiljerna HELIKOPTRAR 

och PRESSKONFERENS får båda lång räckvidd då episoder med polisen återkommer i 

texten. I tablåerna 2 och 3 nedan visas leden i dessa två familjer.  
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4.5.4 Bakgrundsledfamiljer  

4.5.4.1 Ledfamiljer greps, AUF/SSU och döda 

Liksom referenser till attentatet i Oslo uppträder både i slutvinjetten i abstrakt (ms 6) och i 

brödtexten (ms 24), uppträder referenser till den avslutning på berättelsen som gripandet 

innebär i slutvinjetten i abstrakt (ms 6) och i brödtextens upplösning (ms 22). Gripandet 

omnämns också i ms 26. Då en sista referens till denna händelse uppträder i ms 47 bildar 

referenserna en bakgrundsledfamilj. Textens övriga bakgrundsledfamiljer, AUF/SSU och 

DÖDA aktualiseras även de i slutvinjetten (ms 48).   

4.5.5 Berättelsestruktur och ledfamiljer 

För det första bör här nämnas förekomsten av en central ledfamilj tidpunkter. Att en sådan 

uppträder även här infriar hypotesen om att en skillnad i tid för pressläggning skulle ge 

upphov till en skillnad i ledfamiljsstruktur mellan kvällstidningarna och morgontidningarna.  

För det andra kan det samband mellan berättelsestruktur och ledfamiljer som i SvD 

också yttrar sig i organisationen av textens handling i olika avsnitt åter nämnas. 

Fördelningen av de tätast förekommande centrala ledfamiljerna bestående av referenser till 

personreferenter får här inte bara ett samband med berättelsestrukturen utan också med 

textens avsnittsindelning. 
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Figur 4. Berättelse- och ledfamiljsstruktur i Svenska Dagbladets artikel ”Falsk polis dödade 

nio på lägret” 

 

 
 

5 Diskussion 

I detta arbete har ledfamiljsstrukturen och berättelsestrukturen i fyra texter om samma 

händelse undersökts. Detta med hypotesen att en skillnad i ledfamiljsstruktur skulle visa sig 

mellan de olika typerna av tidning texterna publicerades i. Undersökningen bekräftade denna 

hypotes, och visade att svaret till den tydligaste skillnaden stod att finna i skillnader i 

berättelsestrukturen. Medan kvällstidningarnas berättelser utgörs av vad som i huvudsak är ett 

åtföljande av Labovs schema, gör morgontidningarna efter att ha åtföljt denna genom halva 

sina texter sedan bruk av fler kategorier. Här syns hur man fram till pressläggningen följt 

utvecklingen under kvällen och valt att i sina artiklar inkludera även sådana vidare händelser 

som man anser har relevans i relation till attentatet på Utöya.  

Tiderna står i båda tidningarna ofta i fundamentet, och Nyström har påpekat ”att 

tematisera ett tidsuttryck är ett vanligt sätt att gå vidare i berättelsen” (a.a:114), vilket i 



 41 

texterna i mitt material blir detsamma som att införa ett nytt avsnitt i berättelsestrukturen. 

Detta fenomen är dock inte något unikt för morgontidningarna, utan förekommer även i 

Expressen, som till exempel då tidningen inleder textens sista avsnitt med att byta scen 

från förvecklingen till värderingen.  

Att som i morgontidningarna olika tidpunkter bildar centrala ledfamiljer där de 

ingående leden samtidigt bidrar till att signalera att ett nytt drag i berättelsestrukturen görs 

torde kunna förekomma i fler nyhetstexter av olika slag, särskilt sådana som precis som 

mina texter rapporterar om ett händelseförlopp innehållande många olika skeenden som 

behöver relateras till varandra.  

5.1 Jämförelse mellan tidningarna 

Något som förenar alla texter är utsträckningen av och funktionen hos några av de tematiska 

ledfamiljerna. I alla texter uppträder i början ett antal tematiska ledfamiljer med gles 

förekomst och lång räckvidd då episoder som introducerats i abstrakt återkommer i 

brödtexten. Dock bildar också referenser till lägret tematiska ledfamiljer med lång räckvidd i 

början av texten både i Expressen och i Dagens Nyheter, och i Svenska Dagbladet bildar 

referenser till Oslo, det attributiva norska, samt till norska medier tematiska ledfamiljer med 

lång räckvidd i texten. Gemensamt för dessa referenter är att de bidrar med information om 

var händelsen eller händelserna ägde rum. 

