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Sammanfattning  

 

22 juli skedde ett terrordåd som skakade hela världen. 77 personer dödades i attentatet där 

ibland många ungdomar. Av dessa omkom 8 personer i bombattentat i regeringskvarteren i 

centrala Oslo och 69 personer på Utöya. Utöya är en ö belägen i norska Tyrifjorden där 

Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF hade sitt årliga ungdomsläger. Studien syftar till att 

undersöka om den blivande minnesplatsen ”Memory Wound” som skall byggas på Sörbråten 

kommer att bli en plats för morbidturism och vilka etiska dilemman som lyfts fram kring 

detta. Sörbråten är en plats i Holö kommun beläget på fastlandet en kilometer från Utöya. 

Forskningsfrågorna syftar till att undersöka om Memory Wound kommer att bli en plats för 

morbidturism och vilka som är de potentiella besökarna. Vidare undersöks även vilka etiska 

dilemman som tas upp om byggnationen på Sörbråten. För att genomföra studien har vi tagit 

hjälp av kurslitteratur som framförallt berör ämnen om morbidturism och etik men även 

centrala begrepp så som att känna tillhörighet till en plats och symbolers roll för skapandet av 

turism. Vidare har det genom en kvalitativ metod gjorts en insamling av egen data i form av 

enkätstudier med 40 respondenter på högskolan i Oslo och två intervjuer med personer som 

idag jobbar aktivt med projektet på Sörbråten. Resultat av studien visar på att minnesplatsen 

troligtvis blir en plats för morbidturism där starka åsikter kring ämnet redan skapat vissa 

etiska dilemman. 

 

Nyckelord: morbidturism, etik, Utöya 

 

  



 

 

 

Förord 
 

Att utföra denna studie har varit en resa med många känslomässiga och lärorika stunder, där 

framförallt lärdomen legat i att historien bakom terrordåden 22 juli måste bli en historia att 

minnas för att motverka terrorism och extrema politiska åsikter. Uppsatsen har skrivits 

mestadels tillsammans genom gemensamma diskussioner, en vidare förklaring på uppdelning 

finns bifogad i bilaga 4.  Vi hoppas att studien på något vis kan bidra med att lyfta historien 

vidare och få någon att återigen reflektera över det omtalade och beskrivande citatet.  

 

“Når en mann kan forårsake så mye ondt, - tenk hor mye kjaerlighet vi kan skape sammen” 

    @uhellet, Twitter 2011-07-23  kl. 01.56 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Mats Nilsson som väglett med tips och råd i vårt 

första vetenskapliga arbete. Vidare vill vi rikta ett tack till Jenny Gregersen för hjälpen med 

översättning och rättning av den norska empiriinsamlingen. Framförallt tack till våra 

respondenter som trots känsliga ämnen har öppnat sina hjärtan och deltagit i vår studie!  
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1. Inledning 

 
I uppsatsens första avsnitt presenteras bakgrunden till studien samt en överskådlig blick om 

ämnen som kommer att beröras. Vidare finner läsaren här problemformulering, studiens syfte 

och de tre forskningsfrågor som studien grundas på. Avslutningsvis finns en disposition där 

ordningsföljden över hela studien förklaras. 

 
 

“...Mange føler at det kan virke brutalt, men det er brutalt! Det som skjedde 22.juli var 

brutalt, og vi må ikke glemme det. Det at minnemerke representerer det åpne sår som aldri vil 

gro mener jeg er en viktig del av norsk historie.”  

Mari Aaby West, Politisk rådgivare, Norske Arbeiderparti 2016-05-13 

 

1.1 Bakgrund  

 

Kvällen den 22 juli 2011 beskrivs som kvällen då hela Norge och stora delar av världen var i 

sorg. Orsaken till detta var precis som citatet ovan beskriver ett brutalt terrordåd som orsakade 

totalt 77 personer livet. Gärningsmannen bakom attacken var Anders Behring Breivik. Breivik 

genomförde attentaten genom att på eftermiddagen den 22 juli 2011 spränga en skåpbil inne i 

centrala Oslo vid regeringskvarteren för att sedan bege sig vidare ut mot Utöya. Utöya är en ö 

belägen i Norska Tyrifjorden cirka en timmes resa från centrala Oslo. Ön ägs av Arbeidernes 

Ungdomsfylking (AUF) som är ett ungdomsförbund för det norska socialdemokratiska partiet 

“Det Norske Arbeiterparti”. AUF hade den 22 juli sitt årliga sommarläger med över 500 

ungdomar som campade på ön. Breivik steg i land på ön under eftermiddagen och hann under 

1,5 timme skjuta 69 människor till döds innan polisen kom till platsen och kunde gripa 

mannen. Många av de som miste sitt liv denna dag var tonåringar. Den totala dödssiffran kom 

att stiga till 77 personer då även åtta personer dödades i bombattentatet inne i Oslo. 

(Thoresen, Jensen, Wentzel-Larsen, & Dyb, 2016) 

 

Sommaren 2017 är tanken att ett minnesmärke som skall hedra offren ska stå klart. Detta 

kommer att placeras på Sörbråten. Sörbråten ligger på fastlandet cirka en kilometer från 

Utöya. Minnesmärket kommer att skapas av den svenska konstnären Jonas Dahlberg och 

kommer att heta ”Memory wound”. Symbolen skall byggas genom att dela en udde i mitten 

för att symboliskt visa upp såret som Breivik skapade genom sitt våld. Minnesmärket har 

redan idag, trots att det ännu inte byggts upp skapat konflikter hos lokalbefolkning i 

närområden till Utöya. Konflikter där det råder delade meningar mellan regeringens beslut 

och lokalbefolkningen angående platsens uppbyggnad och placering. Lokalbefolkningen 

menar att leva så nära monumentet dagligen kommer väcka minnen till liv hos de som var på 

plats den 22 juli 2011. (sverigesradio.se, 2016-03-17) 

 

Vi vet att minnesplatser, kända gravstenar, platser som Ground Zero i New York och 

Estoniamonumentet i Stockholm lockar turister. Vad det är som lockar oss till att resa till 

dessa platser kanske är som Blom och Nilsson (2000) skriver, en längtan efter att ständigt 

finna något nytt och spännande som skiljer sig från mängden och det vanliga livsrummet. Kan 

Utöyas minnesmärke bli en av dessa besökta platser?  

 

 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6391470
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1.2 Problemformulering 

 

Att Utöya tidigare utgjorde en attraktion och även idag utgör en attraktion råder det inget 

tvivel om, men vad krävs egentligen för att något ska betraktas som en attraktion? Det finns 

skilda meningar om vad som karaktäriserar en attraktion. I likhet med Layton (1998) anser vi 

att det går att definiera en attraktion som en plats där det med materiella eller immateriella 

attraktioner går att tillfredsställa både besökarna och turismföretagets önskningar.  

 

Utöya är idag en plats som bär på en unik historia. Hagsmo (2013) menar att en plats som bär 

på en unik historia får en speciell mening som formas efter sociala relationer. För att en plats 

ska locka till sig turister och på så vis skapa sociala relationer menar Blom (1998) att det 

behövs en eller flera attraktioner. Att en plats urskiljer sig med specifika egenskaper anses 

som en viktig komponent för att locka turister (Blom, 1998).  Utan en attraktion som lockar 

turister förlorar en plats de viktigaste elementen för skapandet av turism (Hanefors & 

Mossberg, 2007). Mer specifikt om platsers betydelse, vad attraktioner och dess symboler 

definieras som, samt dess innerbörd kommer tas upp i senare teoridel. 

 

Rojek (1993) beskriver i Blom & Nilsson (2000) att grunden för turism och attraktioner ligger 

i myten och fantasin. Sanningen är dock att människan inte enbart nöjer sig med att besöka 

mytbaserade platser utan söker sig också till platser med verklighetsbaserade historier som 

bland annat får oss att känna medkänsla för andras sorg (Blom & Nilsson, 2000). Ordet 

morbid kommer från det gamla språket latin och betyder “sjuklig, osund och dyster” ordet har 

vid ett senare tillfälle utvecklats av kulturgeografen Thomas Blom genom ett turistiskt 

perspektiv där besöket till gravar, minnesplatser och andra dödsrelaterade platser skapat ordet 

morbidturism. Morbidturism är idag en nisch som fokuserar på plötslig, våldsam död. 

Incidenter som dessa lockar turister väldigt snabbt till att besöka platsen på grund av bland 

annat nyfikenhet, vilket gjort detta till en turistattraktion som konsumeras i dag i ett allt större 

antal (Blom, 2010). Morbidturism är trots sin popularitet idag ett stort etiskt dilemma, just för 

att det skapar en typ av attraktion av en plats där människor skall hedras (Blom, 1998). 

 

22 juli har kommit att bli ett datum att minnas för sorg i Norge. För att på olika sätt hedra och 

minnas denna dag sker ceremonier och minnesplatser byggs till minne av offren. 

Minnesplatser är idag komplext och skapar olika etiska konsekvenser då många individer 

involveras känslomässigt. Utöyas minnesmärke ”Memory Wound” kommer att stå klart 

sommaren 2017. Kan detta minnesmärke komma att bli en attraktion samt en plats för 

morbidturism och hur skapas en etisk balans mellan turismens framfart och de anhöriga samt 

överlevande som mist någon i terrordådet? 

 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka hur det planerade nationella minnesmärket ”Memory 

Wound” vid Utöya kan ha potential till att locka besökare, om minnesmärket kan bli en 

attraktion inom genren morbidturism och om det kan medföra etiska dilemman. För att 

operationalisera studiens syfte används följande tre forskningsfrågor: 
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1.4 Frågeställningar  

 

Har Utöyas blivande minnesmärke potential att bli en plats som lockar turister?  

 

Kan minnesmärket ”Memory Wound” bli en attraktion inom genren morbidturism? 

 

Finns det etiska dilemman som lyfts fram kring byggnationen av minnesmärket vid Utöya?  

 

 

1.5 Disposition  

 

Ordningsföljden på uppsatsen startar med kapitel 1 där studien först går igenom bakgrunden 

till terrordådet på Utöya, 2011 på ett gripande sätt för att fånga läsarens intresse. Vidare 

introduceras problemformuleringen där vi ställer oss frågande till morbidturism kring 

minnesmärket, detta följs av syfte och avslutningsvis presenteras de två frågor som studien 

grundar sig i. Kapitel 2 består av metod där studien går igenom tillvägagångssätt samt 

insamling av data, motivering av valet respondenter och tar också upp de etiska överväganden 

studien tagit hänsyn till. Innehållet i kapitel 3 består av teori där det lyfts fram information 

och litteratur som är relevant för studien. Här förklaras bland annat nyckelord på ett 

genomförligt sätt. Kapitel 4 visar de empiriska resultaten studien kommit fram till genom 

intervjuer och enkäter. Kapitel 5 utgörs av analys där jämförelse av den empiriska 

insamlingen och den teoretiska bakgrunden belyses. Till sist avslutas studien med kapitel 6 

där sammanställning av slutsatsen med studien, diskussioner, egna reflektioner och förslag till 

vidare forskning presenteras. 
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2. Metod  

 
I detta avsnitt presenteras valet av metod, tillvägagångssätt i insamlingen av data, motivering 

av urval, hur vi valt att analysera insamlingen av data och även de etiska överväganden vi 

tagit hänsyn till i studien. 

