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Sammendrag 
Denne masteroppgaven handler om true crime-serier og seeropplevelsen av disse. De siste 

årene har true crime-sjangeren opplevd ny popularitet og det har forekommet en fremvekst i 

produksjonen av slike tekster. Uhyggelig formidlede historier om feilaktige dommer, triste 

skjebner og kritikk av det amerikanske rettssystemet ryster og engasjerer en hel verden. For 

mange startet den nye fascinasjonen for sjangeren med podcasten Serial fra 2014, tett etter-

fulgt av TV-serien The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst fra 2015. Lignende 

produksjoner, som Making a Murderer (2015), O.J.: Made in America (2016) og The 

Keepers (2017), har fortsatt å engasjere og fascinere et stort publikum. Dette er utgangs-

punktet for denne oppgaven, som undersøker oppblomstringen i lys av serienes særegne 

kvaliteter og hvordan disse engasjerer publikum. Gjennom to case-studier, av The Jinx og 

Making a Murderer, aktiveres sjangerteori og fortelleteori for å svare på hvordan seriene 

appellerer til publikum. I tre kapitler analyseres og diskuteres utvalgte aspekter ved seriene 

som kan forklare deres popularitet – som hvordan det inkorporeres tradisjonelle krim-

elementer for å skape spenning og mystikk, hvordan dokumentarsjangeren opererer gjennom 

en tydelig retorikk og stemme, og hvordan virkemidler fra fjernsynsserieformatet kan påvirke 

seeropplevelsen. Sjangeroppblomstringen blir også diskutert i lys av medielandskapet seriene 

er vokst frem i, og hvordan dagens fjernsynslandskap og den digitale konteksten kan påvirke 

serienes popularitet.  
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Abstract 
The topic of this MA thesis is True Crime series and their viewing experience. In recent 

years, the True Crime genre has seen a new popularity and there has been a rise in the 

production of such texts. Shocking stories of wrongful convictions, shattered lives as well as 

criticism of the American justice system, shake and engage an entire world. For a lot of 

people the new fascination with the genre begun with the podcast Serial from 2014, closely 

followed by the TV-series The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (2015). Similar 

productions, such as Making a Murderer (2015), O.J.: Made in America (2016) and The 

Keepers (2017), have continued to engage and fascinate a large audience. This forms the 

starting point for this thesis, which examines the rise of the genre in light of the defining 

qualities of these series and how they engage the audience. Through two case studies, The 

Jinx and Making a Murderer, Genre Theory and Narrative Theory are employed to discuss 

the series’ appeal to its audience. In three chapters, chosen aspects from the series are 

analyzed and discussed in order to explain their popularity – e.g. how they incorporate 

traditional crime elements to create suspense and mystery, how the documentary genre 

employs rhetoric and voice, and how narrative techniques from the television series format 

might affect the viewing experience. The resurgence of the genre is also evaluated in the 

relation to the wider media landscape from which they arose, for instance how modern 

television formats and digital contexts may have contributed to the popularity of the series. 
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INNLEDNING 
 

 

Julen 2015 ble jeg oppslukt av Netflix’ splitter nye true crime-serie Making a Murderer.  

Jeg hadde ingen forventninger til hva som skulle møte meg utover trailerens innhold, men 

endte med å bruke store deler av juleferien klistret foran skjermen. Den forferdelige historien 

om en mann fra Wisconsin som først ble feilaktig fengslet i 18 år, for igjen å bli mistenkt og 

dømt for mordet på en kvinne, rystet meg. Jeg googlet serien og fant en rekke artikler og 

anmeldelser om den. Reaksjoner og synspunkter gikk dessuten viralt på sosiale medier. Vel 

hjemme fra ferie viste det seg at flere av vennene mine også hadde brukt julen på denne 

serien, noe som førte til engasjerte diskusjoner i vennegjengen. Selv ble jeg så opptatt av 

serien at jeg skrev bacheloroppgave om den påfølgende semester.  

Våren 2017 dro jeg på Københavns årlige dokumentarfilmfestival CPH:DOX for å 

delta på konferansen «Serialized»1. Dokumentarfilmentusiast Thom Powers ledet 

konferansen som skulle utforske seriekonseptet fra ulike perspektiver, først og fremst med 

utgangspunkt i true crime-sjangeren. Med utviklingen av «kvalitetsserier» som bakteppe, 

argumenterte Powers for at publikum har fått en ny appetitt for også dokumentarer i 

langformat, og at true crime-sjangeren er i full fremmarsj i medielandskapet. De seneste 

årene har true crime-sjangeren nemlig «tatt av» verden over: historier om uhyggelige mord, 

feilaktige dommer, triste skjebner og kritikk av blant annet det amerikanske rettssystemet, 

engasjerer en hel verden. Den nye fascinasjonen for true crime startet for mange med 

podcasten Serial av Sarah Koenig fra 2014, videre fulgte HBOs The Jinx: The Life and 

Deaths of Robert Durst fra 2015, og senere samme år slapp Netflix Making a Murderer. 