     Samtidigt som alla tidningar har ovan nämnda spridning av glesa tematiska ledfamiljer 

gemensam, kan vad gäller denna typ av ledfamilj också göras en uppdelning där Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet ställs mot Expressen och Dagens Nyheter. I Svenska Dagbladet 

och Aftonbladet är berättelsen konstruerad kring ett fåtal ledfamiljer bildade av referenser till 

personreferenter, och de flesta övriga ledfamiljerna utgörs av glesa tematiska sådana med gles 

förekomst. Till skillnad från i Expressen och Dagens Nyheter förekommer också sådana 

genom hela texterna, något som i båda fallen kan tillskrivas just det faktum att handlingen i 

många ms i rad rör enskilda personreferenter. Så återkommer kring de båda huvudpersonerna 

Kurt Franzén och Elise referenterna gömma sig, tacka och vid liv i Aftonbladet, och kring 

polisen referenterna helikoptrar och presskonferens i Svenska Dagbladet. I Expressen och 

Dagens Nyheter bildar istället tematiska ledfamiljer ett jämnt och tätt flöde genom texten.  
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5.2 Ledfamiljer och berättelsestruktur 

Sambandet mellan berättelse- och ledfamiljsstruktur visar sig inte bara i förekomsten av 

ledfamiljer som återkommer i olika avsnitt av berättelsestrukturen.  I alla texter bärs 

handlingen i de olika avsnitten upp av en eller flera ledfamiljer med tät förekomst, och byte av 

avsnitt innebär också byte av den uppsättning referenter som för tillfället aktualiseras. Därmed 

visas på ett mer genomgripande plan hur sambandet med berättelsestrukturen kan vara en av 

de ”egenskaper i textens organisation” som Nyström påpekat ledfamiljer samspelar med 

(a.a:62).   

     Slutligen är det intressant att både Aftonbladet och Expressen uppvisar berättartekniska 

grepp som också tidigare påträffats i de båda tidningarna. I Expressen rörde likheterna inte 

bara textens uppbyggnad med ett händelseförlopp i vilket empatin växlade mellan olika 

aktörer som introducerades genom scenväxlingar, utan även likheter i syntaxen påträffades. 

Två artiklar utgör förstås ett väldigt litet antal texter, men de observationer av likheter i syntax 

och innehållsstruktur som gjorts pekar ändå på att tidningen har utvecklat en viss stil som 

måhända gärna tas i bruk just vid dramatiska händelser som denna.  
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Material 

Asplid, Åsa, 2011: ”Falsk polisman började skjuta när ungdomarna var inne i samlingssalen”. 

Expressen 7.23.2011. 

 

Balksjö, Jessica, Henzlert, John, & Strömberg, Maggie, 2011: ”Falsk polis dödade nio på 

lägret”. Svenska Dagbladet 7.23.2011. 

 

Dawod, Nivette & Svanberg, Nina, 2011: ”Så lurade mördaren sina offer”. Aftonbladet 

7.23.2011. 

 

Hökerberg, Jessica, 2011: ”Minst tio sköts till döds på ö”. Dagens Nyheter 7.23.2011. 

Bilagor 

Bilaga 1 

Referensbindning i Expressen 

(R) Falsk polisman började skjuta när ungdomarna var inne i samlingssalen  
           (ny)               (ny)        (ny)        (ny)          (ny) 

 

(1) De var samlade i den stora lägersalen när skottlossningen började.  

 pr (R)   (sy)     mi (R)                         mi (R) 

  

(2) Den falske polismannen Anders Behring Breivik jagade ungdomarna över hela ön  

           sy (R)           an (1)      (ny) 

   

(3) - och minst tio personer befaras ha blivit mördade.  

             ho (2)                                       in (1) 

 

(4) - Vi gömde oss i en klippskreva, skotten ven rakt över huvudet på oss och vi såg folk bli skjutna, säger  

  ch (3)          sp (2)          di (1)                   id (4)    id (4)  ch (4)  in (4) 

    

Nicoline Bjerge Schie, 21, till Expressen.  

         ho (4) 

 

(5) Den lilla skogsklädda ön Utöya några mil norr om Oslo har i över 50 år varit ett sommartillhåll för barn  

                       ge (4)                                  (ny)            (ny)                            (ny) 

 

och ungdomar som är politiskt aktiva inom norska Arbeiderpartiet.  

   in (2)                 (ny) 

 

(6) Det här året inleddes lägret, arrangerat av Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, i tisdags 

      ho (5)         hn (1)                         ho (5)                                

                                                   

(7) och på programmet stod bland annat tal av statsminister Jens Stoltenberg och förre statsministern Gro 

                                                                                                                     (ny) 

 Harlem Brundtland.  