 
 

Studien lyfter fram frågor som tar sin grund ifrån individers tankar och personliga åsikter 

kring ämnet turism och etik på Utöya. Då studien eftersöker åsikter och värderingar så har vi 

valt att i metoden använda oss av en kvalitativ studie med både enkäter med öppna 

svarsalternativ och intervjuer. Enligt Trost & Hultåker (2007) så ska studier som inte vill ha 

svar i siffror vara kvalitativa vilket även lyfts fram av Johannessen & Tufte (2003). 

Johannessen och Tufte (2003) berättar att själva idén med kvalitativa val handlar om att 

vidareutveckla den kunskap som har mottagits, inte om att utforma några strategiska 

uträkningar. Vi mötte även respondenterna ansikte mot ansikte vilket enligt (Larsen, 2009) 

anses som en fördel då svarfrekvensen blir högre, en annan fördel är att forskaren också kan ta 

del av följdfrågor som kan uppstå på plats. Att använda sig av intervjuer på plats minimerar 

även risken för missförstånd och gör det också mindre svårt för forskaren att observera 

respondenterna under intervjun, vilket även leder till att svaren blir mer lättolkade.  

 

2.1 Urval  

 

Till den empiriska insamlingen gjordes valet att genomföra två intervjuer med representanter 

från projektgruppen för byggnationen av minnesmärket på Sörbråten och en enkät av 

kvalitativ karaktär på Högskolan i Oslo. Valet av respondenter till studiens intervjuer är 

strategiskt utvalda. Båda respondenterna jobbar i dagsläget i projektgruppen för byggnationen 

av minnesplatsen, därav antar vi att de besitter kunskap som kan upplevas värdefull för 

studien. Båda respondenterna ansåg att det vara helt acceptabelt att vi spelade in intervjuerna 

och skrev ut deras respektive namn i studien. Respondenterna talade öppet om sina egna 

åsikter och erfarenheter kring platsens uppbyggnad och de åsikter och problem som har 

uppstått för att ge oss en så klar bild som möjligt.  

 

Studiens första respondent heter Nora Nerdrum och arbetar på Kunst i offentlige rom 

(KORO). Nora leder idag projektet för minnesmärket “Memory Wound” som skall byggas. Vi 

anser att Nora var en relevant respondent till studien då hon besitter mycket information om 

minnesmärket och jobbar aktivt kring byggnationen och frågor som uppstått kring detta. 

Fredagen den 13 maj mötte vi upp Nora på hennes kontor i centrala Oslo på Kristian 

Augustgate.  

 

Studiens andra respondent som valdes att göra en intervju med är Mari Aaby West. Mari 

jobbar idag som politiskrådgivare inom “det norska arbeiderparti” som är ett systerparti till 

socialdemokraterna. Mari har jobbat aktivt inom AUF och satt som andre ledare år 2010-

2014. Respondenten jobbar även med att representera AUF i projektgruppen till “Memory 

Wound”. På grund av Maris bakgrund ansåg vi henne som en relevant respondent till studien. 

Dels för att hon har god kunskap om minnesmärket, mycket kontakt med AUF och tar del av 

deras åsikter men framförallt att hon var på plats på Utöya den 22 juli 2011 och har god 

kontakt med de anhöriga till offren. Eftermiddagen den 13 maj mötte vi Mari i arbeiterpariets 

lokaler i anknytning till Youngstorget i centrala Oslo.  
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Att forskaren själv väljer vilka som ska vara delaktiga i intervjuerna och enkäterna anses 

av Johannessen & Tufte (2003) som ett strategiskt val. Vi har valt att göra ett strategiskt urval 

på Högskolan i Oslo där vi använt oss av “typiska fall”. Typiska fall menar Johannesson & 

Tufte (2003) är då forskaren väljer ut en grupp människor som är typiska för det ämne denne 

vill studera. Valet av Högskolan i Oslo för genomförandet av enkätstudien gjordes för att vi 

anser att den åldersgrupp studien efterfrågade fanns på platsen. Respondenterna befann sig 

även i en studiemiljö där vi anser att de kunde besvara enkäten på ett bekvämt sätt. 

Respondenterna är i åldrarna 20-30 år, vi anser att denna målgrupp är intressant att undersöka 

eftersom majoriteten av de som drabbades av terrordådet idag är i denna åldersgrupp och på 

så vis eventuellt kan relatera till händelsen. Vanligtvis brukar enkäter innehålla en fråga om 

ålder, vi valde att inte ha någon ålderkategori eftersom urvalet befinner sig i åldrarna 20-30. 

Vi valde medvetet att genomföra 40 enkätundersökningar, 20 män och 20 kvinnor. 

Indelningen av hälften kvinnor, hälften män grundas på tanken att se om åsikterna var 

annorlunda mellan könen, en siffra vi bestämde att fördela på plats. Antalet respondenter 

behöver enligt Johannessen och Tufte (2003) inte vara förbestämd, precis så som vi inte hade 

förbestämt fördelningen mellan hälften kvinnor och hälften män. Respondenterna mottog 

studien på ett positivt sätt där endast ett fåtal personer inte valde att medverka, orsaken till det 

sistnämnda var i största fall tidsbrist. 

 

 

 

2.2 Datainsamling  

 

För insamling av primärdata har vi använt oss av två olika kvalitativa metoder, ostrukturerade 

intervjuer och en enkät med öppna svarsalternativ. Johannessen & Tufte (2003) anser att det 

mest grundläggande sättet att använda sig av för datainsamling är genom intervjuer, där data 

bygger på vad respondenter säger i intervjuer och genom samtal med forskaren. Till studiens 

intervjuer har vi valt att använda oss av en ostrukturerad modell (Larsen, 2009) där frågorna 

som ställs primärt används som stödord för att försäkra oss om att studien inte går miste om 

värdefull information. Respondenten har däremot under intervjuns gång haft ordet fritt där vi 

med följdfrågor sett till så att svaren inte gått in på allt för mycket sidospår (Larsen, 2009). 

Anledningen till att vi valt att göra en ostrukturerad intervju är för att vi anser att studiens 

respondenter besitter mer kunskap än vad vi kan utforma frågor till. Vi kände tydligt att 

studien genom ostrukturerade frågor kunde ta nytta av den information som medföljde i bland 

annat följdfrågor relevanta till ämnet.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna så översattes de på norska för på så vis undvika eller 

åtminstone begränsa missförstånd hos respondenten. Studiens respondenter fick själv välja om 

de ville ta del av intervjufrågorna i förtid, vilket respondenten från AUF ville. Resultatet av 

detta upplevde vi inte som någon skillnad.  Intervjuerna har utförts på plats med 

respondenterna på deras arbetsplatser i centrala Oslo, detta var ett val som respondenterna 

själva fick välja för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt, något som Esaisson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) lägger stor vikt vid. Platsen där intervjun utförs 

menar Johannesen & Tufte (2003) är en viktig del att ta hänsyn till.  

 

För studiens enkäter har vi som tidigare nämnt istället valt att också ha öppna svarsalternativ, 

då Trost et al. (2007) beskriver att det då finns möjlighet att få fram svar med åsikter och 

kommentarer från respondenten. Insamling av data till enkätundersökningen genomfördes på 

plats på högskolan i Oslo. I enkätstudien använder vi oss av både slutna och öppna frågor då 

enkäten både är utformad med kryssfrågor som anses vara förbestämda svarsalternativ och 
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öppna frågor där respondenten själv får välja om hen vill utveckla sitt svar. Vi anser att det 

precis som Larsen (2009) beskriver det, är en fördel att använda oss av både och då studien 

med slutna frågor har makten att vägleda respondenterna. Samtidigt kan vi med de öppna 

frågorna få ut tillräcklig med information som vi sedan kan sammanfatta och ha användning 

av i undersökningen. Under studien valde vi att fråga 40 respondenter. Enligt Trost et al. 

(2007) kan detta anses som en för liten siffra för ett sanningsenligt resultat men då vi valt att 

analysera och ställa frågor genom en kvalitativ metod anser vi att 40 respondenter räckte. Vi 

begränsade valet av respondenter genom att fråga om ålder på de svarande innan de började 

fylla i enkäten, denna åtgärd gjordes för att försäkra oss om att personen var inom ramen 20-

30år då detta var den åldersgrupp studien ville undersöka. Respondenten fick sedan själv fylla 

i enkäten och svara på de öppna frågorna. Som avslutning på enkäten kunde den svarande 

göra ett val om att fylla i sin mailadress då vi eventuellt skulle behöva ta kontakt med dem för 

vidare frågor. Respondenternas svar visade sig vara tydligt antecknade, vilket uteslöt behovet 

för vidare mejlkontakt. 

 

För att stärka studien och insamling av primärdata har vi använt oss av en viss sekundärdata i 

form av kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. Litteraturen är kopplad 

till ämnen som är relevanta till syftet så som morbidturism och etik, dessa går även att 

applicera i förklaringen av vissa begrepp, något som känns nödvändigt i läsarens förståelse 

kring ämnet. 

 

 

2.3 Analysmetod  

 

Analysen av studiens material har skett genom en kvalitativ metod. Malterud beskriver i 

Johannesen & Tufte (2003) att analysmetoden kan ske i fyra faser vilket är något vi använt 

oss av i analysmetoden. Första fasen beskriver Malterud (2003) handlar om att skapa ett 

helhetsintryck av det material som samlats in. Detta genomfördes genom att transkribera 

studiens intervjuer, skriva ner dem och översätta till svenska. Enkäterna lästes igenom och 

arbetades ordentligt först i nästa steg som Malterud (2003) kallar för “koder, kategorier och 

begrepp”.   

 

Vi har med hjälp av intervjuguider och enkätundersökningar kodat och grupperat 

empiriinsamling utifrån studiens frågeställningar och teoretiska bakgrunder. Detta menar 

Johannessen & Tufte (2003) är en deduktiv kodning då studien utgår från forskningsfrågor 

och teori för att skapa kategorier. Studiens frågeställningar syftar till två olika huvudteman. 

Första kategorin undersöker om platsen kan skapa och i sådana fall vad för typ av turism, om 

potentiella besökare kan lockas till platsen och attraktionen. Andra kategorin som finns med i 

syftet är att undersöka hur detta ses ur ett etiskt perspektiv då med fokus på åsikter från de 

överlevande och anhöriga till offren som var med på Utöya. Genom dessa kategorier har vi 

skapat underrubriker och kodat samt grupperat frågorna i enkäter respektive intervjuer. Då 

frågorna i båda intervjuerna var relativt lika har vi i analysen valt att jämföra svaren med 

varandra utefter de kategorierna i studiens forskningsfrågor.  

 

För att koda och analysera studiens enkäter så delade vi först upp dem i två olika grupper, 

kvinnor i ena gruppen och män i andra. Detta enbart för att starta en kategorisering och 

eftersom respondenter i de båda grupperna var lika många så blev grupperna jämt fördelade. 

Valet gjordes sedan att sammanställa studiens enkäter genom att numrera dem för att se vilka 

kopplingar vi kunde göra mellan frågorna. Detta gjordes för att studien bland annat eftersökte 

om anknytningen till Utöya kunde kopplas till vidare åsikter kring byggnationen. I studiens 
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empiriska del presenteras enkätsvaren i ett eget kapitel. Användandet av citat finner vi som 

mest rättvist mot respondenten då ämnet är känsligt och kan lätt misstolkas.  