Siden har nye produksjoner til sjangeren tikket inn på løpende bånd, som O.J.: Made in 

America (ESPN 2016), Amanda Knox (Netflix 2016) og The Keepers (Netflix 2017). 

Dette er utgangspunktet for mitt ønske om å finne ut av hvorfor moderne true crime-

fortellinger har truffet så mange, så sterkt. Denne masteravhandlingen skal handle om true 

crime-serier og seeropplevelsen av disse. Mer spesifikt undersøker jeg true crime-seriene 

Making a Murderer og The Jinx, i lys av tekstene i seg selv og av medielandskapet disse 

seriene vokste frem i.   

                                                
1Lenke til festival og arrangement: https://cphdox.dk/ 
 https://billetto.dk/da/e/cph-conference-serialized-billetter-176994   
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1. Problemstilling 
Formålet med oppgaven er å prøve å finne et svar på problemstillingen:  

Hvilke særegne kvaliteter ved tekstene kan forklare true crime-serienes oppblomstring? 

Jeg mener dette er et interessant og relevant spørsmål i lys av populariteten true crime-serier 

har opplevd de seneste årene. True crime har i lengre tid vært en populær litterær sjanger, 

særlig i USA, men det er først i nyere tid sjangeren har fått en oppblomstring i TV-formatet. 

Her undersøkes årsakene i lys av tekstenes særegne kvaliteter, som jeg mener kan bidra til en 

økt forståelse for deres attraksjonskraft. Det er min påstand at oppblomstringen av true crime-

serier kan forstås som en kulminasjon av tre ulike tendenser innenfor fjernsyn og film: 

konseptet om «kvalitetsserier», dokumentaren og krimsjangeren. Et sentralt argument er 

videre at true crime-seriene bygger på etablerte konvensjoner innenfor true crime-sjangeren, 

og at det digitale medielandskapet seriene er sentralt for en forståelse av denne 

oppblomstringen. For å svare på den overordnede problemstillingen, benytter jeg meg av tre 

underspørsmål:  

 

1. Hvilke appellerende egenskaper har krimsjangeren, dokumentaren og kvalitetsserier? 

2. Hvilke virkemidler bruker true crime-seriene for å engasjere publikum?  

3. Kan vi finne en sammenheng mellom true crime-serienes popularitet og dagens 
medielandskap?  
 

I kapittel 1 forsøker jeg å svare på det første underspørsmålet ved å trekke frem sentrale 

teorier fra de tre retningene som jeg mener kan relateres til true crime-serier. Dette kapittelet 

utgjør oppgavens teoretiske grunnlag. Kapittel 2 og 3 dedikeres til å svare på det andre 

underspørsmålet, gjennom to case-studier. Her foretar jeg en tekstanalyse av de utvalgte true 

crime-seriene, og forsøker å trekke frem sentrale egenskaper fra dokumentaren, krim-

sjangeren og kvalitetsserier som kan være med på å forklare hvilke virkemidler som kan 

engasjere publikum. I kapittel 4 vender jeg blikket mot det siste underspørsmålet, og 

diskuterer analysefunnene opp mot utvalgte tendenser i dagens medielandskap. Oppgaven 

blir dermed tredelt, og undersøker true crime-serier på makronivå i kapittel 1, på mikronivå i 

kapittel 2 og 3, og beveger seg igjen ut til et makroperspektiv i kapittel 4. Ved at teori, tekst 

og medier spiller sammen som tre underspørsmål håper jeg å kunne svare på den overordnede 

problemstillingen. Denne formuleringen krever imidlertid noen kommentarer. Først er det 

nødvendig med en utdypning av hvordan jeg forstår begrepet «true crime-serier» i denne 

oppgaven.  
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2. True crime-serier 
I denne oppgaven betrakter jeg «true crime» som en sjanger, og «true crime-serier» som et 

bestemt format sjangeren kan bli fortalt gjennom. True crime er en veletablert sjanger i 

populærkulturen – og strekker seg langt tilbake i tid og på tvers av medier som ukeblader, 

litteratur, film, TV og internett. Jean Murleys omfattende studie av sjangeren, The rise of true 

crime: Twentieth Century Murder and American Popular Culture (2008), vil derfor være et 

sentralt referansepunkt i denne oppgaven. Murley definerer sjangeren slik: «(...)a murder 

narrative whose truth-claims are unchallenged by its audience and taken as ‘real’, and whose 

producers deploy a widely used set of narrative conventions and strategies» (Murley 2008, 

13).   