  

(8) Men mellan talen pågår även traditionella sommarsysselsättningar,  

     mi (7)                   di (5)  
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(9) och i går förmiddag ägnade sig de drygt 600 deltagarna åt en volleyboll och fotbollsturnering. 

        ho (6)      in (6)                    in (8) 

 

(10) Var samlade för att prata 

               id (1)            (ny) 

 

(11) När rapporterna om explosionen i Oslo nådde lägret i går eftermiddag samlades dock de flesta ungdomarna 

       (ny) / id (5)            mi (6)           cs (9)        id (10)                ho (9)   

 

 i en stor sal för att prata om vad som hänt. 

        mi (1)       id (10)                pr (11) 

 

(12) Samtidigt anlände Anders Behring Breivik till AUF:s vaktkur på andra sidan vattnet.  

    pr (11)           mi (2)      mi (6)              kn (5) 

 

(13) Han var klädd i polisuniform, visade sin legitimation och förklarade att han var utskickad för att kontrollera  

pr (12)         in (2)             id (13) 

 

säkerheten på lägret på grund av det som hänt i Oslo.  

        id (11)             pr (11) / id (11) 

 

(14) Lägerdeltagaren Sondre Selstad Amundsen, 19, lämnade tillfälligt ön i går eftermiddag. 

                ho (9)            sy (5)      an (12)       

      

(15)  Då mötte han Anders Behring Breivik och såg honom rakt i ögonen. 

 pr (14)   pr (14)           an (13)                            id (13)           sp (13) 

 

(16) - Det är overkligt. 

 

(17) Om han hade haft lust skulle han ha kunnat meja ner oss där och då, säger Sondre till NRK. 

      id (15)            id (17)         sy (3) hn (15) pr (12) id (15)   mi (14) 

 

(18) Mardrömmen på ön började.  

          id (14) 

 

(19) Jaran Berg, 24, var på sommarlägret för första gången i år. 

        ch (17)       mi (13)                                 mi (6)  

 

(20) Han satt inne i den stora samlingssalen i går eftermiddag när han plötsligt hörde flera smällar. 

 pr (19)       mi (11)           an (17)            id (20)           in (1) 

  

(21) Först trodde ungdomarna att det var något ljud utifrån  

          mi (11)        pr (20)     sy (20)    

 

(22) - sedan insåg de att det handlade om skott som kom från det angränsande rummet.  

    pr (21) pr (21)                sy (21)                          cs (20) 

 

(23) - Jag sprang rakt ut ur huset och möttes av tre blodiga personer som låg livlösa på markan, säger Jaran  

   pr (20) in (22)         ge (22)      in (22)       ho (3)             in (22)      sp (18)          an (23) 

 

Berg.  

 

(24) Han sprang upp i skogen för att gömma sig men hörde snart hur skotten kom närmare igen. 

 pr (23) id (23)   cs (23)                   mi (22) 

 

(25) – Vi sprang vidare och då såg jag ett tiotal personer ligga döda på en stig, säger Jaran Berg.  

 hn (24) id (24)    pr (24)      ch (23)           sy (23)      sp (24)     an (25) 

 

(26) Nicoline Bjerge Schie var kvar i tältlägret på andra sidan ön med några vänner när de plötsligt hörde hur  



 45 

            ch (25)                               ge (25)      hn (26) 

 

någon sköt och att flera personer skrek: 

 pr (17) mi (24)          ho (25)       (ny) 

 

(27) - Vi trodde först att någon skojade, 

 pr (26)                     id (26) 

 

(28) men sedan hörde vi ropen ”håll ned huvudet!” och såg hur alla sprang.  

               id (27)   mi (26)    hn (26) id (25) 

 

(29) Tillsammans med 15 andra personer lyckades hon fly till en klippskreva och gömma sig.  

         ho (28)         pr (26) sy (28)      id (4) 

 

(30) - Vi såg hur folk blev skjutna och hur andra hoppade i vattnet och försökte simma bort.  

 hn (29)      ho (28)    id (4)        ho (28)                in (29) 

 

(31) - Skotten gick rakt över huvudet på oss. 

     id (4)              id (30)  

 

(32) Vi var så rädda och visste inte vad vi skulle göra, säger Nicoline Bjerge Schie.  

 id (31)  in (31)          id (32)                      an (29) 

 

(33) Skräckslagna ungdomar skickade desperata sms till anhöriga på fastlandet där de vädjade om hjälp.  

      sy (32)        ch (32)         ch (32)         kn (26)      pr (33) 

 

(34) ”Pappa pappa, jag springer för livet. 

       ho (33)   ho (33)     mi (28) 

 

(35) Det är en kille som skjuter vilt omkring sig här.” skrev en pojke. 

                    sy (26)   in (34)           pr (26)           sy (34) 

 

(36) Lasse Juliussen, 25, var hemma i Nord Odal i Hedmark när han fick ett meddelande från sin fästmö Jorid  

           ch (34)       sp (33)             pr (36)                                                      ch (34) 

 