 

Vidare har vi genomfört tredje steget i analysprocessen som Malterud (2003) kallar för 

kondensering. Denna fas handlar om att koda samman och jämföra primärdata med 

sekundärdata då valde vi att använda oss av så kallad färgkodning. Vi jämförde studiens 

insamlade data med studiens teoretiska bakgrund och färgade texten utefter de olika 

kategorier för att på så sätt se vilken data som kunde jämföras med varandra. Kodningen 

skedde även här med utgångspunkt i kategorier kopplade till studiens forskningsfrågor. Allt 

detta för att i ett senare skede utföra fjärde steget i Malteruds (2003) fyra faser som kallas 

sammanfattning. Resultatet av denna fas finns i studiens analyskapitel. 

 

 

2.4 Metoddiskussion  

 

Då vi i studiens empiriska insamling använt oss av ostrukturerade intervjuer och enkäter med 

öppna svarsalternativ så anser vi att studien har hög validitet. Larsen (2009) menar att en 

kvalitativ studie är en flexibel metod som tillåter informanten att belysa ämnen som de anser 

som viktiga vilket avspeglas tydligt i denna studie. I studien används flera citat för att undvika 

misstolkningar då vi anser precis som Larsen (2009) att detta skapar en högre reliabilitet. 

Larsen (2009) beskriver det som svårt att skapa en hög reliabilitet i en kvalitativ studie då det 

oftast handlar om just tolkningar och färre respondenter än i en kvantitativ studie. Studiens 

respondenter anses som relevanta då många visade sig ha anknytning till händelsen den 22 

juli och besitter mycket kunskap om studiens ämne.  

 

Valen av respondenter för intervjuinsamlingen har varit till stor hjälp då de haft god kunskap 

om ämnet vi studerar. Något som vi saknar och får anse som ett bortfall i studien är en 

intervju med en representant för stödgruppen för den 22 juli. ”Stödgruppen 22 juli” är en 

grupp som finns för stöttning och bearbetning av sorg för anhöriga som mist någon i 

terrordådet. En intervju med en representant från stödgruppen hade kunnat vara relevant och 

skapat en högre reliabilitet då vi valt att undersöka vad just anhöriga och överlevande anser 

kring studiens forskningsfrågor. Vi gjorde ett försök att kontakta dem via mejl och sociala 

medier så som Facebook utan några resultat. Ett alternativ hade kunnat vara att använda sig av 

vad Johannesen & Tufte (2003)  kallar för snöbollsmetod. Denna metod beskrivs som att via 

tidigare respondenter så kommer forskaren i kontakt med fler relevanta respondenter.   

Respondenterna har kontakt med många som hade kunnat ses som relevanta respondenter för 

studien, där ibland personer i stödgruppen. Då tiden i Oslo och insamlingen av data var 

begränsad så var denna metod dessvärre inte ett alternativ för oss. Hade denna metod varit 

möjlig hade resultatet av studien säkerligen blivit annorlunda och haft en högre reliabilitet 

angående de etiska dilemman som lyfts fram.   

 

För att säkerhetsställa att vi förstod svaren rätt så var första tanken att vara delaktiga när 

respondenten svarade på enkäten vilket betydde att vi själva skulle läsa upp frågorna samtidigt 

som de själva svarade med egna ord för att få så sanningsenlig uppfattning som 

möjligt.  Utöver enkäten var det även tänkt att vi skulle anteckna om respondenterna 

eventuellt förde någon diskussion kring frågorna för att slutligen sammanfatta svaren 

tillsammans med respondenterna.   

 

Till en början använde vi oss av ovanstående metod, detta för att vi trodde att vi på så sätt 

skulle få ta del av intressanta kommentarer. Vi upplevde istället att respondenterna kände sig 
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stressade i den situationen och valde därför att ändra strategi. Vi delade då ut enkäterna och 

lämnade respondenterna att svara i lugn och ro, vilket resulterade i att de startade egna 

diskussioner vi senare fick ta del av, genom denna metod skapades på så vis högre validitet. 

Larsen (2009) berättar hur det kan vara en nackdel att stå sida vid sida till respondenten när 

frågorna ska besvaras, detta på grund av att forskarna då kan ha en påverkan på vad 

respondenter väljer att svara. Respondenterna kanske väljer att svara på ett sätt som känns 

mest accepterat och som ger bäst intryck. Vi känner dock inte att vi kunde gjort detta 

annorlunda med tanke på att vi ansåg det viktigt att ha hälften kvinnor, hälften män, någonting 

vi inte hade kunnat påverka om vi inte gått fram till respondenterna på egen hand.  

 

2.5 Etiska överväganden  

 

Då studien berör ett ämne som kan upplevas känsligt för respondenten har vi valt att studera 

och reflektera kring etiska överväganden i metodkapitlet. Johannesen och Tufte (2003) 

beskriver etik som förhållandet mellan människor och handlingar. Författarna beskriver etik 

som en viktig del inom samhällsforskning då det ofta eftersöker människors åsikter och 

värderingar. Detta avspeglas tydligt i studien där vi lyfter fram det etiska överväganden 

genom studiens datainsamling. Författarna förklarar att de problem som kan uppstå är att 

respondenten i efterhand tycker att de gett för mycket information, blivit misstolkade eller 

behandlats utan respekt. I studien har vi varit väldigt noggranna med att fråga respondenterna 

om de ville att deras namn skulle framgå i studien och om de accepterade att vi spelade in 

intervjuerna.  Enkätrespondenterna hade ett frivilligt val att fylla i sin mailadress, utöver detta 

var de helt anonyma. Vi har i studiens empiriska del medvetet gjort valet att använda oss av 

citat då vi inte vill att missförstånd och misstolkningar ska uppstå, vi ser hellre att 

respondentens egna ord framgår till läsaren. Valet att ha ostrukturerade intervjuer utförda på 

plats anser vi som det mest användbara då vi hade möjlighet att läsa av om respondenten inte 

kände sig bekväm att svara på frågan. I intervjuerna fick även respondenterna möjlighet att 

läsa frågorna innan vilket gav dem valet att förbereda sig i förhand.  

 

Johannesen och Tufte (2003) menar att vissa forskningsfrågor bör förbli obesvarade då studier 

kring ämnet kan bli omöjliga att svara på ur en etisk synvinkel. Vi ställde oss väldigt frågande 

till valet av studie innan vi bestämde oss just av den synpunkt som författarna framför. 

Händelsen på Utöya ligger nära i tiden och otroligt många är berörda av det som hände den 22 

juli där av fanns risken att vi skulle ta upp ämnen som är för känslosamma för vissa 

respondenter. Under insamlingen av studiens empiriska material så märkte vi tydligt av på 

bland annat vår respondent Mari att frågan angående om hon var på plats på Utöya den 22 juli 

var något hon vidare inte ville tala om. Detta gjorde att vi inte ställde följdfrågor om ämnet. 

Respondenter till studiens enkätundersökning visade tydligt i sina svar att ämnet berörde dem. 

Vissa respondenter valde att ange namn på sina vänner som omkom på Utöya medan någon 

endast svarade på de slutna frågorna och inte ville kommentera då respondenten ansåg sig ha 

en nära anknytning till händelsen. I resultatet framgår det dock att de flesta respondenter anser 

studien som viktig då det är ett sätt att ge lärdom och berätta historien vidare.   
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3. Teori 

 
I detta avsnitt presenteras det sekundära data vi använt oss av för att stödja studien. Ämnen 

som vi avser att förklara är känsla för en plats och symboler och dess betydelse. Vidare 

förklaras uppsatsens huvudteman som är morbidturism och turismens etiska dilemma med 

koppling till litteraturen. 

 
 

3.2 Vad är en turistattraktion? 

 

Det finns anledningar att inom turism diskutera vad som kan tänkas utgöra en attraktion. 

”MacCannell (2013) definierar en attraktion som en relation mellan en markör (resebroschyr, 

annonser, skyltar, etcetera) en sevärdhet och en turist, där markörerna utgör bryggan mellan 

turisten och sevärdheten samt platsen. Det är inte allt för ovanligt att en attraktion även har 

liknande betydelse som sevärdhet. Enligt Gunn (2000) bildar en sevärdhet kärnan i det 

turisten söker, som i sin tur kan utgöras av delar av en attraktion eller av attraktionen som 

helhet (Blom & Nilsson, 2000). Oavsett om det gäller sevärdhet eller attraktion så utgör den 

en primär anledning till turistens resande vilket i stort sett skapar den upplevelse turisten 

sedan bär med sig hem som ett minne. Enligt Urry & Larsen (2011) framstår inte platser som 

turistattraktioner för än de presterat, uppnått förväntningar och satt sig i människors minnen.  

 

För att en plats ska locka till sig turister krävs det alltså att det finns minst en eller flera 

attraktioner på platsen (Blom & Nilsson, 2000). Vissa attraktioner är menade för att locka till 

sig en bred besöksgrupp, när andra attraktioners syfte är att nischa sig inom ett speciellt ämne 

som kanske enbart tilltalar ett mer begränsat besöksantal.  

 

Vi söker oss till platser som både speglar vår egen livsform men också till platser som 

relaterar till tidigare erfarenhet eller kunskaper, detta kan upplevas genom olika former av 

attraktioner (Blom & Nilsson, 2000). Exempel på attraktioner skapade av människan som är 

menade till att attrahera turister är bland annat nöjesparker, museum, djurparker, festivaler. 

Gamla monument, kyrkogårdar, historiska hus är dock exempel på människoskapade 

attraktioner som till en början inte varit avsedda för att attrahera (Blom & Nilsson, 2000). 

Förutom dessa typer av attraktioner så menar Blom (1998) att vi människor allt mer fortsätter 

att söka oss till attraktioner som har en verklighetsbaserad bakgrund där fokus ligger på andra 

människors liv och död. Att enbart konsumera en attraktion är inte längre enbart fallet, nu vill 

vi även känna en delaktighet och förståelse i andra människors levnadsmönster(Blom, 1998). 

 

Grunden till att vilja resa och besöka nya platser ligger i den attraktion som lockar oss till dem 

(Blom & Nilsson, 2000) genom bland annat symboler som i sin helhet också skapar en 

attraktion, symboler får bland annat platser att urskilja sig från andra (Blom, 1998).  

 

 

3.2.1 Symbolens roll 

 

Symboler har en stor betydelse till hur människor associerar sig till olika platser, kännetecken 

som människor byggda konstverk där bland Eiffeltornet i Paris eller det lutande tornet i Pisa 

är delar av de symboler som tillsammans med andra kännetecken hjälper oss att bygga upp en 

mental bild av en plats (Blom& Nilsson, 2000). Times Square är ett exempel på en plats som 

igenkänns av många människor där olika symboler som bland annat Broadwayteatern, de 
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stora reklamskärmarna, affischerna, de gula taxibilarna runt omkring tillsammans skapar en 

helhetskänsla och en dragningskraft för turisten att vilja besöka platsen (Blom, 1998). 

Blom (2000) fortsätter utveckla det Layton (1998) menar med immateriella och materiella 

funktioner en symbol kan ha. Blom (2000) berättar hur Eiffeltornet fyller en materiell 

funktion, detta för att den både går att ta på och tas bild på. Till skillnad från materiella 

symboler ger immateriella symboler den helhetsupplevelse och känsla av identitet en plats 

kan ge oss, människor gör en immateriell tolkning utifrån egna unika upplevelser där 

samverkan mellan de materiella och immateriella symbolerna är av avgörande betydelse för 

att skapa ett helhetsintryck (Blom, 1998). 

