


Sammendrag 
Denne oppgaven undersøker utvalgte avisers engasjement og rolle i to kriminalsaker som til 

slutt viste seg å føre til justismord. Oppgaven tar utgangspunkt i Vær Varsom-plakatens punkt 

1.5, der pressen definerer sin egen rolle slik: ”Det er pressens oppgave å beskytte 

enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og 

institusjoner, private foretak og andre”. I alle kriminalsaker er det viktig at journalisten ikke 

gjør seg til part i en sak på en kritikkverdig eller uetisk måte, men at han forvalter sitt kritiske 

oppdrag riktig. Ettersom politiet og påtalemyndigheten er naturlige kilder i kriminalsaker, 

stilles det i kriminaljournalistikken høye krav til flerkildebruk og kildekritikk for å unngå 

forhåndsdømming, og for å sikre involvertes rettsikkerhet. Resultatene av denne 

undersøkelsen viser at pressen først og fremst fremstår som en passiv informasjonsmidler 

fremfor en motmakt til politi og påtalemyndighet. Det er ikke pressens fortjeneste at sakene 

gjenopptas, men samtidig fungerer den en viktig arena for informasjonsutveksling vi ikke kan 

være foruten. 

 

 

Abstract 
This thesis seeks to follow up selected parts of the press’ involvement and role in two 

criminal cases, that later proved to be a miscarriage of justice. The thesis is based on the 

press’ own ethical guidelines which are enlisted in the “Vær Varsom-plakaten”, point 1.5, 

where the press defines its own role as follows: “It is the press’ duty to protect individuals and 

groups within the society against abuse or negligiance inflicted by the government or its 

institutions, private businesses or others”. In all criminal cases it is important that the 

journalist does not take part in a case in an unetichal way, but ensures that he administers his 

critical mission correctly. Since the police and the procecuting authority are natural sources in 

criminal cases, there are high demands to the use of several sources and also to have a 

constant awareness to the liability of sources that are used within criminal journalism. This is 

to avoid pre-judgement in the media and to secure the involved parties civil rights. The results 

of this inquiry will show that the press reveals itself mainly as a passive intermediary of 

information prior to a counterpoise to the police and the prosecuting authority. It is not the 

press’ merit that the cases are re-opened, but it works as an arena where information is 

exchanged that we could not be without. 
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1 Justismord i mediene 
Tema for denne oppgaven er norske avisers dekning av kriminalsaker som til slutt har blitt 

karakterisert som justismord. Avsløringer av stadige nye justismord, samt opprettelsen av den 

såkalte justismordkommisjonen i 2003, er eksempler på at emnet er aktuelt i dagens samfunn. 

Å bli utsatt for justismord vil i dagligtalen bety at man har blitt dømt for en forbrytelse man 

ikke har begått. Urettferdig behandling er noe alle har opplevd en eller flere ganger i livet. De 

fleste av oss bør derfor ikke ha store problemer med å sette seg inn i hva en uskyldig dømt må 

føle. Samtidig er det heller ingen hemmelighet at nyhetsmediene legger vekt på å dekke 

kriminalsaker - noen mer enn andre. Media kommer på banen når en hendelse har funnet sted, 

og på et tidspunkt der mennesker ofte er i sjokk eller i dyp fortvilelse. Nyhetsmedienes 

opptreden og oppførsel krever derfor ekstra varsomhet i forhold til dekningen av denne type 

saker, både med hensyn til ofrene og til den som pekes ut som gjerningsmann. 

 

I denne oppgaven vil jeg se på hvordan pressen forholder seg til kriminalsaker der 

lagmannsretten først avsier en fellende dom, men hvor den domfelte senere har blitt frifunnet. 

Jeg har valgt å dele analysen inn i tre ulike tidsperioder som omfatter siktelse og dom i første 

fase, tiden før gjenopptakelsen i andre fase, og selve gjenopptakelsen og frifinnelsen i tredje 

fase. Dette er hensiktsmessig fordi man på denne måten har mulighet til å undersøke pressens 

rolle i de ulike fasene en justismordsak gjennomgår. 

 

Oppgavens tema er altså ikke situasjonen for ofrene, det vil si den eller de som har blitt utsatt 

for en forbrytelse og deres pårørende. Mitt fokus vil være fremstillingen av saken sett ut fra 

den utpekte gjerningsmannens ståsted. Med tanke på medias påvirkningskraft og faren for 

justismord i rettsapparatet, vil det være interessant å undersøke om pressen lever opp til 

idealet om å være en uavhengig instans i forhold til politiet, påtalemyndigheten og 

rettsapparatet. Utvalgte nyhetsmediers dekning av to justismordsaker vil være den røde tråden 

i oppgaven. 
 

 

1.1 Valg av justismord som tema 
Min personlige bakgrunn for dette temavalget er at jeg i tillegg til studier innenfor 

medievitenskap også har studert kriminologi. Til sammen har disse to fagfeltene vekket min 
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interesse for kriminaljournalistikk. Kriminologi betyr læren om forbrytelsen og årsakene til 

dem. Innenfor kriminologien fokuseres det ofte på gjerningsmannen som offer og samfunnet 

som en medvirkende årsak til at noen velger å begå lovbrudd. Tanken på at uskyldige 

personer blir dømt til lang fengselstraff, og at pressen i vår populærjournalistiske medietid 

kan ha bidratt til dette ved å påvirke dommere og jury med forhåndsdømmende presseomtale, 

har dannet grunnlaget for min interesse for dette prosjektet. Etikk, ytringsfrihet, personvern, 

og ikke minst medias rolle i samfunnet er stadig gjenstand for diskusjon, men da ofte ved 

dekningen av store og kjente kriminalsaker. I denne oppgaven ønsker jeg derfor å undersøke 

to ”middels” store kriminalsaker for å undersøke pressens ”dagligdagse” engasjement.  

Innsikten fra medievitenskap og kriminologi vil derfor være til hjelp når jeg nå skal 

kombinere forståelsen for kriminalitet fra to ulike vitenskapelige verdener. 
 

Justismordene på Per Liland og Joy Rahman 

Justismord kan defineres slik: ”det at en uskyldig blir straffedømt el. henrettet” (Escolas 

ordbok 1996). I dagligtalen anser man gjerne en sak for justismord når det foreligger en 

fellende dom man mener er uriktig. I en juridisk forstand blir det ikke konstatert justismord 

før saken tas opp igjen og en ny frifinnende dom foreligger. Justismord er et alvorlig feilgrep 

begått av rettsvesenet, og skal ikke forekomme. Likevel er det ikke til å unngå at det også 

begås feil både hos politiet under etterforskningen, hos advokater under bevisføringen og av 

dommere og lekmenn under vurderingen av skyldspørsmålet. Av 66 gjenopptatte saker fra 

1992-1999 endte 40 i full frifinnelse,1 noe som viser  at rettsvesenet her i landet ikke er 

ufeilbarlig. 

 

Norges mest kjente justismord er trolig Liland-saken. Per Kristian Liland ble i 1970 dømt til 

livsvarig fengsel og ti års sikring for å ha drept to menn, John Olav Larsen og Håkon Edvard 

Johansen, med øks i Fredrikstad sommeren 1969 (NOU 1996:15).2 I NOU – rapporten (1996: 

15, s. 9) oppsummeres bakgrunnen for dommen:  

 
 

Under hovedforhandlingen for lagmannsretten var atskillig av bevisførselen knyttet til 
om ugjerningene kunne ha skjedd innenfor det tidsrommet som var angitt i 
tiltalebeslutningen, nemlig den 22. desember 1969 om ettermiddagen (Larsen) og 
samme dag om ettermiddagen/og eller kvelden (Johansen). Undersøkelsene som ble 
gjort i etterkant konkluderte med at døden hadde inntruffet den 23. eller 24. desember 
1969 (…) Liland kunne imidlertid bare knyttes til åstedet den 22. desember. (…) Under 

                                                 
1 Tallene er hentet fra justisdepartementet: Ot.prp.nr.70 (2000-2001), pkt 3.3.3  
2 NOU står for Norges Offentlige Utredninger 
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hovedforhandlingen ga de oppnevnte rettsmedisinske sakkyndige uttrykk for at det ikke 
var noe i veien for at forbrytelsene har skjedd så tidlig som denne dagen. En vesentlig 
faktor i det resonnementet som ledet frem til denne konklusjonen, var at det ene av 
ofrene, Johansen, måtte ha levd en tid etter at han ble påført skadene (…) I lagrettens 
svar lå implisitt at den hadde sett bort i fra uttalelser fra atskillige vitner. Noen av disse 
gikk ut på at et eller begge ofrene hadde blitt observert i live etter dette tidspunkt. 

 

Liland anket over saksbehandlingen og straffeutmålingen, men anken ble forkastet ved 

Høyesteretts dom av 28. november 1970. Liland begjærte saken gjenopptatt 27. desember 

1971 med lydbånd av vitner som ikke var tillagt vekt ved første rettssak. 

Gjenopptakelsesbegjæringen ble forkastet ved Eidsivating lagmannsrett våren 1975. 

Beslutningen ble av Liland påkjært til Høyesteretts kjæremålsutvalg som forkastet kjæremålet 

ved kjennelse i mars 1976. Per Liland sonet fengselsstraffen fram til juni 1983 da han ble 

overført til sikring. Her fremsatte han en ny begjæring om gjenopptakelse av straffesaken. 

Gjenopptakelsesbegjæringen ble begrunnet med at nye sakkyndige ikke ga noen støtte til at 

Johansen kunne ha levd i mange timer etter han ble påført skadene. Dermed var det ingenting 

i veien for at ugjerningene kunne ha skjedd atskillig senere enn det lagmannsretten hadde lagt 

til grunn i sin fellende dom fra 1970. Det ble også påberopt nye vitneforklaringer. Eidsivating 

lagmannsrett besluttet i 1994 at saken skulle gjenopptas. Påtalemyndigheten påkjærte 

kjennelsen, men denne ble forkastet av Høyesteretts kjæremålutvalg. Straffesaken ble 

behandlet 21. november 1994. Uten at det hadde vært noen bevisførsel, avsa lagmannsretten 

samme dag frifinnelsesdom. Etter å ha sittet uskyldig i fengsel i 13 år fremsatte Liland krav 

om erstatning og oppreisning for uberettiget forfølging 20. desember 1994. Til sammen fikk 

han et oppreisningsbeløp på 13,7 millioner kroner av Høyesterett (NOU: 15, s. 10). Denne 

summen har dannet grunnlaget for erstatningsutbetalinger i justismordsaker i ettertid. 

 

Mye av æren for frifinnelsen av Per Liland fikk journalist og privatetterforsker Tore Sandberg 

på grunn av hans store engasjement i saken. Med bl.a. brev til justisministeren og en 

bokutgivelse i 1992, kastet han nytt lys over straffesaken som til slutt endte med å bli 

karakterisert som et av Norges verste justismord. 

 

I Sverige har man en lignende sak, kalt Rahmansaken. Joy Rahman ble i 1994 dømt til 

livsvarig fengsel for et brutalt mord på en gammel kvinne i Stockholm. Først åtte år senere ble 

han frikjent. Likesom i Lilands tilfelle var Joy Rahman prisgitt innsatsen til enkeltpersoner, 

deriblant journalisten Dick Sundevall (Stenström 2004). Sundevall var en erfaren journalist 

som hadde jobbet med rettsspørsmål i over ti år, da han bestemte seg for å lage en 
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portrettserie om tungt kriminelle i Kumlafengselet. Under dette arbeidet fikk han høre både av 

fanger og ansatte om en innsatt som de alle mente var uskyldig. Navnet hans var Joy 

Rahmann. Sundevall fikk et sammendrag av etterforskningen, rettsaken og dommen mot 

Rahman som fengselspresten Bengt-Göran Johansson hadde utarbeidet. Han fant historien så 

interessant at han mente det kunne lages en dokumentarfilm om saken.  Sundevall kontaktet  

Peter Althin, en kjent advokat til å se nærmere på bevisene mot Rahman. Althin gjennomgikk 

rettsdokumentene, og fant en feil i bevisføringen. Tingsrätten- og senere hovrätten furutsatte 

nemlig at en rød tekstilteip som den gamle kvinnen skulle ha blitt kvalt med, stammet fra en 

leilighet Rahman hadde besøkt i forbindelse med jobben i hjemmetjenesten. Statens 

kriminaltekniske laboratorium skrev derimot i sine dokumenter at tekstilteipen mest 

sannsynlig stammet derfra, men det sto ikke at den helt sikkert gjorde det. Dokumentarfilmen 

ble laget og sendt. Visningen av filmen førte til at et vitne boende i samme oppgang som den 

drepte kvinnen mente drapstidspunktet måtte være feil. Hun mente hun hørte hennes siste 

skrik midt på natten, og ikke på ettermiddagen slik det fremgikk i filmen. 

 

Tuva-Stina Lindén, lærerinnen til Rahmans sønn, så også denne filmen og begynte å 

engasjere seg. Hun kontaktet Bengt-Göran Johansson og Dick Sundevall, fikk sine kollegaer 

til å skrive til riksadvokaten med krav om ”en snar og rättvis domstolsprocess”. Hun leverte 

deretter brevet personlig til riksadvokatens informasjonssjef (Stenström 2004: 63). Samtidig 

streiket til sammen 200 fanger på Sveriges tyngste anstalter for å støtte Joy Rahman. Til slutt 

ble gruppen, som frivillig arbeidet for å bevise Joy Rahmans uskyld, supplert med Tuva-

Stinas mann, forskeren Göran Högberg. Han leste dokumenter og reiste stadig nye spørsmål 

om saken og bevisføringen. I syv år kjempet denne gruppen mot rettsvesenet for å få saken 

gjenopptatt. Etter utallige timers frivillig arbeid lyktes de til slutt. Fem menneskers kamp for 

at han skulle ble fri, endte i frifinnelse. I likhet med Liland-saken forelå det ikke nye bevis, de 

ble bare sett på med nye øyne. I ettertid skulle Joy Rahmans tid bak murene, åtte år av hans 

liv, settes en verdi på. Den svenske stat ga ham åtte millioner kroner, den største utbetalingen 

som noensinne gitt til en uskyldig dømt i Sverige. Til tross for den rekordhøye utbetalingen 

poengterte Joy Rahman kjernen i et hvert justismord; ”Jag vil inte ha pengar. Ge mitt liv 

tillbaka” (Stenstrøm 2004: 8). 
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Pressens engasjement i Bjugn-saken 

Både i Liland-saken og i Rahman-saken ble de tiltalte uriktig funnet skyldig i drap og idømt 

lange fengselsstraffer. Stort engasjement fra enkeltpersoner førte til slutt fram til at sakene ble 

gjenopptatt og de dømte ble frifunnet og tildelt store erstatningssummer. 

   

Også den såkalte Bjugn-saken (1992-1994), der mediedekningen var enorm, holdt på å ende i 

en rettslig tragedie. Bjugn-saken gjaldt en etterforskning av, og en rettssak om, mulige 

seksuelle misbruk av barn i en barnehage i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. I alt ble syv 

personer arrestert og siktet for misbruk av til sammen 35 barnehagebarn (Bodahl-Johansen & 

Østbye 1996: 8). Etter flere hundre avhør av barn og voksne frafalt siktelsen for alle, bortsett 

fra barnehageassistenten. Tiltalen omfattet anklager om voldtekt og seksuell omgang med 

mindreårige ned til 1,5 år (ibid: 8). 2,5 måneder senere var den tiltalte Ulf Hammeren en fri 

mann. I motsetning til de to tidligere omtalte justismordene spilte nyhetsmediene i dette 

tilfellet en sentral rolle som kritiker av politietterforskningen. Pressens reportasjer om politiets 

og påtalemyndighetens etterforskning blir vurdert som en medvirkende årsak til at den tiltalte 

Ulf Hammeren ble frikjent (Bodahl-Johansen & Østbye 1996). Om mediene velger å 

engasjere seg, og på hvilken måte de eventuelt gjør det, kan ha stor betydning for den det 

gjelder. Ulf Hammeren og de siktede Jorid Hammeren og Bjørn Klakken har uttalt at ”Da vi 

ble overbevist om at politiet hadde kjørt seg fast, var journalistene de eneste som hjalp oss” 

(ibid: 93). 

 

Incestfrifinnelser  

I kjølevannet av Bjugn-saken har det de senere årene blitt avdekket en rekke andre justismord 

i incestsaker, fra midten av 1980-tallet til midten av 1990- tallet, der mediefokuset kan ha hatt 

noe å si for det store antallet dømte. Pensjonert lagdommer Trygve Lange-Nielsen har stått i 

spissen for arbeidet med å få gjenopptatt saker mot tidligere incestdømte. Siden 1999 har den 

nå 85-årige juristen gjennomført en kritisk analyse av incestdommer fra årene før Bjugn-

saken. Aker-klinikken i Oslo fungerte som et ekspertsenter for politietterforskere i hele landet, 

og dommene som i stor grad baserte seg på materiale herfra, skilte seg spesielt ut (Lange- 

Nielsen i intervju 28.6.05). Nyere medisinsk forskning har vist at grunnlaget for mange av 

disse ekspertuttalelsene var feil. I tillegg kunne dommeravhørene av barn kritiseres fordi det 

ofte ble stilt ledende spørsmål, og avhørene av barna ble gjennomført ved hjelp av dukker 

med genitalia. Mediene var også sterkt engasjert i dekningen av slike saker i denne perioden, 

slik at fokuset på denne type forbrytelse ble enormt. Kritikkverdige dommeravhør av barn, for 
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stor tillitt til eksperter, samt et overdrevent og ensidig mediefokus førte til et forgiftet 

samfunnsklima. Trygve Lange-Nielsen har uttalt at ”det hersket en korstogstemning i Norge 

på den tiden som påvirket alle som arbeidet med disse sakene” (Dagsavisen 12.1.2005).  

 

Justismordkommisjonen 

Per Liland-saken og andre eksempler på justismord førte til opprettelsen av Kommisjonen for 

gjenopptakelse av straffesaker. Den startet sitt virke 1. januar 2004. Den såkalte 

Justismordkommisjonen ble nedsatt av justisminister Odd Einar Dørum, og skal være ”et 

uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny 

behandling av sin sak i retten”(www.gjenopptakelse.no). Det er imidlertid en rekke krav som 

må oppfylles for at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal kunne gi ny 

behandling i retten: 3

  
• Nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi 

mildere straff.  

• Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å 

regne med at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.  

• Dersom noen som har hatt sentral befatning med saken (aktor, dommer, sakkyndig, 

forsvarer, vitne), har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hatt 

innvirkning på dommen.  

 
I tillegg skal saken, dersom den blir besluttet gjenopptatt, henvises til ny behandling ved en 

annen domstol enn den som avsa gjeldende dom. Advokat Erling Moss skriver i en kronikk, 

publisert i Aftenpostens nettavis 19. juli 2004,4 om hva innføringen av 

Justismordkommisjonen vil føre til: ”Situasjonen er kort fortalt at ved gjenopptagelse vil den 

dømmende rett få høre en annen bevishistorie enn første gang. Det er denne 

kvalitetskontrollen, og konsekvensene av den, som oftest har vært fraværende i domstolenes 

behandling av slike krav”. At den såkalte Justismordkommisjonen var tiltrengt var det kort tid 

etter nedsettelsen av den ingen tvil om. Janne Kristiansen, leder av Justismordkommisjonen, 

uttalte i Aftenpostens morgenutgave 7.juni 2004,5 knappe seks måneder etter at kommisjonen 

startet sitt virke: ”På forhånd var det beregnet at vi ville få inn 100 saker i året. Men allerede 

nå er det klart at det vil bli mange flere.”  
                                                 
3 www.gjenopptakelse.no (Lesedato 10.10.2005). 
4 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article830816.ece (lesedato 10.10.2005). 
5 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article803961.ece (Lesedato 10.10.2005)  
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I løpet av 2005 mottok Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til sammen 140 

begjæringer om gjenopptakelse, mot 232 fra året før.6 Av mottatte begjæringer i 2004/2005 

ble 190 avsluttet i løpet av året, hvor av 13 ble henvist til retten for ny behandling. Av de til 

sammen 13 straffesakene som er begjært gjenopptatt er det syv straffesaker som omhandler 

seksuelle forbrytelser av ulik grad, tre saker gjelder brudd på vegtrafikkloven, én gjelder 

narkotikaforbrytelse, én vold og trusler, og én sak gjelder vinningsforbrytelse. Av de fem som 

ble henvist til ny behandling i retten i 2004 endte tre med en frifinnende dom, og to med 

mildere dom. Av de åtte sakene som ble begjært gjenopptatt i 2005 er det fire som venter på 

ny behandling, og fire ble frifunnet. I 2006 er det per 24.4.06 én sak som er sendt til ny 

behandling i retten.7

 

 

1.2 Medias rolle og medias makt 
Nyhetsmediene influerer vår virkelighetsoppfatning av det norske samfunnet til enhver tid. 

Det er norske aviser, nettaviser, tv-kanaler og radiokanaler som kontinuerlig gir oss 

informasjon om ran, voldtekter, drap, overgrep, narkotikalovbrudd og andre lovbrudd. 

Mediene er den viktigste lenken mellom det som skjer i verden og de inntrykkene vi har i vår 

egen bevissthet av det som har hendt (Walter Lippmann 1922, sitert i: Allern 2001b: 273) Vi 

lar oss informere, underholde og sjokkere. Ofte mottar vi informasjonen vi blir servert relativt 

ukritisk, og tenker at dette ikke gjelder oss. Men hva hvis det plutselig gjør det? Tenk hvis du 

en dag er nyhetene. Uten å ha gjort noe galt, selv om alle rundt deg tror det? Hvilken rolle vil 

du da at mediene skal spille? Informatør, underholder eller ”vaktbikkje”? 

 

Det er også gjennom mediene vi får informasjon om hva politiet etterforsker, hva 

påtalemyndighetens teorier er, hva forsvareren legger frem av motargumenter og hva den 

endelige dommen blir. Dette fremstår for oss som ”virkeligheten”. Men journalistene har også 

mulighet til å velge ut hva slags informasjon de vil skal publiseres. Dette innebærer at media 

har en konstruksjonsmakt, der ”all journalistisk formidling er en redigert formidling (…) 

(Røssland 2003: 84). På denne måten presenterer media en virkelighet ut fra hva de ønsker å 

vise oss. På bakgrunn av informasjonen vi jevnlig mottar gjør vi oss opp en mening om 

                                                 
6 Årsberetningen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: 
http://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/download/Rapport_2005.pdf  (Lesedato 10.10.2005) 
7 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, avgjørelser: 
 http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=14 (Lesedato 24.4.06)  
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siktede eller tiltalte er uskyldig eller ikke. Medienes makt og påvirkningskraft kan derfor føre 

til sosial fordømmelse før en sak er avgjort i retten.  

 

Vær Varsom-plakaten angir i punkt 1.5 at pressen skal beskytte enkeltmennesker mot 

”overgrep eller forsømmelser”. Hvordan balanserer pressen dette kravet i praksis der politi og 

påtalemyndighet er noen av kriminaljournalistenes viktigste kilder i etterforskningsfasen? 

Hvor dyktige er pressen til å unngå forhåndsdømming i omtale av kriminalsaker der den antatt 

skyldige stilles for retten? Hvordan ivaretar pressen sitt kritiske oppdrag i saker som 

mistenkes for justismord? Og ikke minst; kan saker journalistene velger å ikke ta opp være å 

forsømme journalistikkens kritiske oppdrag? 

 

I tillegg til de etiske utfordringene kriminaljournalistene til daglig møter, arbeider de fleste 

under et krav om økonomisk avkastning til sine eiere (Allern 2001: 11). Spørsmålet er 

hvordan dette kravet påvirker medienes prioriteringer, og om de økonomiske kravene kommer 

publikum og ”enkeltmennesket” til gode eller ei. 
 
 

1.3 Hovedproblemstilling 
Det er ingen tvil om at media spiller en viktig rolle i kriminaljournalistikken, men er samtidig 

viktig å diskutere hvordan dette ”oppdraget” forvaltes. I Norge har vi en åpen presse som skal 

være en arena for samfunnsdebatt og som også ideelt sett skal fungere som et kritisk organ til 

de øvrige statsmaktene. Samtidig lever en moderne, populærjournalistisk og mer 

underholdningsorientert ideologi, side om side med den tradisjonelle presseideologien 

(Røssland 2003: 30). Det er imidlertid bare den tradisjonelle, seriøse presseideologien som er 

nedfelt i pressens egen selvjustisplakat, Vær Varsom-plakaten. Det er disse idealene jeg 

ønsker å bygge oppgaven min rundt, og som jeg lar problemstillingen min springe ut fra. I 

Vær Varsom- plakaten punkt 1.5 heter det: ”Det er pressens oppgave å beskytte 

enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og 

institusjoner, private foretak og andre”. Spørsmålene som er reist i kapittel 1.2, samt punkt 1.5 

i Vær Varsom- plakaten, danner grunnlaget for hovedproblemstillingen;  

 

Hvordan har pressen ivaretatt ideen om et kritisk oppdrag i dekningen av saker som viste seg 

å være justismord? 
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For å kunne svare på problemstillingen på best mulig måte vil følgende forskningsspørsmål 

være sentrale i oppgaven:  

 
- Hva fokuseres det på under omtale av saken?  

- Hva betegner kildebruken?  

- Hvilken rolle spiller pressen i de ulike fasene en justismordsak gjennomgår? 

- Er dekningen nøytral og saksorientert?  

- Er den kritisk til politi og påtalemyndighet, eller er den forhåndsdømmende? 

- Hvordan ivaretas rettsikkerheten?  

 

 

1.4 Forskningsmessig begrunnelse for valg av tema 
Kriminaljournalisten møter ofte mennesker som har vært utsatt for ulike former for tragedier. 

Kriminaljournalistikken er derfor et felt innenfor journalistikken hvor kravene til 

etterrettelighet, nøyaktighet og varsomhet skal være særdeles nøye (Nyland 1993: 7). 

Samtidig er norsk kriminaljournalistikk ofte gjenstand for diskusjon i allmennheten når store 

enkeltsaker har dominert dagsorden (Røssland 2003). Bjugn-, Orderud-, og Hedrum-saken er 

eksempler på store enkeltsaker som media i ettertid har måttet debattere dekningen av. Slike 

store enkeltsaker setter sitt preg på folks oppfatning av hva norsk kriminaljournalistikk er 

(Røssland 2003: 16). Det er ofte slike saker det lages medierapporter om i ettertid, det er da 

medietekstenes innhold og uttrykk analyseres. De store enkeltsakene er imidlertid sjeldne om 

man tar all kriminaljournalistikk i betraktning. Det er de mindre og mellomstore 

kriminalsakene som dominerer, både i rettsapparatet og kriminaljournalistikken. Ved å velge 

to kriminalsaker som jeg anser er mer av alminnelig, ”middels” størrelsesorden, mener jeg 

dette prosjektet kan gi kunnskap om det jeg vil kalle kriminaljournalistikkens hverdag.  

 

I tillegg mener jeg at mitt prosjekt kan si oss noe om pressens relasjoner til politiet som kilde. 

Kriminaljournalistene ønsker å sette fokus på hva som kan være et problem for borgerne 

(Røssland 2003: 23). Dette kan være et uheldig sammenfall med politiets interesser om det 

ikke behandles på riktig måte. Avhengigheten til politiet kan være et betydelig problem for 

rettsikkerheten, og er etter min mening for lite diskutert. Hvis media også har samme syn som 

politiet er det enorme krefter i sving, noe som også kan påvirke de som skal dømme. I verste 

fall kan dette bidra til justismord. Om det er tilfelle i de to sakene jeg har valgt å undersøke vil 

funnene i oppgaven vise. 
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1.5 Presentasjon av justismordsakene 
Som analyseobjekt i denne oppgaven har jeg valgt ut to straffesaker for nærmere analyse og 

diskusjon. Felles for de to sakene er at det ble avsagt dom før toinstansordningen8 trådte i 

kraft, slik at begge sakene kun har fått prøvet skyldspørsmålet én gang. Deretter ble sakene 

gjenopptatt, hvor gjenopptakelsen endte i frifinnelse. 

 

De to justismordsakene jeg ønsker å basere undersøkelsene mine på omhandler to ulike typer 

kriminalitet. Den ene saken dreier som om et drap, den andre om incest. Begrunnelsen for 

dette valget er at jeg ønsker å sammenligne to justismordsaker med ulike utgangspunkt for å 

undersøke om det er en forskjell i dekningen av de to. Drap er det lovbruddet, ved siden av 

alvorlig narkotikalovbrudd, som har høyest strafferamme i Norge med inntil 21 års fengsel. Et 

justismord som omfatter et lovbrudd i denne kategorien vil derfor føre til mange år bak 

murene. En kriminalsak om incest er valgt fordi denne type kriminalitet de siste årene i flere 

tilfeller har blitt avslørt som justismord.  

 

Kriminalsak nummer 1: Drapet på Minde i Bergen.  

Analyseobjekt: Bergens Tidende, Bergensavisen, VG og Aftenposten. 

 
26. april 1994: Fahimeh Esteghlalian, en iransk kvinne i begynnelsen av 40-årene, blir funnet 

død i sin leilighet i Snarveien 6 på Minde i Bergen. Det er hennes 14-årige datter som finner 

henne liggende kvalt i sengen når hun kommer hjem fra skolen ca. klokken 14.50. 

Rettsmedisinere kommer frem til at hun må ha blitt drept mellom 12.30 og 14.30. 

Ektemannen sjekkes raskt ut av saken fordi han har et stemplet busskort som viser at han 

forlot leiligheten like før 12.30, og ankom noen minutter før 13.00 på jobb på Bergen 

internasjonale kultursenter. En nær venn av avdøde, Ali Pourin Mohammad, kommer derimot 

raskt i politiets søkelys fordi sjalusi lanseres som et mulig motiv.  

 
9. mai 1994: Pågripelsen av den 34-årige iranske vennen av avdøde anses som et 

gjennombrudd. Politiets teorier styrkes da flere vitner etter hvert melder seg og mener de har 

sett den siktede vennen sykle i stor fart fra Minde, på vei tilbake til studenthuset på Fantoft 

der han bodde. Vennen nekter for å ha noe med drapet å gjøre og sier han hele dagen var på 

                                                 
8 Toinstansreformen ble innført 1.august 1995, noe som innebærer at alle straffesakene starter i tingrettene med 
lagmannsretten som ankeinstans. Tidligere ble de alvorligste straffesakene behandlet i lagmannsretten med jury 
som første innstans. Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/05/sa_krim/sa21/forord.shtml (Lesedato: 29.4.06) 
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hybelen sin og vasket. Han opplyser også om at den drepte ringte ham tidligere på dagen og 

ba ham komme på besøk fordi hun var syk. Han dro imidlertid ikke ned til henne før på 

ettermiddagen, da han ble møtt av stengte dører og fikk vite at hun var død. Uten noen form 

for tekniske bevis fortsetter politiet stadig å be om fortsatt fengsling for den 34-årige iraneren. 

Vennen blir til slutt tiltalt på bakgrunn av en rekke indisier.  

 
30. januar 1995: Drapssaken går for Gulating lagmannsrett uten annet bevis enn vitner som 

hevder å ha sett tiltalte på sykkel på vei bort fra drapsstedet. Advokatbrødrene Odd og Ivar 

Drevland kjemper en innbitt kamp for å overbevise juryen om at tiltalte er uskyldig. 

  
10. februar 1995: Den 34-årige iraneren blir dømt til ni års ubetinget fengsel på bakgrunn av 

en rekke indisier. Han bryter fullstendig sammen og forsvarerne hevder de har mistet all tro 

på norsk rettsvesen. 

 
Høsten 1996: Advokat Odd Drevland krever saken gjenopptatt. 

 
Mars/april 1997: Gulating lagmannsrett beslutter at saken skal gjenopptas. Statsadvokaten i 

Hordaland anker lagmannsrettens kjennelse. 

 
27. juni 1997: Høyesterett bekrefter Gulating lagmannsretts kjennelse om å gjenoppta saken. 

Mye av begrunnelsen for dette er at den dømte kun har fått prøvet skyldspørsmålet én gang. 

Like etter dommen ble toinstansordningen innført, der alle har krav på å få prøvet 

skyldspørsmålet to ganger. Den avdødes ektemann tar sitt eget liv når han får vite at saken 

skal gjenopptas. 

 
20. oktober 1997: Gjenopptakelsen starter. Forsvarerne mener han er utsatt for hevn av det 

iranske miljøet på grunn av sitt nære vennskap til en gift kvinne. De sakkyndige er denne 

gangen i tvil om drapstidspunket fordi kvinnen var syk. Om hun hadde feber kan drapet ha 

blitt begått tidligere enn først antatt. 

 
5. november 1997: Ali Pourin Mohammad blir frikjent for drapet på sin venninne Fahimeh 

Esteghlalian etter å ha sittet tre år, fem måneder og 26 dager i fengsel. Retten legger til grunn 

at det ikke finnes noen tekniske bevis som knytter Pourin til ugjerningen, i tillegg til at det 

ikke kan utelukkes at kvinnen var drept på et tidligere tidspunkt enn først antatt. 

 11



 

Januar 1998: Ali Pourin Mohammad krever 4,1 millioner i erstatning. Desember samme år 

blir Ali Pourin Mohammad tilkjent 2,5 millioner for å ha sittet uskyldig i fengsel i 3,5 år for 

Minde-drapet i 1994. 

 

Kriminalsak nummer 2: Incest i Nord-Trøndelag. 

Analyseobjekt: Trønder-Avisa, Adresseavisen, VG og Aftenposten. 

 

November 1989: Personalet i barnehagen fatter mistanke til at noe er galt med en fire år 

gammel jente, etter at barnet har oppført seg på en måte som vakte bekymring.  PP-tjenesten 

blir kontaktet og en representant derfra har to samtaler med jenta. Hun blir umiddelbart tatt 

hånd om av barnevernet og undersøkt ved Innherred sykehus.  

 
21. november 1989: Barnevernsnemnda sender en anmeldelse til lensmannen om seksuelle 

overgrep. Jentas mor, far, onkel og bestefar blir arrestert umiddelbart. Under politiavhør 

nekter alle for påstandene om seksuelle overgrep. Faren tilstår etter hvert to ganger, men 

trekker ved en senere anledning tilståelsen tilbake. Jentas mor blir ikke siktet. 

 
Januar 1992: Tiltalebeslutning blir tatt ut av statsadvokat Gunnar Evjemo i Trondheim. 

Avisene fatter interesse for saken. 

 
3. februar 1992: Rettsaken mot de tre familiemedlemmene kommer opp for Frostating 

lagmannsrett. De nekter straffeskyld og hevder at historien er oppspinn og fantasi. 

Påtalemyndighetens sterkeste kort er barnets forklaringer og medisinske funn. 