Holstad Nordmelan, 20, som skrev att hon barrikaderat sig i ett sovrum i ett av husen på ön. 

            pr (36)                    (ny) / ch (23)          an (35) 

  

(37) - Jag har bara kunnat följa nyheterna och hoppas det skulle gå bra, 

 pr (36) 

 

(38) och det gjorde det lyckligtvis, säger Lasse Juliussen till Dagbladet. 

         an (37) 

 

(39) Vågade inte komma fram 

                         (ny) 

 

(40) När räddningen till slut kom till ön var det ändå många som inte vågade sig fram ur sina gömställen  

  (ny) / (ny)                               id (36)       ch (36)                   mi (39)        hn (36) 

 

(41) Eftersom han som sköt såg ut som en polisman visste vi ju inte om de andra polismännen som kom också  

       pr (35) / mi (35)        sy (13)             pr (40)              ch (41) 

 

skulle börja skjuta, säger Jaran Berg. 

                             id (41)             ho (41) 

 

(42) Anders Behring Breivik greps på ön vid 19-tiden, en och en halv timme efter första larmet om   

       an (17)     in (40) id (40)                                   sy (40) 

 

skottlossningen.  
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         id (1) 

 

(43) Sent i natt bekräftade polisen att minst tio personer dödats,  

    ch (42)           hn (41)         id (3)             sy (3) 

 

(44) vittnen uppger dock att det kan röra sig om så många som 30 döda.  

ch (43)                 ge (43) 

Bilaga 2  
  

 

Referensbindning i Aftonbladet 

 

 
(R1) Så lurade mördaren sina offer 

      (ny)        (ny)         (ny)   

 

(R2) Gärningsmannen var utklädd till polis, lockade offren till sig – sedan sköt han  

        sy (R1)                   sy (R1)                sy (R1) / mi (R1)            (ny) pr (R2)  

  

(1) I den stora kursgården på Utöya samlades ungdomarna för att lyssna till nyheten om explosionerna i Oslo.  

                 (ny)                     (ny)   (ny)         hn (R2)    (ny)   (ny)         (ny) / (ny) 

  

(2) Då började massakern.  

   

(3) Mördaren kom med samma båt som ungdomarna.  

   sy (R2)                        (ny)                    id (1) 

 

(4) Hundratals ungdomar från hela Europa hade rest till den lilla ön Utöya. 

    mi (3)                   mi (1) 

 

(5) Det var tänkt att bli fyra dagar av debatt skoj och tal av Norges statsminister Jens Stoltenberg.  

 

(6) Utan att deltagarna själva visste om det hade de en skjutgalen mördare bland sig. 

        sy (4)       di (R2) / mi (3) 

 

(7) Flera av deltagarna hade åkt samma färja ut till ön ihop med mannen, klädd i blå tröja och polisemblem.  

    ho (6)         sy (3)              mi (4)                                  sy (6) / mi (R2)  

   

(8) Enligt uppgift ska han ha sagt att han var på väg ut för att utföra ett rutinuppdrag efter terrorangreppet i 

             pr (7)        id (8)                                                                                      sy (1) /  

Oslo. 

id (1) 

  

(9) Gömde sig i ett skjul 

       (ny)           (ny)    

 

(10) I öns huvudbyggnad hölls ett kort informationsmöte om explosionerna i huvudstaden.  

       mi (7) / sy (1)      in (1)     sy (8) / sy (8) 

 

(11) Utanför väntade den polisklädde mannen. 

  ch (10)                  mi (7) / an (8) 

 

(12) - Kom till mig, 

 sy (R2)    pr (11) 

 

(13) jag har viktig information, 

 id (12)          in (10) 
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(14) kom till mig, 

 id (12) id (13) 

 

(15) det är inte farligt, uppger ett vittne att mannen sagt.  

                                     ho (6)        an (14) 

 

(16) Sedan började han skjuta med automatvapen. 

     pr (15) id (R2) 

 

(17) Vittnen berättar hur han gick runt, runt. 

ch (15)     id (16) 

  

(18) Först sköt han dem han hittade på land. Sedan dem som i panik gett sig ut i vattnet.  

       id (16) id (17)      ho (R2)       in (10)             ch (18)   in (18)                  kn (18)  

 

(19) Norrmannen Kurt Franzén berättar:  

         ch (18) 

 

(20) - Vi samlades inne i en stor lokal för att se på nyheterna och höra mer om det som hänt i Oslo.  

 hn (19) id (1)           sy (10)    in (1)          sy (1)             pr (10) / sy (10) 

 

(21) Plötsligt utbröt panik och folk sprang ut genom dörrar och fönster och in i skogen, säger Kurt Franzén, som 

                 id (18)    ho (20) in (21)                sp (20)             sp (10)                     mi (19)  