 

Erfarenheter, upplevelser och minnen har också en stor inverkan på hur stor betydelse en 

symbol har för oss (Blom& Nilsson, 2000). Blom och Nilsson (2000) menar att symbolens 

roll har en stor betydelse då de associationer som finns runt symbolen kan vara väldigt 

känslosamt laddade vilket kan vara avgörande för hur turisten väljer att konsumera sin 

upplevelse. 

 

Det är vanligt att en förhandsuppfattning redan byggts upp för en plats innan den ens besökts. 

Denna uppfattning tillkommer genom de olika symboler som människor känner till i från 

bland annat information av andra som besökt platsen, genom broschyrmaterial eller via 

media. Detta bygger upp de förväntningar som individen sedan stämmer av när de möter 

symbolerna med egna ögon (Blom & Nilsson, 2000).  

 

3.2.2 Media 

 

I Mars 1987 sjönk färjan “Herald of Free Enterprise” i Engelska kanalen där 193 liv gick 

förlorade. Mycket snabbt efter att händelsen inträffat publicerades detta via media, någonting 

som väckte en mängd människors intresse. Stranden i Zeebrugge där den tragiska historien 

inträffat var strax efter fylld med åskådare (Blom, 1998).  

 

CNN: Cable News Network, Spaniens tidning, El Pais: el periodico global, är enbart två av de 

flera internationella nyhetskanaler och tidningar som snabbt gick ut med nyheterna om 

terrordådet på Utöya den 22 juli 2011. Dessa nyheter var alltså tillgängliga för 

lokalbefolkningen i respektive länder strax efter händelsen (CNN.com, 23 juli 2011)  

 

Media har ett stort inflytande på vart människor väljer att resa då många av de platser vi 

besöker antingen marknadsförs genom TV-rutan, film, vykort (Blom& Nilsson, 2000). Detta 

är något som Lundmark, Marjavaara & Muller (2011) är beredda att hålla med om, de berättar 

hur mycket av den information som sprids i dag görs via internet, men även via sociala medier 

som Facebook där information snabbt sprids från resenär till resenär.  

Det är enligt Blom (1998) viktigt att använda sig av media för att upplysa människor runt om i 

världen om vart på kartan olika symboler går att besöka. Media har även en påverkande roll 

på hur människor distanserade från olika platser där händelser eller olyckor skett, väljer att ta 

in och värdera information. Media ger oss även möjlighet att känna närhet och delaktighet i 

andras sörjande (Blom & Nilsson, 2000). Hur viktig en attraktion är varierar också mellan 

person till person, beroende på individens turistbeteende samt intresse men även i hur mycket 

symbolen publicerats via media (Blom, 1998).  

 

“Våra medier tar oss med på “resor” och visar oss platser vi inte sett och placerar oss i 

händelsernas centrum och vi “lär känna” människor vi aldrig mött” (Blom, 1998 sid. 58) 
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Media tillåter oss att ta in den information av händelser omkring oss som vi tidigare inte ens 

visste existerade, vi blir nu en del av det som sker runt om i världen genom ett helt annat 

perspektiv (Blom, 1998).  

 

3.1  Plats - en känsla av tillhörighet  

 

En plats kan upplevas olika för olika personer. För de allra flesta så relateras plats till någon 

bestämd punkt på till exempel en karta eller i relation till något annat. Begreppet plats 

beskrivs av Hultman och Ek (2007) som komplext. Platser kan enligt författarna ses ur tre 

olika perspektiv och kategorier, “location”, “sense of place” och “local”. “Location” beskriver 

Hultman & Ek (2007) som att platsen i sig är en fast punkt på en karta eller som kan sättas i 

relation till en annan plats. “Sense of place” menar författarna är när individen har en känsla 

för platsen. Det tredje synsättet att se på en plats kallas för ”local” och beskriver en plats som 

ett ställe där sociala relationer skapas. Bara för att en plats till exempel kan anges som en 

geografisk punkt så betyder inte det att de andra synsätten kan uteslutas. En plats kan alltså 

ses ur flera olika perspektiv. I avhandlingen “ en mötesplats fylld av mening” (Hagsmo, 2013) 

talar författaren om vikten av att ha en känsla för en plats och betydelsen för den sociala 

relationsuppbyggnaden.  

 

“Sense of place”- känsla för en plats är en fenomenologisk inställning att se på platsskapandet 

och det anses att relationer till platser är ett av de mest meningsfulla och viktigaste för 

mänskligheten. Detta blir dock komplext då vissa människor kan uppleva samma platser på 

olika sätt. Crang (1998) menar att en plats är en produkt som upplevs olika beroende på 

individens förhållande till platsen, om det är en plats där personen i fråga är bosatt, arbetar 

eller enbart passerar. Att känna tillhörighet till en plats anser författaren som något bland det 

viktigaste i livet. Individer med ett gemensamt förflutet och en gemensam framtid förstärker 

banden till en plats och påverkar också på så vis hur samhället formas (Crang, 1998). Platser 

kan upplevas konkreta och verkliga först efter att individer har upplevt dem av egen 

erfarenhet genom att till exempel bo länge på en och samma plats. Turister som besöker en 

plats får inte samma relation och upplevelse utan ser enbart på ytan och framkallar på så vis 

inte samma uppfattning (Tuan, 2011). 

 

I dagens globaliserade och mobila samhälle så blir platser mer diffusa och sammansvetsade 

med varandra. Platsskapandet kan uppkomma genom relationer och möten.  Detta menar 

Hagsmo (2013) skapar ett speciellt värde av platsen i sig. Alla platser bär på en unik historia 

som formas efter sociala relationer i förhållande till andra platser. Uppfattningen av en plats 

betydelse påverkas mycket av vem som beskriver den. En plats får alltså mening genom 

människors tankar och erfarenheter (Hagsmo, 2013). 

 

 

3.3 Vad är morbidturism? 

 

Människor har under en lång tid dragits till olika platser, attraktioner, evenemang som på 

något sätt kopplar till döden, att resa för detta syfte är inget nytt fenomen. De romerska 

gladiatorspelen, de offentliga avrättningarna på medeltiden och pilgrimsfärder är några av de 

exempel som tyder på att dessa typer av resor länge existerat. Trots den långa historien och de 

ökade samtida bevis på människors resande i samband med döden (Perry 2007 i Stone, 

Sharpley, 2008) är det fortfarande relativt nytt med den akademiska uppmärksamheten som 

gjorts kring vad som kallas “mörk turism” (Stone & Sharpley, 2008).  
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Har kanske skräck och intresset för döden vuxit i samband med den stora 

samhällsförändringen och sökandet efter mer nischade resesätt? Detta är något Blom och 

Nilsson (2000) ställer sig frågande till. 

 

Rojek (1993) var den första att introducera begreppet “mörka attraktioner” med konceptet 

“dark spots” som fokuserar på den kommersiella utvecklingen av gravplatser och platser där 

kändisar eller ett stort antal människor plötsligt dött på ett våldsamt sätt. Det är inte för än 

senare som Rojek (1993) väljer att skilja katastrofområden som analytiskt distinkta platser av 

sensation, en kategori utöver “Black Spots”. Liknande åtskillnad görs även senare av Blom år 

2000 i Stone & Sharpley (2008) genom ordet “morbidturism” vilket är ett resesätt som 

fokuserar på plötslig död som snabbt drar till sig ett stort antal besökare.  

Turister söker sig ständigt till nya och orörda attraktioner, morbidturism räknas här som ett 

allt mer vanligt nischat sätt att resa på men som fortfarande anses mer spännande än till 

exempel mytturism då berättelserna är baserade på verkliga historier (Blom & Nilsson, 2000).  

 

Anledningarna till att vilja resa till dessa mörka attraktioner kan enligt Stone & Sharpley 

(2008) vara många, vilken som är den dominanta anledningen till att besöka dessa platser 

anses vara väldigt oklar. Fokus borde läggas mer på anledningar till varför dessa platser byggs 

upp?  Byggs de upp för att hedra de människor som dött, i ett politiskt syfte eller 

ekonomiskt?  Eller handlar det om att försöka förmedla vidare en historia genom lärdom? 

(Stone & Sharpley, 2008) 

 

3.4 Etik och turism 

 

Är populariteten av mörka platser resultatet av en grundläggande fascination av döden eller 

finns det mer kraftfulla motiv och faktorer? Vilka etiska frågor omges i så fall av utnyttjandet 

av de tragiska historierna? (Lennon, 2005 i Stone & Sharpley, 2008).  

 

MacCannell skriver i sin bok "The ethics of sightseeing" (2011) om turismens olika etiska 

dilemman. Turism är idag oftast kopplat till tillfredsställelse och handlingar som förknippas 

med glädje. Ändå så lockas människor att besöka platser där människor har dött och olika 

typer av minnesmonument. Detta är inte platser som förknippas med de typiska delarna inom 

turism. Turismen har dock alltid haft en stark koppling till historia. Historiska platser där det 

skett hemska händelser lockar ofta till sig besökare. MacCannell (2011) menar att alla 

attraktioner ger någon typ av tillfredsställelse och smärtsamt minne för turisten. Som ett 

exempel lyfter författaren fram Disneyland, denna plats beskrivs som " the happies place on 

earth" men också påminner det turister om vad som saknas i deras liv och barndom. Genom 

denna beskrivning så menar författaren att minnesplatser och monument inte blir en speciell 

typ av attraktion utan istället en attraktion precis som vilken typ av turistattraktion som helst.  

MacCannell (2011) anser att de är smärtsamma händelser som skapar historia, historia som i 

sin tur bidrar till turism. Minnesplatser och monument är utformade på olika sätt, ibland 

ganska otydliga för att de ska fylla en funktion, att väcka starka känslor. Ingen byggnad eller 

park kan på något sätt fylla ut tomrummet som lämnas efter en smärtsam händelse. 

MacCannell (2011) menar att människor borde vara tacksamma för att dessa typer av platser 

och symboler skapas då det ger människor en chans att minnas och sörja.  

 

Utöya är idag en plats med en stark historia som bakgrund. Flertal forskare har lyft ämnen 

som berör platsen och dess historia. Den etiska frågan framgår tydligt i Kristiansen (2015) 

artikel där författaren forskar om människor agerande under själva katastrofen. Den höga 

moral som innefattade sig hos individer och viljan att hjälpa varandra under terrordådet. 
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(Kristiansen, 2015). Utöver detta har även problematiken om var den etiska gränsen går för 

vad medier kan publicera, något som lyfts fram av Englund (2014). Forskarna Wolff och 

Larsen (2014) reflekterar även i sin studie om hur turister upplever att resa till Norge efter 

attentaten på Utöya. Den norska regeringen utlyste även en studie som fokuserar på 

lokalbefolkningen i Holö kommune. Studien som utfördes av Michel och Hellevik (2015) 

syftade till att undersöka det etiska dilemmat hur befolkningen kommer att påverkas av att bo 

nära minneplatsen. (regeringen.no 2016-06-12)  

 

 

3.4.1 Varför lockas turister till minnesplatser och monument? 

 

MacCannell har forskat kring ämnet om varför turister lockas till platser så som 

minnesmärken och monument. Författaren delar in detta i tre olika steg. Första steget är 

“analysera”. Turister behöver analysera vad som hänt hur hemsk händelsen än är. Andra 

steget är “acceptera” att händelsen har inträffat i ett tidigare skede. Någon liknande händelse 

kan inträffa nu eller i framtiden men just denna händelse finns i historien. Tredje och 

avslutande steget är att “veta” att denna specifika händelse är helt unik och inte kommer att 

upprepas. (MacCannell, 2011) 

 

Dessa tre punkter krävs för att kunna acceptera och minnas. Människorna som mist sina liv på 

platsen är redan borta men författaren menar att genom individer så som turister så kan 

individer hedra, sörja och minnas de döda. Det är människors ansvar att sprida minnet och 

historien om dessa platser. Turisten i fråga får enligt Derrida (1998) ut en känsla av stark 

medmänsklighet. Människor sörjer för händelser som går att relatera till men genom all sorg 

så kan också individer se glädjen och lyckan som fanns innan händelsen inträffat (Derrida, 

1998). 
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4.  Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens empiriska insamling. Vi har valt att använda 

oss av två kvalitativa metoder. Först presenteras resultatet av två ostrukturerade intervjuer 

gjorda med respondenter från projektgruppen av byggnationen. Vidare presenteras resultatet 

av studiens öppna enkätstudie utförd på Högskolan i Oslo.  