 

7. februar 1992: De tre mennene blir dømt til lange fengselsstraffer. Faren og bestefaren får 

seks års fengsel. Lagmannsretten legger til grunn at det var disse to som hadde stått bak det 

omfattende misbruket. De dømmes for både å ha misbrukt jenta og gjennomført samleie med 

henne. Onkelen blir frifunnet for tiltalen om samleie, og dømmes til fengsel i ett år og fire 

måneder. Anken til Høyesterett forkastes. 

 

Juni 2000: På bakgrunn av ny kunnskap om avhør av barn og vurdering av medisinske funn 

på barn, mener advokat Øystein Skogrand at bevisene mot de tre nordtrønderne ikke er gode 

nok. Han krever saken gjenopptatt. 
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Februar 2001: Muntlige forhandlinger om gjenopptakelsesspørsmålet i Frostating 

lagmannsrett. 

 
3. desember 2001: Frostating lagmannsrett starter en ny behandling av den nesten ti år gamle 

saken. Nye sakkyndige sår tvil om arrene funnet i jentas underliv fra 1989 stammer fra 

seksuelle misbruk. Ny forskning viser at slike defekter kan være medfødt. Bilder ble ikke tatt, 

derfor er det vanskelig å konkludere med hva arrene kan skyldes. I tillegg blir 

dommeravhørene av jenta gjenstand for sterk kritikk. Bruk av dukker med genitalia og 

ledende spørsmål under avhørene er svært kritikkverdig. Det kommer også fram at jentas far 

flere ganger før november 1989 hadde hatt psykiske problemer og blitt erklært schizofren. 

Hans psykiske problemer kan være grunnen til at han knakk sammen under politiavhørene og 

tilsto.  

 
14. desember 2001: Frostating lagmannsrett fastslår at de tre mennene, Steinar Grande, Ole 

Konrad Brandås og hans sønn, uskyldig har sonet lange fengselsstraffer. Ny medisinsk viten, 

samt feilaktig gjennomførte dommeravhør ligger mye til grunn for den nye dommen. I 

oktober samme år blir de tre nordtrønderne tilkjent til sammen 7.5 millioner i erstatning. 

 
 

1.6 Oppgavens innhold og oppbygging 
Etter Kapittel 1, innledningen, er oppgaven strukturert slik: 

 
Kapittel 2 er et teorikapittel der jeg vil drøfte kriminaljournalistikkens plass i mediebildet.  

Nyhetsverdier, kildevalg og medie/moralpanikk er teoretiske perspektiver som vil bli knyttet 

opp til min problemstilling. 

 
Kapittel 3 er et metodekapittel der jeg tar for meg mitt valg av analyseobjekt, begrunner 

hvorfor jeg har valgt avis som medium, samt redegjør for de kvantitative og kvalitative 

metodene jeg har benyttet meg av i oppgaven.  

 
Den kvantitative og kvalitative undersøkelsens resultater vil danne grunnlaget for kapittel 4 

og kapittel 5. Resultatene av undersøkelsen av de to justismordsakene vil bli presentert i hvert 

sitt kapittel. Disse resultatene vil knyttes opp mot de perspektiv og begrep som blir diskutert i 

teorikapittelet. 

 
I kapittel 6 vil jeg komme med en konkluderende oppsummering av oppgaven. 
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2 Nyhetsverdier i kriminaljournalistikken  
 
I dette kapittelet vil jeg drøfte ulike begrep og perspektiv på dekningen av kriminalsaker som 

en del av den løpende nyhetsjournalistikken. Hensikten med dette er å belyse ulike sider ved 

den kriminaljournalistiske formidlingen, og drøfte dette opp mot hvordan pressen dekker 

justismordsaker.   

 

Først vil jeg gjøre rede for Vær Varsom-plakaten som norm og ideal, samt diskutere 

dilemmaer i spenningsfeltet mellom ytringsfrihet og personvern. Deretter vil jeg fokusere på 

at kriminaljournalistikken kan spille ulike roller og at nyhetsmedienes vinklinger av stoffet 

kan påvirke synet på kriminaliteten i Norge. Blant annet er politi, påtalemyndighet og 

rettsvesen naturlige kilder i dekningen av en kriminalsak, og kriminaljournalisten må være 

klar over at alle som uttaler seg til pressen har et motiv. Omfattende og ukritisk dekning av 

kriminalsaker kan føre til mediepanikk og kan skape overdreven redsel for kriminalitet. Et 

slikt samfunnsklima kan øke faren for justismord.  

 

 

2.1 Pressens samfunnsrolle 
Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er 

blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn  (Vær Varsom-plakaten, pkt 1.1) 

 
De etiske retningslinjene pressen jobber etter er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Norsk 

Presseforbund vedtok den første Vær Varsom-plakaten i 1936 og regulerte i første rekke 

kriminaljournalistikken (Kvam 2002: 23). Deretter gikk det 20 år før de etiske retningslinjene 

ble revidert. Etter 1956 har plakaten derimot blitt revidert flere ganger, og ”denne jevnlige 

revisjonen er et uttrykk for at de presseetiske normene ikke er statiske” (Innledning i Vær 

Varsom-plakaten 1998: 2). Samfunnets normer og regler forandrer seg over tid, samtidig som 

publikum endrer verdiholdninger. Dette påvirker naturligvis pressens rolle, samt publikums 

forventninger til den. Pressen formidler informasjon, underholder, opplyser, og skal i tillegg 

ideelt sett fungere som ”den fjerde statsmakt” der oppgaven er å ha en overvåkende og 

kontrollerende funksjon over de tre konstitusjonelle statsmaktene” (Hjeltnes & al 2003: 55).9  

 

                                                 
9 De tre konstitusjonelle statsmaktene er; domstolene, stortinget og regjeringen. 
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Hovedpunktene i Vær Varsom-plakaten forteller oss noe om hva pressen selv synes er viktig, 

og hvordan nyhetsmediene ønsker å gjennomføre sitt oppdrag på best mulig måte. Disse 

retningslinjene gjelder pressens samfunnsrolle, pressens integritet og ansvar, pressens forhold 

til kildene og publiseringsregler (Vær Varsom 2006). Det er imidlertid viktig å være 

oppmerksom på at punktene som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten er normer og idealer som 

alene sier lite om pressens faktiske rolle i samfunnet (Allern 2001: 11).  

 

I Vær Varsom-plakaten framheves det at dens formål først og fremst er å beskytte 

enkeltmennesker mot krenkende og skadelig publisitet. For å oppfylle dette kravet stilles det 

høye krav til journalister generelt, og ikke minst kriminaljournalister spesielt. For å hindre 

uetisk og faglig lav standard på norsk presse, har Norsk Presseforbund opprettet Pressens 

Faglige Utvalg (PFU) som er et klageorgan. Enkeltmennesker eller grupper som mener en 

avis, en radiokanal eller en TV-kanal har brutt god presseskikk kan klage redaksjonen inn for 

PFU. Utvalget består av fire medlemmer fra presseorganisasjonene og tre fra ”allmennheten”, 

og behandler klager mot pressen i etiske spørsmål. Allmennhetens representanter er oppnevnt 

av Norsk Presseforbund. PFU er altså et organ der pressen i praksis ”dømmer” eller 

”frifinner” seg selv.  

 

Faren for justismord 
”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige 

myndigheter og institusjoner, private foretak og andre” (Vær Varsom-plakaten, pkt 1.5). 

 
Kriminalsaker er et stoffområde pressen vier mye oppmerksomhet. En årsak til prioriteringen 

er at kriminalitet forteller mye om hva slags samfunn vi lever i (Allern 2001: 17). Eller rettere 

sagt; tror vi lever i. Nyhetene er som nevnt det viktigste bindeleddet mellom virkelige 

hendelser og de bildene vi har av virkeligheten i hodet vårt. Det er journalisten eller 

redaksjonene som velger vinkling, og som velger bort noe til fordel for noe de synes er 

viktigere. Gjennom dette blir også kriminaliteten mediert.  

 

Journalistene liker å oppfatte seg selv som ”vanlige folks” støttespiller, samtidig som de 

avgjør hvilken kunnskap folket skal få ta del i. Kriminaljournalistikk involverer en spesiell 

kategori mennesker, nemlig ofre. Offerkriminaljournalistikk fokuserer enten på ofre for 

kriminalitet, eller ofre for politi og påtalemyndighet (Røssland 2003: 29). I ytterste 

konsekvens kan sistnevnte offerkategori ende i justismord. 
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I dagens medier er alvorlig kriminalitet ofte bredt dekket av mediene nettopp i 

etterforskningsfasen. I denne fasen bør det stilles høye krav til kriminaljournalistene. Politi og 

påtalemyndighet er sentrale kilder i denne fasen. Vinklingen av en sak blir ofte et resultat av 

journalistens kildetilgang, og ikke minst et resultat av hva journalisten ønsker skal være fokus 

i artikkelen (Hillesund 1994: 58). Under rettssakene styres journalisten til en viss grad av 

rettens program hva kildevalg og fokus angår. Det er derfor viktig at informasjonen 

balanseres over tid (Kvam 2002: 137). Dette forutsetter f.eks at journalisten er til stede både 

under aktoratets og forsvarets vitneføring, slik at det ikke bare er bruddstykker av 

bevisføringen som når ut til publikum. Like viktig som at publikum får innsyn i 

rettsprosessen, er det at pressen utfordrer etablerte institusjoner. Om pressen ikke gjør dette 

blir journalistikken fort et redskap for maktmenneskene i deres maktutfoldelse (Røssland 

2003: 138). Det er først når pressen selv blir aktive at pressens samfunnsoppgave blir 

komplett (Kvam 1995: 13). Dette innebærer at journalister selv må drive undersøkende 

journalistikk, der målet er å gi en så god beskrivelse av verden som mulig (ibid: 17).   

 

Åpenhet versus personvernet 

En fri, åpen og selvstendig presse omtales ofte som selve grunnlaget for et velfungerende 

demokrati. Pressefriheten skal styrke rettssikkerheten,10 men det finnes mange begrensninger, 

både av juridisk og etisk karakter. I Norge skal man: beskytte etterforskningen, beskytte 

rettsprosessen, beskytte utøvende aktører, beskytte ofre og beskytte lovbrytere (Kvam 2002: 

26). På denne måten fremstår åpenhet i offentligheten som rettsikkerhetsgaranti som mindre 

viktig i Norge, enn i andre sammenlignbare land (ibid: 28). Til tross for at rettsutviklingen, i 

følge Røssland og Kvam (1998: 12) har ”utvidet ytringsfrihetens spillerom på bekostning av 

personvernet de siste 30 årene”, så står personvernet fremdeles sterkt i Norge. Et sterkt 

personvern kan føre til anklager om at rettsprosessen blir lukket for innsyn, mens sterk 

åpenhet i det offentlige rom kan lede til at pressen anklages for ”å henge ut” folk. Samlet sett 

skal en balanse mellom hensynet til personvernet og kravet om åpenhet i saker av en offentlig 

interesse, danne grunnlaget for en sterk rettssikkerhet i Norge. Dette krever god og kritisk 

journalistikk, med en tilfredsstillende bruk av kilder som kan belyse alle sider av en sak. Når 

disse kravene ikke oppfylles og man tillegger ett disse hensynene for mye vekt, svekkes 

rettssikkerheten. Mediene spiller en viktig samfunnsrolle, samtidig som de har mye makt. 

Desto viktigere er det at det finnes en balanse mellom de to begrepene i praksis.  
                                                 
10  Rettssikkerhet kan defineres som den sikkerhet og trygghet som ligger i at samfunnet er regulert av rettsregler 
og at myndighetene håndhever dem. Kilde: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html (Lesedato: 12.9.2005) 
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”Bjugn- saken” - et eksempel til etterfølgelse 

De involverte i Bjugn- saken opplevde en enorm medieinteresse rundt ”sin” sak. Etter hvert 

opplevde de også viktigheten av nettopp dette. Da saken først ble omtalt i media følte de 

siktede i Bjugn- saken medias engasjement som en ekstra belastning og at media arbeidet mot 

dem. Grunnen til dette var bl.a. de ble ”uthengt for noe av det verste et menneske kan bli 

beskyldt for”, samtidig som avisene gikk langt i å identifisere bygda slik at de involverte lett 

kunne kjennes igjen (Bodahl- Johansen & Østbye 1996: 92). Etter hvert følte de derimot at 

media gjorde en god jobb ved å stille seg kritiske til politiets etterforskning, og at 

journalistene var de eneste de kunne stole på da de oppfattet politiets etterforskning som 

ensidig (ibid: 93). Når mediene fører en åpen og kritisk linje til politiets etterforskning, kan 

det føre til at politiet, advokater og dommere gjør et grundig, om ikke grundigere, arbeid for å 

sikre at alle fakta kommer for en dag. Bjarne Kvam (2002: 22) har uttalt viktigheten av 

pressens engasjement slik: ”Jo større fokus det er på en sak, jo større er muligheten for å 

komme til riktig resultat - fordi bevismengden blir størst mulig, fordi så mange følger med, og 

fordi omtalen legger et stort press på aktørene slik at de skjerper seg maksimalt”. 

 

Om Bjugn-saken ikke hadde vært omtalt i mediene med så mange spaltemeter som den ble, er 

det mulig at saken ville fått et annet utfall enn frifinnelse. Høst og Bodahl- Johansen (2001) 

understreker også viktigheten av medienes selvstendige arbeid ved å få fram opplysninger 

uavhengig av politiets og påtalemyndighetens teorier. De sier at ”troen på den upåvirkelige 

etterforskning og den ubesmittede rettssak er en farlig illusjon” (Høst & Bodahl- Johansen 

2001: 42). Engasjement, kildekritikk og selvstendige spørsmål styrker pressens kritiske 

oppdrag og virker som et middel mot maktmisbruk. 

 

”Tønne-saken” - et eksempel til ettertanke 

På den annen side kan også åpenhet, og ”jakten på sannheten” i det offentlig rom få tragiske 

utfall. Spesielt om hensynet til de involverte i liten grad er til stede og kildebruken er ensidig. 

Den såkalte ”Tønne-saken” kan være et eksempel på dette. Tidligere helseminister Tore 

Tønne tok sitt eget liv etter tre ukers hardkjør i mediene, der han ble anklaget for å være både 

korrupt og pengegrisk (Hjeltnes & al 2003). Spesielt Dagbladet fikk kritikk i ettertid for 

hvordan de håndterte saken. Identifisering var selvsagt ettersom Tore Tønne var en ”offentlig 

person”. Men ”offentlige personer” er også mennesker. Tore Tønnes kone og to sønner har 

gitt sterkt uttrykk for hva, eller hvem som drev deres mann og far inn i døden i desember 

2002. I rapporten Tre uker i desember (Hjeltnes & al 2003: 117) uttaler Rigmor Thielemann, 
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Tore Tønnes kone, bl.a.: ”Jeg tror vi leste det Dagbladet skrev med vantro. Det var jo så fjernt 

fra Tore som overhodet mulig! Det var jo det alle sa, og det var jo det vi ALLE trodde - bare 

ikke han selv. Det var feil mann - media tok feil mann!”. 

 

Erik Tønne, Tore Tønnes eldste sønn, har uttalt dette:  
 

Jeg sto opp hver morgen med håpet om å slippe å se nye forsider i aviskiosken 
på vei til jobb - jeg husker jeg ofte tenkte at ”La oss nå endelig få fred. Har 
dere ikke fått skrevet nok løgner og usannheter nå…?” Jeg hadde vondt i 
magen hver gang jeg nærmet meg aviskiosken, og hver dag ble jeg møtt med 
en ny skuffelse - de hadde fortsatt ikke sluppet taket  (Hjeltnes & al 2003: 115) 

 
Uttalelsene til to av Tore Tønnes nærmeste skaper et bilde av media som er stikk i strid med 

det idealet pressen prøver å leve opp til. Det er slik at ytringsfrihet og åpenhet i pressen skal 

fungere som en ekstra rettsikkerhetsgaranti for alle samfunnets borgere. Dermed kan man ikke 

unngå å skrive om saker som er av offentlig interesse, men man må stille høye krav til alle 

ledd i prosessen. Spesielt gjelder dette at de som blir utsatt for kritikk skal få innblikk i hva de 

blir kritisert for, og ha mulighet til å motsi dette, før saken kommer på trykk. Dette kalles 

samtidig imøtegåelse (Hjeltnes & al 2003: 57). I den såkalte ”Tønne-saken” ble kritikken mot 

Tore Tønne først trykket i Dagbladet, deretter ble Tore Tønne kontaktet per telefon og bedt 

om en kommentar. Dette var alt for overfladisk i en så komplisert sak, i tillegg var det for 

sent. Tønnes tillitt til Dagbladet var brutt. 

 

Pressen som sympatiambassadør 

Å bli omtalt offentlig i forbindelse med et lovbrudd kan få ulike konsekvenser. Men det er 

også mulig å bruke media bevisst, til egen fordel, til tross for at man er skyldig i det man blir 

siktet for. Som Bjarne Kvam (2002: 28) sier: ”Satt på spissen: Blir du anklaget for et 

straffbart forhold, bør du snarest mulig kontakte pressen, stå frem og bedyre din uskyld (eller 

beklage det du har gjort, dersom det ikke er noen vei utenom)”. Denne PR-effekten må ikke 

undervurderes, skriver Bjarne Kvam (2002: 28). Det er lett å tro at dersom noen velger å stå 

frem i det offentlig rom, må vedkommende være uskyldig. Medienes omtale av en sak kan 

altså fungere som en trygghet på den ene siden, som belastende på den andre siden, men også 

brukes som PR for å oppnå sympati. I løpet av en sak, og da særlig en justismordsak, mener 

jeg vi vil finne variasjoner av alle de ulike momentene, og dette vil jeg komme tilbake til 

under analysen av de to justismordsakene. Om det er personvernet eller åpenhet i det 

offentlige rom som bør veie mest i omtalen av en kriminalsak, mener jeg er en hårfin balanse. 

Den vanskelige balansegangen er det blant annet kriminaljournalisten som skal ivareta.  
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2.2 Kriminaljournalistikkens tolkningsrammer og fokusvalg 
”Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for 

at ulike syn kommer til uttrykk” (Vær Varsom-plakaten, pkt. 1.2) 

 

I alle former for menneskelig kommunikasjon er vi avhengig av tolkningsrammer som bidrar 

til å gjøre isolerte hendelser begripelige. Vi bruker tolkningsrammer i det daglige livet ved å 

sammenligne opplevelser og begivenheter (Allern 2001: 68). Også journalister tolker 

informasjon ut fra egne tolkningsrammer, slik at den journalistiske formidlingen blir en 

redigert formidling. Medienes konstruksjonsmakt, som også innebærer deres valg av kilder og 

vinkling, fører blant annet til at mediene har en stor betydning for publikums forståelse av 

kriminalitet og kriminalitetsnivået i Norge. Mediene er derfor med på å bestemme hva som er 

et sosialt problem og hva som definerer et problem, ut fra etablerte tolkningsrammer. Allern 

(2001: 69) skriver at ”tolkningsrammer ofte er et resultat av kontakt og forhandling med 

kilder av ulike typer”, og at et gjennomgående trekk er medienes avhengighet til ”offisielle 

kilder”. I kriminaljournalistikken er f. eks representanter fra politiet og påtalemyndigheten, 

eller medisinske sakkyndige, autoritative kilder det er naturlig å benytte seg av.  

 
En forestilling om at mediene påvirker vår virkelighetsoppfatning bygger på den såkalte 

kultivasjonsteorien. Ester Pollack (2001: 50-51) presenterer resultatet av en undersøkelse som 

tar utgangspunket i kultivasjonsteorien, en tilnærming som bl.a. sier at ”TV:s 

missrepresentationen av våld och brott skapar överdrivna och felaktiga föreställningar om 

risker för utsatthet for våld och brott” (Pollack 2001: 50). Resultatet av denne undersøkelsen 

ble at jo mer folk så på TV, desto fjernere ble virkelighetsoppfatningen deres. Dette kan kalles 

en mediegenerert redsel for kriminalitet (Pollack 2001: 51). Det er grunn til å tro at det 

inntrykket folk får av kriminalitet gjennom TV-titting, også kan forsterkes gjennom 

avislesning. Og omvendt. I pressen i Norge i dag er det ofte de store, symbolsterke 

enkeltsakene som dominerer og skaper debatt (Røssland 2003: 16). Kriminaljournalistikken er 

av den grunn meget viktig for folks oppfatning av kriminalitet, både generelt og av 

enkeltsaker. Og ikke minst er den viktig for dem den berører direkte.  

 

Kriminaljournalistikkens fokusvalg 

Kriminaljournalistikken kan spille ulike roller, avhengig av hva kriminaljournalisten velger å 

fokusere på. Ester Pollack (2001: 11) nevner følgende mulige og motstridende roller innenfor 

kriminaljournalistikken:    
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- kriminaljournalistikken oppfattes som en ødeleggende fare for lov og moral 

gjennom glamorisering av lovbrudd. 

- kriminaljournalistikken reproduserer maktens ordning gjennom å skape en 

overdreven redsel for kriminalitet, og dermed skape et bilde av at samfunnets ulike 

myndigheter er nødvendig for vår sikkerhet og trygghet. 

- kriminaljournalistikken betraktes som en garanti for en kritisk granskning av 

makten og som et middel mot maktmisbruk.  

- kriminaljournalistikken kan være en arena for kulturelle konflikter med varierende 

funksjoner. 

 
En presentasjon og diskusjon av medienes mulige roller vil være hensiktsmessig for senere 

drøfting av avisenes rolle i de utvalgte justismordsakene. Det er verdt å merke seg at dette er 

fire punkter som springer ut fra et mediekriminologisk perspektiv, og at andre vitenskaplige 

perspektiv kunne ha belyst andre type roller. Ettersom punkt tre allerede er tatt opp i dette 

kapitelet, vil jeg videre ta opp de gjenværende punktene på listen.  

 

Et eksempel på glamorisering av lovbrudd mener jeg kan være å gi kriminelle, eller antatte 

gjerningsmenn, kallenavn. Dette kan skape en slags heltestatus innad i det kriminelle miljøet, 

og kan dermed inspirere andre til å begå lovgrudd. Et eksempel på bruk av kallenavn i media 

innbefatter en sak som i store deler av 2005, og også inn i 2006, hadde en sentral plass i 

mediebildet, nemlig det såkalte Nokas-ranet. Nokas-ranet var et særdeles brutalt ran, som 

også førte til at en politimann døde etter å ha blitt skutt. Medieomtalen var enorm. En 

sannsynlig grunn til dette kan være at alle elementene i en mediedramaturgi var på plass 

(Pollack 2001: 11): ranet var spektakulært, ransmennene var mange, ranet var særdeles 

brutalt, en politimann mistet livet, og det ble en storstilt jakt på gjerningsmennene i ettertid. 

Vi fulgte jakten i media, og underveis fikk de antatte gjerningspersonene tildelt ulike 

kallenavn av mediene. Personen man antok å ha planlagt ranet ble omtalt som en meget 

intelligent sjakkspiller og fikk tilnavnet ”mesterhjernen”.11 En annen antatt gjerningsmann 

fikk det tegneserielignende kallenavnet ”skyggen”.12 Etter min mening gir disse kallenavnene 

assosiasjoner til heltefigurer i underholdningsverden, og fører indirekte til en hyllest av deres 

kriminelle intelligens og gjerninger. Dette mener jeg tyder på en glamorisering av det faktum 

at de begikk et ran som kostet en politimann livet. Det er ingen tvil om at denne type saker er 

                                                 
11 Eksempelvis Dagbladet, 17.10.2005, Aftenposten morgen, 06.04.2005  
12 Eksempelvis VG 7.10.2005, 17.11.2005, 11.3.2006  
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økonomisk viktig for avisene, noe som vil styre både mengden oppslag og valg av vinklinger 

(Bodahl- Johansen & Høst 2001: 43). Nokas-ranet ble en mediefortelling der det til slutt var 

vanskelig å skille mellom sakens fakta, hva som var av nyhetsinteresse for befolkningen, og 

hva som ble dekket løpende fordi det passet inn i den markedsorienterte mediedramaturgien. 

 

Media speiler ikke virkeligheten, men skaper en virkelighet gjennom journalistiske valg. 

Massiv omtale av forbrytelser kan derfor gi inntrykk av at samfunnet er farlig og risikabelt 

(Kvam 2002: 139). Dette kan igjen skape en overdreven redsel for kriminalitet. Det er grunn 

til å tro at uriktig fremstilling av kriminalitetsnivået i Norge til en viss grad kan skyldes 

redaksjoners feilaktige vurdering av omfanget av kriminaliteten. Det er mange faktorer som 

påvirker kriminalstatistikken, men som kriminaljournalister ikke tar høyde for når de f. eks 

omtaler økning i en type lovbrudd. Om man leser kriminalstatistikken uten forbehold ser det 

umiddelbart ut som det har vært en drastisk økning i lovbrudd som for eksempel omhandler 

vold. Pilen i kategorien ”annen voldsforbrytelse”13 stiger rett til himmels fra 1 935 

etterforskede forbrytelser i 1960 til 15 304 etterforskede forbrytelser i 2001.14 Om statistikken 

leses som en handlingskurve er det ikke vanskelig å se sammenhengen mellom de rene 

tallenes tale og overskrifter som f. eks  DRASTISK ØKNING AV VOLD. Ved å lese pilens 

stigning som en kurve over handlinger tas det derimot ikke hensyn til kriminalstatistikkens 

mange feilkilder (Høigård 1997: 69). En feilkilde som kan gi utslag i pilens stigning, er 

overgangen fra registrering av lovbrudd på papir til registrering i STRASAK. STRASAK er 

politiet og påtalemyndighetens dataregister over alle straffesaker som er opprettet i Norge. I 

løpet av 1992 ble datasystemet satt i virke i alle landets politistasjoner (Høigård 1997: 78). 

Dette førte til at registreringen av lovbrudd ble lettere tilgjengelig, samtidig som det ble 

opprettet flere lovbruddskategorier enn tidligere. Økt kompleksitet førte til store lokale 

variasjoner i hvilke koder som ble benyttet, noe som igjen kan skape et feilaktig 

kriminalitetsbilde (ibid: 79).  

 

I tillegg ser det ut som medias fokus på bestemte lovbrudd påvirker tilbøyeligheten til å 

anmelde disse (Kriminalstatistikken 2000: 11). Et eksempel på dette kan være det som har 

blitt beskrevet som et overdrevent incestfokus på 80-90 - tallet. Medienes fokusering på incest 

kan ha ført til hyppigere anmeldelser ved mistanke om seksuelt misbruk enn tidligere. Dette 

                                                 
13 ”Annen voldsforbrytelse” er alle voldsforbrytelser bortsett fra drap og seksuell vold. 
14 Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås nettsider, og finnes under linken: 
http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2002-09-03-05.html (Lesedato 30.11.05) 
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førte igjen til at politiet prioriterte denne type kriminalitet. Resultatet av dette var at flere fikk 

en straffereaksjon, uriktig eller ikke, noe som ga utslag i kriminalstatistikken. Om man leser 

statistikken som en handlingskurve vil man da anta at det på 1980- og 90-tallet ble begått 

atskillig flere incestlovbrudd her i landet enn tidligere. Leser man derimot statistikken som en 

kontrollkurve, det vil si som ”En årsrapport fra virksomhetene til politiet, domstolene og 

fengslene”, så forteller det oss hva reaksjonsapparatet har arbeidet med i statistikkåret 

(Høigård 1997: 72). Det har altså ikke nødvendigvis skjedd en reell økning, men statistikkens 

økning i antall incestlovbrudd kan skyldes politiets prioriteringer. 

 

Det kreves med andre ord en analyse av kriminalstatistikken fra journalistenes side for å 

fremstille et riktig bilde av kriminalitetsnivået i Norge. Olaussen (1996: 20) sier i 

Kriminalstatistikk og virkelighet at en journalist sannsynligvis vil lese kriminalstatistikken på 

en helt annen måte enn en kriminolog: ”nyanser og forbehold passer ikke inn i et tabloidisert 

mediebilde”. En analyse av kriminalstatistikken er krevende, samtidig som det er grunn til å 

tro at det fra politiets og medienes side ikke er ønskelig med et nyansert bilde av 

kriminalitetsnivået i Norge. Bakgrunnen for denne påstanden er, som tidligere nevnt, at det 

trolig kan finnes både en kommersiell og politisk interesse bak fokuseringen på kriminalitet 

som et stort samfunnsproblem. For politiet sin del kan det dreie seg om et ønske om mer 

penger til etaten slik at de får bedre arbeidsvilkår, og for medienes del kan en overdreven 

redsel for kriminalitet være gunstig for salg av aviser og høye seertall.  

 

I likhet med at det trolig eksisterer en overdreven redsel for kriminalitet, er det også grunn til 

å tro at det finnes en overdreven redsel for innvandrere i tilknytning til kriminalitet. Tall fra 

Statistisk Sentralbyrå (2004, tabell 25) viser at det i 2003 til sammen var 257 058 

straffereaksjoner mot kriminelle i Norge. 15 Av disse begikk nordmenn ca. 90 prosent av 

handlingene, mens de øvrige 10 prosentene ble begått av personer med utenlandsk 

statsborgerskap. Av disse er svenskene og danskene de største syndebukkene. Om vi ser bort i 

fra ”vestlige” land, det vil si Europa, Amerika og Oseania, ender vi opp med at personer av 

ikke-vestlig opprinnelse begikk 5 937 lovbrudd som kvalifiserte til straffereaksjoner i 2003. 

Utenlandske borgere fra ikke-vestlige land står derfor for 2,3 prosent av alle straffereaksjoner 

gitt i Norge i 2003. 

                                                 
15 Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2005-12-14-25.html (Lesedato 30.11.2005) 
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Det er selvsagt flere straffereaksjoner mot nordmenn enn andre, fordi det lever flest nordmenn 

i Norge (Larsen 1997: 148). Om man bruker de overnevnte tallene til å sammenligne 

statsborgergruppers andel av straffereaksjoner i forhold til antall i hver gruppe,16 kommer 

derimot utlendingene dårlig ut. Men dette er ikke sammenlignbare størrelser med tanke på 

viktige faktorer som kjønn, alder og bosted (ibid: 148). Den typiske kriminelle blir beskrevet 

slik: ”de er menn, de er unge, de er skoletapere, de bor i byer, de er sosiale tapere” (Christie 

1982: 93). Langt flere utlendinger enn norske lever i denne situasjonen som øker risikoen for 

registrert kriminalitet (Larsen, 1997: 150). Man kan med andre ord ikke sammenligne gamle 

damer i Finnmark med unge innvandrermenn i Oslo, fordi sammenligningsgrunnlaget blir 

feil. Larsen (1997: 148) skriver at ”Når tall presenteres i den offentlige debatten om 

utlendinger og kriminalitet, tas det sjelden hensyn til slike forskjeller mellom den norske og 

utenlandske befolkningen”. Derfor er det grunn til å tro at den allmenne ”norske” 

oppfatningen av kriminalitet blant personer med utenlandsk statsborgerskap er langt høyere 

enn det den faktisk er.  

 

Hans Kringstad, journalist i VG, skriver i en kommentar den 11. oktober 2005 om de tiltaltes 

opprinnelse i den tidligere nevnte Nokas -saken. Han skriver:  

 
I Nokas-saken måtte vi vente i elleve dager før noen annen enn en heilnorsk tiltalt 
inntok vitneboksen. (…) et mindretall av unge innvandrere sklir skikkelig ut. 
Ridvan Halimi (26)17 tilhører denne gruppen. Halimi bekrefter alle fordommer om 
hvem som stjeler og raner. Derfor blir han ikke oppfattet som mystisk i det hele 
tatt. Det blir derimot småbrukersønnen Kjell Alrich Schumann (39) fra Finnskogen. 

 
Dette utsagnet bygger oppunder påstanden om at det oftest er personer av utenlandsk 

opprinnelse som blir omtalt i mediene i forbindelse med kriminalitet. At en etnisk, norsk 

småbruker fra tjukkeste Hedmark kan ha begått en slik forbrytelse er mindre forståelig, og 

dermed mer mystisk for folk flest. Denne ”favoriseringen” av omtale av personer med 

utenlandsk opprinnelse kan være med på å skape en unødvendig redsel for innvandrere, samt 

en urettferdig stempling av alle som ikke ser etnisk norsk ut. Om omtalen av Minde-saken 

lider under at den tiltalte er av utenlandsk opprinnelse vil diskuteres i kapittel 4.  

 

 

 

                                                 
16 Norsk og utenlandsk statsborgerskap 
17 Ridvan Halimi er en av de dømte i Nokas-saken.    
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2.3 Kildebruk 
”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte” (Vær Varsom-plakaten, pkt. 3.2) 

 
Sigurd Allern (2001: 161) definerer i boken Nyhetsverdier kilden som ”en person som gir 

opplysninger, altså kildemateriale til en journalist”. Videre skriver han at ”Pressens kildebruk, 

og dens evne til kildekritikk, betyr derfor mye for nyhetsmedienes troverdighet hos 

publikum” (ibid: 161). Medier og lovbrudd utgjør mer eller mindre et uatskillelig par (Pollack 

2001: 9). Det vil si at det sjelden skjer et alvorlig lovbrudd uten at det blir omtalt i deler av 

pressen. Under omtale av en kriminalsak er det mange etiske utfordringer en 

kriminaljournalist må håndtere. Perioden som setter høyest krav til kriminaljournalisten på 

dette området, er perioden fra et lovbrudd har blitt begått til det foreligger en tiltale, skriver 

Bjarne Kvam (2002: 57) i Krimjournalisten. 

 

Bodahl-Johansen og Høst (2001: 9) gjør det klart i rapporten Kulturforskjell og tilpasning at 

politiet, påtalemyndigheten og domstolene representerer noen av kriminaljournalistens 

viktigste kilder. I dekningen av lovbrudd kan det tenkes, som tidligere nevnt, at politiet og 

mediene får sammenfallende interesser: nemlig å sette fokus på kriminelle som et problem for 

borgerne. Forbindelsen journalister og kilder har til hverandre er derfor sentral i hvor 

troverdig og sannferdig en nyhetssak er. At kriminaljournalister til en viss grad knyttes til 

kildene sine er derimot ikke uvanlig, og de trenger ikke miste sin integritet av den grunn 

(Kvam 2002: 140). Poenget er at det ikke må bli for nært og heller ikke ensidig. Journalisten 

må også reflektere over at hver og en som uttaler seg til avisen har et formål med uttalelsen. 

Ulike eksperter eller talsmenn for f. eks politiet kan ”gi faktaopplysninger, men også 

tolkninger og synspunkter som representerer bestemte interesser og verdier ” (Allern 2001: 

64). Journalisten må altså være kildekritisk og tenke igjennom hvem som kom med uttalelsen 

og hvorfor. Selv om kriminaljournalisten muligens møter flere utfordringer i første fase, slik 

Bjarne Kvam (2002: 57) sier, så er det vel så viktig å utøve varsomhet, nøyaktighet og 

flerkildebruk i de øvrige fasene en kriminalsak, eller en justismordsak, gjennomgår. 
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2.4 Forhåndsdømming i pressen 
”Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, 

anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom” (Vær Varsom-plakaten, pkt. 4.5). 