 

själv gömde sig i ett skjul tillsammans med flera andra ungdomar.  

      id (9) / sp (21)                                           ch (21) 

 

(22) Han berättar att det tog lång tid innan han förstod vad som hände. 

 pr (21)                  id (22)                 in (21)  

    

 (23) - Jag trodde att det var ett sjukt skämt.  

 pr (22)      pr (22) 

 
(24) Vid 18-tiden spreds uppmaningar på nätet och via sms om att inte ringa någon på ön eftersom flera  

                   ch (23)   ge (21)         hn (24) 

 

personer gömt sig i panik.  

               mi (21)    id (21) 

  

(25)      ”Tänkte på min familj” 

 el (23)         ch (23) 

 

(26) - Det kändes inte säkert att bara gömma sig i skogen. 

                        id (24)       id (21)      

 

(27) Jag hittade ett skjul och hörde samtidigt skott och skrik hela tiden.  

 ås (25)  id (21)                                 mi (18) 

  

(28) Skytten gick förbi på stigen utanför två gånger.  

 sy (18)         cs (27) 

 

(29) Vi låg bara helt stilla och hörde hur han gick förbi, säger  

 hn (27)      pr (28) 

 

Kurt Franzén.  

     an (27) 

 

(30) Han har mest troligt sitt gömställe att tacka för att han fortfarande är vid liv.  

 pr (29)     sy (27)        (ny)       id (29)                       (ny)  
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(31) - Vi satt där inne i tre-fyra timmar. 

 id (29)     pr (30) 

 

(32) Jag tänkte på min familj, min fru och mina barn. 

 pr (30)                              mi (25)   

 

(33) Vi satt därinne och pratade om våra drömmar  

 pr (31)  id (31)                               sp (31) 

 

(34) och vad vi ville med våra liv. 

    id (33)            sp (33) 

 

(35)  Även Elise, 15, har sitt gömställe att tacka.  

    ch (34)   cs (30)          id (30) 

 

(36) Sörjer de döda 

                sy (R2) / kn (30) 

 

(37) Hon var på våning två i församlingshuset när hon hörde skotten. 

 pr (35)     sp (20)                      id (37)         mi (16)   

 

(38) Hon hoppade ner, sprang genom skogen, och hittade med flera andra en stor sten hon kunde gömma sig 

 id (37)  in (37)      in (37)              id (26)        ch (37)        sy (35)                          id (26) 

 

  under.    

 

(39) - Skytten stod på stenen över henne,  

    an (29)             mi (38)        id (38) 

  

(40) hon såg flera döda ungdomar i vattnet, säger hennes far Vidar Myhrer till VG. 

 id (39)       ho (36) / id (36)      in (39)                         ch (40)  

   

(41) Både Kurt Franzén och Elise är glada över att vara vid liv.  

       an (32)            an (40)                                 kn (40) 

 

(42) - Jag sörjer alla de ungdomar som har dött. 

 pr (41)                    sy (36)          kn (41) 

 

(43) Det är svårt att förstå allting, säger Franzén.  

                                                  an (42)    

Bilaga 3 
 

  

Referensbindning i Dagens Nyheter 

 

 
(R) Minst tio sköts till döds på ö 

     (ny)             (ny)            (ny)  

 

(1) Den polisklädda mannen tog sig in på norska Socialdemokraternas ungdomsläger och sköt ihjäl minst tio 

   (ny) / (ny)                                                              (ny) / (ny)        mi (R)     sy (R) 

  

  personer. 

  

(2) Tidigare på dagen exploderade en bomb i Oslos regeringskvarter som krävde minst sju människoliv.  

    in (1)                 (ny)                                 (ny)                                                ch (1)   

 



 49 

(3) En norrman som misstänks vara inblandad i båda dåden har gripits.  

                                   in (1)                                  hn (2)             (ny) 

 

(4) Strax efter bombattentatet i Oslo i går eftermiddag tog sig en man utklädd till polis in på norska  

   in (2) / sy (2)     ge (2)        sy (2)                              mi (1) / mi (1) 

 

Socialdemokraternas årliga ungdomsläger på ön Utöya, utanför Oslo.  

    id (1)       mi (1)                                  sy (R)                id (4)               

 

(5) - Han legitimerade sig som polisman på färjan över och sade att han skulle genomföra en säkerhetskontroll  

   pr (4)      in (4)         id (5) 

 

 med anledning av explosionen, säger ett ögonvittne till Verdens Gang.  

            sy (4)       ch (1) 

 

(6) Men i stället öppnade han eld och sköt vilt mot lägerdeltagarna.  

            id (5)       mi (1)                     hn (5) 

 

(7) Ungdomarna på ön flydde i panik och försökte rädda sig genom att kasta sig i vattnet och gömma sig i  

      sy (6)          sy (4)    in (6)                in (6)                                (ny) / in (4)    