 
 

4.1 Intervju 

 

Studiens intervjurespondenter Nora Nerdrum som arbetar för Kunst i offentlige rom (KORO) 

och Mari Aaby West, Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) sitter idag med i den projektgrupp 

som satts ihop av norska regeringen för byggnationen av den nationella minnesplatsen 

”Memory Wound”. Vi träffade studiens respondenter enskilt i centrala delar av Oslo på deras 

arbetsplatser fredagen den 13maj 2016.  

 

4.1.1 Bakgrund till minnesplatsen  

 

KORO blev tillfrågade att genomföra ett uppdrag från regeringen då de skulle bygga upp tre 

olika minnesställen. Ett i Holö kommun och två i regeringskvarteren, av de två som skall stå i 

regeringskvarteren skall ett vara temporärt och det andra permanent, detta på grund av att 

regeringskvarteret är tänkt att byggas om vilket gör att de inte vet hur det kommer att se ut om 

15 år. Nora Nerdrum berättar för oss att innan KORO var insatta i projektet var det en grupp 

utvalda från regeringen som fick utse placeringen av minnesplatsen, den här gruppen hittade 

en plats i Holö kommun som heter Sörbråten där det bestämdes att det tredje minnesmärket 

skulle byggas upp. Efter att beslutet var gjort blev KORO ombedda av regeringen att ta hjälp 

av en konstnär som skulle skapa minnesplatserna. Nora förklarar för oss att det efter en kort 

process sattes ihop en grupp med olika aktörer som skulle jobba med dessa olika 

minnesplatser. Gruppen består av två erfarna konstkonsulenter där av en är konstnär och den 

andra är rektor på konsthögskolan och är de som leder det konstnärliga arbetet. Andra aktörer 

som är inblandade är bland annat arkitekter, en representant från stödgruppen, en representant 

från kulturdepartementet, en från stadsbyggnadsnämnden, studiens andra respondent Mari 

Aaby West från AUF och Nora Nerdrum som representant från KORO. Nora berättar vidare 

hur de gick tillväga för att välja ut ett konstverk som ska representera platsen. De utvalda 

personerna i gruppen bildade en jury och skapade till följd en öppen tävling där de fick in 

massor med olika förslag på minnesmärkets utformning och utifrån detta valdes några få ut 

för att sedan skapa en sluten tävling. Även Mari Aaby West bekräftar detta genom att berätta 

att innan juryn skulle ta ett beslut om vilket av konstverken som skulle byggas stod alla 

förslag uppställda i modeller och människor fick komma med åsikter om de olika förslagen. 

Det konstförslaget som drog till sig mest uppmärksamhet var enligt Mari utan tvivel “Memory 

Wound”. Detta gjorde att hon som representant för AUF aldrig kände tvivel om vilket av de 

olika förslagen hon skulle rösta på när juryn skulle ta ett beslut. Nora berättar för oss att 

vinnaren av den slutna tävlingen tillslut blev konstnären Jonas Dahlberg med sitt bidrag 

“Memory Wound”. Byggnationen på Sörbråten beräknas att stå klart till 2017. Nora berättar 

stolt att konstverket i sig redan nu har vunnit flera internationella priser vilket också Mari 

poängterar i sin intervju.  

 

Båda respondenterna berättar för oss att personer ur projektgruppen rest runt till andra typer 

av minnesplatser så som till exempel Ground Zero i New York. Ground Zero i New York är 
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en plats som båda respondenterna refererar till flera gånger under intervjuerna. Anledning till 

att flera ur projektgruppen besökt dessa platser förklarar Nora är för att se hur de är 

uppbyggda och hur besökare agerar när de infinner sig på denna typ av plats. 

 

4.1.2 En plats för turism? 

 

Vi valde att fråga båda respondenterna angående syftet med byggnationen av minnesplatsen 

och vidare diskutera kring den potentiella turismen på platsen. Nora förklarar enkelt för oss att 

regeringen anser det nödvändigt med en nationell minnesplats, då folket behöver en plats att 

sörja på då så otroligt många är drabbade, det är ett nationellt trauma som inte enbart drabbat 

familjemedlemmar men också människor utanför. Både Nora och Mari är noga med att 

förtydliga för oss att platsen inte är ett monument utan att det är en minnesplats eller ett 

minnesmärke. Mari förklarar för oss att det här är en modern minnesplats som skall finnas för 

att människor ska kunna komma och sörja, ett monument menar respondenten är mer av en 

symbol av en stark man eller liknande och inte en plats dit människor kan komma att sörja, 

minnas och lära. Att platsen ska medföra lärdom inför framtiden menar Mari är en av 

grundpelarna till byggnationen. Utöya har precis som Ground Zero en historia som behöver 

föras vidare för att inte någon liknande händelse någonsin skall ske igen.  

 

“Hvis ikke vi forteller historien nå, hvem skal da gjøre det i femtiden?”  

Mari Aaby West 2016-05-13 

 

Historien menar båda respondenterna är framförallt till för att belysa kampen mot extrema 

politiska åsikter och terrorism. Mari berättar om museet “22-juli sentrat” i centrala Oslo som 

redan idag står färdigt. Besöksantalet på museet har redan överstigit förväntningarna vilket 

respondenten menar tyder på att behovet av att lära sig mer och få en plats att sörja finns.  

När frågan angående turism på platsen lyfts så menar Nora att detta inte är något som de alls 

kan veta men att meningen med byggnationen är att människor ska kunna besöka det. Utöver 

minnesplatsen så kommer det inte att byggas några övriga serviceanläggningar förutom en 

närliggande parkering. Det viktigaste som Nora anser är att det inte blir till en plats dit 

människor samlas i syfte av extrema politiska åsikter. Sedan menar båda respondenterna att 

om det blir en plats för turism eller morbidturism det kan de inte veta. Nora väljer sedan att 

dra paralleller till Ground Zero i New York.  

 

“ Jeg vil gjerne dra til New York og se Ground Zero, ikke fordi jeg kjente noen som døde der 

men fordi det er en ting man gjør for å hedre de som døde”  

Nora Nerdrum 2016-05-13 

 

Mari berättar för oss att hon faktiskt varit så kallad morbidturist vid just Ground Zero. Hon 

anser inte att det är något fel alls i denna typ av turism utan att det är ett sätt att fortsätta sprida 

historien vidare.  

 

Nora förklarar att det uppstått protester från lokalbefolkningen i Holö Kommun. De försöker 

stoppa byggnationen, ett av argumenten är just ökad turism och fruktan för 

mörkturism/morbidturism. Lokalbefolkningen som bor runt omkring Utöya hävdar att det har 

varit en tillströmning av besökare redan nu och att busslass med människor kommit dit på 

sommaren för att stå på fastlandet för att endast se över mot ön Utöya. Nora ställer sig dock 

frågande till om minnesmärket kommer dra till sig mer människor än de som redan besöker 

platsen idag? 
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4.1.3 Besökare  

 

Kring frågan angående vilka de potentiella besökarna är så har respondenterna delade åsikter 

och tankar. Nora tror att de potentiella besökarna är familjemedlemmar och de närmast 

sörjande då de behöver en plats att åka till för att sörja och Utöya i sig kan inte skapa en sådan 

plats då det är privatägt.  

 

Mari menar däremot att denna minnesplats inte kommer att besökas lika flitigt av 

familjemedlemmar och vänner. Mari anser att dessa personer har en grav att besöka för att 

minnas och hedra personen de mist. De anhöriga och överlevande kan åka till Utöya och 

besöka den mer privata och mindre minnesplats som byggts upp där ute anser 

Mari.  Respondenten tror att minnesplatsen på Sörbråten kommer att fylla en mer offentlig 

roll och besökas av de som kanske inte hade en nära anknytning till Utöya och terrordådet 

men som ändå känner att de vill visa respekt och ta lärdom. Även om människor inte hade en 

nära anknytning till händelsen så behövs det bearbetas för många och på så sätt kan denna 

plats bli ett viktigt inslag i historien. Just att ta lärdom av händelsen anser Mari som väldigt 

viktigt och att ”Memory Wound” ska bli en plats där historien berättas. Respondenten ser 

gärna att människor reser dit i utbildningssyfte så som eventuellt skolklasser.  

 

 

4.1.4 Åsikter och etiska dilemman 

  

Vid byggnationen så som ”Memory Wound” finns det fog för att föra en diskussion om vilka 

eventuella etiska dilemman som infinner sig. Nora väljer att föra en diskussion angående de 

svåra bitarna kring byggnationen, hon berättar att några av de anhöriga gått emot 

byggnationen av ”Memory wound” av olika grunder. Ett argument har varit att konstverket är 

för brutalt, andra sympatiserar med lokalbefolkningen som ständigt skall behöva påminnas 

genom minnesmärket. Detta problem har även lyfts fram kraftigt i media. Lokalbefolkningen 

och de som sympatiserar med dem tycker att placeringen av minnesmärket är fel då det 

kommer att påminna dem om den 22 juli händelsen dagligen. Även Mari bekräftar att 

lokalbefolkningen på platsen har protesterat mot byggnationen för att den kommer dem för 

tätt inpå och är för brutal. Det märks tydligt på respondenten att detta är ett ämne som ofta 

diskuterats. Hon försöker förklara för oss att lokalbefolkningen hade såklart händelsen tätt 

inpå sig men att denna händelse är större än så och deras åsikter. Studiens respondent menar 

att byggnationen av minnesmärket kan verkar brutalt men att det är med all rätt då den 22 juli 

var så brutalt. Hon förklarar för oss att alla minnesplatser är en typ av konst och att konst är 

kontroversiellt. Det är många som det bör tas hänsyn till vid en byggnation men denna 

händelse är så omfattande att det finns ett starkt behov av att ha en plats där historien kan 

berättas vidare. För att inte provocera lika mycket menar Mari att det hade kunnat skapa en 

plats med en bänk som symbol för minnesplatsen, men vad berättar det om historien?  

 

” Minnesplasser er kunst og kunst er god når den provoserer, det kan man jo i aller høyeste 

grad si at dette gjør.” 