 
En fremstilling av at en person er skyldig uten at det foreligger en rettskraftig avgjørelse er 

forhåndsdømmende. Norsk injurierett gir pressen rett til å referere ansvarsfritt fra en del 

kilder. Dette gjelder blant annet at man kan referere fra siktelser, tiltaler, rettsforhandlinger og 

dommer dersom referatet er saklig fremstilt (Kvam 1995: 95). Skyldspørsmålet skal med 

andre ord ikke antydes ved uriktig tiltale av personens status i saken.18 Det er stor forskjell i 

om en person er mistenkt, tiltalt eller dømt, og det skal ikke benyttes en konstaterende form i 

verken ord eller titler som innebærer en forhåndsdømming (Vær Varsom- plakaten 1998: 8). I 

kompendiet God, kritisk journalistikk skal ikke straffes (1994) skriver Nils E. Øy at 

overskriften ofte er det som får begeret til å renne over, og skisserer derfor opp ti regler mot 

injurier. Et av punktene som skisseres er at journalistene ikke skal tro at ”spørsmålstegn, 

sitattegn eller talestrek er nok til at utsagnet går klar av injuriegrensen” (ibid: 37). Ved bruk 

av de sitattegn eller talestrek kan avisene gjøre et forsøk på å fraskrive seg ansvaret for 

overskriften. 

 

Forhåndsdømming omhandler ikke bare rett tiltale av personens status, men også hvordan 

saken legges frem. En forhåndsdømmende fremlegging skapes først og fremst ved at 

informasjon i kriminalsakens innledende fase hovedsakelig kommer fra politi og 

påtalemyndighet (Kvam 2002: 136). Det er derfor viktig at det over tid skjer en balansering av 

informasjonen slik at leseren også får innblikk i saken fra den siktedes/tiltaltes side. 

 

I rapporten Tre uker i desember (Hjeltnes & al 2003: 46-50) gjør forfatterne rede for 

kildebruken til de fire store hovedstadsavisene Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv og 

VG i forhold til den  nevnte Tønne-saken. De oppsummerer og vurderer kildebruken slik: 
  

Mangfoldighet og bredde er ikke treffende karakteristikker i dekningen av denne 
saken (…). Alle ser samme vei, ingen vender blikket i andre retninger. (…) Alle 
følger samme spor, ingen bringer inn alternative synsmåter og perspektiver (ibid: 50). 

                                                 
18 For å få status som mistenkt er det nok at etterforskningen er rettet mot vedkommende, mens å bli siktet innebærer at 
påtalemyndigheten mener det er skjelling grunn til mistanke, det vil si sannsynlighet mer enn 50 prosent til å anta at en 
person står bak et lovbrudd. Når det foreligger en tiltale, eller tiltalebeslutning, er et dokument utferdiget av 
påtalemyndigheten der det fremgår at personen anses som skyldig i et straffbart forhold og at påtalemyndigheten krever ham 
straffet for gjerningen ved en domstol (Kvam 2002: 77- 78, 101) 
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Rapporten konkluderer blant annet med at ” (…) denne saken (bør) føre til en styrking av den 

kritiske journalistikken, i form av nøyaktighet og høyere presisjonsnivå (…)” (Hjeltnes & al 

2003: 82). Nøyaktighet, presisjon, flerkildebruk og saklighet bør være idealet til enhver 

journalist. Det er under rettssaken alle bevis og motbevis skal fremlegges. Den tiltalte har rett 

til å få en rettferdig behandling i retten, uten forhåndsdømming i mediene som kan tenkes å 

påvirke alle som leser aviser og ser på TV, dommere inkludert. En person er ikke skyldig i 

juridisk forstand før det foreligger en rettskraftig dom, og mediene må utøve forsiktighet. 

Flerkildebruk og uavhengighet er altså to viktige nøkkelord i kriminaljournalistens hverdag.  

 

Om saken i tillegg ”blir rammet” av en mediepanikk kan det få store konsekvenser, både for 

de involverte og for det kriminalpolitiske feltet. Dette skal vi se nærmere på i det neste 

delkapitelet. 

 

 

2. 5 Moralpanikk og mediepanikk 
”Det er pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold”            

(Vær Varsom-plakaten, pkt. 1.4). 

 

Et sosialt problem eksisterer først når det har blitt erkjent og definert som et sosialt problem. 

Bestemte former for atferd defineres som avvikende og visse personer utpekes som avvikende 

i forhold til dette (Hauge 1997: 375). Dette fører ofte til et forenklet bilde der det blir ”oss” 

lovlydige mot ”dem”, forbryterne. Dette kan kalles stemplingsteori, og moralpanikken 

springer ut fra denne teorien (Pollack 2001: 81). 

 

Moralpanikk blir beskrevet som overdrevne reaksjoner fra ulike samfunnsaktører på virkelige 

eller innbilte problem (Pollack 2001: 87). Moralpanikk er et teoretisk begrep som blir brukt 

på allmennhetens reaksjoner på virkelige hendelser. Dette kan være problematisk fordi det er 

vanskelig å måle overreaksjoner og uproporsjonalitet mellom virkelige hendelser og 

reaksjonen på disse (ibid: 319). Av den grunn er det kanskje heller snakk om en panikk som 

utspiller seg i mediene, nemlig en mediepanikk.  

 

Tidligere ble mediepanikk brukt om frykten for selve mediet og for nye teknologier, mens 

Pollack (2001) mener at man kan utvide begrepet til å gjelde ”en övergripande beteckning på 

alla olika mediekonstruerade panik- och hotfenomen vi möter” (ibid: 319). Ut fra en slik 
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definisjon er det ikke lenger nødvendig å fastslå om, eller i hvilken grad, allmennheten føler 

en redsel. Begrepet mediepanikk er derfor lettere å forholde seg til fordi det faktisk er mulig å 

si noe om en type lovbrudd får unødvendig mye oppmerksomhet i forhold til hvor stort 

problemet faktisk er. I slike tilfeller kan det tenkes at den kritiske grunntanken blir 

overskygget av mediepanikken. Pollack (2001: 83) refererer til Stanley Cohens tre faser når 

hun skal forklare hvordan en moralpanikk, eller rettere sagt en mediepanikk, kan utspille seg. 

Den første fasen kalles inventeringsfasen der media overdriver hva som kommer til å skje i 

fremtiden. Dette skaper forventninger om et økende problem. Fase nummer to kalles 

eskaleringsfasen: interessegrupper mobiliserer og formulerer problemet i media slik de ser 

det, for så å kreve ting forandret. Den tredje fasen kalles avmatningsfasen og preges av at 

tiltakene gjennomføres og ny myndighet eller lovgivning oppstår. I analysekapitlene mener 

jeg det vil være hensiktsmessig å diskutere om begrepet mediepanikk har en relevans til 

Minde-saken og incestsaken, fordi en overdreven og panisk redsel for lovbruddene disse 

sakene gjelder kan øke risikoen for justismord. En hypotese om økt fare for justismord 

forsterkes når man ser den i sammenheng med den kriminalpolitiske offentlighets reaksjon på 

mediepanikk.  

 

Den kriminalpolitiske medieoffentlighet 

Mediepanikk eksisterer først og fremst i det institusjonelle spillet mellom mediene og den 

kriminalpolitiske offentligheten (Pollack 2001: 320). Dette kommer til utrykk ved at ulike 

interessegrupper søker å komme fram med sine synspunkter gjennom nyhetsmediene kort tid 

etter at hendelsen, f. eks et spektakulært ran eller et brutalt mord, har funnet sted. Politikere 

som interessegruppe kan på denne måten dra nytte av den konstruerte panikken i mediene ved 

å vise handlekraft og fremsette et ønske om å sette inn tiltak for å ”hindre at dette kan skje 

igjen”. Til en viss grad er dette også forventet. 

 

Kriminalpolitikken kan sies å ha blitt en salgsvare, der politikerne har muligheten til å få 

velgernes sympati (Pollack 2001: 320). Konsekvensene av dette spillet kan føre til at en 

politikers utspill får større tyngde enn nødvendig i forhold til det lovbruddet mediepanikken 

gjelder. På bakgrunn av de tragiske hendelsene i forkant vil de derfor få støtte for sine forslag 

om strengere lover og høyere straffer. Videre kan dette skape et samfunnsklima der kravet om 

oppklaring og straff rekker helt inn i rettssalen. Det er ikke gunstig for rettsikkerheten om 

trykket fra media er så stort at saken ønskes oppklart for en hver pris. 
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2.6 Nyhetsverdier 
”Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon” (Vær Varsom-plakaten, pkt. 4.1). 

 

Kriminaljournalistikken er en del av den løpende nyhetsjournalistikken, og hvorfor 

kriminaljournalistikken fremstår på den måten den gjør, kan ha med medienes rytme å gjøre. 

Nyheter kan pragmatisk defineres slik: ”nyheter er det redaksjonelle stoffet som aviser, radio 

og fjernsyn presenterer for publikum på nyhetssider eller gjennom nyhetssendinger” (Allern 

2001: 52). Nyheter er ofte noe vi knytter opp til nærhet i tid, men dette trenger ikke alltid å 

være tilfellet. Ofte kan saker jobbes med over lengre tid for å avsløre kritikkverdige forhold, 

eller saker som ikke nødvendigvis må på trykk en bestemt dag kan tas opp igjen senere.  

 

For kriminaljournalisten kan dette fortone seg litt annerledes, fordi deres hverdag i større grad 

er begivenhetsstyrt. Noe må skje for at en kriminalsak skal komme på nyhetsplass. Likevel er 

det viktigste i krimhverdagen rutinene, som blant annet innebærer ringerunde til politi og 

andre aktører, innhenting av dommer, varetektsfengslinger og utrykning til ulykker og 

forbrytelser (Kvam 2002: 43). Innad i de ulike redaksjonene rundt om i landet varierer 

naturligvis både prioriteringer og det tidsmessige aspektet, slik at muligheten til å 

gjennomføre dette varierer noe. Sigurd Allern (2001: 64) skriver at ”Nyhetsarbeidet i en 

redaksjon er basert på en løpende tilgang til informasjon som kan ’bli til nyheter’. Dette 

innebærer at de ’vanlige’ nyhetskriteriene som vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, 

aktualitet og konflikt suppleres av mer kommersielle nyhetskriterier (Allern 2001: 66). Dette 

skaper en journalistikk som kan være preget av billige, tilrettelagte, ”eksklusive” og 

”sensasjonelle” saker. Både de kommersielle nyhetskriteriene, som styres av økonomiske 

verdier og strategier (ibid: 70), og de tradisjonelle nyhetskriteriene fører til at avisene 

prioriterer og presenterer samme nyhet på ulike måter. Andreas Tønne, Tore Tønnes yngste 

sønn, har sin oppfatning av hvordan nyhetsredaksjonene arbeider. Etter sin fars død skrev han 

et dikt som han adresserte til: ”Til alle som skaper eller kjøper ”nyheter”, i et land der avisene 

er så mange at de selv må lage skandalene” (Hjeltnes & al 2003: 113). 

 

Stoffmiks og prioriteringer 

Man skiller gjerne mellom ”tabloid” og ”seriøs” journalistikk, der den tabloidjournalistiske 

varianten ofte kan sies å styres av løssalgsinteresser, mens de som påberoper seg mer seriøs 

journalistikk i større grad er abonnementsaviser. Avisenes produksjonsvilkår påvirker 
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avisenes prioriteringer i forhold til stoffmiksen, det vil si sammensetningen av ulike sjangere 

innenfor det redaksjonelle stoffet i en avis.   

 

Løssalgsavisene i de store byene har en annerledes stoffmiks enn lokal- og 

abonnementsavisene, og er kjent for å satse mer på kriminalitet som nyheter enn det de øvrige 

avistypene er. Kriminalitet selger, og løssalgsavisene er avhengig av at publikum kjøper 

avisen hver dag. Sigurd Allern (2002: 125) har gjennomført en undersøkelse som viser 

fordelingen av hovedtema til ti norske aviser. Resultatet av denne undersøkelsen viser blant 

annet at VG har kriminalitet og rettsvesen som et høyt prioritert felt, mens prosentandelen av 

kriminalstoff i Dagens Næringsliv, Vårt Land og lokalavisen Hordaland nesten er fraværende 

i det totale redaksjonelle arealet (ibid: 128). Samtidig som løssalgsavisene satser høyt på 

kriminalitet som redaksjonelt stoff er de også kjent for å presentere stoffet på en lettfattelig og 

ofte sensasjonspreget måte.  

 

VG og Dagbladet, som er Norges eneste riksdekkende løssalgsaviser, er de mest 

toneangivende innenfor denne sjangeren. Hillesund (1996: 70) oppsummer noen av de 

viktigste kjennetegnene innenfor det han kaller ”tabloidestetikken” slik: ”Nyhetsartikkelen 

har et bærende bilde, som sammen med tittelen gir et sentralt budskap. Bildene viser nesten 

utelukkende personer, titlene er store og består ofte bare av noen få ord i en ufullstendig 

setning”. Denne formen for nyhetsformidling blir både hyllet og utsatt for kritikk. Allern 

(2001: 41) viser til Colin Sparks’ (2000) artikkel om populærjournalistikk i internasjonal 

sammenheng. Her plasseres VG i kategorien løssalgstabloider og blir beskrevet på denne 

måten: ”Dette er avisene med store dramatiske overskrifter og sterk vekt på skandaler, sport 

og underholdning. Samtidig prioriterer de også en del politikk og samfunnsstoff”. Røssland 

(2003: 16) omtaler denne kombinasjonsformen for en ”særeiga blanding av den klassiske 

nyhendeforteljinga og det litterære featurestoffet”. Hvordan påvirker så denne tilsynelatende 

personlighetssplittingen formidlingen? 

 

På den ene siden kan man argumentere for at tabloid er et ”æresbegrep” (Allern 2001: 33). 

TV2s Bjarne Berg beskrev den ”tabloide” formidlingsformen slik: ”Hvert innsalg må inn i en 

dramaturgisk helhet. Vi må ta noen dramaturgiske grep som kan skape oppmerksomhet. Kall 

det kundetilpasning.” (sitert i: Allern 2001: 33-34). På den annen side kan man bl.a. hevde at 

den ”tabloide” fremstillingsformen gjør underholdningsaspektet viktigere enn nyheten, samt 

at formen dyrkes fremfor kvaliteten i innholdet (Allern 2001: 35). Gudmund Hernes (1979) 
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bygger opp under denne påstanden ved å fremsette fem medievridningsteknikker for å 

beskrive hvordan nyhetsmediene forsøker å holde på oppmerksomheten. Teknikkene brukes 

til å fange oppmerksomhet, og til å holde på den, ettersom informasjonstilgjengeligheten er 

større enn behovet. Teknikker benyttet av dagens medier kan være; tilspissing, forenkling, 

polarisering, intensivering, konkretisering og personifisering (ibid: 187-188). Disse begrepene 

passer godt inn i det TV2s Bjarne Berg ble sitert på tidligere i dette avsnittet.  
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3. Fremgangsmåter 

Metode er enkelt definert fremgangsmåter for å gi svar på forskningsspørsmål (Østbye & al 

2002: 9). For å få relevante og pålitelige svar på spørsmålene er det viktig å benytte seg av de 

metodene som egner seg best til ditt formål med forskningen. Denne oppgaven er en 

casestudie av to justismordsaker, og innebærer en analyse av seks aviser. Analysen er 

gjennomført med både kvantitative og kvalitative metoder, nærmere bestemt med kvantitativ 

og kvalitativ innholdsanalyse. Undersøkelsen er supplert med kvalitative intervjuer. 

 

 

3.1 Kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse 
Innholdsanalyse er et felles navn på forskningsmetoder som tar sikte på å kartlegge innholdet 

i tekster (Allern 2001: 76). Kvantitativ innholdsanalyse innebærer analyse av et materiale som 

kan telles. Fordelen ved kvantitativ analyse er at vi kan få oversikt over et forholdsvis stort 

materiale. Målet er å finne sammenhenger og strukturer i materialet eller å teste hypoteser vi 

har satt opp på forhånd (Østbye & al 2002: 157). Min kvantitative undersøkelse, som 

gjennomføres med hjelp av NSD stat,19 vil i denne oppgaven kunne kartlegge omfanget av 

artikler av ulike typer i de fasene en kriminalsak gjennomgår. Kvalitativ innholdsanalyse 

åpner for en friere og dypere tolkning av tekstens innhold, samtidig som materialet er 

betydelig begrenset (Allern 2001: 76). Formålet med den kvalitative innholdsanalysen er i 

dette tilfellet å kunne vurdere trekk, tendenser og budskap i en tekst ved også å ”lese mellom 

linjene” (ibid: 76). Eksempler på typiske eller atypiske avisartikler om de to kriminalsakene 

vil bli analysemateriell i min kvalitative innholdsanalyse. En kvalitativ innholdsanalyse vil 

bl.a. kunne vurdere i hvilken grad journalistikken lever opp til Vær Varsom-plakatens 

retningslinjer for etisk forsvarlig journalistikk. 

 

Jeg har supplert innholdsanalysen med halvstrukturerte intervjuer med aktuelle informanter. I 

et halvstrukturert intervju er mange av spørsmålene fastsatt, mens svarkategoriene er åpne 

(Østbye & al 2002: 101). I denne oppgaven fremstår intervjuene i utgangspunktet som 

strukturerte intervjuer, men i praksis har de fungert som halvstrukturerte intervjuer. 

Intervjuene kan hjelpe oss til å forstå hvordan ulike valg blir tatt og hvorfor den norske 

kriminaljournalistikken fremstår på den måten den gjør. 

                                                 
19 Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) står bak utviklingen av statistikkprogrammet.  
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3.2 Valg av medium 
Et utvalg norske aviser danner analysematerialet for denne undersøkelsen. Valget falt naturlig 

på avispressen som medium, først og fremst fordi norske aviser anses som en av de viktigste 

informasjonskildene til befolkningen. Norske aviser hadde i 2005 et samlet opplag på  

2 855 071, noe som bekrefter avisenes posisjon i det norske samfunnet som en viktig 

nyhetsformidler.20 Dagspressen er også et naturlig valg fordi avisen ofte kjennetegnes ved at 

den har en lokal forankring. Den lokale forankringen kan gi utslag i ulik dekning av en 

kriminalsak, avhengig av hvor geografisk nær saken er de ulike avisers dekningsområde. 

Denne eventuelle forskjellen i lokale medier kontra riksmedier vil være et interessant aspekt å 

belyse i oppgaven. Dagspressens tekster er også valgt som analysemateriale av praktiske 

hensyn. Dette har med mediets teknologiske egenart å gjøre. Forfatterne i Metodebok for 

mediefag (2002: 72) uttrykker at ”Mediets teknologiske egenart gjør tekstene forskjellige på 

et uttrykksmessig nivå”. En avisartikkel og en film kan handle om det samme, men på 

uttrykksnivå er de forskjellige (ibid: 72). Artiklene som inngår i denne analysen er i trykt 

form. De har ingen tidsbegrensning og kan studeres, leses om igjen, strekes og noteres i. De 

har en bestemt oppbygningsmåte som gjør at vi har forventninger til innholdet. En tilsvarende 

undersøkelse av TV-nyheter ville ha stilt helt andre krav til ressursbruk og metodisk 

tilnærming. I tillegg har lokal- og regionalavisene en bredere dekning i nyhetstilfanget enn det 

fjernsyn og radio har. Samlet sett vurderer jeg derfor avispressen som det beste medium å 

analysere, både ut fra personlig interesse, tidsbegrensning og egnethet til å undersøke om 

pressen opprettholder ideen om en kritisk dekning av kriminalsaker. 

 

 

3.3 Utvalg av aviser og aviseksemplarer 
I denne undersøkelsen er som nevnt målet å studere hvordan to spesifikke straffesaker har 

blitt dekket av et utvalg aviser. Avisene som danner grunnlaget for analysen er ikke tilfeldig 

valgt ut. Et viktig kriterium for utvalget av aviser er at de enten er riksaviser eller har en 

geografisk nærhet til stedet der forbrytelsen har, eller tilsynelatende har, blitt begått. Jo 

nærmere geografisk avisen er, desto bredere dekning er det naturlig å tro at avisen har av 

saken. I forbindelse med drapet som skjedde på Minde i Bergen har jeg derfor valgt ut 

Bergens Tidende og Bergensavisen, mens Trønder-Avisa og Adresseavisen danner grunnlaget 

                                                 
20 Tallene er hentet fra: http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/file/avis/netto%20opplag%202005ny.pdf 
(Lesedato: 20.2.06) 

 34



 

for analysen i incestsaken i Trøndelag. I tillegg har VG og Aftenposten som riksdekkende 

aviser vært analysemateriell i begge sakene. Nedenfor følger en kort karakteristikk av de ulike 

avisene som inngår i undersøkelsen, samt en begrunnelse for valget:21

 
- Bergens Tidende (BT) er valgt fordi den er vestlandets største regionavis i fullformat 

(avisen skifter til tabloid høsten 2006). Opplag: 88 054. 

- Bergensavisen (BA) er en lokal tabloidavis med en relativ høy løssalgsandel, og er et 

interessant motstykke til sin hovedkonkurrent BT med tanke på avisenes ulike 

salgsprofil. Opplag: 31 896. 

- Trønder-Avisa er en fylkesavis som i år 2000 gikk over til tabloidformat. Trønder-

Avisa er Nord-Trøndelags største avis, den gis ut i Steinkjer, og har en nær geografisk 

forbindelse til incestsaken. Opplag: 23 286. 

- Adresseavisen i Trondheim er Trøndelags regionavis. Av den grunn er det sannsynlig 

at avisen vil ha en fyldig dekning av incestsaken. Opplag: 79 070.  

- VG er Norges største nasjonale løssalgsavis i tabloidformat. VG er valgt ut fordi det er 

”den mest toneangivende avisen innenfor flere stoffkategorier her i landet, og i stor 

grad innenfor kriminaljournalistikk” (Røssland 2003: 14). Opplag: 343 703. 

- Aftenposten har en profil som en seriøs breddeavis og er derfor en interessant motpart 

til VGs populærkulturelle tabloidjournalistikk. Morgennummeret endret perspektiv fra 

fullformat til tabloid 2. januar 2005. Opplag (morgennummer): 252 716. 

 

Tre av de overnevnte avisene22 er altså store regionaviser og nummer én på utgiverstedet. Alle 

tre er i omnibustradisjonen, dvs breddeaviser med en klassisk stoffprioritering som regnes 

som typisk for store abonnementsaviser. Trønder-Avisa er en stor lokalavis som også regnes 

som en avis i omnibustradisjonen. VG er en løssalgsavis og en klassisk representant for 

tabloidjournalistikken med kriminalitet, ulykker, sport og underholdning som vesentlige 

interesseområder (Allern 2001: 127-129). BA er nr. 2 avis på utgiversted, og kombinerer 

abonnement med en relativt høy løssalgsandel. Den journalistiske profilen har klare 

populærkulturelle trekk, og stoffprioriteringen kan derfor sies å ligge nærmere VG enn BT og 

de andre abonnementavisene.  

 

                                                 
21 Opplagstallene er fra 2005, og hentet fra: 
http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/file/avis/netto%20opplag%202005ny.pdf  (Lesedato: 20.2.06) 
22 Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenposten 
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Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de to utvalgte kriminalsakene har blitt 

dekket. Det er tenkelig at vi finner forskjeller i avisene i min undersøkelse både i forhold til 

prioritering av justismordsakene på nyhetsplass og måten de blir dekket på. I analysekapitlene 

vil resultatene til de forskjellige avisene legges fram. I de tilfellene der populæravisene skiller 

seg fra de øvrige avisene vil innholdet på bakgrunn av avisenes profil bli diskutert. Tanken 

bak dette er å undersøke om disse forenkler og søker det spektakulære i større grad enn de 

øvrige avisene slik at det svekker den journalistiske kvaliteten i dekningen av de to 

justismordsakene. 

 

 

3.4 Innsamlingen av data 
Avisartiklene er hentet ut fra en begrenset tidsperiode, nemlig i de periodene hvor de to 

kriminalsakene har pågått. Det vil si fra sakene var å finne i avisene første gang, til de 

uskyldig dømte mottok erstatning. I den såkalte Minde-saken spenner dette seg over en 

periode på fire år, fra 1994 til 1998. I incestssaken fra Trøndelag gjelder dette en periode på 

hele ti år, fra 1992 til 2002. Avisene er samlet inn på ulike måter ettersom tilgjengeligheten 

har variert.  

 

- BT (Minde-saken), Adresseavisen (incestsaken) og Aftenposten (begge straffesaker) har 

blitt samlet inn på samme måte. De tre avisene ligger inne i et elektronisk avisarkiv kalt A-

tekst. BTs, Adresseavisens og Aftenpostens elektroniske arkiv i A-tekst strekker seg langt nok 

tilbake i tid slik at det også har vært mulig å søke seg fram til sakenes begynnelse. På denne 

måten har det vært gjennomførbart å samle inn alle artiklene fra de tre avisene på egenhånd. 

For å finne fram til de forskjellige artiklene har jeg benyttet meg av en liste med forskjellige 

søkeord som har vært så spesifikke som mulig for de to utvalgte straffesakene. I Minde-saken 

har f. eks ”Minde-drapet”, ”Minde-saken”, ”Drevland” (advokatens navn), ”gjenopptakelse + 

Gulating”, ”Ali Pourin Mohammad” (den dømte, senere frikjente) vært benyttede søkeord. I 

incestsaken har søkeord som ”incest + tre menn”, ”incest + seks år” (straffen to av de dømte 

fikk), ”incest + Frostating” og ”Øystein Skogrand” (advokat) og ”Christian Wiig” (advokat) 

blitt brukt. 

 

- BAs artikler har blitt samlet inn ved hjelp av en arkivansatt i avisen og ved at jeg selv har 

gått gjennom avisen på mikrofilm på Nasjonalbiblioteket. Den ansatte i BA fikk så mange 
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presise opplysninger om Minde-saken som mulig slik at flest mulige artikler skulle kunne 

fanges opp av disse. Deres elektroniske arkiv ble først opprettet i 1996. Ettersom sakens 

opprinnelse stammer fra 1994 har jeg lett fram artikler før den tid ved hjelp av mikrofilm. 

 

- Trønder-Avisa er ikke tilgjengelig i A-tekst, derfor har jeg fått hjelp av arkivansvarlig i 

avisen til å samle inn artikler om incestsaken. Også her ble en liste med aktuelle søkeord gitt. 

Mikrofilm har også blitt benyttet i dette tilfellet, fordi jeg mente å se hull i arkivansvarliges 

resultater. 

 

- VG var heller ikke tilgjengelig i A-tekst i min innsamlingsperiode. Ved hjelp av veileders 

kontakter i VG-arkivet har arkivansvarlig søkt etter artikler i deres arkiv. Også i dette tilfellet 

ble så presise søkeord som mulig gitt slik at færrest mulig artikler skulle falle utenom. I 

incestsaken fant arkivansvarlig kun fire artikler om saken i VG. Jeg søkte derfor etter artikler 

fra Dagbladet, som var tilgjengelig i A-tekst med artikler fra 1996, for å undersøke om avisen 

hadde en bredere dekning av saken enn det VG hadde. Resultatet førte derimot til færre 

artikler enn VG, i tillegg til at den viktigste kilden i Dagbladets artikler var NTB. At VG som 

en riksdekkende løssalgsavis skriver lite om incestsaken til tross for det omfanget saken 

faktisk har, mener jeg at er et funn i seg selv. Under det senere arbeidet med oppgaven ble 

imidlertid avisen tilgjengelig i a-tekst. Jeg foretok da egne søk for å undersøke om 

arkivansvarlig hadde funnet fram til de artiklene som fantes om de to sakene, men ytterligere 

artikler ble ikke funnet. 

 

I tillegg er det viktig å være klar over at når man søker i A-tekst på en bestemt avis, er det  

kun avisenes egne artikler man får treff på. Eventuelle artikler fra f. eks NTB vil derfor falle 

utenfor i analysen. 

 
 

3.5 Den kvantitative analysens oppbygning og gjennomføring 
”Kvantitativ analyse innebærer analyse av et materiale som lar seg behandle som tall, eller 

som kan telles” (Østbye & al 2002: 157). Enheter, verdier og verdivariabler er sentrale begrep 

som ofte benyttes i kvantitativ analyse. I denne undersøkelsen er kodingsenheten de ulike 

avisartiklene. Men en ”artikkel” er derimot ikke noe entydig begrep (ibid: 221). En artikkel 

kan bestå av flere elementer, og kan i analysen deles opp i mindre enheter. I denne 

undersøkelsen har jeg valgt å kode hver artikkelenhet for seg. Det vil si at en hovedsak og en 
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undersak på en avisside er kodet som to enheter. Dette velger jeg å gjøre fordi en undersak 

kan ha et annet fokus med andre kildetyper enn hovedsaken, noe som ikke ville ha kommet 

fram om alt var kodet under ett. I tillegg kan en hovedsak oppfattes som nøytral og 

saksorientert, mens en undersak kan ha et forhåndsdømmende preg. Disse ulikhetene ville 

heller ikke kommet fram om de to sakene var kodet sammen. Jeg har også valgt å kode alle 

korte henvisningssaker som en notis, fordi det kun i enkelte tilfeller kommer klart fram at det 

ikke er en notis vi står overfor.  

 

Analysens variabler og variabelverdier 

I tillegg til enheter vil datamatrisen altså bestå av ulike variabler. De ulike variablene i denne 

undersøkelsen er; sjanger, antall kilder, den viktigste kilden, overskriftens vinkling, 

kriminalsakens fase, og til slutt om sakene er underlagt en vignett eller ei. Svarene på den 

enkelte variabelen på den enkelte avisartikkel kan vi kalle variabelverdien (Østbye & al 2002: 

159). Hver variabelverdi har igjen et kategorinavn. En bestemt artikkel har f. eks 

”nyhetsreportasje” som variabelverdi på variabelen ”sjanger”, og ”politi og påtalemyndighet” 

som svar på hvem som er den viktigste kilden. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike 

variablene i denne undersøkelsen, samt deres variabelverdier: 

 

Sjangerinndeling 
Medietekster, i dette tilfellet avisartikler, tilhører normalt en sjanger. Det betyr at tekster stort 

sett lar seg plassere i klasser av tekster som har lignende trekk (Østbye & al 2002: 70). 

Sjangere er basert på gjenkjennelige tekstelige trekk, de brukes til bestemte formål, og vi har 

bestemte forventninger til dem (ibid: 70). I en avis finnes en rekke ulike teksttyper og 

sjangere som nyheter, feature, sport osv. Nyhetsjangeren er en hovedsjanger i de fleste aviser, 

og kan deles inn i en rekke undersjangerer (Hillesund 1994: 56). Vi kan f. eks skille mellom 

nyhetsartikkel, nyhetsreportasje, rettsreferat, notis, osv. Nedenfor følger en beskrivelse av de 

ulike variabelverdiene under variabelen sjanger jeg har benyttet meg av i min analyse:  

 

- Nyhetsartikkel; nyhetsartikkelen er en beskrivende tekst som skal gjøre rede for noe 

som har skjedd i verden. Det viktigste i nyheten står i tittel og ingress. Prinsippet om 

fallende viktighet, samt regelen om at en i nyheten skal fortelle hva som skjedde, med 

hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor er de viktigste i nyhetssjangeren (Hillesund 

1994:55). 
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- Nyhetsreportasje; nyhetsreportasjen skiller seg fra nyhetsartikkelen ved at det i teksten 

kommer klart frem at journalisten har vært ute av redaksjonen og rapporterer fra stedet 

nyheten har funnet sted. Nyhetsreportasjen skal være vurderende, analyserende og kan 

ha et personlig preg. Reportasjen er ofte rik på skildringer og beskrivelser av personer 

og miljø som ville vært umulig om ikke journalisten hadde vært på stedet. (Østlyngen 

& Øvrebø 2002: 381) 

- Rettsreportasje/referat; Journalisten er tydelig til stede i rettslokalet. I en 

rettsreportasje kan det handle om å la noen få og korte, men talende replikkvekslinger 

til å tre fram i teksten (Østlyngen & Øvrebø 2002: 380). 

- Notis; består av en kort og konsis tekst, og inneholder ofte opplysninger om hvem, hva 

hvor. Den har ingen utfyllende forklaringer eller skildringer, og heller ingen ingress 

eller byline. Den kan også komme fra et telegrambyrå (Røssland 2003: 12).  

- Bakgrunnsartikkel; gjør rede for hva som har kommet frem i saken tidligere, slik at 

leseren lettere kan forstå sammenhengen. Kan være med på å gi saken et mer balansert 

uttrykk. 

- Kommentar; I kraft av sin innsikt og kunnskap skal en kommentator mene noe. Hun er 

deltaker i samfunnsdebatten. Hun skal i prinsippet markere samfunnspolitiske 

holdninger, bringe egne synspunkter til torgs, og hun skal kanskje bedømme kvalitet 

(Østlyngen & Øvrebø 2002: 363). 

 

Variabelen sjangerinndeling er derfor hensiktsmessig ettersom den vil kunne kartlegge 

avisens engasjement og seriøsitet i forhold til de to utvalgte justismordsakene. Presentasjonen 

av ulike saker viser hvilken prioritering sakene har i avisen (Hillesund 1994: 57). For å sette 

det på spissen; om en avis’ hovedtyngde i dekningen av en bestemt straffesak hovedsaklig 

består av notiser, vil det være åpenbart at avisen ikke bidrar til en åpen samfunnsdebatt der 

alle viktige sider av en sak blir belyst og diskutert. Bakgrunnsartikler og kommentarer vil på 

den annen side kunne veie opp for notiser og lettfattelige nyhetsartikler og dermed gi avisen 

en mer allsidig dekning.  

 

Kilder 

Variabelen antall kilder kan gi oss et inntrykk av hvor mye arbeid det er lagt ned i f. eks en 

nyhetsartikkel, og på den måten kan vi vurdere om pressen tar sin samfunnsrolle alvorlig. 

Men det er derimot ikke alltid slik at jo flere kilder som brukes, desto bedre journalistisk 

kvalitet er det på artikkelen. Men det ”(…) tilfredsstiller en grunnleggende forutsetning for 
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journalistikk av en viss kvalitet; nemlig at det finnes flere kilder og at leseren orienteres om 

disse”(Allern 2002: 83). Variablen den viktigste kilden er et forsøk på å kartlegge kildebruken 

til de ulike avisene. De ulike avisenes variabelverdier på kildevariablene kan, sammen med 

sjangervariabelen, si noe om den enkelte avis’ verdivalg og hvilken tyngde den velger å gi 

kriminaljournalistikken eller den spesifikke saken.  