                      

buskage.  

  sp (4) 

 

(8) En del lyckades simma över till fastlandet. 

  ho (7)   in (7)     in (7)            kn (7) 

 

(9) Men för andra var flykten förgäves. 

       ch (8)       in (7)    kn (8) 

 

(10) Minst tio personer dödades i massakern, uppgav polisen på fredagskvällen.   

            sy (9)             in (9)         in (1)                    hn (5)             cs (4) 

 

(11) En insatsstyrka skickades till ön, 

                ho (10)                            id (7) 

 

(12) och strax före klockan 19 kunde en misstänkt gärningsman gripas.  

           cs (10)                           mi (3)                 id (3) 

 

(13) - Vi har gripit en 32 årig norrman som vi misstänker är inblandad i båda händelserna, uppgav norsk polis 

         pr (10)  id (12)              mi (12)         id (13)                                                sy (3)                           an (13) 

 

sent på fredagskvällen och konstaterade samtidigt att de misstänker ett samband mellan skottlossningen på 

             sp (10)                                                           pr (13)                ho (13)  

 

ön och bombattentatet mot regeringskvarteret tidigare under dagen.  

 id (11)          ho (13)                     mi (2)                       mi (2) 

 

(14) Polisen vet inte ännu om mannen agerat ensam.  

 an (13)              ch (13)     mi (13) 

 

(15) På lördagen skulle Norges statsminister Jens Stoltenberg gjort sitt årliga besök på ungdomslägret.  

               ge (14)                (ny)                                    mi (4) 

 

(16) Sent i går kväll talade han till folket.  

        sy (13)        pr (15) 

 

(17) - Det här är ett angrepp på oskyldiga. 

                sy (13)          sy (7) 
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(18) Det viktiga nu är att rädda liv, hjälpa de skadade och trösta de anhöriga, sade statsministern.  

                 pr (16)      in (17)            ho (17)                         ch (17)                   sy (16) 

 

(19) Polisen misstänkte i ett tidigt skede att det fanns sprängmedel på Utöya.  

          id (14)               cs (12)                 (ny)           sy (13) 

 

(20) Efter att ha sökt igenom området fann man sent i går kväll en bil fylld med sprängmedel som troligtvis  

          sy (19)        pr (19)    cs (19)                                        id (19) 

 

tillhörde den gripne mannen, rapporterar NRK. 

         mi (14) / mi (13)                       (ny) 

  

(21) Stoltenberg befarar att det finns fler döda på ön än de tio bekräftade dödsfallen. 

     sy (18)            ch (10)    sy (20)                  sy (10) 

  

(22) Enligt ögonvittnen från lägret ska 25 till 30 personer ha dödats under skottlossningen, uppger norska NRK. 

        ch (21)   mi (15)                ge (21)              id (10)                 mi (13)                         mi (20) 

 

(23) Gärningsmannen ska ha använt sig av automatvapen och handeldvapen. 

           an (6)               in (22) 

 

(24) Ung Vänsters tidigare ordförande Ali Esbati som befann sig på ön vittnade om en mycket kaotisk  

        in (4)                              ch (22)                                         id (21)                         in (22)                                    

 

stämning.  

 

(25) - Jag såg en person som eventuellt var skjuten genom munnen och två personer som låg till synes orörliga,  

 pr (24)                                       ho (22)             in (23)                     ho (22) / in (23) 

 

 säger han till TT.  

                 pr (25) 

 

(26) - Många här är ju barn, sade han. 

ch (25) / pr (24)   in (7)      id (25) 

 

(27) Svenska SSU undersökte sent i går kväll om det kunde finnas svenskar på ön.  

       in (24)                       id (20)                                           in (27)    an (26) 

 

(28) - Det har hänt tidigare år men just i år har vi inte haft någon organiserad resa dit. 

        pr (27)          pr (27) 

                              

(29) Men vi undersöker just nu om någon av våra medlemmar kan ha åkt dit privat, säger SSU:s  

       id (28)       pr (27)            ho (29)                   id (28)                 mi (27) 

 

förbundsordförande Mattias Vepsä.  

                               ch (29) 

 

(30) Runt 700 ungdomar ska ha befunnit sig på ön när skottlossningen utbröt. 

            hn (26)                                            an (29)         id (22)   

 

(31) Utöya ligger strax väster om Oslo, i Tyrifjorden i Buskerud. 

sy (30)                                   id (4) 
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Bilaga 4  
 

 

Referensbindning i Svenska Dagbladet 

 

 
(R) Falsk polis dödade nio på lägret 

  (ny) / (ny)    (ny)   (ny)      (ny) 

 

(1)  Tragedi på Utöya 

                             (ny) 

 

(2)  En man förklädd till polis sköt i går ner ett okänt antal ungdomar på ett sommarläger på ön Utöya, utanför  

   sy (R) /  in (R) /  id (R)  sy (R) (ny)                  ge (R)                                  mi (R)             mi (1)    

   

Oslo. 