 Mari Aaby West 2016-05-13 

 

Åter igen drar respondenten paralleller till Ground Zero och ifrågasätter om det var 

provocerande i början? Ja troligtvis men det krävs för att kunna berätta historien bakom.   
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När frågan om åsikter från de anhöriga och överlevande refererar Nora till AUF och 

stödgruppen som finns. De sitter med i projektgruppen och stöttar projektet till hundra 

procent. Sedan förklarar Nora att det självklart råder vissa delade meningar bland annat om att 

vissa inte vill ha namnen på sina barn ingraverade på minnesmärket på Sörbråten men att 

detta skall undersökas djupare längre fram. Nora berättar för oss om minnesmärket som finns 

redan i dag på Utöya som AUF gjort. Där saknas 9-10 namn, detta minnesmärke är utformat 

så att namnen kan föras dit vid ett senare skede om anhöriga skulle önska det, principen 

kommer bli den samma på Sörbråten och ”Memory Wound”. Detta bekräftas även av Mari 

som berättar att hon jobbar idag aktivt med just denna typ av fråga. Mari menar att det finns 

många som väljer att lägga till sina anhörigas namn i efterhand då det är svårt att ta ett beslut 

innan platsen existerar på riktigt. Att bara uppleva den på bild gör många osäkra och de väljer 

i ett senare skede att ta ett beslut. Respondenten berättar att detta förlopp har studerats vid 

byggnationen av Ground Zero där det idag saknas bara några få namn av de som omkom vid 

terrordåden 9/11. Principen har även varit densamma vid 22juli-sentrat i Oslo, många 

anhöriga har valt att lägga till bilder och namn på offren efter att utställningen är färdigställd 

för att de då fått sett den. Trots detta saknas fortfarande sex bilder förklarar Mari.  

 

Då studien ses ur ett etiskt perspektiv valde vi att fråga respondenterna vad för typ av 

invändningar föräldrar och anhöriga har på att inte ha med sina barns namn på minnesplatsen. 

Nora berättar då för oss att skälen har varit väldigt olika. En del vill ha åsikter från offrens 

syskon som fortfarande är för unga för att ta ett sådant beslut. Någon anhörig ansåg även att 

hela Utöya borde lämnas som en ruin och förbli ett orört naturreservat. Ett av argumenten som 

både Mari och Nora lyfter fram är att de anhöriga sympatiserar med befolkningen i Holö 

Kommun. Mari förklarar för oss att de som fått plats i media är en minoritet. De flesta av de 

anhöriga tycker fortfarande att byggnationen är en fin gest men framförallt att processen i sig 

måste få ett slut. Idag diskuteras detta kraftigt i media vilket studiens respondent menar är 

väldigt känsloladdat och jobbigt för de anhöriga att ständigt bli påminda. Mari tror även att 

medias roll kan göra att många anhöriga inte vill placera ut namnet på sin omkomna 

familjemedlem just för att det är så debatterat. Tyvärr är det inte de anhörigas röster som hörs 

högst i media utan de som väljer att protestera. Mari förklarar att hon inte vill undertrycka 

känslorna hos de som protesterar men att det var så många som blev berörda av denna 

händelse som inte väljer att använda sin röst lika högt i debatter. Båda respondenterna hoppas 

att alla diskussioner snart kommer lägga sig och att detta kan bli en plats att hedra, lära och 

sörja.  

 

 

4.2 Enkätstudier med studenter från högskolan Oslo/Akershus    

 

Enkätstudien utfördes på plats på högskolan i Oslo där respondenterna frivilligt fick delta i 

studien så länge de uppfyllde de ålderskrav studien hade. Studien utfördes på förmiddagen 

fredagen den 13 maj 2016. 

 

I enkätstudien har det lagts vikt vid om respondenterna anser sig ha anknytning till händelsen 

den 22 juli eller inte. Vi finner detta som en viktig fråga att ta hänsyn till i resterande frågor i 

enkäten för att sedan kunna jämföra och se om det har någon koppling till varandra. Kan 

koppling till händelsen ha något med vidare val kring att göra ett besök och åsikter kring 

byggnationen?  Resultatet av studien visar att det finns många och starka åsikter kring dessa 

ämnen men att många står enade vid att händelsen den 22 juli aldrig någonsin får glömmas. 
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4.2.1 Anknytning till händelsen den 22 juli 2011 

 

Resultatet av enkätstudien visar att 11 av de 40 som svarade på enkäten antingen har en eller 

flera anknytningar till terrordådet den 22 juli. Det betyder att 29 av 40 respondenter faktiskt 

inte har någon anknytning alls. Vidare ställde vi oss frågande på i vilket sätt de i sådana fall 

hade en anknytning.  

 

Resultatet från de 11 personerna som ansåg sig ha anknytning till händelsen var att många 

kände till eller hade bekanta som mist livet på Utöya den 22 juli. 7 kvinnor och 4 män hade 

anknytning av olika anledningar.  

 

”En fra mitt hjemsted ble drept på oya” Kvinna R5 

“Venner som var der, avdode venner av mine venner + masse media dekning” Man, R21 

 

Vidare träffade vi en kvinna vars relation till händelsen var genom jobbet. Respondenten 

förklarade för oss att hon jobbar i en reception och fick samtidigt som hon själv fick reda på 

händelsen försöka förklara för gäster vad som skett. 

 

     ”Var på jobb i reception mitt i byen och fick stå och översätta de direktsända nyheterna o 

förklara för turisterna vad som hände. Kommer ihåg mammor med barn som stod vid 

receptionen och grät- även om det var första gången dem var i Norge. Det var tungt.”  

Kvinna R4 

 

En av studiens respondenter hade tydlig koppling till Utöya då hon och hennes familj har varit 

med i AUF och varit på ön vid flera olika tillfällen. Även hon förklarade för oss att hon hade 

flera vänner och bekanta som var med på Utöya den 22 juli.      

    

”Kjente folk som var der, hele familien har vaert med i AUF på ett eller flere tidspunkt og 

også vert på utöya flere ganger” Kvinna R1 

 

4.2.2 En plats för turism? 

 

För att koppla till studiens syfte så valde vi att undersöka om minnesmärket kan bli en plats 

för turism. Vi frågade studiens respondenter om de ville besöka “memory wound” när det stod 

färdigt. Svaren var väldigt blandade mellan både kvinnor och män och för de som ansåg sig 

ha anknytning eller ej.   

 

 

Enkätestudien syftar till att undersöka om detta är en plats respondenten skulle vilja besöka i 

framtiden? 

 

Tabell 4.1. - Tabellen visar resultatet av enkätfråga angående om respondenterna vill besöka 

platsen eller inte.  

 

Ja Nej Vet inte 

Person med anknytning till händelsen 4 1 6 

Person utan anknytning till händelsen 8 3 18 
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Majoriteten (23 av 40) svarade att de inte visste om de skulle besöka platsen. Av de som anser 

sig ha en anknytning till händelsen och inte är säkra på om de vill göra ett besök så är 

argumenten att platsen måste bli uppbyggd på rätt sätt, livet måste på något sätt gå vidare. 

Ett besök på Sörbråten anses även av vissa kan bli för känslomässigt laddat.   

 

”Kan bli litt för sterkt og vanskelig. Usikker på om jeg vil.” Kvinna R6 

“Livet går videre” Man R23 

 

Många av de som inte har en anknytning till händelsen ställde sig osäkra till om de ville 

besöka platsen. Vissa kunde tänka sig att göra ett besök om någon bekant ändå hade vägarna 

förbi. Många menar också att osäkerheten grundar sig i att de just inte har någon anknytning 

mer än via media men att händelsen inte får glömmas så där av kan ett besök ske för att visa 

respekt.  

 

”Jeg har ikke noe personlig forhold til hendelsen utover det at jeg fulgte med på TV og var 

med på markeringen pa youngstorget. Tenker likevel det kan vaere en måte å vise respekt for 

de som gikk bort” Kvinna R10 

 

“Har ingen speciell tilknytning til stedet eller hendelsen, er osikker om jeg her et önske å 

besöke et minnesmonument. Hadde nok blitt med om andre jeg kjenner onsker att dra dit, men 

tror ikke jeg nelv hadde initiert et besok” Man R27 

 

De respondenter som svarat att de vill besöka platsen i framtiden och har en anknytning till 

händelsen 22juli ansågs det viktigt att inte glömma en sådan stor händelse. 

 

”For å minne det som skjedde den dagen, og aldri glemme” Kvinna R5 

 

“Skulle bare mangle å kunne vise stotte etter en slik tragedie” Man R14 

 

De respondenter som inte har anknytning men ändå vill besöka platsen vill göra det i syfte 

att visa respekt för de anhöriga som mist någon och för att se hur platsen ser ut.  

 

”Se hvordan det ser ut der nå, jeg ha vart der för utöya hendelsen. Vise respekt” Kvinna R20 

 

“Estetisk intressant prosjekt” Man R40 

 

Det var en minoritet, enbart 4 personer av de 40 tillfrågade som svarade att de inte ville 

besöka platsen. En kvinna med anknytning förklarade att det skulle riva upp minnen om 

hennes vän som miste livet den dagen.  

 

”Syns det blir vanskelig å dra dit etter jeg mistet min venn.”  Kvinna R7 

 

En man som inte hade anknytning till händelsen sympatiserade med lokalbefolkningen på 

platsen och ville därför inte besöka “Memory Wound”.  

 

“Fordi jeg har forståelse for naboene i området rundt Utoya og respekterer at de ikke onsker 

å bli påminnet dette hele tiden”. Man R23 

 

Studien visar att många är osäkra på om de skulle vilja besöka ”Memory Wound”. Trots att de 

inte vet om de kommer att besöka platsen så har många åsikter och tankar kring ämnet.  
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4.2.3 Etik 

 

Syfte med studien är att ta reda på hur den potentiella turismen ses ur ett etiskt perspektiv. Där 

av så valde vi att fråga respondenterna till enkätstudien vad de anser om byggnationen. Om de 

anser att det är etiskt rätt att bygga en minnesplats efter terrordådet.  

 

Enkäten undersöker om respondenterna anser att det är etiskt rätt att bygga ett 

minnesmonument efter terrordåden? 

 

Tabell 1.2- Tabellen beskriver respondenternas etiska ställningstaganden kring byggnationen 

av Memory Wound 

 

Ja Nej Vet inte 

Person med anknytning till händelsen 6 3 2 

Person utan anknytning till händelsen 25 1 3 

.  

 

Resultatet visar att majoriteten 31 av de 40 tillfrågade menar att det är rätt att bygga en 

minnesplats. Anledningen som väldigt många anger är för att aldrig någonsin glömma denna 

tragiska händelse och att det är rätt att ha en plats dit människor kan gå för att hedra offren.  

 

“Et sted man komme å hedre minnet til de falne og ikke minst et samlingspunkt for de 

pårörende som komme önske et slikt samnlingspunkt” Man R17 

 

”Det er viktig hendelse i norsk historie, mange uskyldige liv gikk tapt. Jeg tenker at et 

minnesmerke er en fin gest for å minnes de liv som gikk tapt” Kvinna R8 

 

Av de respondenter som inte är säkra eller helt emot detta så finns det flera av dem som har 

anknytning. Respondenterna som har anknytning till händelsen anses det bland annat att det är 

fel att bygga en minnesplats då det ger en typ av uppmärksamhet till Anders Behring Breivik, 

att det påminner människor om händelsen och det kan vara tungt medan någon anser att dessa 

platser inte får bli en turistattraktion.  