 

Overskriftens vinkling 

”Når vi skal undersøke vinklingen i en artikkel, gjelder det å finne ut hva artikkelen fokuserer 

på” (Hillesund 1994: 57). Overskriftens oppgave er å fange oppmerksomhet og er ofte det 

første vi leser i et avisoppslag. Overskriften gjengir en artikkels hovedpoeng og blir viktig 

idet den fokuserer - eller tematiserer spesielle sider av en sak (Hillesund 1994: 60). De ulike 

variabelverdiene i overskriftens vinkling, samt en beskrivelse av disse, er: 

 

- Forhåndsdømmende: avisen konstaterer skyld eller omtaler skyldspørsmålet før saken 

har fått behandling i retten. Ukritisk gjengivelse av politi og påtalemyndighetens 

teorier kan være et eksempel på dette. I tillegg kan feil omtale av de involvertes status 

i saken føre til forhåndsdømmende omtale.  

- Uttalelse i disfavør mistenkte/siktede/tiltalte/dømte: utsagn som ikke er klart 

forhåndsdømmende, men som likevel er negative for den/de som anklages. Eksempler 

på dette kan være påstander om skyld som modifiseres ved sitattegn eller 

anførselstegn. 

- Kritisk til politi og påtalemyndighet: det stilles spørsmål ved politiets og/eller 

påtalemyndighetens arbeid. Denne variabelverdien baseres på Vær Varsom-plakatens 

punkt 1.5 der ”det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot 

overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private 

foretak og andre”.  

- Uttalelse i favør mistenkte/siktede/tiltalte/dømte: utsagn som ikke er direkte kritiske til 

politi og påtalemyndighet, men som likevel er positive den/de som anklages. 

Eksempelvis utsagn som indikerer uskyld eller tilbakeviser aktoratets påstander. 

- Nøytral/saksorientert: det fokuseres på fakta i saken, det spekuleres ikke. 
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Ulike faser 

Kriminalsakens fase er også en variabel som kan tilføre viktig informasjon om avisenes 

engasjement og verdivalg i ulike perioder. Det kan f. eks være interessant å undersøke 

endringer i kildevalg og valg av vinkling over tid. Slik jeg ser det kan vi dele analysen av 

avisene inn i tre distinkte tidsperioder: 

 

Første fase er definert som perioden fra noen blir mistenkt for en forbrytelse til en fellende 

dom foreligger. I denne fasen er det grunn til å tro at pressen har et sterkt engasjement og en 

bred dekning av saken. Spørsmålet er hvordan de dekker saken og hva de legger vekt på. 

Denne første fasen blir i datamatrisen kalt ”Etterforskning, siktelse, dom”. Et par dager etter 

at den første fasen er over, avtar gjerne mediedekningen kraftig. Det går ofte lang tid fra 

første fase ender og frem til andre fase begynner. Når saken igjen omtales har artiklene gjerne 

et annet fokus enn de hadde i første fase, nemlig muligheten for gjenopptakelse. Artikler med 

dette temaet blir derfor kodet under andre fase. Andre fase har jeg kalt ”Etter dom, fram til 

gjenopptakelsens start”. Dette er altså en mellomperiode der jeg ønsker å studere avisenes 

engasjement, om det finnes. Tredje fase har jeg kalt ”Gjenopptakelsen, frifinnelsen, 

erstatningen”. Artiklene som faller under denne fasen er de som dekker selve rettssaken, og de 

artiklene som omtaler saken i ettertid fram til de forsvinner helt fra mediebildet. Hovedmålet 

med denne fasen er å sammenligne den med de forrige fasene for å se om dekningen er 

endret, og eventuelt hva en slik endring innebærer.  

 

Vignett 

Om en kriminalsak er underlagt en vignett eller ikke kan ha mye å si for hvordan leseren 

opplever kriminalsaken. En vignett er et navn som er gitt saken, og dette navnet befinner seg 

gjerne helt øverst på avissiden slik at man lett kan kjenne igjen den bestemte saken. Et 

eksempel på uriktig, eller overdreven bruk av vignett er i den såkalte ”Bjugn-saken” der et 

helt samfunn ble stigmatisert på grunn av utstrakt bruk av stedsnavnet i vignetten. Variabelen 

er formulert som spøsmålet; ”Er artikkelen underlagt vignett?”. Variabelen har to mulige 

variabelverdier, ”ja” og ”nei”. Vignettbruk kan ikke si noe om innholdet i de ulike 

avisoppslagene, men det er likevel en viktig variabelverdi fordi vignettens navn kan påvirke 

folks oppfatninger om skyldsspørsmålet. 
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3.6 Undersøkelsens validitet og reliabilitet 
Undersøkelsens validitet, det vil si gyldighet, er avhengig av relevansen av data og analyse i 

forhold til problemstillingen (Østbye & al 2002: 39) ”Grovt sagt betyr validitet det å måle det 

en sikter mot å måle” (ibid: 39). De data jeg velger å samle i min kvantitative undersøkelse er 

altså viktige i forhold undersøkelsens troverdighet. Den definisjonsmessige validiteten, som 

knyttes opp mot hvor godt vi greier å fange de begrepene vi har på det teoretiske nivået i 

innsamlingen og analysen av empiriske data, vil bli diskutert nærmere i sluttkapittelet. Den 

definisjonsmessige validiteten og reliabiliteten utgjør til sammen undersøkelsens validitet 

(ibid: 40). Reliabilitet kan oversettes til pålitelighet og gjelder kvaliteten på innsamlingen, 

bearbeidingen og analysen av data (Østbye & Helland & al 2002: 40). Reliabilitet er derfor 

mest relevant som begrep i en kvantitativ undersøkelse. For å unngå lav reliabilitet er det 

viktig å være oppmerksom på at det finnes mange mulige feilkilder. 

 

Mulige feilkilder ved innsamlingen 

En svakhet ved de ulike innsamlingsmetodene jeg har benyttet meg av, er at det kan ha 

forekommet en underrapportering. Det vil si at det er mulig det finnes flere artikler om 

kriminalsakene enn det jeg har samlet inn. Dette kan skyldes flere ting. For det første er det 

tenkelig at søkeordene jeg har benyttet meg av ikke har fanget opp alle artiklene som finnes 

om kriminalsakene. Det har vært mulig å ha en viss kontroll på dette når jeg ved kodingen har 

funnet åpenbare hull i dekningen i en av kriminalsakene. Jeg har da kunnet gå tilbake til A-

tekst og gjort nye søk på en spesifikk dato. I flere tilfeller har dette blitt gjort, og ført til at de 

manglende artiklene har blitt funnet. Det har også vært et problem at det i lange perioder 

tilsynelatende ikke har vært noen aktivitet fra pressens side hva sakene angår. I disse 

periodene har det vært vanskelig å vite om søkeordene har vært gode nok, og om de ville ha 

fanget opp artikler dersom de eksisterte. Dette har man ingen garanti for, men 

sannsynligheten for at denne inaktiviteten stemmer, øker ved at det ikke har vært treff på noen 

av avisene i denne perioden. 

 

For det andre er det ikke enkelt å fastslå hvor nøyaktig og alvorlig de ulike arkivansvarlige 

har tatt oppgaven med å søke frem artiklene, slik at det også her kan ha forekommet en 

underrapportering. Enkelte arkiv har jeg ikke hatt tilgang til, andre har ikke hatt elektronisk 

arkiv så langt tilbake som ønskelig, og flere av disse har heller ikke vært å finne på mikrofilm. 

I VG, Bergensavisen og Trønder-Avisa har dette vært tilfelle. Dermed har jeg vært nødt til å 
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kontakte arkivansvarlig i de nevnte avisene for hjelp. I hvert enkelt tilfelle har jeg fremlagt så 

mange og så presise opplysninger om hver sak som mulig slik at det skal være overkommelig 

å finne fram til de riktige sakene. I VG har jeg helt klart en oppfatning av at arkivansvarlig har 

tatt jobben alvorlig og funnet fram til det som er å finne av stoff, selv om treffene på spesielt 

incestsaken var få. I Trønder-Avisas tilfelle var jeg usikker på om alle artikler var funnet fordi 

det var ulogiske opphold i dekningen av rettsaken. Jeg hadde selv anledning til å 

dobbeltsjekke dette da jeg var på gjennomreise i Trondheim. Ved gjennomgang av mikrofilm 

av Trønder-Avisa ved Universitet i Trondheim23 fant jeg flere artikler som var utelatt av 

arkivansvarlig. Om dette kan ha skjedd flere ganger, uten at det er like åpenbart som det var i 

Trønder-Avisas tilfelle, er vanskelig å si. Likevel mener jeg at det materialet jeg endte opp 

med er såpass omfangsrikt24 at noen enkeltartiklers fravær ikke vil gjøre utslag på analysen.   

 

En tredje svakhet ved denne innsamlingsmåten er at den også begrenser analysen noe, rent 

volummessig. Analysematerialet varierer mye visuelt sett. Noen artikler er en kopi av en 

avisside, andre er tettskrevet skrift på et hvitt A4-ark. Det optimale hadde vært om alle 

artiklene hadde vært tilgjengelig slik de så ut da de var på trykk. Dette har ikke vært mulig 

slik at det ikke er gjennomførbart å måle arealet av de forskjellige oppslagene. Avisartiklenes 

lenge vil ikke bli antydet på annen måte enn ved sjangerinndeling, som f. eks ved at noen 

artikler blir registrert som notiser, andre som reportasjer. Å kunne gi et nøyaktig tallmateriale 

i henhold til oppslagenes størrelse ville vært hensiktsmessig med tanke på avisenes prioritet 

av saken.  

 

Mulige feilkilder ved kodingen 

Enkelte variabler byr på større kategoriseringsproblemer enn andre, fordi man omdanner 

kvalitativ observasjon til kvantitative data (Hvitfelt 1986: sitert i Allern 2001: 77). Det er 

forholdsvis enkelt å kunne telle antall kilder det henvises til i en artikkel, og også om det er en 

kommentar eller nyhetsartikkel vi står ovenfor. Vanskeligere kan det være å avgjøre om 

overskriften er forhåndsdømmende eller ikke, fordi dette kan ha med folks subjektive 

oppfatning å gjøre. I min analyse har jeg skilt mellom det man kan kalle direkte og indirekte 

forhåndsdømming. Variabelverdien ”uttalelse i disfavør av siktede/mistenkte/dømte” vil 

omfavne de artiklene man kan kalle indirekte forhåndsdømming, mens i variabelverdien 

”forhåndsdømmende” finnes de artiklene som er direkte, eller klart forhåndsdømmende. Til 
                                                 
23 Trønder-Avisa fantes ikke på mikrofilm på Nasjonalbiblioteket i Oslo per juni 2005. 
24 I Minde-saken har 245 artikler inngått i analysen, i incestsaken 96. 
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sammen vil de to kategoriene bli kalt negativt vinklede overskrifter for siktede/tiltalte/dømte. 

Et eksempel på indirekte forhåndsdømming mener jeg kan være; Incestsaken i 

lagmannsretten: ”Klare tegn på overgrep” (Trønder-Avisa 5.2.92). Ved at avisa bruker 

anførselstegn viser de at det ikke er avisen selv som mener dette, men det sier likevel noe om 

vinklingen avisen velger å legge vekt på. I artikkelen avviser jentas biologiske mor alle slike 

påstander, men dette kommer først til uttrykk i siste del av artikkelen. Et eksempel på direkte 

forhåndsdømming er hentet fra Adresseavisen 4.2.92. Saken gikk fremdeles for 

lagmannsretten og ingen dom var avlagt da denne overskriften figurerte i avisen: Fire-årig 

jente misbrukt. I slike tilfeller kan det hende at andre personer i enkelte tilfeller ville ha 

kodet variabelen annerledes enn det jeg selv har gjort.25 Denne subjektive vurderingen av 

variabler og variabelverdier kan føre til at analysen mister sin styrke. Til tross for svakheter 

ved denne metoden velger jeg å benytte meg av den, ettersom fordelene veier tyngre enn 

ulempene i forhold til å kunne svare på problemstillingen. 

 

For å teste undersøkelsens reliabilitet er det mulig å gjennomføre en test der ulike kodere 

koder det samme materialet for å sjekke samsvaret de to koderne i mellom. Jeg har ikke 

gjennomført en reliabilitetstest. Men jeg har bedt veileder kode et utvalg artikler jeg var 

usikker på, for å se om han valgte samme variabelverdier som jeg selv gjorde. I et utvalg på ti 

usikre artikler ble samtlige kodet på nøyaktig samme måte som jeg selv hadde valgt å gjøre. 

Dette er langt i fra nok til å kunne si at min kvantitative undersøkelse inneholder høy 

reliabilitet, men dette lille eksperimentet gjør meg tryggere på min koding. En grunn til dette 

kan være at jeg i forkant av kodingsprosessen laget så klare definisjoner av de ulike 

valgmulighetene som mulig for at skjønn i minst mulig grad skal kunne styre kodingen. 

Muligheten for kodingsfeil minskes betraktelig ved en nøyaktig definisjon av de ulike 

variablene og variabelverdiene, men kan aldri utelukkes.  

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at det ikke kan lages definisjoner for alt, derfor har 

variabelverdien med kategorinavnet ”annet” blitt brukt der ingen annen løsning var å finne. I 

drapsaken har vi et eksempel på dette. Den viktigste kilden i en nyhetsartikkel var lederen for 

det iranske flyktningeråds avdeling i Bergen. Denne lederen dukker opp som kilde kun denne 

ene gangen, og uttaler seg på vegne av et helt miljø uten å ta standpunkt i saken. Etter mitt 

syn er det da mer nyttig å kategorisere den kilden som ”annet” fremfor å lage en egen 

                                                 
25 Samtlige forhåndsdømmende overskrifter vil bli direkte referert til i analysekapitlene. 
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kategori. Man kunne opprettet en ny kategori hver gang dette problemet dukket opp, men 

tallmaterialet ville da blitt så lite at det ville blitt verdiløst. På den annen side må man passe 

seg for at ikke mesteparten av kodingsenhetene havner i variabelverdien ”annet” slik at det er 

umulig å slutte seg til noen tendenser i undersøkelsen. Hvis dette er tilfellet kan en utvidelse 

av variablene være på sin plass. 

 

Prosentuering i tabellene 

I denne oppgaven deles deler av materialet inn i tre faser, noe som resulterer i relativt små tall 

i hver fase. Ettersom det her er snakk om alle registerte artikler har jeg valgt å prosentuere 

også når basis (N) er lav. Dette førte f. eks til at VGs få artikler i incestsaken ga store 

prosentutsalg i noen av tabellene. Som et resultat av dette har jeg valgt å ta VGs artikler ut av 

tabellene, slik at avisens artikler i incestsaken kun vil bli omtalt der det er interessant.  

 

Mulighet for generalisering? 

Generalisering er et tredje viktig begrep, ved siden av validitet og reliabilitet, som går igjen i 

flere ledd i forskningsprosessen (Østbye & al 2002: 41). Generalisering dreier seg om å gå fra 

enkeltobservasjoner til å peke på strukturer og sammenhenger (ibid: 239). I min undersøkelse 

ønsker jeg å kartlegge pressens aktivitet i forhold til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5 som 

sier ”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller 

forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak og andre”. I 

utgangspunktet er kvantitativ analyse best egnet for generalisering, ettersom denne metoden 

søker å finne sammenhenger og strukturer i materialet. Selv om jeg har foretatt et strategisk 

valg i forhold til utvalg av aviser, testes disse avisene kun på to case som hver for seg er 

unike. Jeg kan ikke vite om de to casene jeg undersøker er typiske og kan egne seg som 

grunnlag for generalisering. I tillegg anser jeg mitt materiale som for lite til å foreta noen 

overordnede generaliseringer, de vil kun fremstå som eksempler på hvordan to 

justismordsaker har blitt dekket. Derimot kan de teoriene og metodene jeg benytter meg av 

etterprøves på tilsvarende case. I tillegg til de nevnte begrepene vil presisjon, det vil bl.a. si 

hvor presise er teorier, hypoteser, data og analyser er, utgjøre en gradering av den 

definisjonsmessige validiteten (Østbye & al 2002: 41). Det vil si at jeg i min undersøkelse kan 

snakke om grader av validitet etter hvilke metoder som er benyttet, og hvor presise de er. 

Dette vil jeg som tidligere nevnt komme tilbake til i sluttkapitlet. 
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3.7 Den kvalitative analysens oppbygning og gjennomføring 
Jeg har valgt å gjennomføre undersøkelsen både med kvantitativ og kvalitativ metode. En 

kombinasjon av de to metodene har jeg vurdert til å best kunne svare på oppgavens 

problemstilling. I tillegg skriver forfatterne i Metodebok for mediefag (Østbye & al 2002: 40) 

at:  
 

Det kan være vanskelig å maksimere både reliabilitet og definisjonsmessig validitet i 
samme undersøkelse. Generelt kan vi si at kvantitativ analyse har sin styrke når det 
gjelder høy reliabilitet, mens kvalitativ analyse kan bringe forskeren tettere mot kjernen 
av de teoretiske begrepene, og altså skåre høyere på definisjonsmessig validitet. 

 

Jeg ønsker i denne undersøkelsen å benytte meg av begge metoder for å oppnå så høy 

reliabilitet og definisjonsmessig validitet som mulig. ”Et viktig formål med kvalitative studier 

er å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og 

situasjoner” (Thagaard 1998: 11). Mine kvalitative metoder vil derfor bestå av 

innholdsanalyse og intervjuer som kan gå i dybden og vektlegge betydningen av den 

kvantitative undersøkelsens utbredelse og antall.  

 

Innholdsanalyse 

I Metodebok for mediefag (2002: 69) sier forfatterne: ”Tekstanalyse må ha et formål. Vi må 

stille oss dette spørsmålet: ”Hvorfor skal jeg analysere denne teksten?”. Formålet med en 

kvalitativ innholdsanalyse i denne oppgaven er å kunne gå dypere inn i den kvantitative 

undersøkelsens resultater. Den kvantitative undersøkelsen kan gi meg et tallmateriale på 

hvordan ting faktisk er, mens den kvalitative undersøkelsen bidrar med et nytt perspektiv, 

nemlig å forstå hvorfor det fremstår på den måten det gjør.  

 

Intervju 

Kvalitative intervju kan utformes på ulike måter. Det er vanlig å skille mellom ustrukturerte, 

semistrukturerte og strukturerte intervjutyper, etter hvilken grad innhold og rekkefølge er 

forhåndsdefinert i spørsmålene (Østbye & al 2002: 101). I denne undersøkelsen har jeg 

benyttet meg av den strukturerte intervjuformen, ettersom denne type intervju passet best til 

mitt formål med oppgaven. Metodebok for mediefag (2002: 102) opererer med denne 

definisjonen i forhold til intervjuformen; ”Strukturerte intervju foregår ved at intervjueren 

stiller informanten forhåndsdefinerte spørsmål, og svarkategoriene er forholdsvis åpne”. For å 

få gode svar må man uansett intervjuform ha gode spørsmål. Spørsmålenes kvalitet avhenger 

først og fremst av om de er hensiktsmessige ut i fra problemstillingen (Gentikow 2005: 92). 
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Om svarene er gode nok har man mulighet til å vurdere underveis og også i etterkant av 

intervjuet. Alle mine informanter har sagt seg villig til å både å gjøre rede for eventuelle 

uklarheter i svarene sine, og å utdype svarene i ettertid dersom jeg så det nødvendig.  

 

Informantene 

Ettersom statistiske generaliseringer ikke er et mål, kreves det ikke at informantene skal være 

representative. Hovedkriteriet er at personene man velger er informasjonsrike (Gentikow 

2005: 78). I tillegg har jeg hatt et ønske om at informantene skal ha et sterkt forhold til saken, 

eller til temaet. Gentikow (2005: 77) kaller dette ekspertintervjuer der ”informanten(e) er den 

eller de på feltet som har ansvar for og/eller ekspertviten om/og eller har medvirket til det 

undersøkte fenomenet”. Undersøkelser av denne typen, det vil si intervjuer med profesjonelle 

i mediebransjen eller andre offentlige aktører, kan ofte nøye seg med ganske få og spesielle 

informanter (ibid: 76). På bakgrunn av de overnevnte kriteriene har et stort ønske vært å 

gjennomføre intervjuer med få, men gode informanter som har ulike ståsted i sakene. I denne 

undersøkelsen vil det innebære intervju med kriminaljournalister, forsvarere, politi og 

påtalemyndighet, og også den tiltalte/dømte/frifinnende selv for å få et best mulig variert bilde 

av saken.  

 

- Kriminaljournalistene er åpenbart interessante. Det er deres vurderinger som kommer 

til utrykk gjennom måten en kriminalsak dekkes på. Jeg har i hovedsak forespurt 

journalister som har kjennskap til de to justismordsakene som min oppgave bygges på. 

Spørsmålene har i stor grad omhandlet kildebruk og etikk generelt, men også om de 

ulike sakene spesielt. Informantene i denne gruppen er fire journalister fra henholdsvis 

VG, Adresseavisen, Trønder-Avisa og Bergens Tidende. 

- Forsvarernes oppgave er å hindre at den tiltalte dømmes på feilaktig grunnlag, og at 

den tiltalte skal få en rettferdig gjennomgang av sin sak. Forsvarere er en viktig kilde 

for pressen, og deres vurdering av egen oppgave i forhold til pressen vil være 

interessant for oppgaven. Informant i denne gruppen er forsvarer i den såkalte Minde-

saken, Odd A. Drevland. 

- Politi og påtalemyndighetens synspunkter vil være en interessant motpart til 

forsvarerne, ikke bare i retten, men også hvordan de vurderer sin rolle i pressen i 

dekningen av en kriminalsak. Spesielt interessant vil det være i de sakene som skrev 

seg inn i historien som justismord. Advokat Gunnar Evjemo, aktor i incestsakens 

første rettssak er informant i denne gruppen. 
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- Hovedpersonen selv vil ha et eget syn på hvordan pressen fungerer. Om pressen var en 

støtte eller byrde i hans unike sak er det bare han som kan gi et fullverdig svar på. 

Ingen av de frikjente har derimot kunnet stille opp, med begrunnelse om at 

belastningen ville blitt for stor. Dette perspektivet faller derfor bort. 

 

I tillegg har jeg intervjuet Trygve Lange-Nielsen, pensjonert lagdommer, som jobber for å få 

gjenopptatt gamle incestdommer han mener er uriktige. Jeg har også hatt en telefonsamtale 

med tidligere journalist i BA, Svein Ove Søreide. 

 

Informantenes tilgjengelighet 

Informantenes tilgjengelighet har variert både med tanke på tid og sted, og av den grunn har 

også intervjusituasjonen variert noe. I all hovedsak har jeg sendt en forespørsel per mail til de 

ulike informantene jeg har funnet interessante for oppgaven. Dette har fungert relativt bra i 

det jeg har fått svar fra de fleste. I de tilfellene hvor informantene har befunnet seg på andre 

kanter av landet, som f. eks Trondheim og Bergen har de selv kunnet velge om de vil 

intervjues per mail eller per telefon. Jeg har gitt informantene dette valget fordi jeg ønsker at 

de skal intervjues i den situasjonen de selv foretrekker. I tillegg dreier dette seg om et 

forskningsøkonomisk spørsmål, da reiser til de ulike stedene ville oversteget mitt budsjett 

betraktelig. I de situasjonene informantens geografiske tilholdssted ikke har vært for langt 

unna har jeg forsøkt å foreta et ansikt-til-ansikt-intervju som anses som selve prototypen for 

kvalitative studier (Gentikow 2002: 84). Informantene har også fått mulighet til å være 

anonyme om de har ønsket det. Grunnen til dette et at svarene muligens vil være mer 

utfyllende, og kanskje også ærligere hvis de ikke må fremstå med fullt navn. Journalisten i 

Adresseavisen har valgt å benytte seg av dette. 

 

Intervju per e-post 

I alt fire av sju informanter har latt seg intervjue per e-post. I likhet med andre metoder har 

også intervjumetoder der informanten skal uttrykke seg skriftlig, både fordeler og ulemper. Et 

e-postintervju kan være en rekke spørsmål som sendes til og besvares av en informant 

(Gentikow 2005: 103). Det ideelle ved et kvalitativt intervju er å utvikle en samtale over tid 

der man kan komme med oppfølgingsspørsmål og få svar med jevne mellomrom (ibid: 104). I 

mine e-postintervjuer har jeg ikke opprettet denne tette samtalen, men informantene har vært 

åpne for oppfølgingsspørsmål i etterkant. En fordel ved denne formen for intervju kan være at 

jeg ikke har gjort noen inngripen underveis i nedskrivningsprosessen. Dette betyr at ”(…) 
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dataene man analyserer er mer reliable og valide fordi de ikke er blitt underkastet grep fra 

forskerens side i transkriberingsprosessen” (Gentikow 2005: 96). Informanten får også, i 

tillegg til selv å kunne velge når han/hun vil svare, nesten ubegrenset med tid til å tenke seg 

om. I tillegg kan det være at e-post lettere får folk i tale fordi man har kontroll over egne 

uttalelser. Skriftlige uttalelser kan man korrigere før man leverer, det vil si at de høyst 

sannsynlig er gjennomtenkte og dermed særlig valide, samtidig som de er preget av det 

muntlige språkets spontanitet (Gentikow 2005: 104). Muntlig spontanitet i mine kvalitative e-

postintervjuer mener jeg dette svaret fra journalisten i BT er  et eksempel på:   

 
- Hvordan kan man på best mulig måte sikre at man unngår forhåndsdømming i pressen? 
- Beste måten er jo å la være å skrive. Men det er jo tullete.   

 
I tillegg er den geografiske uavhengigheten denne skriftlige formen for datainnsamling gir 

også en stor fordel. Derimot er en av de viktigste ulempene at man sjelden klarer å skape den 

tette kontakten mellom intervjuer og informant slik det kvalitative intervjuet ofte 

kjennetegnes av (Gentikow 2005: 97). Det er særlig detaljene i språket, som det muntlige 

intervjuet vil være preget av, som forsvinner (ibid: 97). Det tar betydelig lenger tid å skrive 

ned svarene enn det gjør å svare på noe muntlig. Dette kan hindre fyldige svar og også føre til 

et frafall hos informantene. I min undersøkelse mener jeg at dette ikke er tilfelle. Som 

tidligere nevnt har de fleste jeg har henvendt meg til svart på mine forespørsler, og etter mitt 

skjønn har jeg fått fyldige og gjennomtenkte svar. Svarlengden varierer naturlig nok noe, men 

alt i alt mener jeg denne intervjuformen fungerer godt. 

 

Telefonintervju 

Lik som ved e-postintervju foregår telefonintervjuet gjennom et medium der aktørene ikke 

kan se hverandre, og ikke befinner seg på samme sted (Gentikow 2005: 84). En ulempe ved 

dette er at den direkte kontakten mellom intervjuer og informant mangler. I tillegg er denne 

intervjumetoden en av de mest brukte metodene innenfor kvantitativ metode, og derfor ikke 

vel ansett blant tilhengere av kvalitative metoder (ibid: 85). Jeg mener likevel det er flere 

fordeler enn ulemper ved bruk av denne metoden i forhold til min problemstilling, og jeg har 

derfor valgt å benytte meg av telefonintervju i de to tilfellene det har vært ønskelig fra 

informantenes side. I og med at dette gjaldt forsvareren i Minde-saken og aktor i incestsaken, 

anser jeg deres uttalelser som såpass viktig for undersøkelsen at valg av metode ikke skal 

komme i veien for tilgjengeligheten til informasjon. Begge intervjuene varte ca én time der 

jeg noterte flittig underveis i intervjuet. Jeg følte samtalen fløt godt i begge intervjuene, og 
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begge advokatene ga meg mye informasjon. I motsetning til e-postintervjuet er jeg som 

intervjuer involvert både i den direkte nedskrivningsprosessen under intervjuet, og også i 

transkriberingen i ettertid. Transkriberingsarbeidet er tids- og ressurskrevende, og i tillegg 

antar jeg at mine subjektive vurderinger og min personlige skrivemåte kan farge intervjuet 

noe. Jeg har derfor forsøkt å skrive ned deres uttalelser så nøyaktig som mulig underveis i 

intervjuet, slik at deres ytringer skal være korrekt ved sitatgjengivelse. Min erfaring med 

denne intervjumetoden er at det er mer krevende enn et e-postintervju, men at det kan fungere 

svært godt når informanten er engasjert og informasjonsrik. I tillegg til at telefonen er et raskt 

og praktisk middel i jakten på informasjon, er det også lett å be informanten utdype svaret sitt 

og oppklare uklarheter. Muligheten for å komme med oppfølgingsspørsmål er også 

umiddelbart til stede. 

 

Ansikt-til-ansikt-intervju 

”Dette er på en måte prototypen eller den klassiske intervjuform for kvalitative studier”, 

skriver Gentikow (2005: 84). I ett av mine intervjuer har jeg benyttet meg av denne 

intervjumetoden fordi det var geografisk mulig, og fordi informanten også gav uttrykk for at 

han ønsket at jeg skulle komme hjem til ham. Et ansikt-til-ansikt-intervju krever også, på lik 

linje som ved andre kvalitative intervjumetoder, en del forarbeid. Det forventes av 

informanten at man som intervjuer er forbredt, har kunnskaper om feltet og opptrer 

profesjonelt (Østbye & al 2002: 103). Det var Trygve Lange-Nielsen, pensjonert lagdommer, 

som var mitt intervjuobjekt ved denne metoden. Jeg hadde gjort et grundig forarbeid der jeg 

hadde satt meg inn i hans arbeid og hans frivillige engasjement. Jeg startet med konkrete 

spørsmål, for deretter å komme med spørsmål lenger ut i intervjuet som krevde mer refleksjon 

og ettertanke. Samtidig var jeg opptatt av at han skulle fortelle mest mulig om eget arbeid slik 

at jeg underveis kunne komme med naturlige oppfølgingsspørsmål. På denne måten fortonet 

intervjuet seg mer som en samtale enn som et intervju. ”Under kvalitative intervju er det 

viktig å dokumentere det som blir sagt (…)” (Østbye & al 2002: 104). Under dette intervjuet 

hadde jeg med båndopptaker som informanten ble informert om. Selv om det tilsynelatende 

kan virke som om informanten glemmer at opptaksbåndet er til stede, skal man ikke ta for gitt 

at informanten snakker som om det ikke skulle vært der (ibid: 105). I dette tilfellet ville 

informanten gjerne sjekke sine uttalelser etter at intervjuet var transkribert. Dette førte til at 

han strøk noen av uttalelsene sine. Dette var ikke skadelig for det helhetlige bildet, samtidig 

som det gjenværende materialet uten betenkeligheter kan siteres fra.  
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4. Pressens engasjement i Minde-drapet 
Vær Varsom-plakaten formulerer idealer og etiske normer som alene sier lite om pressens 

faktiske rolle. Dette kapitelet vil kartlegge pressens engasjement og dekning av rettsakene 

mot Ali Pourin Mohammad, kalt Minde-saken eller Minde-drapet.  

 

Det begås årlig rundt 40 drap i Norge.26 Drap har derfor stor nyhetsverdi, samtidig som 

informasjonsbehovet ved drap er stort. Det er dekningen av drapssakene, fra drapet har skjedd 

og fram til tiltalen som normalt setter de høyeste kravene til krimjournalistene, skriver Bjarne 

Kvam (2002: 57). Sigurd Allern (2001: 68-69) skriver at tolkningsrammer, det vil si rammer 

som gjør en enkeltstående begivenhet mer forståelig, ofte er et resultat av kontakt og 

forhandling med kilder av ulike typer. Ettersom politi og påtalemyndighet  ofte er sentrale 

kilder i etterforskningsfasen av en kriminalsak, må derfor pressens ønske om å "beskytte 

enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter 

(…)” (Vær Varsom- plakaten 1.5), balanseres i forhold til kildetilgangen journalistene har i 

denne fasen. Jeg tar derfor særlig sikte på å kartlegge omfanget av artikler som enten reiser et 

kritisk perspektiv, eller artikler som fremstår som forhåndsdømmende på grunn av den 

begrensede kildetilgangen i første fase. 

 

Videre ønsker jeg å kartlegge pressens engasjement i Minde-drapets andre fase, det vil si i 

tiden mellom den første rettsaken, og før selve gjenopptakelsen starter. Bjarne Kvam (1995: 

13) skriver blant annet at ”det er først når vi selv blir aktive at pressen kan komplettere sin 

samfunnsoppgave”. I de tidligere nevnte justismordene på Per Liland og Joy Rahman, var 

frivilliges arbeid hovedårsaken til at sakene ble gjenopptatt. En sentral problemstilling i denne 

fasen vil derfor være om pressen som institusjon fremstår som en aktiv aktør, eller om det er 

andres fortjeneste at saken ble aktuell som en gjenopptakelsessak.  

 

I den tredje fasen vil jeg undersøke avisenes dekning av gjenopptakelsen, og hva som 

eventuelt skiller denne fasen fra de to foregående fasene.  

 

 

                                                 
26 Tall fra kriminalstatistikken  viser at det siden 1980 har blitt begått pluss/minus 40 drap årlig: 
http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2002-09-03-05.html (Lesedato: 15.1.2006) 
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4.1 Avisenes dekning av Minde-drapet 
Først i dette kapitlet vil jeg kartlegge antall artikler i Minde-saken, samt avisenes 

sjangerfordeling og bruk av antall kilder totalt sett. Deretter vil jeg komme nærmere inn på 

hvordan artikler, kildetyper, overskriftenes vinkling og bruken av vignett fordeles i de ulike 

fasene en justismordsak gjennomgår. 

 

Antall artikler om Minde-drapet kan fortelle oss noe om de ulike avisenes prioriteringer. Ulik 

dekning av saken kan bunne ut i ulike nyhetskriterier og ulike nyhetsverdier.  

 

Tabell 4.1 Minde-saken i fire aviser. Antall artikler (1994-1998) 
Avis Artikler 

Bergensavisen  (BA) 101 

Bergens Tidende  (BT) 78 

VG 45 

Aftenposten 21 

N= 245 

 

Som vi ser av tabell 4.1 er det avisene med lokal forankring til drapstedet som har flest 

artikler om saken. Dette bekrefter at nyhetskriteriet nærhet har stor betydning. Geografisk 

nærhet er vel så viktig som nærhet i tid når det gjelder kriminalsaker. Bergensavisen skiller 

seg klart ut med et antall artikler som tilsvarer 42 prosent av alle artikler skrevet om Minde-

drapet. Til forskjell fra BT er BA en avis i tabloidformat med en relativ høy løssalgsandel i 

forhold til avisens opplagstall.27 De populærkulturelle tabloidavisene har som tidligere nevnt 

enn annen stoffmiks og en annen stoffprioritering enn det de tradisjonelle abonnementavisene 

har. Populærkulturelle aviser er kjent for å satse mer på kriminalitet som stoffområde enn 

fullformatavisene, og dette vises også i denne undersøkelsens resultater. BT har færre artikler 

enn BA, og Aftenposten har langt færre artikler enn VG. Tidligere i oppgaven har jeg pekt på 

at tabloidaviser også ofte blir tatt mindre alvorlig enn de såkalte ”kvalitetsavisene” og at 

begrepet ”tabloid” ofte er forbundet enkel, sensasjonspreget og markedsorientert 

journalistikk. Tabloidavisene i Minde- saken har altså flere artikler om saken enn sine 

konkurrenter. Men er det slik at ”kvalitetsavisenes” artikler er av høyere kvalitet enn 

tabloidavisenes? 
                                                 
27 Bergensavisen hadde i 2005 et opplag på 31 896, hvorav 13 658 var løssalg: 
http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/file/avis/netto%20opplag%202005ny.pdf (Lesedato 20.2.2006) 
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Nyhetsartikkel som hovedsjanger 

Sjangervalg kan gi en pekepinn på journalistisk kvalitet. Bakgrunnsartikler kan være en 

sterkere indikasjon på seriøsitet enn sjangere som notiser og korte nyhetsartikler.  