(ny) 

 

(3)  Samma man hade observerats vid bombattacken.  

       mi (2)                               (ny) 

  

(4) Efteråt låg livlösa kroppar längs stränderna på ön. 

          in (2)                     sp (2) / sy (2) 

 

(5) Nio personer har bekräftats döda. 

         sp (2)                             in (4) 

 

(6) Polisen har starka skäl att tro att gärningsmannen som greps på ön även var inblandad i bombdådet i Oslo.  

           hn (2)                              mi (3)               (ny)      id (4)                   sy (3) / id (2)  

 

 

(7) Gärningsmannen, som enligt uppgift till norska medier talade norska, var klädd i en poliströja och kom till  

            mi (6)                                                     (ny)                                                  mi (2)    

 

ön i båt.  

id (6) 

 

(8)  På Utöya, strax väster om Oslo i Tyrifjorden i Buskerud, pågick AUF:s sommarläger, 

       sy (7)                           id (6)                (ny) / mi (R)  

 

(9) och 560 ungdomar fanns på ön i går. 

                       hn (5)                    sy (8) id (2) 

 

(10) AUF är den norska motsvarigheten till SSU och den norska statsministern var inbokad som talare på 

         mi (8)           id (7)                                ch (8)              id (10)  

  

  lördagen, enligt TT.  

 ch (9)                (ny) 

 

(11) Polisen fick larmet från ön klockan 17.27. 

           id (6)                          id (9)    sp (9)  

 

(12) Enligt norska NRK:s reporter på plats kallade mannen till sig ungdomarna för att informera om bombdådet  

                    id (10)      ho (7)            in (11)                mi (7)                  mi (9)                                            id (6) 

  

i Oslo, inte långt därifrån. 

   id (8)    pr (11)  

 

(13) Istället började han skjuta omkring sig.    
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                                pr (12)       mi (2) 

 

(14) Ungdomarna flydde upp i skogen och försökte gömma sig.  

      id (12)      in (13)          sp (11)                  in (13) 

 

(15) Norska Hege Haukeland Liadal hade sms-kontakt med ungdomarna när skottdramat fortfarande pågick.  

          id (12)                 (ny)                         id (14)                     ge (11) / in (13)  

 

(16) - Det är flera ungdomar som har tagit beskydd. 

                             ho (15)                       in (14) 

  

(17) En flicka är träffad i armen men har fått hjälp.  

          ho (16)      in (15)  

 

(18) Jag vet inte om ungdomarna vet vad som sker i Oslo samtidigt.  

 pr (15)                   id (15)               pr (12) / id (12)  

 

(19) Skytten är utklädd till polis och går runt fritt på området. 

 sy (13)       mi (7) / ho (11)                                   ge (14) 

 

(20) Men det verkar som att polisen har beredskap och är på väg, 

       hn (19) 

 

(21) de hör helikoptrar, sa hon då. 

 pr (18)   ny (20)     pr (18) pr (15) 

 

(22) Strax efter klockan 19 på kvällen greps en man med nordiskt utseende som senare kunde identifieras,  

                     cs (15)                       id (6)                      hn (15)         sy (19)  

 

skriver TT. 

         id (10) 

 

(23) Den norska polisen ville i går inte uttala sig om mannens identitet. 

   ho (22) / mi (20)          ge (22)                                  sp (22)     

 

(24) Det har framkommit uppgifter som gör att polisen kan koppla ihop händelserna i Oslo och massakern på 

             mi (23)                              sy (18) / id (18)                 in (2) 

 

Utöya. 

sy (19) 

 

(25) Motivet uppges vara högst oklart. 

 

(26) Polisen meddelade kort efter gripandet av mannen att det fanns anledning att misstänka att det fanns en  

 id (24)       cs (22)      mi (22)       mi (22) 

 

bomb på ön.  

(ny)     sy (24) 

 

(27) Klockan 21.30 avvaktade polisen fortfarande bombteknikernas arbete på ön.  

       cs (26)                          id (26)            di (26)        id (26) 

 

(28) Polisen hade då fortfarande inte kunnat ta sig iland på ön 

  id (28)  pr (27)                                                      id (27) 

 

(29) och det fanns inga uppgifter om skadade och döda. 