 

Menar att steder där det skjedd hemske ting burde hållas litt ”heligt” – Ikke bli en 

turistattraktion” Kvinna R4  

 

“Kompleks sak. Ej ge ABB (Anders Behring Breivik) uppmärksamhet men vill ge ofren” Man 

R21    

 

Resultatet visar att de allra flesta tycker att det är etiskt rätt att bygga en minnesplats då 

människor behöver en plats att minnas och hedra offren. Av de som inte anser det som rätt att 

bygga en minnesplats bekräftar även detta med starka åsikter.   
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5. Analys 

 
I studiens analys presenteras och jämförs resultatet av primärdata så som intervjuer och 

enkäter med sekundärdata från litteraturen. Vi har valt att dela in studiens analys efter två 

huvudkategorier som är morbidturism och etik för att läsaren ska få en mer överskådlig blick.

 
 

Den 22 juli är och kommer alltid att förbli en dag för sorg i Norge. Terrorattentatet som 

skakade hela världen och kostade 77 oskyldiga individer livet är ingen händelse som 

försvinner ur minnet på människor. För att aldrig glömma denna tragedi så skapas nu 

minnesplatsen “Memory Wound”. En plats dit människor skall komma för att minnas, sörja 

och aldrig glömma menar studiens intervjurespondenter Mari och Nora. Ett minnesmärke och 

ett konstverk som ses ur flera olika perspektiv och blir på så vis väldigt kontroversiellt. 

MacCannell (2011) menar att människor borde vara tacksamma till att dessa platser skapas då 

det är ett sätt att minnas historien bakom platsen då människor besöker den. Vilka ska då 

besöka platsen “Memory Wound”? Kommer det att bli en plats för morbidturism och hur ses 

detta ur ett etiskt perspektiv?   

 

5.1 Memory Wound - En plats för morbidturism?  

 

Morbidturism är i dag kopplat till en typ av turism där turister väljer att besöka platser 

relaterade till döden. Att resa för att besöka de döda är enligt (Perry 2007 i Stone & Sharpley 

2008) dock inget nytt fenomen. Människor har länge attraheras av att besöka dödsrelaterade 

platser, något som återstår än i dag. Namnet morbidturism skapades av kulturgeografen 

Blom(1998) som forskat kring detta ämne. Minnesplatsen på Ground Zero i New York är ett 

exempel på en välbesökt plats dit människor samlas i syfte till att bland annat hedra de som 

omkom i tragedin, som precis i fallet på Utöya orsakats av en terrorattack. Blom & Nilsson 

(2000) menar att besöket till dessa platser lockar turister för att historien bakom platsen är 

sanning och inte mytbaserad.  

  

Den 22 juli mördades 69 människor på Utöya i ett brutalt terrordåd, för att hedra offren så ska 

minnesmärket “Memory Wound” stå klart sommaren 2017. Minnesplatsen som ska byggas på 

Sörbråten bär minst sagt på en gripande historia där av tyder det på att platsen kommer att 

uppfylla de kriterier som ska till för att skapa morbidturism. Studiens intervjurespondenter 

Mari och Nora menar att just historien bakom platsen är en viktig faktor och att platsen 

troligtvis kommer locka till sig turister. Studiens respondenter är noga med att förtydliga är att 

de anser att det inte spelar någon roll vad för typ av turism som skapas på platsen eftersom det 

är precis som MacCannell (2011) beskriver att turister är ett sätt att berätta historien vidare 

och att det är det viktigaste.  

 

Av de respondenterna från studiens enkätundersökning visar sig fler vilja besöka 

minnesplatsen på Sörbråten antingen i syfte till att hedra och minnas eller av ren spekulation. 

Stone & Sharpley (2008) ifrågasätter anledningar att resa till dödrelaterade platser, de ställer 

sig bland annat frågande till om de finns där för att fylla en lärande funktion eller om det även 

kan handla om ren nyfikenhet. Att resa på grund av nyfikenhet tas även upp i Blom & Nilsson 

(2000) där det framgår att ett syfte till resan just kan vara denna anledning. Detta förstärks av 
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denna respondent som tycks vilja besöka platser på grund av intressen för konst.  

 

“Estetisk intressant prosjekt” Man R40.  

 

 

Nora förklarar för oss att så länge inte syftet med resan är i extrema politiska åsikter så gör det 

inget om minnesmärket blir till en turistattraktion. Blom (1998) menar att för att en plats ska 

bli besökt av turister så krävs en eller flera attraktioner som lockar dem dit. För vår manliga 

respondent R40 visar sig projektet kunna vara en typ av attraktion och för studiens kvinnliga 

respondent R20 visar det sig finnas ett intresse för att se hur platsen ser ut i dag.  

 

”Se hvordan det ser ut der nå, jeg ha vart der för Utöya hendelsen. Vise respekt” Kvinna R20 

 

MacCannel (2011) nämner tre olika faser till varför turister väljer att besöka dödsrelaterade 

platser. Författaren menar att det handlar om att acceptera, analyser och vara medveten om 

händelsen. Många av de respondenter till enkätstudien ställde sig osäkra till om de ville 

besöka minnesplatsen när den är färdigställd, om de däremot skulle göra det så kan 

anledningarna kopplas till MacCannell’s (2011) teori. Respondenterna menar att de eventuellt 

skulle besöka platsen i syfte till att hedra och aldrig glömma historien bakom.   

 

Blom & Nilsson (2000) menar att det är vanligt att ha förutfattade meningar om en plats och 

attraktion innan den ens har besökts.  Detta beror på tidigare erfarenheter och relationer men 

också så spelar media en stor roll i denna process. Nora och Mari ställer sig båda väldigt 

kritiska till medias roll kring byggnationen på Sörbråten. Respondenterna menar att media har 

påverkat anhörigas beslut om att skriva in namnen på offren på minnesplatsen och att de 

negativa aspekterna på byggnationen har framhävts tydligt i media. Det framgår även tydligt 

att media spelar stor roll för studiens respondenter i enkätstudien. Flera av respondenterna 

nämner att de har en anknytning genom att de följt händelsen i media. Blom & Nilsson(2000) 

menar att media har en roll som påverkar individer att känna medlidande och sorg för 

människor på platser där det skett tragiska händelser. Att personer känner medlidande anser 

Derida (1998) är en av anledningarna till att turister väljer att besöka dessa platser. Genom 

näst intill alla studiens respondenter kan detta bekräftas då de allra flesta har som syfte att resa 

till Sörbråten för att hedra de omkomna. 

 

I empiriinsamlingen så framgår det vad studiens intervjurespondenter anser som potentiella 

besökare, kring detta ämne råder det delade meningar. Nora anser att minnesplatsen kommer 

att besökas främst av familjemedlemmar och nära anhöriga medan Mari menar att platsen 

kommer att fylla en mer offentlig roll och besökas av människor som inte har anknytning till 

händelsen. I enkätstudien visar resultatet på att Mari’s teori är mest sanningsenlig. Av de 

respondenter som hade en anknytning till händelsen så framgick det att ett besök till “Memory 

Wound” skulle upplevas som alldeles för känslosamt. Syftet med besöket menar både Mari 

och Nora ska vara till för att hedra och minnas vilket också bekräftas tydligt av studiens 

respondenter som svarade på enkäten. 

 

 

5.2 Etik  

Den 22 juli är ett datum som kommer minnas med sorg i Norge på grund av dess starka 

historia. En historia som forskats på utifrån många olika perspektiv med etik som grundpelare. 

Olika ämnen som forskat och debatterats kring är människors moral (Kristiansen, 2014), 

medias roll kring trauma(Englund, 2014), påverkan på lokalbefolkningen (regeringen.no, 
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2015) och Norge säkerhet som destination efter terrordådet (Wolff & Larsen, 2014). Alla 

dessa ämnen blir mer eller mindre kopplade till olika etiska dilemman då de berör en händelse 

som är känsloladdad för otroligt många människor. Detta visar sig inte minst i svaren hos 

studiens enkätrespondenter men också hos studiens intervju respondenter. Mari och Nora 

menar att media har stort inflytande och kanske är just forskning kring detta ämne så viktigt 

för att sprida historien vidare på ett sanningsenligt sätt? 

  

MacCannell (2011) menar att turismen alltid haft en stark koppling till historia då historiska 

platser och tragiska händelser sedan urminnes tider har lockat besökare. Blom & Nilsson 

(2000) menar att detta beror på turisten idag inte nöjer sig med mytbaserade händelser utan 

efterfrågar en sann berättelse bakom platsen de besöker. Platser så som minnesmonument och 

minnesmärken är idag ofta väldigt välbesökta turistattraktioner. MacCannell (2011) anser att 

skillnaden mellan en vanlig turistattraktion så som till exempel Disneyland inte skiljer sig från 

turistattraktioner som är kopplade till minnesplatser, båda typer av platser väcker känslor hos 

människor. Att byggnationen redan nu väcker starka känslor hos människor är något som 

bekräftas genom studiens respondenter på högskolan i Oslo då resultatet visar på delade 

meningar där vissa respondenter tycker att byggnationen är bra för att skapa en plats att 

minnas och aldrig glömma, medan vissa tycker det är fel då det ger Breivik uppmärksamhet.  

 

Även om platsen kommer att väcka starka känslor hos människor så tycker de flesta 

respondenterna att minnesplatsen skall byggas. Anledningen som många anger är precis som 

studiens intervjurespondenter bekräftar, aldrig glömma historien och att alla måste få ha en 

plats att sörja. En kvinnlig respondent som svarade på enkäten menar dock att platsen borde 

förbli helig och inte skapa en turistattraktion av något slag vilket blir motsägelsefullt till det 

MacCannell (2011) menar angående turismen. Författaren anser att det är turismen som 

sprider historien vidare och där av är den så viktig. Mari bekräftar MacCannells (2011) 

tankesätt genom att förklara för oss att hon personligen inte tycker att det gör något om 

platsen på Sörbråten blir turism så länge historien berättas vidare. Mari själv drar paralleller 

till Ground Zero där hon själv varit “morbidturist” i syfte att hedra och minnas.  

 

Minnesplatsen på Sörbråten kommer att skapas som ett konstverk och många har haft starka 

åsikter kring byggnationen och dess placering. En grupp människor som protesterat kraftigt 

menar Nora och Mari är lokalbefolkningen i Holö kommun. Detta för att de anser att 

minnesplatsen är för brutal och att den är placerad på fel plats. I resultatet av enkätstudien 

framgår det att även vissa av respondenterna där instämmer och sympatiserar med 

lokalbefolkningen. Mari menar dock att konstverket bör vara brutalt för att visa det sår som 

Breivik skapade, ett sår som aldrig kommer läka. Respondentens teori blir motsägelsefullt till 

det MacCannell(2011) säger. MacCannell(2011) menar nämligen att ingen byggnad eller park 

kan återskapa det tomrum som en sådan historisk händelse skapar. 

 

Sörbråten har idag blivit en mycket omdiskuterad plats i media då det väcker starka känslor 

hos många. Hagsmo (2013) skriver i sin avhandling ” en mötesplats full av mening” om 

vikten av att ha en speciell känsla och tillknytning till en plats. Alla platser bär på en unik 

historia som formas efter de social relationer som skapas där. För att en plats ska få en mening 

så krävs individers egna personliga erfarenheter och tankar om platsen. Crang (1998)  menar 

att plats är en produkt som upplevs olika beroende på relationen individen har till platsen.  