 

Tabell 4.2 Minde-saken i fire aviser. Sjangerfordeling. Prosent  
Sjanger Avis 

 Bergensavisen Bergens Tidende VG Aftenposten Sum 

Nyhetsartikkel 44 42 51 24 43 

Nyhetsreportasje 9 8 9 0 8 

Rettsreferat 35 22 13 19 25 

Notis 9 22 24 48 19 

Sum nyhetssjanger 97 94 97 91 95 

Bakgrunnsartikkel 4 1 2 0 2 

Kommentar 0 1 0 0 0 

Annet 0 4 0 10 2 

Sum 100 100 100 100 100 

N= 101 78 45 21 245 

 

Nesten alle artiklene om Minde-drapet er, som tabell 4.2 viser, skrevet innenfor de ulike 

nyhetssjangrene. Dette er i og for seg ikke så overraskende med tanke på at 

kriminaljournalistikken er en del av den løpende nyhetsjournalistikken. Derimot er det 

urovekkende at reportasjen utgjør en så liten andel av nyhetssjangeren som den gjør. Innenfor 

nyhetsjournalistikken er det reportasjen som krever mest tid og ressurser, og dette kan 

muligens være en årsak til at reportasjen blir nedprioritert i denne saken. Sett i en større 

sammenheng er det samsvar mellom reportasjens plass i denne undersøkelsen og i 

undersøkelsen som er gjennomført i boken Nyhetsverdier av Sigurd Allern (2002).28 

Resultatene av Allerns analyse er en bekreftelse på at reportasjen ikke bare står svakt i denne 

undersøkelsen, men at den er en mangelvare i norsk journalistikk generelt. Sagt med Allerns 

(2002: 119) ord resulterer dette i ”(…) en journalistikk som alt for sjelden gir rom for 

ettertanke og menneskelig innlevelse”. 

 

Videre viser resultatene av sjangerfordelingen at det nesten ikke finnes bakgrunnsartikler om 

Minde-drapet. Om bakgrunnsartikler kan sies å være en antydning til et grundig og godt 

                                                 
28 Nyhetsverdier (2002) bygger på en innholdsanalyse av ti norske aviser. Boken tar opp pressens temavalg, 
sjangrer, nyhetsprioritering, kildebruk og kjønnsbilder. 
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journalistisk arbeid av høy kvalitet, skiller ikke tabloidavisene seg spesielt ut i negativ 

retning. Et eksempel på en interessant bakgrunnsartikkel sto i Bergens Tidende 30.1.1995. 

Overskriften er Drapssak uten bevis. Den er skrevet samme dag som den første rettsaken 

startet. I denne artikkelen blir påtalemyndighetens mangel på tekniske bevis belyst, den 

tiltaltes bedyring av uskyld blir omtalt, det blir klarlagt hvilke vitneutsagn påtalemyndigheten 

har å forholde seg til, og til slutt blir forsvarernes viktigste oppgaver nevnt. På denne måten 

får leseren vite hva som har skjedd i saken tidligere, i tillegg til at begge sider av saken blir 

belyst. På bakgrunn av en slik type artikkel kan leseren gjøre seg opp en mening basert på 

fakta.  

 

Når mengden av bakgrunnsartikler blir så få som de er i denne saken, er det trolig at de 

forsvinner i mengden av andre oppslag. Dette fører til at de få bakgrunnsartiklene som faktisk 

publiseres trolig har lite å si for det helhetsinntrykket leseren sitter igjen med av Minde-

drapet. Flere bakgrunnsartikler kunne ført til en nyansering av Minde-drapet som både 

publikum og den tiltalte kunne vært tjent med. En nyhetsartikkel er derimot ofte minimalistisk 

og fokuset er rettet mot den kriminelle handlingen og politiets reaksjoner på disse (Røssland 

2003: 13). I tillegg er en nyhetsartikkel ofte kortere enn en bakgrunnsartikkel, noe som skaper 

mindre rom for nyansering av saken. Nyhetsartikkelen fremhever handlingen, mens 

bakgrunnsartikkelen kan betrakte noe som skjer og ta seg tid til å belyse flere sider av en sak. 

I denne saken gis det altså lite bakgrunnsinformasjon, det er handlingen og politiets reaksjon 

det fokuseres på. 

 

Videre er kommentaren som sjanger så godt som fraværende i dekningen av Minde-drapet 

(tabell 4.2). Selv om kommentaren kjennetegnes av en subjektiv stemme, kan den tilføre et 

annet perspektiv til en kriminalsak enn det en vanlig nyhetsartikkel kan. Gode kommentarer 

er også viktig for å kunne skape en åpen debatt om mulige samfunnsproblem. Debatter kan 

kaste nytt lys over f. eks politiets etterforskningsmetoder, som igjen kan føre til 

kvalitetssikring av politiets arbeid. Videre mener jeg det er viktig at det kommenteres og 

debatteres rundt kriminalsaker av ”vanlig” størrelsesorden slik at man får en løpende og 

konstruktiv debatt om rettsapperatet og rettssikkerheten. 

 

Notisenes betydning 

Som vi også kan lese ut fra tabell 4.2 utgjør notiser en stor andel av sjangrene i dekningen av 

Minde-saken. Dette samsvarer med Røsslands (2003: 12) påstand om at ”det er i slike notisar 
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hovudkategorien nyhendejournalistikk dominerer innanfor kriminaljournalistikken”. Notiser 

er små, men likevel viktige fordi de er informative og blir ofte lest i sin helhet. Nedenfor 

følger et eksempel på en notis som sto på trykk i VG 4.5.94: 
 

MINIMALT MED TIPS 
BERGEN: Politiet i Bergen har ikke fått tips de kan arbeide konkret med 
videre etter drapet på iranske Fahimeh Esteghlalian. Hun ble funnet drept i sitt 
hjem på Minde forrige tirsdag. Etterforskningen fortsetter med uforminsket 
styrke, men etterforskerne har bare fått en håndfull tips fra publikum. 

 

Dette er alt som sto om saken den dagen i VG. Den er kort og konsis og forteller oss hva 

status i saken er. I dette tilfellet fungerer den også som en slags opplysning eller henstilling til 

publikum om at de mangler tips i saken. Notisene utgjør en betydelig del av den totale 

dekningen av Minde- saken og er med på å skape det totalinntrykket publikum får av saken. 

Derfor er det viktig at også de er nøytrale og saksorienterte, basert på fakta og ikke gjetninger. 

I denne analysen skiller BA seg ut ved å ha betydelig færre notiser enn de øvrige avisene. 

Avisens profil, samt geografisk nærhet til den kriminelle handlingen kan gjøre at avisen 

prioriterer saken høyere enn en riksdekkende avis som VG, eller en avis med en mindre 

”kriminalisert” profil som Aftenposten, gjør.  

 

Antall kilder 

”Hvilke opplysninger du får, og fra hvem, kan påvirke vinklingen” sier journalist Hans 

Kringstad i VG.29 En balansert og nøytral fremstilling av en kriminalsak krever at journalisten 

aktivt søker etter flere kilder. På den annen side er det ikke slik at flerkildebruk garanterer god 

kvalitet på det journalistiske arbeidet, men Sigurd Allern (2002: 83) sier at ”flerkildebruk 

tilfredstiller en grunnleggende forutsetning for journalistikk av en viss kvalitet”.  

 

Tabell 4.3 Minde- saken i fire aviser. Antall kilder. Prosent 
Antall kilder Avis 

 Bergensavisen Bergens Tidende VG Aftenposten Sum 

Én kilde 60 51 44 48 54 

To eller flere 37 41 50 43 40 

Ikke oppgitt 5 8 7 10 7 

Sum 100 100 100 100 100 

N= 101 78 45 21 245 

 
                                                 
29 I e-postintervju 7.7.05 
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I overkant av halvparten av alle artikler skrevet om Minde-drapet har kun én kilde. Hva sier så 

dette om kvaliteten på det journalistiske arbeidet? Om det er slik at hvilke opplysninger man 

får fra hvem påvirker vinklingen, så er det grunn til å tro at énkildebruk øker faren for en 

ensidig fremstilling av en kriminalsak. Tabell 4.3 viser at VG, til tross for en høy andel 

notisstoff, har lavest prosentvis bruk av én kilde, og at avisen også scorer høyest med hensyn 

til bruk av to eller flere kilder. VGs relativt høye andel av flerkildejournalistikk ble også 

bekreftet i innholdsanalysen i Sigurd Allerns bok Nyhetsverdier (2002). Ofte er det slik at 

”tabloidjounalistikk” gir negative konnotasjoner, slik som ”sensasjonspreget” og ”spekulativ”. 

VG er Norges største løssalgsavis, men avisen er samtidig blant de beste avisene når det 

gjelder flerkildejournalistikk. De norske populærmediene forsøker å forene flere avistyper, for 

eksempel ved å ”kombinera det spekulativt sensasjonelle og det saklig informerande innanfor 

same medieorgan” (Røssland 2003: 15). Ut fra resultatene som er vist i tabell 4.3 får man 

imidlertid inntrykk av at Bergensavisen ikke behersker denne kombinasjonen like godt som 

det VG gjør. Om bruken av antall kilder er en målestokk for journalistisk kvalitet, er det på 

grunnlag av denne undersøkelsen ikke mulig å hevde at populæravisenes spisse vinklinger og 

underholdningsfokus generelt sett kan knyttes til enkildejournalistikk.  

 

 

4.2 Forskjellene mellom fasene  
For å undersøke avisenes engasjement i de ulike fasene en justismordsak gjennomgår er 

analysen, som tidligere nevnt, delt inn i tre faser. Første fase omfavner etterforskningen, 

siktelsen og dommen. Andre fase gjelder i perioden etter den første dommen og fram til 

gjenopptakelsen starter, mens tredje fase dekker selve gjenopptakelsen, frifinnelsen og 

erstatningen. Sett ut fra tabell 4.4 er det samlet sett ingen tvil om hvilken fase avisene anså det 

som mest interessant å dekke: den første. 

 

Tabell 4.4 Minde-saken i fire aviser. Faseinndeling. Prosent 
Faser Avis 

 Bergensavisen  Bergens Tidende  VG Aftenposten Sum 

Første fase 60 44 80 48 58 

Andre fase 20 17 7 5 15 

Tredje fase 20 40 11 48 27 

Sum 100 100 100 100 100 

N= 101 78 45 21 245 
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VG har størst andel av sine artikler i den første fasen. BA har imidlertid flere artikler i denne 

fasen enn alle de andre avisene, men har en jevnere fordeling mellom andre og tredje fase enn 

det VG har. Generelt sett kan man si at det er stor interesse for Minde-drapet i den første 

fasen, mens interessen avtar betraktelig i tiden etter dommen har falt. Interessen for saken 

vekkes igjen i tredje fase da en ny rettssak står på trappene. De mediedramaturgiske 

elementene ser ut til å ha en innvirkning på dekningen i denne saken.  

 

Kilder i ulike faser 

Tabell 4.4 viste at interessen for Minde-drapet var størst i den første fasen. Dette er ikke 

overraskende med tanke på hvilken nyhetsverdi drap har i Norge. Likevel omfatter første fase 

også rettsaken, noe som gjør at journalistene i denne perioden i utgangspunktet skal ha god 

tilgang på forsvareren som kilde. Tabellen nedenfor viser hvordan kildetypene fordeler seg i 

de ulike fasene i de fire avisene, og hvordan det endrer seg over tid. 

 

Tabell 4.5 Minde-saken i fire aviser. Faseinndeling. Den viktigste kilden. Prosent 
Kilde Avis 

 Bergensavisen Bergens Tidende VG Aftenposten 

  1 2 3  1  2 3  1 2  3  1  2   3 

Politi/påtale 36 10 15 53 15 7 51 33 - 40 100 10 

Sum negative*  49 20 25 77 15 13 54 33 - 40 100 10 

Forsvarer 12 15 5 9 23 19 11 33 20 20 - 10 

Den frikjente - - 25 - - 16 - - 40 - - 40 

Sum positive* * 30 35 50 18 38 42 15 33 80 30 - 60 

Sakkyndige 8 10 5 - - 10 3 - - - - - 

Sakskilde 3 35 -  39 17 5 33 - 10 - 10 

Annet 8 0 10 3 8 13 14 - 20 10 - 20 

Ikke oppgitt 2 - 10 3 - 10 8 - - 10 - - 

Sum  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N=  61 20 20 34 13 31 37 3 5 10 1 10 

* De negative kildene er summen av  politi og påtalemyndighet, pårørende og venner av offeret, samt                
påtalemyndighetens vitner under rettsaken som kilder. 
**  De positive kildene er summen av forsvarer, hovedpersonen selv og forsvarets vitne. 
 

Tabell 4.5 viser altså at en stor andel av kildene fremstår som negative kilder for den 

siktede/tiltalte i første fase. Kilder som kan tale den siktede/tiltalte/dømtes sak i denne fasen, 

og som kan være med å balansere saken i forhold til politikildene, er her kalt positive kilder. 

Disse utgjør til sammen rundt en femtedel av alle kildene i første fase. Det er altså en klar 
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overvekt av politi og påtalemyndighet som viktigste kilde i denne fasen. Nå er det ikke slik at 

all informasjon som kommer fra politiet eller påtalemyndigheten er forhåndsdømmende. Mye 

av informasjonen de gir journalistene er beviselige fakta og til interesse for befolkningen. Det 

er heller ikke politiets oppgave å påse at journalisten ikke gjengir deres teorier som fakta. 

Men man kan med rimelig sikkerhet fastslå at faren for forhåndsdømming øker dersom 

journalisten kun baserer nyhetsoppslag på informasjon fra politiet. Faren for 

forhåndsdømming øker også om man anser politiets og påtalemyndighetens informasjon som 

viktigere enn andres og at man vinkler saken deretter.  

 

Etter hvert som saken utvikler seg, endrer også kildetilfanget seg. I fase to, hvor 

engasjementet er minst, har de positive kildene en større andel i bergensavisene, mens VGs 

tre artikler er jevnt fordelt. Aftenposten har kun én artikkel, og denne er til ulempe for den 

dømte. I tredje fase fremstår rapporteringen som mer nøytral enn tidligere i de to 

bergensavisene, men alt i alt legges det naturlig nok mer vekt på forsvarersiden i denne fasen 

enn tidligere. Jeg har også valgt å skille ut den frikjente som en egen kategori. Som vi ser av 

tabell 4.5 er den frikjente en viktig kilde etter frifinnelsen.  

 

I tillegg utgjør kategorien ”annet” en forholdsvis stor andel som den viktigste kilden i denne 

analysen. En nærmere undersøkelse viser at det hovedsakelig er TV2, Vestlandsrevyen og 

NTB som skjuler seg bak denne kategorien og som opptrer som kilder for avisene i 

undersøkelsen. Disse opptrer da som andrehåndskilder ved at  avisene  refererer til dem når de 

omtaler saken. Tabell 4.5 viser at denne kategorien totalt sett blir brukt oftere i andre og tredje 

fase, enn i første fase. Dette kan tyde på at saken som et mulig justismord har fått større plass 

i det generelle mediebildet enn tidligere.  

 

Overskriftenes vinkling i fasene 

Overskriften er det første vi leser av en artikkel og den skaper en viss forventing til innholdet. 

Journalisten velger vinkling allerede i overskriften. Dette er viktig med tanke på 

skadeomfanget en forhåndsdømmende overskrift kan skape. I metodekapitelet har jeg 

redegjort for kategoriene jeg har valgt å skille i mellom. Hovedformålet med denne 

inndelingen er å kunne kartlegge om avisene retter et kritisk søkelys mot politi og 

påtalemyndighetens fremstilling av Minde-drapet, eller om avisene forsømmer sitt kritiske 

samfunnsoppdrag. 
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Tabell 4.6 Minde- saken i fire aviser. Overskriftens vinkling i tre faser. Prosent 
Vinkling Avis 

 Bergensavisen Bergens Tidende VG Aftenposten 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Negativ* 18 - 10 3 - - 8 - - - - - 

 Positiv** 16 20 5 9 15 7 14 - - - - - 

Nøytral 56 75 80 85 85 74 76 100 100 100 100 90 

Annet 10 5 5 3 - 19 3 - - - - 10 

Sum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N= 61 20 20 34 13 31 37 3 5 10 1 10 

*     Forhåndsdømmende vinkling + uttalelse i disfavør mistenkte/siktede/tiltalte/dømte 
**   Kritisk til politi og påtalemyndighet + uttalelse i favør mistenkte/siktede/tiltalte/dømte 
 
Tabell 4.6 viser at de nøytrale og saksorienterte overskriftene dominerer i alle faser. BA skiller 

seg ut ved å være den eneste avisen som har flere overskrifter av forhåndsdømmende karakter 

enn overskrifter som er vinklet til fordel for den siktede/tiltalte/dømte. BAs overskrifter varierer 

også mest i vinklingen etter hvert som saken utvikler seg over tid. Jevnt over fremstår 

dekningen som nøytral og saksorientert, spesielt fra Aftenposten sin side.   

 

Av alle artiklene publisert i første fase har 11 prosent av overskriftene sett under ett, en 

overskrift av forhåndsdømmende karakter. Med tanke på at det er i denne fasen de største 

feilene ofte begås, og at man i dette tilfellet i utgangspunktet endte opp med feil mann på 

tiltalebenken, er det urovekkende at det i det hele tatt finnes noen overskrifter som antyder 

skyld. De klart forhåndsdømmende overskriftene i Minde-saken er som følger: Ville bryte med 

siktede (VG 11.5.94) og Her er Minde-sykkelen (BA 11.5.94). Den første er kategorisert som 

forhåndsdømmende fordi dette er en polititeori som fremstilles som fakta. Den siktede har ikke 

hatt noen mulighet til å tilbakevise dette. Overskrift nummer to er klart forhåndsdømmende 

fordi den knytter den tiltaltes sykkel direkte til drapet ved å kalle den ”Minde-sykkelen”. Begge 

overskriftene figurerer i avisene mens etterforskningen pågår.  

 

De indirekte forhåndsdømmende overskriftene, det vil si de overskriftene som fra avisenes side 

ufarliggjøres ved å bruke sitattegn eller anførselstegn, opptrer hyppigere i mediebildet enn hva 

de klart forhåndsdømmende overskriftene gjør. Som tidligere nevnt i oppgaven mener jeg dette 

er en form for ansvarsfraskrivelse, og at det i like stor grad kan skade en persons omdømme 

som det de klart forhåndsdømmende overskriftene kan. De indirekte forhåndsdømmende 

overskriftene i Minde-saken i første fase er:  
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- Kjærlighetsguru (VG 7.2.95) ”Kjærlighetsguru” (BA 7.2.95) 

”Ringte drapsmannen” (BA 11.5.94) ”Kun en mistenkt” (BA 8.2.95) 

- Tiltalte er drapsmannen (BA 31.1.95) ”Sa de hadde sexforhold” (BA 9.2.95) 

”Var en outsider” (BA 1.2.95) - Er skyldig (BA 10.2.95) 

”Tok kvelertak” (BA 7.2.95) ”Tiltalte var svett og nervøs” (BT 3.2.95) 

 

I tredje fase figurerte disse uttalelsene i disfavør den dømte: 

- Pourin syklet i farlig fart (BA 21.10.97)  

-  Syklet fra Fantoft (BA 24.10.97)  

 

Noen av disse uttalelsene er mer konstaterende enn andre, men i flere av tilfellene er det 

tillagt mindre vekt på kjernen i saken enn hva overskriften gir uttrykk for at hovedpoenget er. 

Uttalelsene blir dermed sterkere sett i sammenheng med hva det kunne ha vært fokusert på.  

Et godt eksempel på dette vises i en artikkel i Bergensavisen den 31.1.95. Den er hentet fra 

rettsaken i første fase, og hovedoverskriften på artikkelen lyder: - Tiltalte er skyldig. Det er 

aktor i saken som sier dette. I en mindre overskrift, tilhørende hovedartikkelen heter det: Feil 

person tiltalt. Dette er det den tiltaltes forsvarer som hevder. Likevel er det laget et mye 

større poeng ut av aktors utsagn. Finn B. Tønder30 fra Bergens Tidende sier dette om hva som 

påvirker vinklingen av en sak:  ” Jeg tror jeg må innrømme at selve hovedvinkelen blir den 

som avisen mener er den mest oppsiktsvekkende.  Men helst den vi mener er sannheten”.  Om 

journalisten i Bergensavisen har tenkt på samme måte i den nevnte artikkelen som 

journalisten fra Bergens Tidende vites ikke. Men det er godt mulig at vinklingen i denne 

artikkelen er valgt ut fra hva avisen eller journalisten mener er sannheten, for det kan neppe 

kalles oppsiktsvekkende at påtalemyndigheten mener at den tiltalte er skyldig. Valg av 

vinklingen er et journalistisk valg, og selv om enkeltoverskrifter kan virke skadelig for den 

det gjelder, er det viktig at det samlet sett gis en balansert fremstilling av saken.  

 

Vignettbruk i fasene 

Redaksjoner benytter vignetter som et samlebegrep for saken, og dermed som et virkemiddel 

for å sette leserne inn i saken (Bodahl-Johansen & Østbye 1996: 35). Men en slik type 

merkelapp kan også være ekstra belastende for den det gjelder, fordi den fanger en interesse 

                                                 
30 I e-post intervju 17.10.2005  
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hos publikum som senere kan føre til en fortolkning av at de første opplagene beskrev 

sannheten. På denne måten vil de modereringene som eventuelt kommer i ettertid ikke ha like 

stor påvirkningskraft som de første store oppslagene. I tillegg kan en vignett forankre en sak i 

et stedsnavn eller en person som i ettertid ikke hadde noe med saken å gjøre. Av 142 artikler 

skrevet i første fase har 76 artikler vignett og 66 er uten. Vignetten er i all hovedsak, 

uavhengig av avis, blitt kalt ”Minde-drapet”. VG har enkelte ganger kalt saken ” Fahimeh- 

drapet” i den første fasen.  

 

I andre fase er det skrevet 37 artikler om Minde-drapet, hvorav 16 prosent har vignett og 84 

prosent ikke har det. Det er altså betydelig lavere andel artikler som har vignett i forhold til 

artiklene skrevet i første fase. I denne fasen, hvor man kjemper for å få saken gjenopptatt, 

reises det på nytt spørsmål omkring den dømte og hans befatning med ”Minde- drapet”. 

Trolig på grunn av dette usikkerhetsmomentet blir vignetten som knytter personen til drapet 

mindre brukt. 

 

I slutten av andre fase skjer det imidlertid en endring i vignettnavnet. Vignetten går fra å bli 

kalt Minde-drapet til å bli kalt Pourin-saken. Sakens navn endres altså fra å gjelde en drapssak 

til å ha fokus på person. Det har blitt Pourins kamp mot myndighetene og fokus på hva 3,5 år 

uskyldig i fengsel tilsvarer i kroner og øre, fremfor en drapsak på Minde. 

 

Samlet sett er det BA og BT som er mest aktive med en vignettbruk, med henholdsvis 55 

prosent og 53 prosent av egne artikler. Aftenposten bruker ingen vignett i det hele tatt, mens 

VG bruker vignett på 16 prosent av egne artikler. Grunnen til at de to bergensavisene bruker 

vignett mer enn osloavisene, kan være at de totalt sett har en tettere og jevnligere oppfølging 

av saken slik at bruk av vignett derfor blir mer naturlig. Jeg mener det ikke er grunnlag for å 

si at vignettbruken har ført til en økt belastning for de involverte i denne saken. I motsetning 

til Bjugn- saken, der en hel bygd ble mistenkeliggjort i forhold til incestanklager, har man i 

denne saken et håndfast bevis på at en kvinne har blitt drept i området det refereres til.  

 

4.3 Pressens engasjement i første fase 
Den kvantitative analysens viser altså at godt over halvparten av alle artiklene om Minde-

drapet er skrevet i denne fasen. Dette er i tråd med hva kriminaljournalistene i forbindelse 

med denne oppgaven mener er den mest interessante fasen å dekke: 
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Som nyhetsreporter synes jeg en kriminalsak er mest spennende nyhetsmessig 
idet saken skjer, eller nettopp har skjedd. Men den kan være mer interessant og 
viktig idet f.eks. rettssaken begynner (Journalist i Adresseavisen).31

 
Journalist Hans Kringstad i VG har den samme oppfatningen: ”Oftest i en tidlig fase før vi 

kjenner fasit, altså i etterforskningsfasen”.  

 

Type dekning i første fase 

Avisenes engasjement i første fase stemmer godt overens med antagelsene om at momentene i 

en mediedramaturgi er tellende i hvor interessant det er å dekke saken. I Minde-drapets første 

fase får vi en bred innføring i hvem som er drept, hvordan hun er drept, hvem som fant henne 

død, tidspunktet for drapet, hvem de mistenkte er, hvem som er sjekket ut av saken og hva 

politiets teorier er. I tillegg følger vi jakten på morderen, rettsaken og hans dom. Til å 

begynne med gikk politiet tidlig ut og sa at de ”(…) ikke regner med en hurtig oppklaring av 

drapsgåten” (BT 29.4.94). De uttalte seg lite til media og ønsket ikke å offentliggjøre noe som 

kunne skade etterforskningen. Dette kan oppfattes som et forsøk på å dempe medias 

forventninger om rask oppklaring, og et forsøk på å skape arbeidsro. Samtidig publiserer BA 

en artikkel den 30.4.94, der politiets nokså nøyaktig fastsetting av drapstidspunktet kritiseres 

av en av ”norges mest fremtredende rettsmedisiner”. 

 

Når etterforskningen få dager senere ikke ga forventede resultater og politiet sto uten tekniske 

spor, figurerte overskrifter som: Drapsgåten på Minde: intet sett - intet hørt (BT 3.5.94), 

Etterforskningen i stampe (BA 4.5.94), og Minimalt med tips (VG 4.5.94). I 

Bergensavisen 4.5.94 sto det en artikkel på trykk som hadde dette sluttpoenget: ”I Bergen har 

det ikke vært et uoppklart drap på 50 år”. Dette oppfatter jeg som en understrekning av 

mysteriet rundt drapet, og en forståelse av at det vil være et nederlag dersom det forblir uløst. 

Bergensavisen skriver også i en overskrift den 7.5.94 at: Drapet kan bli oppklart i dag. 

Dette baseres kun på bakgrunn av at flere vitner skal inn til nye avhør. Denne artikkelen står 

sammen med artikkelen som dekker Fahimeh Esteghlalians begravelse, og kan nesten virke 

som et ønske fra journalisten og avisens side. 

 

Da pågripelsen av den dreptes nære venn skjer få dager senere, den 9.mai,  bekrefter politiet at 

en person er pågrepet, men dette er også alt etterforskerne vil si om saken. BT skriver derimot 

at ”Med pågripelsen av den 34-årige iraneren anser bergenspolitiet drapsgåten som oppklart” 

                                                 
31  Anonym journalist i Adresseavisen. Intervjuet 19.10.05 per e-post. 

 62



 

(BT 10.5.94). Det mest oppsiktsvekkende med denne ”erklæringen” er at vi gjennom tidligere 

artikler om drapet har fått vite at politiet ikke sitter inne med noen form for tekniske bevis, det 

er kun noen vitner som mener å ha sett siktede sykle i nærområdet. Om politiet selv anser som 

saken for oppklart, eller om det er journalisten som tror politiet anser saken for oppklart, 

kommer ikke tydelig frem i teksten. Uansett stilles det ingen spørsmål ved dette av 

journalisten. Derimot spekuleres det videre i forholdet mellom siktede og avdøde der ”avdøde 

skal ha følt at vennen var påfallende innpåtrengende” (BT 10.5.94).  

 

Videre får vi presentert en rekke polititeorier gjennom overskriftene. Et eksempel er 

artikkelen ”Fahimes siste timer” hvor det punktvis blir referert til det politiet antar å være ”et 

nokså klart bilde av Fahimeh Esteghlalians siste timer” (BA 11.5.94). Status i saken på dette 

tidspunktet, i følge tidligere avisartikler, er at flere har sett siktede sykle i området på Minde 

og at ektemannen har alibi gjennom et stemplet busskort samt kolleger på jobb. Den drepte 

har også ringt siktede og spurt om han ville besøke henne fordi hun var syk, men at han avslo 

fordi han var midt i vaskingen av leiligheten sin. Han ville komme på besøk senere på 

kvelden. Dette har iraneren selv fortalt politiet opplyser avisene. En av politiets teorier er 

derimot at den arresterte iraneren hadde et ønske om å være mer enn venner med Fahimeh og 

at han skal ha drept henne i sjalusi i løpet av formiddagen. Politiet har da, i følge BA 

(11.5.94), kommet frem til at: 

 
13.30- 14.50: Siktede oppsøker Fahimeh Esteghlalian, som da befinner seg alene hjemme. 
Forbannet over at hun vil bryte all kontakt, kveler han henne til døde med bare hendene. 

 
Dette mener jeg langt på vei er en tenkt beskrivelse på hvordan det kan ha foregått. 

Polititeoriene later til å bli presentert i media som sannheter. Dette kommer også tydelig frem 

i flere av Bergensavisens artikler der overskrifter som ”Ringte til drapsmannen” (11.5.94) 

og Her er mindesykkelen (14.5.94) har en klar referanse til den siktede og hans sykkel. VG 

lanserer også polititeoriene, men gjør det klart at det er teorier og ikke fakta de fremlegger i 

overskriften: Politiets teori om siktede: Drepte i sjalusi (10.5 94). Derimot bruker også VG 

en påstand fra politiet i sin overskrift dagen etter der de hevder at Fahimeh Ville bryte med 

siktede (VG 11.94). I brødteksten får vi vite at hun i telefonsamtalen hun hadde med siktede 

den dagen fortalte at hun ville bryte all kontakt med ham. Ut fra denne samtalen, som bare 

avdøde og siktede kan vite hva inneholdt, uttaler politiet dette til VG: ” Da ser vi konturene av 

et motiv, og politiet har tre forskjellige vitneobservasjoner på at 34-åringen har vært i området 

på drapstidspunket, sier politiinspektør Svein Opdahl”. Jan Nyland (1994: 75) er meget 
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betenkt i de tilfellene mediene havner i en slik situasjon at det er medias omtale av 

straffesaker som påvirker eller avgjør utfallet av saken: ” Slike oppslag og detaljer om 

etterforskningen har etter min mening skadet mange straffesaker, og har også hatt innvirkning 

på resultatet ved senere domstolsbehandling”. 

 

I ettertid kritiseres politiet av den dømtes forsvarer for at de tidlig bestemte seg for hvem som 

var morderen. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er om journalistene kan beskyldes for å 

ikke stille spørsmål ved politiets teorier eller antagelser. VG viser i en artikkel fra 3.7.94 at 

avisen tar politiets antatte bevis for god fisk. I denne artikkelen får publikum vite at det er 

funnet Tekniske bevis i Fahimeh-drapet. Ingressen er som følger: ”Bergen politikammer har 

funnet fibrer på den drepte Fahimeh Esteghalian (37) sitt soverom - som kan knyttes opp mot 

klærne til den 34-årige drapssiktede iranske vennen hennes”. Faktum på dette tidspunktet er at 

det er funnet fibere som muligens kan knyttes til den siktede, men ingen analyser av fibrene er 

gjort. Analysen viser senere at fibrene like gjerne kan tilhøre ektemannens slåbrok, som den 

siktedes genser. Ergo fantes det aldri noen tekniske bevis i saken. Derimot kan det virke som 

om både politi og media var så sikre på at dette skulle felle siktede at de antok at de hadde 

tekniske bevis før de hadde det. 

 

I denne fasen er det, som nevnt flere ganger tidligere, naturlig at politi og påtalemyndighet er 

kilder. I utgangspunktet skal det ikke være problematisk at de gir opplysninger til journalister 

om kriminelle handlinger slik at alle fakta blir kjent for publikum. Derimot blir det et problem 

når journalisten ukritisk gjengir politiets teorier og skriver dem, som vi har sett, som 

sannheter. Forhåndsdømmende overskrifter og viklinger på kriminalsaker  kan være til skade 

for både etterforskningen og senere rettsaken.  Det er enhver journalists eller redaksjons 

oppgave å velge hvordan stoffet skal vinkles. Det er ikke politiets jobb (Nyland 1993: 58). Ut 

fra de eksemplene vi har sett på stilles det ingen spørsmål ved politiets teorier, de gjengis uten 

forbehold. Dette mener jeg er å nærmest fungere som talerør for politiets interesser der 

mediene fremmer politiets ønske om å fremstå som en myndighet med full kontroll. Dette 

underbygges også i flere artikler i Bergensavisen (7.5.94, 5.6.94) der det refereres til at 

”politiets etterforskere har møtt åpenhet og hjelpsomhet fra alle iranere de har vært i kontakt 

med”. Dette står i sterk kontrast til hvordan forsvarsadvokat Odd A. Drevland i ettertid har 

beskrevet det iranske miljøet og politiets arbeid:32

                                                 
32 I intervju per telefon den 29.9.05 
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Det var et lukket miljø som politiet ikke klarte å komme inn i, eller kanskje ikke gadd å 
prøve å komme inn i. Differensiert etterforskning som skal gå bredt ut er viktig, det gjorde 
de ikke i dette tilfellet. Det var viktig å få resultater, og politiet/påtalemyndigheten ble for 
lite kritisk til bevismaterialet. Det var prestisje fra topp til bunn, og vi måtte faktisk be om 
å få utgitt dokumenter der vitner hadde gitt positive avhør i forhold til Ali Pourin. Det var 
en begrensning av informasjon fra politiets side. 

 

Dette viser at det er store forskjeller mellom det avisene skriver og det forsvareren hevder var 

tilfellet. I og med at enkelte presseoppslag preges av politikildene kan det tyde på at 

journalisten kun har fått informasjon fra en side. Men det kan også være at forsvareren er 

forsiktig med å bli for aktiv i denne fasen fordi det faktisk kan skade klienten. Som Drevland 

(Intervju 29.9.05) selv sier: ”Om det f. eks er en brutal sak skal man være forsiktig med å 

skape et offerbilde av tiltalte, man må være troverdig”. 