                                                              ho (21)       ho (21) 

 

 

(30) På flygbilder tagna från en helikopter som norska TV2 visade i sina sändningar syntes lägerungdomarnas  
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                 ho (21)      id (23) / ch (12)                                  (ny)  

 

tältplats och hur den övergetts när ungdomarna fått klart för sig att deras vänner blivit beskjutna.  

 sp (28)                                                 ho (30)                                         ch (30)                sy (13) 

 

(31) Helikoptrarna gick i skytteltrafik mellan Utöya och Ullevål sjukhus, som samtidigt vädjar till allmänheten 

       hn (30)        sy (28) 

 

  om att lämna blod till sjukhuset, säger TT.   

                            id (22)  

 

(32) Norska polisen höll i går en presskonferens i timmen för att uppdatera allmänheten om läget. 

 id (30) / mi (28)     ge (27)               (ny)                                                                             (ny) 

 

(33) Polisen vet ännu inte om det kan finnas fler gärningsmän.  

 mi (32)      ch (32)                                           ch (26) 

 

(34) I går strax före klockan 22 bekräftade polisen att nio personer dödats på ön. 

                 sp (32)                    id (33)          ho (30)     sy (2)  sy (31) 

 

(35) Samtidigt hävdade man att man hade kontroll på läget vid Utöya. 

   pr (34)               pr (34)  id (35)                         id (32) / sy (34) 

 

(36) Polisens bombtekniker arbetade då fortfarande på platsen. 

     ho (34)                          pr (35)                    sy (35) 

 

(37) Emilie Bersaas, 19 år, var en av ungdomarna som deltog i ungdomsmötet på Utöya.  

      (ny)                       ho (30)                         mi (30)                                sy (36) 

 

(38) Emilie Bersaas berättar för Sky News att de diskuterade attackerna i Oslo när hon hörde skott.  

               mi (37)                               (ny)        pr (37)                 sy (24) / id (24)      pr (38)       in (30)  

 

(39) Hon flydde in i en byggnad och gömde sig bakom ett skrivbord. 

        id (38) in (38)         (ny)                                                  (ny) 

 

(40) - Jag kände mig ganska säker där men man vet aldrig, säger hon. 

 pr (39)       in (38)   pr (39)     pr (40)              pr (40) 

 

(41) Hon var kvar i byggnaden när Sky News intervjuade henne på telefon.  

 id (40)                 an (40)             id (38)                      id (41) 

 

(42) - Vi vet fortfarande inte vilka som har klarat sig och vilka som inte har klarat sig. 

         pr (38)                                        ch (42)                                    kn (42) 

 

(43) Sky News frågade om det hade hunnit dit polis. 

     id (40)                 pr (37) ho (34)  

  

(44) - Ja nu hör jag helikoptrar och det är mycket polis här nu så vi är säkra. 

                         pr (41) id (31)                         mi (43)   pr (43)   id (42) mi (40) 

 

(45) De överlevande ungdomarna tas om hand i ett kriscentrum som har upprättats i närheten av ön.  

                          hn (44)                                                                                                                     sy (43) 

 

(46) Förhör pågick i går parallellt med den misstänkte gärningsmannen.  

                        ge (34)                                        mi (26) 

 

(47) Polisen vill inte säga mer om mannens identitet, vilket vapen han ska ha använt eller hur gripandet gick till,  

         mi (44)                       sp (46)                    in (38) pr (46)                                   id (26) 

 

framgick av presskonferensen från polishuset.   
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                       ho (32) 

  

(48) SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland berättar att medlemmarna så snart som möjligt kommer att ges 

                            ho (10)                                                     ch (48) 

  

tillfälle att hedra dem som drabbats.   

                                     pr (42)  

Bilaga 5 

Förkortningar för ledfamiljer i de fyra texterna 

Expressen 

ABB = Anders Behring Breivik 

sl = skottlossning 

unga = ungdomar i salen  

NBS = Nicoline Bjerge Schie 

O = Oslo 

Ap = Arbetarpartiet 

ss = sommarsysselsättningar 

SSA = Sondre Selstad Amundsen 

JB = Jaran Berg 

ivf = vågade inte komma fram 

pol = polis 

Aftonbladet 

ung = ungdomar i kursgården 

hu = hundratals ungdomar 

utkl = utklädd 

kursg = kursgård 

expl = explosion 

O = Oslo 

KF = Kurt Franzén 

mf = min familj 

Dagens Nyheter 

ung = ungdomar 

sl = skottlossning 

pm = polisklädd man 

fouaf = flykt och utfall av flykt 

fv = flyktväg 

pol = polis 

O = Oslo 

ph = politisk hemvist 
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Svenska Dagbladet 

pol = polis 

O = Oslo 

ba = bombattentat 

n = norska 

nm = norska medier 

ung = ungdomar 

lägerung = lägerungdomar 

pk = presskonferens 

EB = Emilie Bersaas 

SN = Sky News 

 
 

 

 

 

 