 

Tuan (2011) anser att platser kan upplevas verkliga först efter människor upplevt platsen 

genom egen erfarenhet. Enkätstudien syftade till att undersöka om respondenterna hade 

anknytning till händelsen den 22 juli och på så vis en anknytning till Utöya. 11 av studiens 40 
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respondenter ansåg att de hade någon typ av anknytning till händelsen. I frågan om de ansåg 

att det var etiskt rätt att bygga en minnesplats så kunde vi se ett tydligt mönster att det var de 

som hade anknytning till platsen som inte tyckte att den skulle byggas. Detta styrker Crang’s 

(1998) påstående att platsen upplevs olika beroende på tidigare erfarenheter. Tuan (2011) 

skriver också att turister som inte har en speciell anknytning till platsen inte framkallar samma 

uppfattning.  

 

Respondentera till enkätstudien som inte hade någon anknytning till platsen och händelsen 

ansåg majoriteten att det var etiskt rätt att bygga en minnesplats för att minnas och hedra de 

omkomna. Hagsmo (2013) menar att en plats betydelse påverkas mycket av vem som 

beskriver den. Studiens respondent Mari som befann sin på Utöya den 22 juli styrker detta 

påstående. Mari beskriver händelsen som brutal och att det krävs något konstverk som på 

något sätt kan symbolisera historien. Studiens metod syftade även till att undersöka om svaren 

mellan kvinnor och män skiljde sig åt på de olika frågorna. Resultatet visar på att svaren från 

kvinnliga och manliga respondenter inte följde något mönster.  

 

En etisk fråga som studiens intervjurespondenter lyfter fram är frågan kring hur vida 

familjemedlemmar tar ställning till att skriva namnen på sina anhöriga som miste livet den 22 

juli på minnesplatsen. Både Nora och Mari belyser detta och förklarar att orsakerna som lyfts 

fram är olika, vissa sympatiserar med lokalbefolkning och vissa vill ha åsikter från övriga 

familjemedlemmar innan de tar ett beslut. Mari förklarar för oss att vid Ground Zero och 

22juli-sentrat är det många familjer som valt att lägga till namnet på sin familjemedlem i 

efterhand. Kanske finns det möjlighet att scenariot blir lika vid Sörbråten och ”Memory 

Wound”. Precis som Tuan (2011) menar så har individer svårt att sätta sig in i platser utan att 

ha besökt dem. Först efter att ha upplevt platsen på riktigt så blir den verklig och lättare att 

skapa en känsla och acceptans för.  
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6. Slutsats/Diskussion 

 
I studiens slutsats presenteras de mest relevanta resultaten av studien kopplade till syfte och 

forskningsfrågor. Detta avsnitt avslutas med egna reflektioner och förslag till vidare 

forskning kring ämnet.

 
 

Syftet med studien var att studera minnesplatsen ”Memory Wound”, dess potential till att 

locka turister och på så vis skapa en attraktion inom genren morbidturism. Vi anser att 

minnesplatsen ute på Sörbråten kommer att bli en plats för morbidturism, denna tanke 

grundas på den information vi funnit i artiklar och litteratur och information ifrån 

respondenter. För att skapa morbidturism så krävs det enligt Blom (1998) någon typ av 

attraktion, vid Sörbråten blir det i detta fall själva minnesplatsen som blir attraktionen. 

Morbidturism är som Blom & Nilsson (2000) förklarar ett resesätt som fokuserar på plötslig 

och våldsam död, platser där detta skett ska även snabbt attrahera turister. Medias roll har 

även ett stort inflytande på vad människor väljer att besöka och belyser oss om nyheter vi 

kanske inte hade fått reda på, vilket också tillåter oss att känna medlidande till andra 

människor. Studiens respondent Mari berättar att det i dagens läge inte går att besöka Utöya 

då den är privatägd vilket gör platser svårtillgänglig för turister och övriga besökare utan 

behörighet. Att ha en plats att komma till för att hedra de döda är något som för Mari anses 

som väldigt viktigt, tanken bakom minnesplatsen “Memory wound” är att fylla denna 

funktion. Att händelsen på Utöya blivit så stor även internationellt sätt pekar på att fler 

människor från även utlandet kommer lockas till minnesmärket, för att hedra de som dog som 

en form av sympati. 

 

Vidare syftar studien till att undersöka vilka etiska dilemma som lyfts fram i och med att 

minnesplatsen skall byggas vid Utöya. Konstverket ”Memory Wound” har mottagits på 

många olika sätt. En av de grupper som protesterat kraftigast är befolkningen i Holö kommun 

som menar att minnesplatsen är för brutal, det kommer att få dem att tänka på denna 

fruktansvärda händelse dagligen och att placeringen av minnesplatsen är helt fel.  

 

Att platsen kommer att bli en plats för skapandet av turism är något som framgår tydligt i vår 

studie. Detta ses från vissa av studiens respondenter som ett etiskt problem. Respondenterna 

anser att platsen borde bli helig eller lämnas helt orörd och förbli en ruin. Problematiken kring 

vilket typ av turism som kommer skapas lyfts också fram. Även här är lokalbefolkningen på 

platsen kritiska och vill inte ha någon typ av mörk turism i sin kommun. Studiens respondent 

Nora fruktar att personer med extrema politiska åsikter ska besöka platsen.  

 

De anhöriga som mist en familjemedlem eller var med på Utöya vid händelsen ställer sig 

majoriteten av studiens respondenter positiva till byggnationen. Vissa invändningar finns 

kring det då respondenterna anser att det blir tungt och tragiskt att ha en plats som påminner 

om det som hände. Andra anhöriga lyfter även fram svårigheterna i att ta ett beslut om namnet 

på deras anhöriga som omkom ska finnas med på platsen. Mari och Nora tror dock att detta är 

något som kommer växa fram hos människor då minnesplatsen är färdigställd. 

  

Historien om det som skedde den 22 juli 2011 kommer alltid att finnas kvar i människors 

minnen. 69 oskyldiga människor och där bland många ungdomar miste livet denna dag på 

Utöya. Att skapa en minnesplats för att hedra och minnas visar studien är en viktig del för 

Norsk historia att aldrig glömma, hedra och minnas offren. Att platsen kommer att locka 
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turister visar studien kan ses ur olika synvinklar men kanske är turismen det bästa sättet att 

sprida historien vidare?  

 

 

6.1 Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 

Vi anser att Sörbråten kommer att bli en plats för turism även fast detta kan ses som väldigt 

komplext ur ett etiskt perspektiv. Vi ansåg innan vi påbörjat studien att minnesplatser inte bör 

bli en plats för turism utan bör hållas heliga. Under studiens gång har vi ändrat vårt synsätt 

tack vare litteratur och studiens respondenter. Vi ser nu turismen som en tillgång till att kunna 

hedra offren. Turism kopplas ofta till kommersialisering vilket i dag inte är målet med 

minnesmärket på Sörbråten. Målet med platsen är att besökare ska kunna komma dit för att 

minnas och sprida historien vidare vilket vi anser är en god tanke. Morbidturism kanske inte 

behöver ses som en genre med många etiska dilemman utan istället som en hedrande gest?  

 

Svagheter som vi kan se i studien är att fenomenet morbidturism är ett relativt nytt begrepp 

inom turismforskning. Detta gör det svårt att hitta olika forskare inom ämnet och på så vis 

stärka trovärdigheten i studiens sekundärdata. Ytterligare en svaghet som vi analyserat är att 

minnesplatsen ännu inte byggds vilket gör att studien baseras på åsikter om något som ska ske 

i framtiden och som inte är förutsagt.  

 

Studien har bidragit med vidare reflektioner kring morbidturism och dess etiska dilemman 

men framförallt så har studien åter igen lyft historien som aldrig får glömmas om den 22 juli 

2011.  

 

Till vidare forskning kring ämnet så anser vi att det vore intressant att studera 

lokalbefolkningen i Holö kommuns angående deras synsätt kring byggnationen och skapandet 

av turism. Att även genomföra en liknande studie efter att minnesmärket finns på plats genom 

att undersöka hur besöksstatistik ser ut och känns intressant då vi på så vis skulle kunna 

jämföra resultatet med denna studie. 
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Bilaga 1. 
 

Intervju 2016-05-13 kl. 13.00 

Nora Ceciliedatter Nerdrum, Projektledare, Nationella minnesmonumentet 22 
juli 
 

Kan du berätta lite om dig själv och din roll kring projektet på Sörbråten? 

 Berätta om själva monumentet. 
 Vad är din koppling till Utöya / terrordådet ? 

 

Vi berättar vårt syfte med studie. 
 

Vad är syftet med monumentet? 
 En plats för turism? ex. restauranger etc.  exempel från andra minnesplatser 

som idag är turistattraktioner. 
 Vilka är de potentiella besökarna på platsen? 

 

Hur har byggnationen av monumentet mottagits? 
-Hur upplever de anhöriga till offren och överlevenade byggnationen av 
monumentet? 
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Bilaga 2.  
 

Intervju 2. 2016-05-13 kl.15.00 

Mari Aaby West, Ungdomsledare AUF och representant Från AUF för 

byggnationen av monumentet. 
Kan du berätta lite om dig själv och din roll kring projektet på Sörbråten? 
 

Vad är din koppling till Utöya / terrordådet ? 
 

Vi berättar vårt syfte med studie. 
 

Vad tycker du som representant från AUF att monumentet ska fylla för funktion i 
framtiden? 

 Vilka är de potentiella besökarna på platsen? 
 

Tidigare forskning visar på att dessa platser ofta kan bli turistattraktioner, hur ställer 
du dig till det? 
 

Har ni i AUF mottagit synpunkter från de anhöriga till offren och överlevenade om 
byggnationen av monumentet?  
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Bilaga 3.  
Enkät - 2016-05-13 ,  Studenter vid högskolan i Oslo.  
1. Kön? 

 

Kvinna  Man  

 

2a. Har du någon anknytning till händelsen på Utöya 22 juli 2011? 

 

Ja     Nej   
  Vet ej 
 

2b. Om ja, vilken? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

3a. Byggnationen av minnesmonumentet “memory wound” har påbörjats vid Utöya, är 
detta en plats du skulle vilja besöka i framtiden? 

Ja       
 Nej Vet ej 
 

3b. Varför? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

4a. Anser du att det är etiskt rätt att bygga ett minnesmonument efter terrordåden? 

 

Ja     Nej  
   Vet ej 
 

4b. Varför? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Mailadress (frivilligt)_________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Upplägget på vårt arbete ser ut på följande sätt: 

Som inledande text har Emelie skrivit sammanfattning och förord. 

 

Kapitel 1 

Kapitel ett är grundpelarna i vår studie. Här har mycket av arbetet skett gemensamt förutom 

bakgrund som är skriven av Emelie och problemformulering av Sofia. 

 

Kapitel 2. 

Kapitel två är vårt metodkapitel, här har vi i inledningen, datainsamling och metoddiskussion 

skrivit gemensamt vidare har Emelie skrivit urval, analysmetod och Etiska överväganden.  

 

Kapitel 3. 

Kapitel tre presenteras vår teori, i detta avsnitt har fördelningen skett så att Sofia har skrivit 

kapitel om attraktioner, symboler och morbidturism. Emelie har skrivit om etik och 

tillhörighet till en plats.  

 

Kapitel 4-6  

Dessa kapitel har genom gemensamma diskussioner bearbetats och skrivit tillsammans. 

 