 

Straks rettssaken settes i gang fastslår imidlertid samtlige aviser som inngår i denne 

undersøkelsen, at politiet står uten tekniske spor i saken. BA og BT har en artikkel hver 

samme dag som rettsaken starter (30.1.95) hvor det legges vekt på bevismangelen. Dagen 

etter at første dag i rettsaken er over har alle avisene en artikkel som omtaler saken. BT og 

Aftenposten legger vekt på at tiltalte nekter skyld, mens VG og BA skiller seg fra hverandre 

ved å fokuserer på hver sin part i saken. Bergensavisen gjengir en uttalelse fra aktor som 

resulterer i overskriften - Tiltalte er drapsmannen. VG velger å legge vekt på en uttalelse fra 

forsvareren som resulterer i denne overskriften: - Feil mann på tiltalebenken.  Vinklingen i 

overskriften viser hva det legges vekt på i saken (Hillesund 1994: 58). Samtidig som klimaks 

innenfor nyhetssjangeren kommer først i artikkelen. Dette kalles prinsippet om fallende 

viktighet og er nyhetsartikkelens superstruktur (ibid: 65).  En nærmere undersøkelse av de to 

avisenes ulike valg av vinkling i overskriften, viser at vinklingen holder seg gjennomgående i 

hovedartikkelen. Dette vises blant annet gjennom de konkrete deltemaene de to avisene 

fokuserer på gjennom artikkelen, det vil si artikkelens makrostruktur (Hillesund 1994: 65). 

BA fortsetter å holde på linjen om at den tiltalte er drapsmannen gjennom disse 

deloverskriftene: Iraner tiltalt, - Ingen kamp, Hadde alibi (her:ektemannen). VG fokuserer 

på at den tiltalte reagerte voldsomt og ble Kvalm da han hørte om Fahimehs død, samt at den 

tiltalte hørte Sirener og la merke til andre ting gjennom dagen som kunne gi han alibi, 

ettersom han påstår å ha tilbrakt dagen i sin egen leilighet på drapsdagen. Begge aviser 

informerer publikum, men de velger ulike måter å gjøre det på. På et tidspunkt hvor 

skyldsspørsmålet ikke er avgjort i retten vil jeg tro at det er mer legitimt å stille seg kritiske til 

politi og påtalemyndighet fremfor å fokusere på aktors uttalelser i en sak hvor tekniske bevis 
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faktisk ikke forelå på noe tidspunkt. VGs vinklingsvalg ligger derfor tettere opp mot Vær 

Varsom-plakaten enn BA. Hillesund (1994: 77) påpeker at også nyheter gir et uttrykk for syn 

på verden og påvirker dermed leserne. 

 

Videre under rettsaken bølger fokuset frem og tilbake, noe som er naturlig ettersom ulike 

parter fører sine beviser og vitner. Dagen etter at dommen har falt den 10.2.95 preges derimot 

avisenes oppslag, med unntak av Aftenposten som forholdt seg nøytral, av usikkerheten rundt 

skyldsspørsmålet. BT melder: Fikk ni år, brøt sammen og Forsvareren sjokkert. VG 

fokuserer på forsvarerens uttalelse: - Offer for justismord, mens BAs overskrifter lyder som 

følger: Sjokkert over drapsdom, Dømt til ni års fengsel, - Jeg er uskyldig, og - Svekket i 

troen på rettsvesenet. Deretter stilner publisiteten, til tross for at vinklingen i overskriftene 

rundt dommen formidler den dømtes og forsvarerens fortvilelse. Først i september året etter 

ble saken omtalt igjen.  

 

Kriminaljournalistikkens rolle i første fase 

I etterforskningsfasen mener jeg at kriminaljournalistikken først og fremst ”reproduserer 

maktens ordning”. Dette skjer hovedsakelig at det ikke stilles spørsmål ved politiets teorier, 

men at de ved flere anledninger fremstår som sannheter. Avisene skaper ikke en overdreven 

redsel for kriminalitet slik at en mediepanikk får grobunn, men avisene er i for liten grad 

kritiske til det politiet fremlegger av teorier. På den annen side er det politiet journalisten har 

å forholde seg til i begynnelsen av en kriminalsak, samtidig som etterforskning på egenhånd 

både er tid- og ressurskrevende. Men i denne saken mener jeg at journalistene, og da spesielt 

journalistene i BA, har anledning til å ta større forbehold enn det de faktisk gjør i 

etterforskningsfasen. 

 

Under rettsaken fungerer avisene hovedsakelig som rettsreferenter og ikke som en aktiv, 

kritisk aktør til tross for at det ikke finnes tekniske spor i saken. Kvam (1995: 22) viser til en 

viktig mulighet pressen har, som justisvesenet ikke har: pressen kan tilby kildebeskyttelse og 

få lettere kontakt med mennesker som muligens har noe å frykte. Som tidligere nevnt mener 

han at det først er når pressen selv er aktive at pressen kompletterer son samfunnsoppgave 

som den fjerde statsmakt (1995: 13). Selv om det er forskjeller mellom avisene, kan en 

vanskelig si at avisene representerer noen kritisk motmakt til politi og påtalemyndighet i den 

første fasen. 
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4.4 Pressens engasjement i andre fase 
Fase to er en mellomfase som spenner seg i tidsrommet fra et par dager etter at dom har falt 

og frem til gjenopptakelsen begynner. Ca. 15 prosent av artiklene er skrevet i fase to. 

Avisenes engasjement er altså betydelig svekket. Flere av de mediedramaturgiske momentene 

er også fraværende; det er ikke lenger et åpenbart offer, og heller ingen dramatisk jakt på 

gjerningsmannen. I denne fasen har VG  tre artikler om saken, mens Aftenposten kun har en. 

VG og Aftenposten er også de avisene som er lengst unna hendelsen geografisk, og dette er 

trolig grunnen til at osloavisene viser et mindre engasjement enn det bergensavisene gjør. De 

to osloavisene refererer til at saken blir begjært gjenopptatt og at et nytt vitne har meldt seg. 

BA og BT har en mer utfyllende rapportering med henholdsvis 20 og 13 artikler i denne 

fasen. BA skiller seg fra BT ved at avisen skriver om en løgndetektortest Pourin tok i fengslet. 

Testen ble gjennomført av ”Norges fremste ekspert på området, professor Svein Svebak. 

Testen konkluderte med at det var 96 prosents sjanse for at Pourin var uskyldig dømt for 

drap” (BA 14.09.96). 

 

Kildebruk og vinkling i andre fase 

Kildegrunnlaget endres ettersom saken utvikler seg. En viktig kilde i andre fase fremstår i den 

kvantitative analysen som sakskilde, med en tredjedel av andelen. Det er derfor mye som 

tyder på at dette er en fase som preges av kjennelser fra retten og fra 

gjenopptakelsesbegjæringer og kjæremål fra advokatene. Politi og påtalemyndighet som 

kilder er mindre fremtredende enn i første fase, mens forsvareren, deres vitne og den dømte 

selv får en mer fremtredende rolle. Tabell 4.6 viser også at vinklingen i overskriften i de fleste 

artiklene forholdt seg nøytrale og saksorienterte denne saken, og at i de tilfellene det var 

snakk om å vinkle i en bestemt retning kom det den dømte til gode. 

 

Alt i alt stemmer kildebruken godt overens med Drevlands uttalelse om at forsvarersiden 

brukte pressen bevisst for å skape et sympatibilde av den dømte før gjenopptakelsen startet. 

Det er all grunn til å tro at den dømte ikke har noe å tape verken på egne uttalelser til media 

eller forsvarers uttalelser i denne fasen.  

 

Type dekning i andre fase 

Løgndetektortesten antyder altså at han mest sannsynlig var uskyldig dømt, men slike tester er 

ikke godkjent som bevis i retten. Derimot er det grunn til å tro at utfallet av denne testen, og 
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omtalen av den, hadde stor betydning for publikums oppfatning av skyldspørsmålet i denne 

saken. BA skrev etterrettelig om dette og skapte et klima rundt Pourin som var positiv for 

hans sak. Tidligere journalist i BA, Svein Ove Søreide, begrunner BAs engasjement slik: "For 

oss i BA var Minde-saken som et mulig justismord journalistisk veldig interessant. Da saken 

ble aktuell som en gjenopptakelsesak forsøkte vi å se på alt sammen med et nytt og kritisk 

blikk, og det ville vært galt av oss å ikke prioritere en slik sak"33. I tillegg figurerte Pourin på 

Lønning Direkte der Per Ståle Lønning utalte at han håpet Pourin ”slipper å råtne i et norsk 

fengsel” (BA 14.9.96). Det var først og fremst advokatbrødrene Ivar og Odd A. Drevlands 

fortjeneste at saken igjen kom på dagsorden to år etter at saken var pådømt. Selv om mediene 

som institusjon ikke samlet sett bidro til gjenopptakelsen, peker Pourins forsvarer på Lønning 

og journalist Svein Ove Søreide i BA som viktige brikker som bidro til å skape det bildet av 

Ali Pourin som trengtes før gjenopptakelsen startet. Han beskriver pressedekningen i fase to 

slik:  
Pressedekningen var delt. De var et talerør for politiet, men det fantes også 
enkeltpersoner som gjorde en kjempejobb og som vi fikk god drahjelp av. Svein Ove 
Søreide som da jobbet i BA gjorde en god jobb. Per Ståle Lønning engasjerte seg sterkt, 
og klarte å skape et positivt bilde av Pourin. Under permisjoner ble han gjenkjent på 
gata og ønsket lykke til fremfor å bli slått og spyttet på. Gjennom media ble det dannet 
et bilde av ham som jeg tror er rett. Vi fikk det motbildet vi trengte, og kan takke 
pressen for det. BT la seg på en annen linje og synes det hele var litt latterlig.34

 

Advokat Drevland brukte altså pressen bevisst for å skape et bestemt bilde av Pourin i 

opinionen. Han sier også at offerbildet i den situasjonen de var i, var positivt, men at man skal 

vokte seg vel for å overdrive offerrollen.  

 

BA, og også TV2, fylte i stor grad rollen som sympatiambassadør i denne fasen ved å klart 

uttrykke støtte for Ali Pourins krav om gjenopptakelse. Førstestatsadvokat Walter Wangberg, 

aktor i saken, reagerte på at TV2 fokuserte på Pourin-saken fordi den var begjært gjenopptatt: 

”Jeg mener det er uriktig å kjøre en sånn sak som mediesak når den skal behandles av 

rettsapparatet (…). Saken skal ikke behandles gjennom pressen, men gjennom retten”, uttalte 

Walter Wangberg etter at programmet var sendt (BA, 14.9.96). Det er utvilsomt et poeng at 

avgjørelser i kriminalsaker bør være forbeholdt retten. Derimot er det slik at vi har et åpent 

samfunn der mediene daglig omtaler kriminalsaker, noen ganger til fordel og noen ganger til 

ulempe for den det gjelder. Som vi har sett kan BA beskyldes for å være den avisen som var 

mest belastende i første fase, men også den avisen som er mest støttende og aktiv i forhold til 
                                                 
33 I telefonsamtale den 28.4.2006. 
34 Intervju den 29.9.2005.  
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den dømte i andre fase. Dermed kan medieomtalen i dette tilfellet både være til skade og til 

gagn. Ideelt sett skal pressen beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige 

myndigheter og andre, og pressen skal være forsiktig med å fastslå skyldspørsmålet før det er 

behandlet i retten. I dette tilfellet mener jeg, i likhet med Wangberg, at det er TV2 som tøyde 

grensene mest, BA refererte kun til hvordan programmet forløp og var ikke så konstaterende 

rundt skyldspørsmålet som det Lønning var i sitt program. Samtidig er det betenkelig at ingen 

av de andre avisene i denne undersøkelsen omtaler løgndetektortesten selv om den ikke kan 

brukes som bevis i retten. Dette mener jeg er kritikkverdig, særlig med tanke på at Pourin kun 

ble dømt på indisier, og at en slik test faktisk kunne tyde på at han var uskyldig. 

 

En viktig kommentar 

Som vi har sett tidligere er det nyhetssjangeren som først og fremst prioriteres i dekningen av 

Minde-drapet. Dette er ikke overraskende ettersom kriminaljournalistikken i stor grad er 

begivenhetsstyrt, og en del av den løpende nyhetsjournalistikken. Fraværet av sjangere som 

søker å gå dypere i et sakskompleks, er derimot bekymringsfullt. BT er den eneste avisen i 

oppgavens materiale som har publisert en kommentar i direkte tilknytning til Minde-drapet. 

Kommentaren sto på trykk den 2.4.97, og overskriften har følgende ordlyd: Bør godta 

gjenopptakelse. Kommentaren tar utgangspunkt i lagmannsrettens kjennelse om 

gjenopptakelse, og påtalemyndighetens ønske om å påkjære kjennelsen til høyesterett. Et 

utdrag av teksten følger nedenfor: 

 
Påtalemyndigheten mener kjennelsen er feil og vil prøve å få Høyesterett til å omgjøre 
den. Dette er et forutsigbart og ikke noe smart sjakktrekk. Det ville vært forferdelig og 
tragisk for flere parter om Høyesterett ikke gir anledning til ny rettssak. Om Norges 
øverste domstol sa seg enig med påtalemyndigheten, ville en slik beslutning være med på 
å svekke domstolens troverdighet. Det har alltid vært en smule tvil om det var rett mann 
som satt på tiltalebenken i Gulating lagmannsrett i 1995. (…) 
          En klage til Høyesterett er med på å forsterke inntrykket av at påtalemyndigheten 
lar det gå prestisje i sakene. Det var Gulating lagmannsrett som dømte Ali Pourin. En jury 
mente påtalemyndigheten hadde lagt frem en solid indisiekjede mot ham. Og dommerne, 
som har mulighet til å underkjenne avgjørelsen, stod fast ved juryens kjennelse. Men de 
nye bevisene som er tilbudt i saken gjør at lagmannsretten ser muligheten for at en 
uskyldig person er dømt. Hva er det som gjør at påtalemyndigheten ikke ser det samme?  

 
Kommentaren tar opp viktige spørsmål og sammenfatter flere elementer som gjør det enklere 

for publikum å forstå det juridiske ”spillet” i denne saken. Ettersom denne sjangertypen 

kjennetegnes av en subjektiv stemme, skaper den også større rom for meningsytringer. Dette 

kan igjen være med på å skape en viktig og åpen samfunnsdebatt omkring enkeltsaker, så vel 

som større samfunnsproblem. Det store fraværet av slike type tekster i Minde-drapet gjør at 

publikum kun mottar biter av informasjon basert på konkrete hendelser. Problemet med denne 
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type nyhetsformidling er at den sjelden øker publikums forståelse for det som skjer i 

samfunnet. Sigurd Allern (1992: 21) skriver at ”Årsaksammenhenger spiller en avgjørende 

rolle for å bygge opp et forståelig bilde av omverdenen”. Kommentarer og bakgrunnsartikler 

er derfor viktig for at oppfatningen av f. eks sakskompleks i enkeltsaker blir forstått best 

mulig, av flest mulig. Kunnskap skaper grobunn for gode samfunnsdebatter som igjen kan 

sikre rettsikkerheten til involverte i straffesaker.  

 

Kriminaljournalistikkens rolle i andre fase 

Engasjementet i denne fasen er altså betydelig svekket i forhold til første fase. De to 

osloavisene viser nesten ingen interesse for saken i denne mellomfasen. Derimot viser de to 

bergensavisene et engasjement som den dømte kommer godt ut av. Dette vises både igjennom 

valg av kilder og type vinkling i overskriftene. Det er ikke pressens fortjeneste at saken igjen 

kommer opp for retten, pressen har ikke vært en aktiv aktør i dette arbeidet. Derimot fungerer 

pressen som en viktig arena, der spesielt forsvarsadvokaten i denne fasen benyttet muligheten 

til å spille sin rolle fullt ut. 

 

 

4.5 Pressens engasjement i tredje fase 
I analysens tredje fase, det vil si fasen som omhandler selve gjenopptakelsen, samt 

frifinnelsen og erstatningen, har avisene en dekning på ca 27 prosent av den samlede 

pressedekningen (tabell 4.4). Avisenes engasjement stiger tydelig i denne fasen i forhold til 

andre fase. Bergensavisene står til sammen for 77 prosent av dekningen i denne fasen. De 

mediedramaturgiske momentene som i liten grad preget fase to, gjør seg igjen gjeldende i 

denne fasen, og dette kan være med på å forklare hvorfor dekningen øker. Spenningen i jakten 

på gjerningsmannen i første fase er erstattet med jakten etter renvaskelse og rettferdighet. Det 

faktum at det faktisk er begjært gjenopptakelse gjør også saken spesiell.35  

 

Positive kilder i siste fase  

Tendensene i valg av kilder er de samme som i fase to. I likhet med tidligere kategorisering er 

det personen eller saksdokumentet som det først refereres til i artikkelen som blir regnet som 

den viktigste kilden. Dette betyr at når det i denne fasen er de positive kildene som har størst 

                                                 
35 Av 460 gjenopptakelsesbegjæringer i perioden 1992-1999 ble ca 66 tatt til følge, noe som tilsvarer ca 14 
prosent. Tallene er hentet fra Ot.prp.nr.70 (2000-2001), pkt 3.3.2 og 3.3.3  
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andel, det vil si forsvaret, forsvarets vitne eller den dømte selv, er dette kildetypene 

journalisten har valgt å fokusere på (tabell 4.5). I tillegg utmerker kategorien ”den frikjente” 

seg ved å ha en stor andel som den viktigste kilden i alle aviser i denne fasen. Ettersom denne 

kilden kun er aktuell etter dom er denne andelen relativt høy med tanke på at prosentandelen 

gjelder hele fasen. I faktiske tall tilsvarer den frikjentes andel at 15 av 66 artikler i denne 

fasen hadde den frikjente som viktigste kilde. Dette viser at pressens interesse for saken 

relativ høy i tiden etter at frifinnelsen var et faktum.  

 

Vinklingen i overskriftene viser at både VG og Aftenposten forholdt seg gjennomgående 

nøytrale i denne fasen, mens BA andel av nøytrale og saksorienterte overskrifter har steget fra 

de foregående fasene. I BT er tendensen motsatt. 

 

Type dekning i tredje fase 

Dekningen i tredje fase forandrer seg etter som saken endrer karakter, derfor er det 

hensiktsmessig å dele resultatene i to. Første del omhandler rettsaken og har et annet klima 

enn del to som omhandler frifinnelsen og erstatningen. BA, BT og Aftenposten omtaler saken 

samme dag som den skal starte i retten (20.10.97). Omtalen denne dagen fokuserer på 

mangelen av tekniske bevis i den første rettsaken, samt det store arbeidet forsvarerne har lagt 

ned i saken. Med unntak av Aftenposten, skriver avisene dagen etter at Ali Pourin 

Mohammad lanserte en teori om at ektemannen var skyldig i drapet. VG går imidlertid lengst 

i å ”sensasjonalisere” denne påstanden. VGs overskrift lyder: - Gir avdød skyld (21.10.97), 

og ved et bruk av et enkelt utropstegn fungerer ingressen som mer oppsiktsvekkende enn den 

ville ha gjort uten.  

 
”Hjulpet av to menn tok Fahimehs ektemann livet av sin kone! Dette hevdet i 
går den drapsdømte Ali Pourin Mohammed (38), som i 1995 ble dømt til ni års 
fengsel i Gulating lagmannsrett, for å ha drept iranske Fahimeh Esteghlalian. 

 
Østlyngen og Øvrebø (1999: 375) kaller denne fremstillingen av en sak ”den høytropende 

nyheten”. En slik type artikkel kjennetegnes av at titler og ingress oppgir et drama, men at 

selve brødteksten ikke holder samme temperatur. Brødteksten i VGs artikkel passer godt inn i 

denne beskrivelsen, ettersom den flater ut rett etter ingressen ved referering av aktors 

innledningsforedrag. Østlyngen og Øvrebø (1999: 374) påpeker at nyhetskonkurransen og 

kampen om leserens oppmerksomhet gir god grobunn for de høytropende nyhetene. Ettersom 

VG kun baserer seg på løssalg er det grunn til å tro at VG oftere enn aviser med andre 

produksjonsforhold, vil benytte seg av denne måten å lage nyheter på. Østlyngen og Øvrebø 
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(1999: 375) sammenligner et høytropende nyhetsspråk med gutten i eventyret som ropte 

”Ulv! Ulv!”. Det er imidlertid ikke kritikkverdig av VG å velge denne fremstillingsmåten, så 

lenge avisen ikke blir spekulativ i sin omtale av saken slik at det går på rettsikkerheten løs. På 

den annen side kan ikke ektemannen forsvare seg ettersom han er død, noe som tilsier at en 

bør være varsom med å gi rom for anklager. 

 

Etter dommen er usikkerhetsmomentene omkring skyldsspørsmålet avklart i retten: Ali Pourin 

Mohammad var uskyldig. I forkant av dommen preges fasen av at dette kan være en mulighet, 

noe som også vises i vinklingen av overskrifter. Det finnes det ingen forhåndsdømmende 

overskrifter i denne fasen, derimot er to overskrifter vinklet slik at de stiller seg kritiske til 

politiet og påtalemyndigheten. Begge artiklene er tilhører BT, og overskriften i disse sakene 

var: ”Ukritisk påtalemakt” (6.11.97) og Svekket tillit til politiet (16.11.97). Den første 

overskriften ble publisert samme dag som avisene skriver om frifinnelsen, og det er advokat 

Drevland sin uttalelse. Han har seiret og får komme med denne uttalelsen uten at 

påtalemyndigheten svarer på kritikken. Om påtalemyndigheten har valgt å ikke svare på 

kritikken eller om avisen ikke har kontaktet dem, vites ikke. Overskriften om svekket tillit til 

politiet kan BT komme med eksklusivt fordi det er avisen selv som har bedt Opinion AS 

gjennomføre en ”landsomfattende undersøkelse” i kjølevannet av Pourin-saken (BT 

16.11.97). I dette tilfellet har altså avisen på eget initiativ gjort noe aktivt for å undersøke hva 

slags innvirkning saken har hatt for nordmenn.  

 

Etnisitet som nyhetsverdi 

Det er tidligere diskutert i oppgaven at media og politiet kan få sammenfallende interesser, og 

at dette kan svikte rettsikkerheten til de involverte. Videre er det spørsmål om saken får større 

dekning enn det den fortjener fordi gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse. Advokat 

Odd A. Drevland36 er ikke i tvil om at politiets etterforskning preges av den siktedes 

nasjonalitet:  
 

Jeg er overbevist om at en hvit, etnisk norsk ikke ville fått samme 
behandling som Ali Pourin fikk. Innvandrere har ikke lik rettsikkerhet 
som norske. Jeg tviler på om han i det hele tatt hadde blitt tiltalt om 
han hadde vært ”norsk”. For etnisk norske og våre nye landsmenn er 
rettsikkerheten dessverre ikke den samme. 

 

                                                 
36 Intervju den 29.9.2005. 
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Denne problemstillingen tok også Drevland opp i kravskrivet om erstatningssummen etter 

frifinnelsen av Ali Pourin, og BT formidlet denne påstanden gjennom en artikkel den 29.1.98. 

Dagen derpå var aktor Wangberg fremme i samme avis og bedyret at påstanden var 

”urimelig”. Det er utvilsomt vanskelig å dokumentere om saken fikk spesielt bred dekning i 

media på grunn av den mistenktes nasjonale bakgrunn. Derimot er det grunnlag for å tro at 

mediene i større grad enn ellers kan spille på en fremmedfrykt som allerede ligger i den 

norske befolkningen når de omtaler kriminalsaker med gjerningsmann av utenlandsk 

opprinnelse.  

 

Kriminaljournalistikkens rolle i tredje fase 

Det er tydelig at pressedekningen fra rettsaken i denne fasen preges av større forbehold enn 

under rettsaken i første fase. Rettssystemet har allerede innrømmet en mulig feil ved å la 

saken komme opp for andre gang, og pressen er mer åpne for løsninger som kommer den 

dømte til gode enn tidligere. På mange måter kan man si at pressen er nærmere sitt 

selvutnevnte ideal enn noen gang tidligere i denne fasen.  

I tillegg kan man også si at deler av denne fasen fungerer som en arena for ulike kulturelle 

konflikter, ettersom forsvarer Drevland antyder at hudfargen har noe å si for at han ble dømt i 

det hele tatt. Disse påstandene blir forsøkt tilbakevist av aktor, men om en 

forskjellsbehandling faktisk var tilfellet vil ikke denne undersøkelsen kunne gi svar på. 

 

 

4.6 Oppsummering 
Uavhengig av hvilken rolle nyhetsmediene spiller i et samfunn så danner de grunnlaget for en 

offentlig mening. I et samfunn der det er overflod av informasjon søker mediene 

oppmerksomhet, samtidig som de har et ønske om å overføre et seriøst innhold til publikum. I 

denne saken har dette todelte ønsket ført til at den første fasen alene får like mye dekning som 

de to siste til sammen. Det er derfor grunn til å tro at de mediedramaturgiske momentene 

spiller en stor rolle i hvordan, og i hvilken grad sakene blir dekket. De mediedramaturgiske 

momentene er igjen nært knyttet opp mot nyhetsverdier i kriminaljournalistikken der både 

alvorlighetsgrad og det spektakulære gjerne prioriteres.  

 

I den første fasen er det vanskelig å balansere kravet som fremsettes i Vær Varsom-plakatens 

pkt 1.5 når politi og påtalemyndighet er kriminaljournalistens viktigste kilder. I Minde-saken 
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har dette ført til enkelte forhåndsdømmende overskrifter og artikler, der polititeorier ble 

gjengitt i pressen som sannheter. Dette kan føre til at publikum forventer en rask oppklaring i 

den retningen pressen eventuelt presenterer som den riktige. Videre kan dette skape et 

forventningspress til politi og påtalemyndighet som enten direkte eller indirekte kan skade 

etterforskningen. Samtidig kan et visst mediepress være positivt for etterforskningen, fordi 

politiets arbeid trolig vil være enda grundigere når de vet at deres arbeid blir offentliggjort. I 

denne saken har imidlertid politiet i ettertid blitt anklaget for ensidig etterforskning fra 

forsvarerens side, noe som til en viss grad  gjenspeiles i medierapporterting fra første fase. 

Likevel mener jeg kravet til en balansert informasjonsstrøm oppfylles i denne saken. Få 

artikler i Minde-saken kan sies å ha gått over streken. 

 

I Minde-saken er det først og fremst advokatenes fortjeneste at saken ble gjenopptatt. Kravet 

om gjenopptakelse ble av noen medier grundig omtalt, mens andre aviser så vidt nevner at en 

prosess var i gang. BA kan i dette tilfellet berømmes for å ta tak i den nevnte 

løgndetektortesten og dens resultat. Selv om testen ikke ble godkjent som bevis i retten er det 

grunn til å tro at omtalen av den kan ha hatt mye å si for hvordan publikum så på Ali Pourins 

skyld. På den annen side må man være forsiktig ved omtale av en slik test fordi at man skal 

være like forsiktig med å frikjenne, som å dømme noen gjennom media. Likevel fremstår 

spesielt BA i denne fasen som en viktig informasjonsformidler vi ikke ville ha vært foruten. 

 

Etter min oppfatning er det lite som tilsier at personvernet til den dømte noen gang ble 

nedprioritert på bekostning av ytringsfriheten. Dette gjelder identifisering gjennom teksten. 

Den dømte ble for første gang navngitt i BA den 11.2.95 i forbindelse med omtale av 

domfellelsen. Før dommen ble den tiltalte hovedsakelig referert til som ”34-årig iraner” og 

”student boende på Fantoft studenthybel”. Den som har kjennskap til, eller tilhører det iranske 

miljøet i Bergen vil trolig ha få problemer med å gjenkjenne vedkommende gjennom media 

ved denne betegnelsen. På den annen side oppfatter jeg miljøet som såpass lite at det ville 

vært kjent uansett. 

 

Videre er det ikke grunnlag for å si at mediene skapte en mediepanikk i denne saken. Derimot 

er det grunn til å tro at mediene og politiet fikk sammenfallende interesser ut fra at drap 

relativt sjelden begås i Norge. Både politiet og mediene ønsket drapet oppklart, og det er 

denne rammen både mediene og politiet arbeidet ut i fra. Den drepte og hennes utpekte 

gjerningsmanns opprinnelse reiste spørsmålet om prioriteringen fra politi og media ville ha 
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vært annerledes dersom de hadde vært etnisk norske. Ettersom både offer og mulige 

gjerningsmenn ble antatt å være fra samme miljø er det grunn til å tro at etnisitet ikke hadde 

noe å si for hvor stor medieoppmerksomhet saken fikk. Et spørsmål denne oppgaven derimot 

ikke vil gi svar på er om medieoppmerksomheten ville vært annerledes om offeret hadde vært 

etnisk norsk og gjerningsmannen av utenlandsk opprinnelse. 

 

Om nyhetsmediene skal leve opp til sitt selvutnevnte ideal skal de fungere som en motmakt til 

politi og påtalemakt. I henhold til Kvam (1995: 13) oppfyller ikke pressen sin 

samfunnsoppgave til fulle uten å være aktive og etterforskende. Ut fra denne definisjonen 

oppfyller ikke avisene i denne saken sin samfunnsrolle eller sitt kritiske oppdrag. Det er den 

passive informasjonsformidlingen avisene i denne saken først og fremst kjennestegnes av.  
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5 Pressens engasjement i incestsaken 
Incestsaken presenteres slik: først vil jeg, helt kort, trekke opp noen perspektiv knyttet til 

fokusvalg og tolkningsrammer. Dernest vil de kvantitative resultatene i forhold til antall 

artikler, sjangerfordeling og kildetilfanget fremlegges og fortløpende diskuteres. Deretter vil 

de kvantitative resultatene i de ulike fasene presenteres og drøftes. Underveis i drøftingen vil 

sentrale teorier diskuteres og problemstillingen vil problematiseres ved hjelp av eksempler fra 

de ulike avisene. 

 

Incestfokus og panikk 

Sakkyndige på 80- og 90- tallet la fram ny viten om at incest var et større samfunnsproblem 

enn tidligere antatt. I ettertid mener mange at dette ga grobunn for en moralsk panikk i 

samfunnet. I slike prosesser har mediene, som jeg har drøftet i kapittel 2, en sentral rolle. 

Derfor er det heller snakk om at det er en panikk som i første rekke utspiller seg i mediene, 

nemlig en mediepanikk (Pollack 2001: 319). Et søk i A-tekst37 på ordet incest i perioden fra 

1.1.85 til 1.1.95 i VG, Aftenposten og NTBtekst resulterte i 1 951  treff. Stemningen rundt 

incest på den tiden har senere blitt omtalt som en korstogslignende stemning, der media har 

spilt en hovedrolle (Trygve Lange-Nielsen i intervju 28.6.05). 

  

Incestsaken i denne undersøkelsen utspiller seg i denne perioden. En hypotese er at 

sakkyndige uttalelser om incestomfanget ble av media gitt tolkningsrammen ”uskyldige barn 

mot voksne”, og at denne trolig ble forsterket som et resultat av det enorme fokuset den fikk. 

Flere faktorer sørget imidlertid for at mediene fremstilte en spesiell type kriminalitet som et 

større problem enn det den i realiteten var. Pollack (2001: 65) mener blant annet at følgende 

faktorer gjør at et samfunnsproblem får stor gjennomslagskraft, gjerne på flere arenaer 

samtidig: et problem fremstilles som dramatisk slik at det appellerer til grunnleggende 

forestillinger innenfor den kulturen den hører hjemme i, samtidig som problemet på ulike 

måter passer til den politikken som avgjør hva som er mulig å håndtere. Det er ikke vanskelig 

å forstå at incest fikk mye oppmerksomhet fra mediene når man tar med i betraktningen at 

sakkyndige hevdet at et alvorlig, og lite offentlig diskutert samfunnsproblem, var mye mer 

utbredt enn det man tidligere hadde antatt. 

 

                                                 
37 A-tekst er den mest omfattende norske databasen med tekstarkiv for 18 aviser, tidsskrifter og telegrambyrå. 
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En problemstilling som vil bli vurdert i dette kapitlet er om incestsakens første fase, som 

omfatter etterforskningen, rettssaken og den første dommen, blir påvirket av tiden de ble 

skrevet i på en slik måte at det er kritikkverdig i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5,  

sett ut fra de tiltaltes synspunkt. 38

 

Endrede tolkningsrammer 

Samfunnets holdninger til ulike typer kriminalitet forandres kontinuerlig. Bjugn-saken blir av 

mange sett på som et vendepunkt i forhold til hvordan man så på gjennomføringen av 

dommeravhør av barn, samt de medisinske funnene sakkyndige til da hadde lagt frem som 

bevis på misbruk. Mediene gikk tungt inn i saken, og stilte viktige, kritiske spørsmål som 

førte til at ”incestboblen” sprakk. Trygve Lange-Nielsen mener (intervju 28.6.05) at ”det er 

helt klart at Bjugn-saken var en viktig årsak til at man behandlet disse sakene på en annen 

måte”. På bakgrunn av medienes engasjement i Bjugn-saken, og utfallet av den, har det i tiden 

etter blitt rullet opp en rekke lignende saker som har endt i frifinnelse. I incestsakens 

mellomfase, og i tiden mens selve gjenopptakelsen pågikk, har nyhetsartiklene i denne saken 

trolig blitt gitt en ny tolkningsramme lignende ”rettslig overgrep mot den lille mann”. Med 

denne hypotetiske rammen som utgangspunkt ønsker jeg å undersøke hvordan mediene griper 

an saken som et mulig justismord, og hva endringen fra første fase består i.  

 

5.1 Avisenes dekning av incestsaken 
Antall artikler viser hvilken prioritet saken har fått i de avisene denne undersøkelsen omfatter.  

Tabell 5.1 viser at det er store forskjeller i dekningen av incestsaken. Tradisjonelle 

nyhetskriterier som vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt er faktorer 

som teller med i nyhetsvurderingen (Østlyngen & Øvrebø 1999: 103-105).  

 

Tabell 5.1 Incestsaken i fire aviser. Antall artikler (1992 og 2000-2002) 
Avis Antall  

Adresseavisen 55 

Trønder-Avisa  21 

Aftenposten 16 

VG 4 

N=  96 

                                                 
38 Vær Varsomplakatens punkt 1.5: Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot 
overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak og andre. 
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Nyhetskriteriet identifikasjon omfatter blant annet geografisk nærhet, og i likhet med Minde- 

saken er det de to avisene med lokal forankring til det påståtte åstedet som har størst dekning. 

Adresseavisen har desidert størst andel, også større enn Trønder-Avisa som geografisk sett er 

nærmere det påståtte åstedet. Dette kan skyldes flere ting. Først og fremst ligger det en 

forskjell i at Trønder-Avisa er en lokalavis, mens Adresseavisen er en storbyavis med et større 

nedslagsfelt og større opplag enn Trønder-Avisa. Dette innebærer blant annet at denne saken, 

som omhandler et meget alvorlig og tabubelagt tema, kan bli for nært for lokalavisen. Kvam 

(2002: 19) skriver at åpenhet er garantien, og den beste rettsikkerhetsgarantien et samfunn kan 

ha. Likevel må dette hele tiden vurderes opp mot personvernet, og faren å bli identifisert 

gjennom lokalavisens artikler, som lokalbefolkningen leser, er trolig større på et lite sted enn i 

en storby. Journalistene i Adresseavisen kan derfor tillate seg å bruke mer spalteplass på 

saken, uten å måtte risikere å møte noen av de involverte på butikken.  

 

Allern (2001:159) skriver at tradisjonelle nyhetsverdier er utilstrekkelig når vi skal forklare 

avisenes prioriteringer. Kommersielle interesser og markedsposisjon styrer mye av valgene 

avisene tar, spesielt i forhold til lesermarkedet. Kriminalitet prioriteres fordi sosial avvikelse 

og kriminalitet fyller kravene til en mediedramaturgi som på mange måter passer inn i 

nyhetsproduksjonens vilkår (Pollack 2001: 13). Også av den grunn ser trolig Adresseavisen 

en større nyhetsverdi i å omtale saken enn det Trønder-Avisa gjør. Dette til tross for at 

Adresseavisen ikke er en avis med en typisk ”kriminalisert” agenda,  men fordi den er større 

med mer ressurser, og fordi den til en viss grad konkurrerer med Osloavisene om 

løssalgsandelen. Aftenposten er nærmest Trønder-Avisa i dekningsandel, mens VG har en 

overraskende liten andel av den totale dekningen av incestsaken. VGs materiale i denne saken 

er så lite at de ikke inngår i resten av tabellene, de vil kun omtales i teksten der det er 

interessant. 

 

Nyheter - først og fremst 

Aviser og journalister tar daglig bevisste valg i hvilke saker de ønsker å dekke, og på hvilken 

måte de ønsker å gjøre det. De journalistiske sjangrene er et resultat av en nær sammenheng 

mellom journalistens arbeidsmetoder og tekstens mønster (Østlyngen & Øvrebø 1998: 361). 

Sjangervalg kan til en viss grad vise hvor prioritert saken er i avisen, fordi enkelte sjangere 

krever mer ressurser enn andre. En bakgrunnsartikkel eller nyhetsreportasje krever, som 

tidligere nevnt, mer ressurser enn det en nyhetsartikkel eller notis gjør.  
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Tabell 5.2 Incestsaken i tre aviser. Sjangerfordeling. Prosent 
Sjanger Avis 

 Adresseavisen Trønder-Avisa Aftenposten Sum 

Nyhetsartikkel 46 14 38 39 

Nyhetsreportasje 0 0 0 0 

Rettsreferat 13 62 56 31 

Notis 24 14 6 18 

Sum nyhetssjanger 83 90 100 88 

Bakgrunnsartikkel 11 0 0 6 

Kommentar 7 10 0 6 

Annet 0 0 0 0 

Sum 100 100 100 100 

N= 55 21 16 96 

 

Tabell 5.3 viser at nyhetsstoffet har en meget stor andel av det totale materialet i denne saken. 

De minst ressurskrevende sjangrene dominerer, samtidig som vi ser at nyhetsreportasjen ikke 

er representert i noen av avisene. I likhet med dekningen i Minde-saken bekrefter også 

sjangerprioriteringen i incestsaken Allerns (2001: 119) resultater om at reportasjen er 

mangelvare i norsk journalistikk. Nyhetsreportasjen kjennetegnes først og fremst av at 

journalisten har vært ute i felten (Østlyngen & Øvrebø 1998: 378). Dette vises gjerne 

gjennom miljø- og stemningsskildringer på det aktuelle stedet. Når reportasjen ikke prioriteres 

mister saken, og fremstilling av den, et menneskelig preg som incestdebatten kanskje kunne 

ha vært tjent med.  

 

Det fremgår også av tabell 5.2 at de bakgrunnsartiklene og kommentarene som finnes bare er 

representert i Adresseavisen og Trønder-Avisa. Avisene skriver gjerne om det folk er opptatt 

av, noe som muligens forklarer hvorfor trønderavisene ser ut til å dekke saken på et dypere 

nivå enn osloavisene. Trønderavisenes geografiske nærhet til kriminalsaken gjør at interessen 

for saken blant trønderbefolkningen trolig er større enn blant nordmenn generelt. Likevel er 

det urovekkende at de mer ressurskrevende sjangerne generelt i liten grad er representert, først 

og fremst fordi den lett kan bli en forenklet fremstilling av kompliserte saker, men også fordi 

avisene står i fare for å undervurdere sitt publikum.  
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Kildetilfanget 

For å kunne gi en balansert fremstilling av en kriminalsak er journalisten avhengig av å få 

informasjon fra personer med ulikt ståsted i saken : ”Det er et ufravikelig journalistisk ideal at 

kildegrunnlaget skal være bredest mulig” (Kvam 2002: 143). En representant fra politiet 

belyser saken fra sitt ståsted, mens forsvareren vil ha en annen innfallsvinkel. Det er derfor 

viktig at journalisten etterstreber flerkildebruk for å sikre journalistikk av høy kvalitet. 

  

Tabell 5.3 Incestsaken i tre aviser. Antall kilder. Prosent 
Antall kilder Avis 

 Adresseavisen Trønder-Avisa Aftenposten Sum 

Én kilde 35 24 6 27 

To eller flere 58 71 94 67 

Ingen/ikke oppgitt 7 5 0 3 

Sum 100 100 100 100 

N= 55 21 16 92 

 

Allern (2002: 163) hevder at ”antall kilder som oppgis i artiklene, er et interessant 

”barometer” for å vurdere det faglige-journalistiske nivået i den samlede 

artikkelproduksjonen”. Aftenposten er en ledende abonnementavis som av mange regnes som 

en avis med høy kvalitet på det journalistiske arbeidet. I denne undersøkelsen gjenspeiles 

dette i tabell 5.3 hvor Aftenposten scorer høyest på flerkildebruk i denne undersøkelsen. 

Trønder-Avisas og Adresseavisas enkildejournalistikk bekrefter Kvams (2002: 143) påstand 

om at mye av det som pressen produserer, er enkildesaker.  

 

På den annen side er det i denne undersøkelsen ikke skilt mellom de ulike artiklenes lengde. 

Allerns undersøkelse om avisenes kildetilfang i boken Nyhetsverdier (2001: 163), viser at det 

er en sterk sammenheng mellom antall kilder og lengden på artiklene. Tabell 5.2 viste at 

Adresseavisens andel av notiser som sjanger utgjorde 24 prosent, noe som trolig påvirker 

avisens store andel av enkildejournalistikk. I forhold til Trønder-Avisas høye andel av 

enkildejournalistikk er dette i tråd med tidligere undersøkelser av lokalavisers kildetilfang, og 

kan skyldes at lokale aviser har færre redaksjonelle ressurser enn større aviser, noe som igjen 

skaper mindre rom for flerkildejournalistikk (Allern 2002: 163). Kvam (2002: 143) gjør også 

oppmerksom på at enkildejournalistikk ikke nødvendigvis er tegn på slett journalistikk. Et 

eksempel på dette kan være når journalisten referer til en dom, og kun benytter seg av den 

som kilde. Dommen krever ikke nødvendigvis en kommentar fra noen av de involverte for å 
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være en nyhet som står på egne ben (ibid: 143). Med andre ord kreves en kvalitativ vurdering 

av hver enkelt artikkel om man skal kunne dra slutninger som om at enkildejournalistikk er 

ensbetydende med dårlig journalistikk. 

 

Ingen vignettbruk 

Dersom en sak av utelukkende negativ karakter bærer et navn som enten fører til unødvendig 

uthenging av person eller sted kan dette føre til en ekstra belastning for den/de som berøres 

(Bodahl-Johansen & Østbye 1996: 36). Både ”Bjugn-saken” og ”Tønne-saken” er eksempler 

på vignettbruk som førte til at pressen ble kritisert i ettertid. I incestsaken ble det ikke brukt 

vignett, og avisene kan derfor ikke klandres for å tilføre de involverte en tilleggsbelastning i 

form av utstrakt vignettbruk. 

 

 

5.2 Forskjellene mellom fasene 
I Minde-saken så vi at medieinteressen var størst i den første fasen. Dette samsvarte med de 

mediedramaturgiske momentene der sakens alvorlighetsgrad og ukjente løsning drev saken 

fremover. I denne saken fortoner medierapporteringen seg noe annerledes. Første fase 

inkluderer rettsaken og dommen, andre fase er en mellomperiode fram til gjenopptakelsen 

starter, og tredje fase omfatter selve gjenopptakelsessaken. 

 

Tabell 5.4. Incestsaken i tre aviser. Faseinndeling. Prosent 
Fase Avis 

 Adresseavisen Trønder-Avisa  Aftenposten Sum 

Første fase 16  38  13  21  

Andre fase 40  0  25  28  

Tredje fase 44  62  63  51  

Sum 100  100  100  100  

N= 55 21 16 92 

 

Tabell 5.4 viser at medieinteressen øker i takt med sakens totale utvikling over tid. 

Incestsakens siste fase har større dekning enn de to første fasene til sammen. I Vær Varsom-

plakaten (1998: 2) skrives det at plakatens jevnlige revisjon er et uttrykk for at de presseetiske 

normene ikke er statiske. Tolkningsrammene forandrer seg også over tid i samtidig utvikling 

med ny kunnskap. Av den grunn vil jeg tro at de mediedramaturgiske momentene innenfor 
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tredje fase trolig ble ansett for mer interessant enn i første fase. I andre og tredje fase ble 

saken trolig gitt en tolkningsramme lignende ”rettslig overgrep mot den lille mann”, og man 

kan med andre ord si at tredje fase fremstår som mer dramatisk og med større nyhetsverdi enn 

første fase. Incestsaken ble i perioden før selve gjenopptakelsen startet, blant annet beskrevet 

som ”et av landets verste justismord” (Forsvarer Øystein Skogrand, Adresseavisen 6.7.00). 

 

Negative og positive kilder 

En fremlegging av incestsakens viktigste kilde kan kartlegge to elementer; journalistens 

tilgang på kilder, og journalistens valg av fokus. Høst og Bodahl-Johansens (2001: 14) 

undersøkelse av journalisters forhold til politi, påtalemyndighet og domstoler, viser at de 

fleste journalistene er i kontakt med politiet daglig, mens kontakten med forsvarsadvokater 

gjerne skjer en gang i uken eller hver 14. dag. Ray Surette (1998: 63) uttrykker 

kriminaljournalistens forhold til politiet på denne måten:  

 
A subject of much review, crime reporters are said to undergo a process of 
professional socialization in which, because of their low status in news media 
organizations and lack of alternative sources of information, they come to reflect 
offical police positions and hold values similar to the police concerning crime. 

 
Krimjournalister beskyldes altså for å gjennomgå en profesjonell sosialisering med politiet 

som resulterer i at kriminaljournalisten kan risikere å ende opp med samme holdninger og 

verdier som politiet har.  

 

Tabell 5.5 viser at spesielt Trønder-Avisas og Adresseavisens kildebalanse i første fase bærer 

preg av å gå på bekostning av de tiltalte. Verken Trønder-Avisa eller Adresseavisen har 

benyttet kildetyper som kommer de tiltalte til gode som sin viktigste kilde, til tross for at de 

begge har benyttet negative kilder til dette.  I tillegg har spesielt Trønder-Avisa benyttet seg 

av sakkyndige som viktigste kilde i første fase hvor de dokumenterte sine funn på vitenskap 

som senere har vist seg å være feil. 
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5.5 Incestsaken i tre aviser. Den viktigste kildetypen i fasene. Prosent 
Kildetype Avis 

 Trønder-Avisa  Adresseavisen Aftenposten 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Politi og påtale. 13 - 8 56 9 13 - - 10 

Sum negative* 13 - 31 56 18 21 - 25 20 

Forsvarer - - 23 - 27 17 - 25 20 

Sum positive** - - 46 - 36 38 - 25 50 

Sakkyndige 38 - 15 11 27 4 - - 10 

Sakskilder*** 38 - 8 33 5 33 100 50 20 

Annet 13 - - - 14 4 - - - 

Sum 100 - 100 100 100 100 - - 100 

N= 8 - 13 9 22 24 2 4 10 

* Summen av negative kilder i tabellen, sett fra de tiltalte/dømte sin side, er politi og påtalemyndighet,        
påtalemyndighetens vitne, fornærmede/bistandsadvokat eller pårørende/venner av fornærmede. 
** Summen av positive kilder er forsvarsadvokaten, forsvarsadvokatens vitne, pårørende/venner av de 
tiltalte/dømte eller de tiltalte/dømte/frikjente selv. 
*** Sakskilder er tiltalebeslutninger, kjennelser, begjæringer, rapporter og dom. 
 

Trønder-Avisas kildeprioritering i tredje fase viser en overvekt av positive kilder, som 

sammen med sakkyndige i denne fasen taler til de dømtes fordel. De samme valgene av 

kildetype gjelder også i grove trekk Adresseavisen, men i motsetning til Trønder-Avisa viste 

Adresseavisen et engasjement i sakens mellomperiode, som trolig var til fordel for de dømte. 

Aftenposten har få artikler, men er gjennomgående balansert i valg av kildetyper, men med en 

overvekt av kilder som taler de dømtes sak i tredje fase. En samlet vurdering av avisenes valg 

av kildetype viser at trolig ingen av avisene var en aktiv kildekritisk kraft, men at de heller 

fungerte som en viktig arena for fremtredende aktører i de forskjellige fasene. 

 

Vinkling i overskriftene 

Kilder og informasjonstilfang påvirker vinklingen (Kringstad, intervju 7.7.05). Hillesund 

(1994: 58) skriver at vinkling vil si å gjøre enkelte sider av et sakskompleks til et tema, og at 

andre sider av saken dermed får mindre omtale. Som vi så i tabell 5.5 var ikke forsvarerne 

representert som den viktigste kilden noen av avisene i første fase, til tross for at det ble brukt 

en relativt høy andel av negative kilder, samt sakkyndige som på den tiden ikke var i tvil om 

funn på jenta som tilsa misbruk.  
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Tabell 5.6 Incestsaken i tre aviser. Overskriftens vinkling i tre faser. Prosent 
Vinkling Avis 

 Trønder-Avisa Adresseavisen Aftenposten 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Negative overskrifter* 13 - 15 44 5 - - - - 

Positive overskrifter** - - 8 - 19 13 - - 10 

Nøytrale overskrifter*** 88 - 69 56 73 75 100 100 90 

Annet - - 8 - 5 13 - - - 

Sum  100 - 100 100 100 100 100 100 100 

N= 8 - 13 9 22 24 2 4 10 

* Negative overskrifter i tabellen tilsvarer overskrifter som er klart forhåndsdømmende, og overskrifter som 
fremstår som en uttalelse i disfavør de tiltalte eller dømte. 
** Negative overskrifter i tabellen tilsvarer overskrifter som er klart forhåndsdømmende, og overskrifter som 
fremstår som en uttalelse i disfavør de tiltalte eller dømte. 
*** Nøytralt vinklede overskrifter er saksorienterte overskrifter som ikke fremhever en side fremfor en annen 
 

Resultatene i tabell 5.5 og tabell 5.6 viser at de aller fleste overskriftene er nøytrale eller 

saksorienterte, uansett fase. Adresseavisen har imidlertid en høy andel av negative kilder i 

første fase. Andelen av nøytrale og saksorienterte overskrifter øker ettersom saken utvikler 

seg fra fase til fase. Samtidig blir det flere positive overskrifter ved større bruk av kilder som 

taler de tiltaltes sak. Aftenposten er gjennomgående nøytral og saksorientert. Til tross for at 

rammen rundt en gjenopptakelsessak trolig er til de dømtes fordel,39 vinkler Trønder-Avisa 

overskriftene sine litt mer til ulempe for de dømte enn tidligere. Dette tyder på at selv om 

Trønder-Avisa har en klar overvekt av positive kildetyper i tredje fase, stiller avisen seg 

kritisk til disse, ettersom de ikke gir utslag i overskriftens vinkling. 

 

Tabell 5.5 og 5.6 viser samtidig at avisene i liten grad fremstår som en motmakt til politi og 

påtalemyndighet i første fase. Selv om avisene i denne undersøkelsen er lite kritiske til 

myndighetene, kan man ikke si at faren for justismord øker ved deres dekning, til det er ikke 

materialet stort nok. På den annen side kan man heller ikke fastslå at medias dekning av saken 

minsker faren for justismord. I andre fase er det grunn til å tro at spesielt Adresseavisen 

spiller en viktig rolle som en arena der forsvareren til de dømte kan komme til orde. I den 

siste fasen tyder resultatene på at avisene har gjennomført en nøytral og saksorientert dekning, 

men, naturlig nok, med en liten overvekt av positiv dekning for de dømte og senere frikjente. 

 

                                                 
39 Baseres på at 92 % av de som fikk gjenopptatt sakene sine i lagmannsretten i årene 1992-1999 ble frikjent. 
Tallene er hentet fra: Ot.prp.nr.70 (2000-2001), pkt 3.3.3 og 3.3.4. 
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5.3 Pressens engasjement i første fase 
En relativt liten andel av artiklene er skrevet i denne fasen (tabell 5.4). Som vi har sett 

tidligere er det grunn til å tro at holdninger i samfunnet på denne tiden var influert av 

panikkreaksjoner knyttet til incest på 80- og 90-tallet, noe som kan ha skadet de som ble tiltalt 

i slike saker. Blant annet har journalist Roar A. Fordal i Trønder-Avisa beskrevet40  

stemningen rundt incest på denne tiden på denne måten: ”DØM, DØM, lød det til dels”. Også 

journalist Hans Kringstad i VG), og journalisten i Adresseavisa merket seg en spesiell 

stemning på den tiden: 

 
Atmosfæren var preget av samfunnets behov for å rette opp mange hundre års urett mot de 
svakeste. Plutselig ble et fortiet samfunnsproblem løftet fram. Problemet var først og fremst 
fagfolkene som trodde de kunne diagnostisere incest, og maset om de enorme mørketallene 
som trolig senket domstolenes terskel for å dømme (Kringstad, intervju 7.7.05). 

 

Det ser ut som om det var en bølge av spesiell tenkning rundt incest som gikk rundt den 
vestlige verden på denne tiden. Mange forskere og samfunnsvitere var enige om at incest 
var et mye større problem enn tidligere antatt. Det kan ha vært riktig, men sannsynligvis 
førte oppmerksomheten rundt temaet til at det gikk for langt i forhold til etterforskning og 
rettssaker (Journalist i Adresseavisa, intervju 19.10.05) 

 

 

Type dekning i første fase 

Artiklene i denne fasen omhandler i hovedsak selve rettsaken, og rettsreferatet blir derfor en 

viktig del av informasjonen til publikum. Ray Surette (1998: 88) beskriver forskjellene i 

informasjonsformidlingen i rettssakene og i media på denne måten:  

 
In sum, the courts have traditionally presented internally controlled, front-stage 
events to a small specific audience, whereas media-produced court news tends to 
present dramatic backstage information to an external, general audience. 

 
Når journalisten er til stede i retten er hun til en viss grad avhengig av rettens program for 

dagen når hun skal velge fokus. Derfor er det viktig at journalisten er tilstede under hele 

rettsaken for å unngå at det lages oppslag på bruddstykker av bevisføringen. I retten må 

bestemte regler og prosedyrer følges, noe som passer dårlig til medias måte å rapportere om 

nyheter på. Nyhetsartiklene er plass- og tidsbegrenset og må være poengterte rundt de 

dramatiske elementene (Surette 1998: 88). Sett i lys av de tolkningsrammene som lå til grunn 

da rettsaken gikk, resulterte dette i følgende klare forhåndsdømmende overskrifter før det var 

falt dom i saken:  

                                                 
40 I epost-intervju den 8.9.2005 
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Fireårig jente misbrukt (Adresseavisen 4.2.92) 

Lagmannsrettsaken mot far, morfar og onkel: Jenta misbrukt av flere? 

(Adresseavisen 5.2.92)  

Far til misbrukt fireåring har vært sinnssyk (Adresseavisen 7.2.92) 

 
Det finnes én indirekte forhåndsdømmende artikkel i denne fasen, det vil si en uttalelse i 

disfavør de siktede/tiltalte som hentyder skyld:  

 
Incestsaken i lagmannsretten: ”Klare tegn på overgrep” (Trønder-Avisa 5.2.92) 

 
Flere av overskriftene viser en total mangel på reservasjoner. Spesielt i Adresseavisens 

overskrifter fastslås det at jenta er misbrukt. Når overskriftene blir så konstaterende som de er 

i disse eksemplene, er det grunn til å tro at eventuelle reservasjoner senere i brødteksten ikke 

vil balansere publikums oppfatninger av skyldspørsmålet. En årsak til de forhåndsdømmende 

overskriftene kan ligge i det Ray Surette (1998: 65) kaller ”Gatekeeping Points in the 

Creation of Crime News”. En gatekeeper er en betegnelse på en person som kontrollerer ulike 

punkt under en prosess. I kriminaljournalistikkens verden er det de nyhetene som passerer 

siste kontrollpunkt som blir kriminalnyheter. Surette (1998: 65) fremstiller prosessen fram til 

publisert nyhetsstoff slik: Kriminalitet skjer i samfunnet - offer anerkjenner og rapporterer 

kriminalitet- politiet vet om kriminaliteten - politiet informerer om den - kriminaljournalisten 

skriver saken - saken sloss om medieplass sammen med andre kriminalsaker - nyhetssjefen 

velger saken - saken blir kringkastet - publikum mottar kriminalnyheten i samfunnet.  

 

Med andre ord: nyheter produseres (Allern 1992: 18). Journalister fortolker og bearbeider 

hendelser, noe som resulterer i fragmenter av informasjon til publikum. Journalisten er altså 

nødt til å sette ting på spissen for å få publisert sin sak i kampen om spalteplass. Dette kan 

være årsaken til at spesielt Adresseavisen i enkelte overskrifter trår over grensen for hva som 

etisk bør aksepteres. 

 

Kildenes troverdighet 

Krimjournalistikken er kanskje i større grad enn andre journalistiske sjangere avhengig av 

kilder, fordi det er kompliserte og skjebnesvangre problemstillinger som omtales. Kvam 

(2002: 125) legger vekt på at ” (…) informasjon, anklager og påstander først og fremst 
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knyttes til det fagpersoner finner ut, og ikke hva en markeringsvillig journalist eller redaksjon 

mener”. Aktor i saken, Gunnar Evjemo har uttalt41 dette om bevisbyrden i saken:  

                                     
Jeg husker saken som en spesielt grov sedelighetssak fordi overgrepene var 
dokumentert som massive, den omfattet flere familiemedlemmer på et lite 
sted, og legeerklæringen hadde en dramatisk beskrivelse som ikke etterlot 
noen tvil om at man i denne saken hadde med skyldige personer å gjøre. 

 
Ut fra kunnskapen man hadde om hvordan et barn så ut nedentil levnet legeundersøkelsene 

ingen tvil om at jenta var utsatt for et massivt overgrep. Hun hadde også pekt ut de tre som 

satt på tiltalebenken. Journalister er ikke kvalifisert til å avgjøre om de medisinske resultatene 

av en slik undersøkelse er korrekte eller ikke, og kan derfor ikke klandres for å ikke ha stilt 

spørsmål ved de konklusjonene de sakkyndige kom med. Men media, og da spesielt 

Adresseavisen, kan klandres for å ha tatt stilling til skyldsspørsmålet gjennom vinklingen i 

overskriftene.  

 

Bratholm og Stridbeck (1998: 336) peker også på at ”ensidig mediepåvirkning, unyanserte 

forskningsresultater eller tillitsvekkende sakkyndige” kan påvirke en jury til en antatt 

uberettiget skyldig kjennelse. Bjarne Kvam (2002: 36) hevder i likhet med Ray Surette (1998: 

89) at jurymedlemmer, det vil si amatørene, blir regnet for de som lettest lar seg påvirke av 

media. Man kan derfor ikke se bort i fra at juryen som avsa dom i denne saken lot seg påvirke 

av medierapporteringen eller at juryen, sagt med Bjarne Kvams (2002: 36) ord,  ”velger å 

følge det de tror er opinionen”.  

 

Kompleksitet og skjult forhåndsdømming 

Uheldigvis er det slik at det ikke alltid er like klart når media er forhåndsdømmende (Surette 

1998: 89). Det neste eksempelet viser at fagfeltet er komplisert, og at det må settes høye krav 

til journalistikken. Som vi har sett tidligere utgjør nyhetssjangeren en meget stor andel av det 

totale materialet i incestsaken. Notisene er en viktig del av nyhetsjangeren fordi de er en del 

av det totalinntrykket publikum sitter igjen med av kriminalitet (Røssland 2003: 13). Det er 

derfor avgjørende at innholdet i notisene er så presise og faktabaserte som mulig. Notisen som 

sto på trykk i Adresseavisen 5.2.92 opprettholder ikke disse kravene: 

 

                                                 
41 I telefonintervju 2.3.2006 
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Flere menn kan ha misbrukt 4-åring 
I lagmannsrettssaken mot de tre familiemedlemmene som står tiltalt for å ha misbrukt ei 
fireårig jente, dukket det i går opp navn på to nye personer som er mistenkt for å ha 
misbrukt jenta seksuelt. Det er allerede reist tiltale mot den ene av de to. Den andre har 
det ikke lykkes å få tak i. Politimannen som avhørte faren til jenta, sa i retten at faren først 
hadde nektet ethvert kjennskap til at jenta var misbrukt. Men han tilsto å ha forbrutt seg 
mot henne da den medisinske rapporten forelå. Etterpå har han trukket tilståelsen tilbake. 

 
Den overnevnte notisen tar utgangspunkt i faktisk informasjon, nemlig at det i begynnelsen av 

saken forelå en tilståelse fra faren. Når denne senere trekkes tilbake har allerede faren skadet 

sin troverdighet. Dette kommer frem blant annet i notisens overskrift der det fremgår at ”flere 

menn kan ha misbrukt 4-åring”. For at ”flere menn” skal kunne forgripe seg, må det fastslås at 

én eller flere har gjort det før dem. Ray Surette (1998: 89) skriver at dommere har hevdet at 

publisering av rulleblad, resultatet av tester og informasjon om tilståelser er mest skadelig 

med tanke på økt fare for forhåndsdømming i media. Denne notisen er et eksempel på at dette 

er tilfelle.  

 

Også rettsreferatet som sto på trykk i Trønder-Avisa 7.2.92. inneholder mange ulike 

elementer som synliggjør kompleksiteten i temaet, og viser hvor skiftende en artikkel kan 

være. Overskriften er kategorisert som nøytral/saksorientert, og aktor er registrert som den 

viktigste kilden. Til tross for journalistens valg av kildefokus, stiller journalisten et viktig 

spørsmål i ingressen: 

 
Dom i incestsaken i dag 

Kan man legge forklaringen til en 5-årig jente til grunn, eller skal man 
legge større vekt på at de tre tiltalte bestemt nekter for å ha gjort noe galt? 

 
Trønder-Avisa skal ha ros for å stille spørsmålet som er sentralt i alle slike type saker, og at 

det stilles selv om eksperter hevdet at overgrepene var veldokumenterte. Til tross for en 

spørrende, eller i beste fall kritisk, innfallsvinkel i ingressen, er brødteksten i første avsnitt i 

stor grad konstaterende til selve misbruket, samtidig som den ikke konstaterer hvem som har 

gjort det: ”Ingen er i tvil om at jenta er seksuelt misbrukt og påført store skader, men det 

gjenstår å få fastslått hvem som har gjort dette”. Kvam (2002: 126)  skriver at man som 

journalist aldri kan vite hva som blir resultatet når dommerne har sagt sitt, og at journalisten 

aldri skal gi uttrykk for hva hun mener om skyldsspørsmålet. Dette er også, som tidligere 

nevnt, nedfelt i Vær Varsom-plakaten. I dette tilfellet gjør imidlertid journalisten seg til en 

selvstendig aktør som fører til en konstatering av skyldspørsmålet før det er falt dom i saken.   
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Videre har de kvantitative resultatene vist at forsvarerne ikke blir benyttet som den viktigste 

kilden i noe av stoffet i den første fasen. Det er altså politiet og påtalemyndigheten, eller 

kilder som har støttet deres syn, som har uttalt seg først i samtlige artikler i denne fasen. Etter 

prinsippet om fallende viktighet der det viktigste kommer først i artikkelen (Hillesund 1994: 

55), er det grunn til å tro at en eventuell nyansering av saken fra forsvarerens side senere i 

artikkelen, drukner i påtalemyndighetens uttalelser. Dette gjelder uansett om overskriften er 

kategorisert som forhåndsdømmende eller nøytral og saksorientert. Hovedsakelig er altså 

journalistene nøytrale og saksorienterte i sin fremstilling av kriminalsaken, men de lar seg til 

en viss grad styre av det som tilsynelatende ser ut til å bli utfallet av saken.  

 

Ulike arbeidsmetoder 

Retten legger til grunn at fag- og lekdommere ikke lar seg påvirke av media på bakgrunn av 

deres profesjonelle etikk, trening og erfaring. Likevel er det grunn til å tro at de til en viss 

grad lar seg berøre av hva mediene skriver, samt av det rådende samfunnsklimaet når de skal 

ta et juridisk standpunkt i en sak. Aftenpostens artikkel fra 8.2.92 viser at aktor i første fase, 

Gunnar Evjemo, forsøkte å dra nytte av nettopp dette i sin straffeutmålingsprosedyre i 

incestsaken: 
Før straffeutmålingen begrunnet Evjemo hvorfor han ønsket en straff  som 
er to år strengere enn hva som noen gang tidligere er gitt ved incestdommer i 
Frostating. – De foreslåtte skjerpelser av straffene som et offentlig utvalg 
har foreslått, er tilsynelatende i samsvar med folkeopinionen. Det gjenstår at 
domstolene tar disse signalene, sa statsadvokaten. 

 

I slutten av samme artikkel utrykker forsvarer for jentas far, Øystein Skogrand, bekymring for 

publikums holdning til incest, og han kommer med følgende motsvar: 
 

- Forsvaret er generelt vanskelig på grunn av den fordømmende holdning blant 
folk flest. Bevisvurderingen er ikke lett, og det er grunn til å stille spørsmål om 
de tiltaltes rettsikkerhet, sier advokat Øystein Skogrand, forsvarer for jentas far. 

 
Det kommer ikke frem av Aftenpostens artikkel om avisens journalist aktivt har oppsøkt 

forsvareren for å få et motsvar på aktors uttalelse i retten, eller om forsvareren uttalte dette i 

retten. Aftenpostens kildevalg balanserer likevel artikkelen og dermed synet på dommen ved 

å referere til begge parter.  

 

Ingen av de andre avisene fremmer forsvarerens syn på egen jobb i denne saken, men dette 

trenger imidlertid ikke bunne ut i slett journalistikk: Det kan være et resultat av ulike 

arbeidsmetoder (Østlyngen & Øvrebø 1999: 170). VG (8.2.92), som ikke er med i 
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tabelloversiktene på grunn av at antall artikler var svært lavt, velger å referere til de 

begrunnelser som blir gitt i dommen, og knytter dette opp mot tidligere opplysninger som har 

kommet frem i retten: ”I forklaringer har faren tilstått å ha hatt flere samleier med datteren. I 

retten nektet han for dette. (…) Hun er påført massive både fysiske og psykiske skader, heter 

det i dommen.” Adresseavisen (8.2.92) velger å omtale dommen, for så å oppsøke kilder som 

ikke har direkte tilknytning til saken, men som kan uttale seg om sakens dom: ”Advokat Turid 

Skaar i Trondheim sier hun er godt fornøyd med at lagmannsretten i Trondheim har lagt seg 

på et såvidt høyt straffenivå. Hun har gjennom flere år vært bistandsadvokat i en rekke 

sedelighetssaker. (…)”. Pensjonert lagmann Karl Solberg bekrefter at denne dommen er noe 

av det strengeste som er avsagt i en ren voldtektsak i Frostating.” Trønder-Avisa (8.2.92) 

refererer hovedsakelig til det som skjedde i retten den dagen, hvor dommen og aktoratets 

prosedyre før straffeutmålingen ble lagt vekt på. Eksemplene ovenfor viser at valg av 

arbeidsmetoder resulterer i ulikt fokus, etter hvor aktiv journalisten velger å være. Ut fra de 

nevnte utdragene kan vi ikke si at den ene metoden er mer riktig enn den andre, men at det 

trolig er en redaksjonell prioritering som ligger til grunn (Østlyngen & Øvrebø 1999: 172). 

Eksempelvis viser dette at Trønder-Avisa som lokalavis klart skiller seg fra Adresseavisens 

prioritering av saken. 

 

”Incestsaken” i overskriftene 

Vignett benyttes ikke i denne saken, men i enkelte av overskriftene blir den referert til som 

”incestsaken”. ”Incestsaken” fremstår  i bestemt form entall, som et egennavn. Blant annet 

skriver Trønder-Avisa den 5.2.92: Incestsaken i lagmannsretten: ”Klare tegn til 

overgrep”, den 6.2.92 skriver samme avis: Sterkt vitneprov i incestsaken, og den 7.2.92: 

Dom i incestsaken i dag. Saken er altså definert som en incestsak av mediene i en tidlig fase 

i rettsaken. Bodahl- Johansen og Østbye (1996: 55) skriver at ”det bildet som først skapes hos 

leserne eller seerne, vil ofte danne grunnlaget for tolkningen av den etterfølgende 

informasjonen. Sett fra avisens side er det hensiktsmessig å gi saker de følger over tid navn, 

slik at publikum lett gjenkjenner saken. På den annen side kan dette føre til at publikums 

første oppfatning av saken blir stående gjennom hele ”begivenheten”, og at den på denne 

måten vanskeligere lar seg påvirke av nyanseringer.  
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Kriminaljournalistikkens rolle i første fase 

I denne fasen mener jeg det først og fremst skjer en reproduksjon av ”maktens ordning”. Dette 

skjer ved at det i stor grad rapporteres fra rettssaken, og at det under denne rapporteringen 

som oftest er politi/påtalemyndighet, samt uttalelser i disfavør de tiltalte som kommer til syne 

i saken. Dette gjelder også i de fleste tilfellene der overskriftens vinkling i utgangspunktet er 

nøytral og saksorientert. Videre vil jeg tro at denne saken alene ikke skaper en overdreven 

redsel for incest slik at en mediepanikk oppstår. Men jeg anser det som mulig at dekningen av 

denne saken preges av medienes tolkningsrammer på denne tiden slik at det journalistiske 

arbeidet merkes av det omtalte incestfokuset.  

 

 

5.4 Pressens engasjement i andre fase    
Fase to er en mellomfase, og omfatter perioden i tiden etter den første rettsaken og fram til 

saken blir gjenopptatt. Ca 28 prosent (tabell 5.4) av det samlede materialet finner vi i denne 

fasen, noe som er en økning i pressens engasjement fra første fase. Adresseavisen og 

Aftenposten står alene for engasjementet i denne fasen, med henholdsvis 40 prosent og 25 

prosent av avisenes egne artikler totalt. VG og Trønder-Avisa er ikke representert med noen 

artikler i denne fasen.  

 

Tabell 5.6 viser også at avisenes fokus har snudd. Andelen av nøytrale og saksorienterte 

vinklede overskrifter dominerer fortsatt, men i de overskriftene avisen velger å fokusere på en 

part i saken, så kommer dette de dømte til gode. Også kildefokuset er et annet enn ved 

tidligere omtale. De ”positive kildene”42 er representert som den viktigste kilden med 

henholdsvis 36 prosent i Adresseavisen og 25 prosent i Aftenposten i denne fasen, mot null i 

første fase.  

 

Adresseavisen hadde flest forhåndsdømmende artikler i den første fasen, men viser størst 

engasjement i denne fasen. Adresseavisen omtaler den nye utviklingen i saken i juni 2000, 

mens Aftenposten ikke publiserer noe stoff om saken før ni måneder senere. Adresseavisenes 

artikler gir publikum en grundig innføring i saken, og det er advokat Skoggrand som 

representerer den viktigste kilden i de fleste av disse artiklene. Tidligere hadde de tre tiltalte 
                                                 
42 De positive kildene er forsvarsadvokaten, forsvarsadvokatens vitne, pårørende/venner av de tiltalte/dømte eller 
de tiltalte/dømte/frikjente selv. 
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en forbryterrolle det ble satt få spørsmål ved, mens de i denne fasen innehar en offerrolle som 

advokat Skogrand benytter seg av. Hans uttalelser til Adresseavisen levner ingen tvil om at de 

tre har blitt utsatt for et kraftig overtramp av rettsvesenet. Blant annet sier han at ”jeg er 

overbevist om at vi står overfor landets verste justismord” (7.6.00) . 

 

I denne fasen fremstår likevel medierapportertingen, anført av Adresseavisen, som mer 

balansert enn tidligere. Eksemplene nedenfor viser dette. Skogrand uttalte til Adresseavisen 

(7.6.00) at: 

 
Jeg mener denne saken er nok et eksempel på ukritisk bruk av psykologer og barneleger 
i vårt rettssystem. Den mangelfulle kompetansen fra fagmiljøet, kompensert med en 
skråsikkerhet man knapt ser i andre sammenhenger, førte til at juryen i denne saken tok 
for god fisk det som ble fremlagt av bevis mot de tre mennene  

 

Journalisten stiller seg imidlertid kritisk til dette og spør: ”Du kritiserer de sakkyndige som 

var involvert i saken fra 1992 for deres arbeid og konklusjoner. Likevel støtter du din 

begjæring om gjenopptakelse i denne saken på en rapport fra andre sakkyndige? Skogrand 

svarer så: ”Jeg ser poenget. Men man skal huske at kunnskapen de sakkyndige har omkring 

seksuelle overgrep mot barn og avhørsmetodene er bedre i dag enn for åtte år siden”. Dagen 

derpå (8.6.00) følger det så en artikkel hvor Gunnar Evjemo, aktor i den første rettsaken, 

forklarer at ”bevisene ble vurdert som holdbare ut fra den kunnskapen man hadde om slike 

saker på den tiden”.  

 

Selv om Adresseavisen i hovedsak forholder seg nøytral og saksorientert i overskriftene, 

preges oppslagene av at ”det kjempes for rettferdighet”, og det er altså forsvarsadvokaten som 

benyttes som hovedkilde i de fleste artiklene. Advokater opptrer først og fremst som 

representanter for sin klient og har en klar hensikt med å uttale seg til media. Ray Surette 

(1998: 7) hevder at media dominerer distribusjonen av delt sosial kunnskap, og at dens effekt 

er firedelt. Deriblant sier han at medierapporter blir viktige i bestemmelsen av hva som er 

viktig ettersom deres innflytelse blir viden kjent og akseptert (ibid: 7). Vi finner likhetstrekk 

ved Skogrands fremtreden i media i denne saken og Odd. A Drevlands i den såkalte Minde-

saken. Drevland uttalte da, som tidligere nevnt, at de ønsket å skape et bilde i opinionen som 

de trodde var rett. Dette understreker nok en gang at medienes skriverier trolig når helt inn i 

rettslokalene.  
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Etter hvert velger fosterforeldrene til jenta å stå fram i avisen fordi de mener at ”måten han 

(Skogrand) får prosedere sin sak i media på er etter vår mening utidig” (Adresseavisen 

24.3.01). Det er riktig at Skogrand figurerte mye i avisene på vegne av sine klienter i tiden før 

det ble fastslått at saken faktisk skulle gjenopptas. Det er i denne fasen vanskelig for 

representanter for jenta og hennes fosterfamilie å tilbakevise ny forskning. Kvam (2002: 158) 

mener at når mediebildet preges sterkt av motparten kan dette i seg selv oppleves som en 

forhåndsdom, selv om den enkelte artikkel i seg selv ikke er forhåndsdømmende. Jenta og 

hennes fosterfamilie kan ikke si annet enn at de følte at dommen var rett, og at gjenpptakelse 

vil være en stor belastning for dem. Etter hvert som saken er oppe til statsadvokatens 

vurdering kommer imidlertid jentas bistandsadvokat til ordet, noe som fører til en mer 

balansert femstilling av saken før selve rettsaken starter.  

 

Pressens rolle i andre fase 

Bjarne Kvam skriver i boken Krimjournalisten (2002: 37) at ”det er sannsynlig at pressen 

gjennom årene har bidratt til både riktige og uriktige dommer”. I første rekke gjelder det 

frifinnelser - det er for å vise at en person er uskyldig at vi pressefolk gir ekstra gass". Til 

tross for at VG og Trønder-Avisa ikke er representert i denne fasen i det hele tatt, mener jeg at 

de to andre avisenes dekning passer til Kvams beskrivelse. Det er forsvarsadvokaten som i 

stor grad ”styrer showet”, og som setter sin farge på mediedekningen. Kriminaljournalistikken 

fungerer først og fremst som en viktig arena der det stilles spørsmål ved bevisene i den første 

domfellelsen, men også til en viss grad som sympatiambassadør. Media undersøker ikke noe 

selv, men Adresseavisen og Aftenposten viser i motsetning til de to andre avisene et 

engasjement som kom de dømte til gode hva mediedekning angår. På den annen side har vi 

sett at de fornærmede mente at Skogrands prosedering i media var utidig.  

 

Trønder-Avisas og VGs ikke-eksisterende engasjement i denne fasen er derimot mer 

betenkelig. Som Kvam og Røssland (1998: 65) skriver at ”offentligheten er selve garantien 

for en betryggende rettspleie”. Dersom ingen av avisene hadde valgt å skrive om advokatens 

engasjement i denne fasen ville det ha ført til at publikum ikke hadde fått innsyn i sakens 

utvikling. At publikum har innsyn fungerer skjerpende for aktuelle aktører, og er avgjørende 

for at maktovergrep ikke kan skje (Kvam & Røssland 1998: 65). I denne fasen sørget 

Adresseavisen og Aftenposten for at det ble kjent for publikum at rettsapparatet muligens 

hadde begått en feil. Viktigheten av at dette ikke skjules er grunnleggende for demokratiet. 
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Derfor er Adresseavisen og Aftenpostens synliggjøring av saken enormt viktig, selv om de 

ikke er aktive, undersøkende aktører.    

 

 

5.5 Pressens engasjement i tredje fase 
Tredje fase dekker gjenopptakelsen, frifinnelsen og erstatningen. 51 prosent (tabell 5.4) av 

alle artiklene som er skrevet om saken er å finne i denne fasen. Avisenes engasjement har 

altså steget betraktelig i forhold til de to foregående fasene. Adresseavisen publiserer 24 

artikler i denne fasen, mens Trønder-Avisa og Aftenposten har henholdsvis 13 og ti artikler 

hver. VG har som kjent få artikler i denne saken, men to av de fire artiklene avisen har, er å 

finne i denne fasen.  

 

Tre av de fire intervjuende kriminaljournalistene i denne oppgaven nevner ordet kuriøs om 

hva som skal til for at deres avis skal vise interesse for en kriminalsak. Hans Kringstad, 

journalist i VG, sier dette om hvilke nyhetskriterier han ser etter: ”Alvorlighetsgrad først og 

fremst, men også det at en sak har oppsiktsvekkende sider eller - i noen tilfeller - kuriøse 

elementer”.43 Når en sak blir begjært gjenopptatt øker nyhetsverdien, blant annet fordi nåløyet 

frem mot gjenopptakelse er trangt, alvorlighetsgraden av det som muligens har skjedd er stor, 

og det er av offentlig interesse fordi problemstillingen kan gjelde mange mennesker. I tillegg 

anses muligheten for at de dømte faktisk ble uskyldig dømt som relativ stor, 22 av 24 som 

fikk saken sin gjenopptatt i lagmannsretten i perioden 1992-1999 ble frikjent.44 Kriminalitet 

og rettferdighet passer godt inn i en mediedramaturgi, og er åpenbart godt salgsstoff. 

 

Når det er klart at en gjenopptakelse foreligger har avisene noe håndfast å forholde seg til, 

ikke bare en advokats forsøk på gjenopptakelse. Dette vil jeg tro er spesielt viktig for 

Trønder-Avisa, ettersom deres rolle som lokalavis ofte krever at journalistene vil være mer 

forsiktig i dekningen av slike saker, enn det aviser som har større geografisk avstand til stedet 

føler at de må. 

 

 

 

                                                 
43 I e-post intervju 7.7.05 
44 Tallene er hentet fra Ot.prp.nr.70 (2000-2001), pkt 3.3.3 og 3.3.4 
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Påtalemyndigheten som kilde forsvinner 

Den største forskjellen i kildevalg i denne fasen sammenlignet med fase to, er at andelen av 

negative kilder for de dømte, det vil si politi og påtalemyndighet og alle personer som støtter 

deres syn,  er betraktelig mindre i denne fasen (tabell 5.5). I første fase var ikke forsvareren 

representert som den viktigste kilden. Dette ga utslag i flere forhåndsdømmende artikler, der 

det var tydelig at spesielt Adresseavisen ikke balanserte stoffet sitt på en tilfredstillende måte. 

I denne fasen er situasjonen snudd på hodet, og kildevalgene viser igjen at 

kriminaljournalistikken er begivenhetsstyrt. Bjarne Kvam (2002: 125) skriver at ”gjør du deg 

til part i en sak (…) kan du lett gjøre deg inhabil som rapportør på saken. Du kan aldri vite 

hva som blir resultatet når dommerne får sagt sitt endelige ord - uansett hvor sikker du er på at 

tiltalte er skyldig eller uskyldig”. Artikler som antyder skyld eller uskyld skal derfor heller 

ikke forekomme i denne fasen. 

 

Type dekning i tredje fase 

Tabell 5.6. viser at de fleste overskriftene i denne fasen var nøytrale og saksorienterte. Likevel 

er det store forskjeller i hva journalistene i de ulike avisene velger å fokusere på. Den 5.12.01 

har Aftenposen følgende vinkling på overskriften: Kritikk av dommeravhør av femåring, 

mens Trønder-Avisa har denne overskriften samme dag: Femåring fortalte om overgrep. 

Vinklingen viser hva det legges vekt på i saken, og dens fokus kommer til uttrykk i 

overskriften. Den første overskriften fokuserer på kritikken av dommeravhørene, mens den 

andre fokuserer på femåringens forklaring. Denne fokuseringen henger sammen med at første 

ledd i setninger oftest er det som tematiseres i setningen (Hillesund 1994: 59). Hillesund 

(1994:58) påpeker også at ”vinklingen fremviser perspektivet til artikkelforfatteren, og 

kanskje også noe om hensikten til journalisten og avisen”. Om man tar utgangspunkt i dette, 

vil det si at Aftenpostens vinkling taler for at de dømte ble uskyldig dømt, mens Trønder-

Avisa antyder at femåringen snakket sant. Dagen etter er derimot vinklingen i de to avisenes 

overskrift motsatt. Aftenposten skriver i sin overskrift at Lærer overbevist om at 5-åring ble 

sexmisbrukt, mens Trønder-Avisas overskrift er Slakter dommeravhør av fire år gammel 

jente. Avisenes fokus er altså snudd om på. Dette skaper en balanse i fremstillingen, slik at 

saken fremstår som nyansert både for Aftenpostens og Trønder-Avisas lesere. 

 

I tillegg til de nøytrale og saksorienterte vinklede overskriftene, finnes det også overskrifter 

som enten er kritiske til politi og påtalemyndighet, eller som er i favør/disfavør de dømte.  
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Positivt vinklende overskrifter:  

- Incestanklagene konstruert (Trønder-Avisa 12.12.01) 

- Vi ble uskyldig dømt (Adresseavisen 3.12.01) 

- Førskolelærer blandet rollene (Adresseavisen 5.12.01) 

 
Negativt vinklede overskrifter: 

Tilståelse i 10 år gammel incestsak skyldes ”ustabilitet” (Trønder-Avisa 4.12.01) 

 

Ut fra et materiale på 49 artikler i denne fasen utgjør de ladede overskriftene kun fire stykker. 

I tillegg fremstår Trønder-Avisas artikkel fra 5.12.01 der overskriften var Femåring fortalte 

om overgrep ved første øyekast som nøytral og saksorientert, men som tidligere nevnt er det 

ikke alltid like klart når media er forhåndsdømmende eller ikke. I dette tilfellet forandrer 

overskriften karakter om man leser artikkelen i sin helhet. I utgangspunktet oppfatter jeg 

overskriften som at femåringen fortale om overgrep i retten, og at journalisten var et vitne til 

dette. Faktum er at det er en uttalelse fra et vitne som hevder at ”femåringen fortalte om utukt 

mot henne begått av de tiltalte”. Dermed blir overskriften som i utgangspunktet er kategorisert 

som nøytral og saksorientert i virkeligheten en uttalelse i disfavør de siktede/tiltalte/dømte.    

 

Da frifinnelsen er et faktum slås det naturlig nok stort opp, og overskriftene preges av dette: 

Millionerstatninger og - Justismord på løpende bånd (Adresseavisen 15.12.01), Full 

frifinnelse for tidligere incest-dømte (Trønder-Avisa 15.12.01), Frikjent ni år etter 

incestdom (VG 15.12.01), Frifunnet for incest etter flere års soning (Aftenposten 

15.12.01) Like etterpå fokuserer pressen på hvor høy erstatning de frikjente fortjener, og 

sammenligner deres sak med lignende saker som har endt i frifinnelse. 

 

Kriminaljournalistikkens rolle i tredje fase 

Det er tydelig at det tas større forbehold under dekningen av denne rettsaken, enn under 

dekningen av rettsaken i første fase. Samtidig preges perioden i forkant av rettsaken av at det 

sannsynligvis er tid for et oppgjør med tidligere uriktig dommer. Dette skyldes trolig at når en 

sak blir gjenopptatt viser statistikk at sannsynligheten for at denne personen frifinnes er 

relativ stor. Tolkningsrammen saken skrives ut i fra i denne fasen er dermed en helt annen enn 

tidligere.  
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5.6 Oppsummering 
Ut fra den kunnskapen man hadde om barns anatomi på 80- og 90-tallet var det grunn til 

bekymring når sakkyndige hevdet at incest var et stort problem. På bakgrunn av de fakta som 

ble fremlagt, utførte pressen sitt samfunnsoppdrag ved å ta et tilsynelatende stort 

samfunnsproblem på alvor. De fleste overskriftene i de tre fasene i den saken jeg har belyst 

var nøytrale og saksorienterte. En prioritering av politi og påtalemyndighet som kilder i første 

fase førte imidlertid til enkelte overskrifter av forhåndsdømmende karakter. Forsvareren ble 

ikke brukt som den viktigste kilden i noen av artiklene i første fase,  til tross for at det meste 

av dekningen foregikk under rettsaken der begge parter var representert. Dette førte også til at 

avisene i denne undersøkelsen ikke fungerte som en motmakt til politi og påtalemyndighet. 

En av årsakene til dette kan være at medierammen saken ble skrevet i, trolig påvirket valg av 

fokus, kilder og vinkling. Det er ikke grunnlag for å si at denne saken alene utløste en 

mediepanikk, men det er grunn til å tro at oppmerksomheten rundt incest hadde innslag av 

dette.  

 

Videre har vi sett at det kun var to aviser som var aktive i straffesakens andre fase. 

Adresseavisens og Aftenpostens aktivitet skyldes hovedsakelig at det er advokaten som har 

kommet frem til nye bevis i saken, ingenting blir avslørt på avisenes initiativ. Man kan derfor 

konkludere med at ingen av avisene i denne undersøkelsen bidro aktivt til at saken ble 

gjenopptatt, men de to nevnte avisene fungerte like fullt som en viktig arena der tvilen ved en 

alvorlig domfellelse ble belyst.  

  

Avisenes engasjement økte i tredje fase, noe som ikke er unaturlig sett i lys av sakens 

nyhetsverdi ved gjenopptakelse. Avisene fremstår også som mer saksorienterte og nøytrale i 

denne fasen enn de gjorde tidligere. Både valg av kilder og vinklingen i overskriftene er mer 

balanserte.  

 

Det forekom heller ingen klandreverdig identifisering av de tiltalte i denne saken. Ingen av 

avisene bruker identifiserende vignett, og de tiltalte refereres hovedsakelig til ”tre menn fra 

Nord-Trøndelag” . Det er grunn til å tro at innbyggerne i denne bygda visste hvem de 

involverte var, men dette er naturlig på et så lite sted. Omtalen dannet ikke grunnlag for at 

Norges befolkning for øvrig kunne identifisere tiltalte eller fornærmede.  
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6. Utførte pressen sitt kritiske oppdrag? 
Det er stor grunn til å tro at når media og politiet får sammenfallende interesser, det vil si et 

ønske om at den skyldige blir tatt, kan dette føre til at pressen mer eller mindre fremstår som 

et talerør for politiet og påtalemyndigheten, selv om dette ikke bevisst er medienes intensjon.  

 

I en kriminalsaks første fase er det naturlig at politiet er en sentral kilde, og tidlig i en fase er 

de ofte også eneste kilde. I Minde-saken og incestsaken har avhengigheten til politi og 

påtalemyndighet som kilder ført til forhåndsdømmende overskrifter. I Minde-drapet er 

forhåndsdømmingen et resultat av ukritisk gjengivelse av polititeorier, hvor spesielt 

Bergensavisen i for liten grad satte spørsmålstegn ved disse. I incestsaken følger ikke pressen 

etterforskningen, omtalen av saken begynner så vidt i forkant av rettsaken. Dette betyr at 

pressen til en viss grad er avhengig av rettens program for dagen når de skal velge fokus. 

Dette kan naturlig nok føre til at når det er påtalemyndighetens dag i retten reflekteres dette i 

nyhetssaken fra retten, mens det en annen dag fokuseres på forsvareren. Under dekningen av 

rettsaken i incestsaken, er det derimot ingen av avisene som prioriterer forsvareren som kilde 

fremfor politi og påtalemyndighet, selv på dager der forsvaret hadde ”sin” dag. Dette 

resulterer i at spesielt Adresseavisen er konstaterende i forhold til skyldspørsmålet i flere av 

avisens overskrifter. 

 

I alle kriminalsaker er det viktig at journalisten ikke gjør seg til part i en sak på en 

kritikkverdig eller uetisk måte. Dette krever først og fremst et bredt kildetilfang, samtidig som 

journalisten må være klar over at enhver som uttaler seg til media som oftest har en hensikt 

med dette. Ettersom den viktigste kilden blir kategorisert etter prinsippet om fallende 

viktighet, er det trolig at journalisten anså forsvarerne i incestssaken som en mindre viktig 

kilde gjennom hele rettsaken. På den annen side støttet pressen seg ikke bare til politiet og 

påtalemyndigheten i denne saken, men i stor grad til de sakkyndige som kilder i incestsakens 

første fase. Ut fra den kunnskapen man hadde på den tiden rettsaken foregikk, fremsto de 

sakkyndiges undersøkelser og vitnemål som riktige og troverdige. Dette førte til at det 

tilsynelatende var liten tvil om at de tiltalte hadde utført den handlingen de var tiltalt for. Det 

pressen derimot feilet på, var at informasjonen i enkelte tilfeller ikke ble presentert på en 

anstendig måte. En årsak til dette kan være at kildevalget også ble påvirket av journalistens 

tolkningsrammer. Slike tolkningsrammer er ofte et resultat av kontakt og forhandling med 

kilder av ulike typer. Resultatene i denne undersøkelsen bekrefter Allerns (2001: 221) 
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undersøkelse om at politiet ofte representerer de autoritative tolkningsrammene når det gjelder 

kriminalitet.  

 

Man skal være forsiktig med å konstatere at avisenes dekning av de to sakene i den første 

fasen gikk på de tiltaltes rettssikkerhet løs, og dermed økte faren for justismord. En stor 

overvekt av vinklingen i overskriftene forholdt seg nøytral og saksorientert i begge saker. 

Men det ligger en ubalanse i at det åpenbart vinkles til de tiltaltes ulempe i de tilfellene man 

tar et standpunkt i saken i denne fasen. I den første fasen er det derfor snakk om i hvilken grad 

man kan si at pressen oppfyller sitt selvutnevnte ideal om å være en kritisk motmakt til 

myndighetene, i den hensikt å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra disse. Basert på 

overskriftens vinkling kan man fastslå at pressen i liten grad fungerer som en motmakt til 

politi og påtalemyndighet i sakenes første fase. Samtidig kan ikke pressedekningen 

undervurderes. Medienes søkelys kan også føre til et press på politi og påtalemakt i positiv 

forstand, fordi offentlig publisering trolig fører til en ekstra arbeidsinnsats, samt en 

kvalitetssikring av deres arbeid. Med andre ord er åpenhet garantien for en god sikring av 

rettssikkerheten. Samtidig ligger utfordringen i å finne et balansepunkt som både tar hensyn 

til etterforskningen og de involvertes rettssikkerhet, uten at dette går på bekostning av ytrings- 

og informasjonsfriheten.   

 

Ingen aktiv aktør 

I justismordsakenes andre fase var undersøkelsens hensikt først og fremst å kartlegge 

omfanget av avisenes engasjement i forhold til de to øvrige fasene. Bakgrunnen for dette er at 

fase to er en mellomfase, der den åpenbare nyhetsbærende hendelsen som en kriminell 

handling eller en rettssak er, ikke er til stede. En kartlegging av pressens engasjement ville 

derfor synliggjøre om pressen som institusjon var en aktiv aktør i kampen for en 

gjenopptakelse, eller om dette var opp til enkeltpersoner å jobbe for. Den kvantitative 

undersøkelsen viser at avisenes engasjementet i Minde-drapet synker betraktelig i denne 

fasen. Som tidligere nevnt kan dette skyldes at de mediedramaturgiske momentene som 

gjorde seg gjeldene i første fase, ikke lenger er til stede i like stor grad. I incestsaken økte  

engasjementet noe, men dette gjaldt ikke alle avisene i undersøkelsen. En kvalitativ vurdering 

av artiklene resulterte også i at det ikke var grunnlag for å si at avisene opptrådte som en 

undersøkende eller etterforskende aktør i denne fasen.  
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Til tross for at ingen av avisene fremsto som en aktiv aktør, mener jeg enkelte aviser fremsto 

som en viktig arena for informasjonsformidling. Spesielt Bergensavisens og Adresseavisens 

grundige omtale av sakenes utvikling gjorde at saken ble holdt ”varm” i nyhetsbildet. Det er 

grunn til å tro at publisiteten av sakenes utvikling var av betydning for utfallet av sakene, 

ettersom vi har sett at forsvarerne benyttet den posisjonen de var i til fulle. Sagt med Bjarne 

Kvams ord: ”Slaget står ikke bare i avhørslokalene og rettsmøtene, men også i pressen” 

(2002: 138). Denne oppgavens case-studier er valgt ut fra at de dømte nå er frikjent av 

rettsapparatet, og at sakene med rette omtales som justismord. Likevel er det ikke vanskelig å 

forstå at pårørende i Minde-drapet og offeret i incestsaken kan oppleve mediedekningen i 

denne fasen som belastende. Om det er grunnlag for å si at mulige gjerningsmenn har en 

bedre rettsikkerhet en mulig ofre, er en annen diskusjon. Likevel er det viktig å være klar over 

at en sak alltid har flere sider. Om man ser den andre fasen under ett, avveies hensynet til en 

balansert informasjonsformidling bedre i denne fasen enn i første fase. 

 

I andre fase var det enkelte aviser som valgte å ikke publisere noe stoff, eller som i svært liten 

grad gjorde det. Eksempelvis viste VG i Minde-drapet et betydelig engasjement i den første 

fasen, mot kun to artikler i den andre fasen. Også Aftenpostens omfang av artikler ble 

redusert fra ti til én artikkel fra første til andre fase i Minde-saken, men Trønder-Avisa og VG 

ikke hadde noen artikler i incestsakens andre fase i det hele tatt. Et nærliggende spørsmål er 

om pressens lave og ikke-eksisterende engasjement kan være å forsømme journalistikkens 

kritiske oppdrag. På generelt grunnlag kan man si at åpenhet er den beste rettssikkerheten et 

samfunn kan ha, og at medienes blikk på hva myndighetene foretar seg er en forutsetning for 

et velfungerende demokrati. Det er vanskelig å fastslå om enkeltavisers manglende 

engasjement i mellomfasen har noe å si for enkeltsakers utfall. Derimot er det grunn til å tro at 

dersom ingen av avisene hadde skrevet om utviklingen i en sak de tidligere hadde omtalt, ville 

dette være å forsømme det kritiske oppdraget på et mer alvorlig nivå enn at enkelte aviser 

velger å ikke gjøre det. 

 

I sakenes tredje og siste fase er selve gjenopptakelsen i fokus. Det faktum at saken faktisk har 

blitt gjenopptatt har en stor nyhetsverdi i seg selv, og dette gjenspeiles i at dekningen øker i 

forhold til den andre fasen i begge sakene. I tillegg forholder dekningen seg samlet sett som 

mer nøytral enn tidligere, men også i denne fasen som en passiv informasjonsformidler 

fremfor en aktiv og kritisk aktør. 
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Kildetilfanget 

Hvor mange kilder som benyttes i hver artikkel, kan gi en pekepinn på om forutsetningen for 

god journalistikk er til stede. Denne undersøkelsen viser at man ikke kan dra en slutning om 

at aviser med en løssalgsprofil har et dårligere kildemateriale enn aviser med en annen profil. 

Dermed finnes det heller ikke grunnlag for å si at enkildejournalistikk er grunnen til at 

løssalgsavisene ofte spiller på det dramatiske eller sensasjonelle i en sak i større grad enn 

andre aviser. Det er større grunn til å tro at det er en avis’ markedsposisjon og avhengighet av 

salg, det vil si kommersielle nyhetskriterier, som spiller inn når en avis søker det spektakulære 

framfor det saklige. Som tidligere nevnt er enkildejournalistikk heller ikke ensbetydende med 

slett journalistikk, men en artikkel med flere kilder vil trolig ha et bedre utgangspunkt for 

journalistikk av god kvalitet fremfor en artikkel som kun baserer seg på én kilde.  

 

Medierammer 

Resultatene av denne undersøkelsen viser at det ikke er grunnlag for å si at dekningen av de to 

sakene utløste en mediepanikk, fordi disse enkeltsakene trolig ikke fikk en overdreven 

oppmerksomhet i forhold til kriminalitetens alvorlighetsgrad. Derimot er det grunn til å tro at 

tolkningsrammene, eller medierammene, sakene ble plassert i påvirket dekningen og 

publikums forståelse av de to kriminalsakene. Avisene fulgte i begge sakene de normene og 

etablerte tolkningsrammene som ble forventet i de ulike fasene. Totalt sett resulterte dette i at 

det ble stilt få kritiske spørsmål som rokket ved de etablerte tolkningsrammene, noe som 

medførte at pressen ikke fremsto som en kritisk aktør, men heller som en viktig 

informasjonsformidler.  

 

Et sterkt personvern 

Kriminaljournalistikken er en del av den løpende nyhetsjournalistikken og er i større grad 

avhengig av at noe skjer enn innenfor andre journalistiske stofformråder. Som et resultat av 

nyhetssjangerens vesen har vi i begge sakene sett at mediedramaturgi og tolkningsrammer 

trolig spiller en rolle i hvordan, og i hvilken grad, de to sakene har blitt dekket. Når pressen er 

en sentral aktør i en kriminalsak reiser dette en rekke spørsmål om hvordan saken skal dekkes. 

Det ligger en pressetisk spenning i forholdet mellom ytringsfriheten og personvernet hvor 

journalistens oppgave er å balansere dette på en tilfredstillende måte. I denne oppgavens 

materiale er det ikke grunn til å si at personvernet til de involverte måtte vike for 

ytringsfriheten, f. eks på grunn av identifiserende omtale av de siktede/tiltalte. De ulike 

avisene bruker relativ lik beskrivelse av de påståtte gjerningsmennene, dette hindrer publikum 

 102



 

i å kunne sette sammen informasjon fra forskjellige aviser, som igjen kunne ha ført til et 

identifiserende bilde av hvem den siktede/tiltalte var.    

 

Det presseetiske nivået i norsk presse  

Statistikk fra Pressens Faglige Utvalg,45 viser at utvalget i årene fra 1998 til 2005 i 

gjennomsnitt mottok ca. 220 klager. Av disse resulterte ca. 50 årlig i ”fellende” uttalelser fra 

PFU, og ca ni uttalelser med ”kritikk”. Med tanke på hvor store mengder informasjon 

nyhetsmediene i Norge produserer årlig, er dette totalt sett ikke et høyt tall. Informasjon 

gjennom pressen er vår viktigste kommunikasjonskanal og vår viktigste rettsikkerhetsgaranti. 

PFUs tall viser at norsk presse stort sett overholder de presseetiske retningslinjene som er 

nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Men det er viktig å huske på at det er pressen og dens 

utvalgte representanter som behandler klagesakene. I tillegg blir Vær Varsom-plakatens første 

del, som omfatter idealer, sjelden eller aldri vurdert direkte av PFU. Det er mer håndverket i 

enkeltartikler, det som er nedfelt i plakatens øvrige avsnitt del, som blir vurdert. 

Undersøkelsen av de to justismordsakene har vist at dekningen på noen områder kunne vist 

større forbehold og reist flere kritiske spørsmål underveis. Man kan likevel ikke si at pressens 

dekning direkte førte til justismord, fordi de hovedsakelig fremstår som en passiv 

informasjonsformidler. På den annen side kan man ikke vite om utfallet av den første 

rettsrunden ville ha blitt et annet om pressen hadde opptrådt som en aktiv aktør. 

 

 

6.1 Undersøkelsens gyldighet 
Undersøkelsens validitet, det vil si gyldighet, er som tidligere nevnt avhengig av relevansen 

av data og analyse i forhold til problemstillingen. I denne oppgaven betyr det at de metodiske 

tilnærmingsmåtene jeg har benyttet meg av skal gi svar på  problemstillingen: Hvordan har 

pressen ivaretatt ideen om et kritisk oppdrag i dekningen av to saker som viste seg å være 

justismord?  

 

Graden av oppgavens gyldighet måles opp mot to begreper; reliabilitet og definisjonsmessig 

validitet. Oppgavens reliabilitet knytter seg først og fremst til den kvantitative analysenes 

pålitelighet, det vil si kvaliteten på innsamlingen, bearbeidingen og analysen av data. Som 

nevnt i metodekapitelet er det viktig å være oppmerksom på mulige feilkilder får å unngå lav 
                                                 
45 http://www.presse.no/Klagestatistikk%202005.htm  (Lesedato 10.4.2006) 
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reliabilitet. I metodekapitelet har jeg gjort rede for de feilkilder jeg mener finnes. Så lenge 

man er klar over disse, og hva de innebærer, mener jeg at reliabiliteten i denne undersøkelsen 

er relativ høy. Graden av den definisjonsmessige validiteten knyttes opp mot hvor godt vi 

greier å fange de begrepene vi har på det teoretiske nivået i innsamlingen og analysen av 

empiriske data. Vurderingen ligger derfor i om oppgaven totalt sett målte det den siktet mot å 

måle, og om undersøkelsen er troverdig. Jeg mener undersøkelsen har en relativ høy 

definisjonsmessig validitet i forhold dekningen av de to sakene. Dette begrunnes i at jeg som 

nevnt, tar forbehold om mulige feilkilder i den kvantitative undersøkelsen, og at den 

kvantitative undersøkelsen sammen med kvalitative intervjuer, dannet et godt grunnlag for 

kvalitative vurderinger i forhold til hva jeg ønsket svar på. 

 

 

6.2 Justismordkommisjonens virke og ny forskning 
Justismordkommisjonens virke er viktig, men den fjerner ikke behovet for  å kontrollere de 

ulike statsmaktenes virksomhet. Det er imidlertid en åpenbar fordel at det ikke lenger er den 

samme domstolen som opprinnelig dømte som skal vurdere gjenopptakelse.  

 

I straffesaken mot Ali Pourin Mohammad var oppfatningen om tidspunktet for mordet en 

medvirkende årsak til han ble dømt. Sakkyndiges konklusjoner rundt drapstidspunktet 

resulterte i at den dreptes ektemann raskt ble sjekket ut av saken. I gjenopptakelsessaken ble 

det av andre sakkyndige reist spørsmål nettopp ved dødstidspunktet. Dette førte til at det ikke 

var mulig å utelukke at andre personer hadde begått drapet. I følge en artikkel i Aftenpostens 

fredagsmagasin fra 10.3.06 må politiet i dag forholde seg til en usikkerhet i forbindelse med 

tidspunktet for når døden inntraff på pluss/minus tre timer. Avisen skriver at i fremtiden kan 

et ”nytt bærbart analyseapparat komme til å revolusjonere deler av rettsmedisinen og forbedre 

rettsikkerheten”. Den samme artikkelen viser til en undersøkelse som viser at feil i 

rettsmedisinske undersøkelser er en medvirkende årsak i 63 prosent av tilfellene der folk blir 

uskyldig dømt. Med tanke på medias bruk av eksperter som autoritative kilder vil ny 

teknologi kanskje kunne føre til at mediene med større sikkerhet kan stole på rettsekspertens 

opplysninger.  

 
Uansett hvor god en teknologi fremstår å være vil imidlertid kriminalsaker til syvende og sist 

baseres på menneskelige vurderinger. Rettsikkerheten vil styrkes av kritisk granskende 

nyhetsmedier.  
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