Problemstillingen antyder imidlertid også en «oppblomstring» - altså at sjangeren har 

opplevd ny popularitet. True crime-serier, slik jeg forstår betegnelsen i denne oppgaven, er 

nemlig et relativt nytt fenomen. Jeg definerer dette som fjernsynskriminalfortellinger i 

dokumentarform der handlingen strekker seg over flere episoder2. Stella Bruzzi (2016) 

undersøker også det hun beskriver som «the current documentary obsession with true crime 

stories» og argumenterer for at den heterogene rekken av individuelle tekster som har vokst 

frem de seneste årene kan utgjøre en løs sjanger (Bruzzi 2016, 249). Her trekker hun frem 

The Staircase (2004) – et åtte-episoders TV-serie som følger den høyprofilerte rettssaken til 

forfatteren Michael Peterson som ble beskyldt, og til sist også dømt, for å ha myrdet sin kone 

– som sjangerens «grunnstein». De ulike tekstene Bruzzi analyserer – som The Jinx (2015), 

Making a Murderer (2015) og Serial (2014), kjennetegnes av et fokus på kriminalitet, 

etterforskning og rettsprosesser - selv om dette formidles gjennom ulike teknikker og medier 

(Bruzzi 2016, 250). I likhet med Bruzzi, mener også jeg at moderne true crime-serier kan 

betraktes som en slags egen sjanger i seg selv – eller mer presist som en forlengelse og 

videreutvikling av true crime-sjangeren. Der Bruzzi inkluderer true crime-fortellinger som 

TV-serier, dokumentarfilmer og podcaster for å illustrere dette, vil jeg i denne oppgaven 

konsentrere meg om true crime slik det fremkommer i min definisjon ovenfor. På tross av at 

sjangeroppblomstringen strekker seg på tvers av medieplattformer – særlig har true crime-

podcaster opplevd et enormt oppsving etter Sarah Koenigs Serial fra 2014 – vil denne 

oppgaven basere seg på de to TV-seriene The Jinx (2015) og Making a Murderer (2015).  

Ved å holde meg til ett medium, vil jeg enklere kunne fokusere på og fordype meg i 

de mediespesifikke tendensene som utgjør sjangerens appell. I sin bok om fjernsynssjangre, 

                                                
2 Min definisjon 
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Genre and Television (2004), argumenterer Jason Mittell for at fjernsynssjangre trenger en 

mediespesifikk teori og betrakter TV-sjangre som kulturelle kategorier. Mittell mener 

forståelsen må bevege seg utover selve teksten, og ta høyde for hvordan sjangeren opererer 

gjennom forskjellige sfærer som utgjør mediet – som industri, tekst, publikum, kritikere og 

historisk kontekst (Mittell 2004, xiv). I likhet med Mittell, mener jeg en forståelse av true 

crime-seriene blir mer fruktbar om jeg tar høyde for mediets bestemte kvaliteter, og ikke bare 

overfører sjangerdefinisjoner fra ett medium til et annet. Samtidig er mediedistinksjonene 

blitt mer utydelige med teknologi som DVD og strømmetjenester, og hva som innebærer 

«TV» er ikke lenger en fast kategori. Mittell fremmer dessuten også hvordan sjanger er noe 

som blir til gjennom diskursiv bruk - både av publikum, fjernsynsindustrien og andre 

kulturelle praksiser - og derfor er noe som hele tiden transformeres og forvandles (Mittell 

2004, 23-25). Det kan argumenteres for at true crime-sjangeren brukes om noe annet i dag 

enn tidligere, og grunnet medielandskapets utvikling kan sjangeren også ha en annen 

funksjon. Derfor mener jeg en analyse av true crime-serier trenger en slik pragmatisk 

sjangertilnærming som nettopp tar høyde for denne dynamikken.  

 

3. Metode, analysestrategi og teori 
For å svare på problemstillingen vil oppgaven ha en tekstanalytisk tilnærming med et 

teoretisk perspektiv. Jeg betrakter tekstanalyse som hensiktsmessig da målet handler om å 

forstå, og ikke bare beskrive - i tråd med den humanistiske forskningen. Humaniora bruker 

forståelse som fortolkning, og betrakter både mennesket og dets produkter som bærere av 

mening. Menneskelige handlinger og andre produkter blir objekt for en særlig type forståelse 

- fortolkning. Alle menneskelige fenomener og produkter av menneskelige handlinger 

betraktes i analogi med tekster, og all forståelse i analogi med fortolkningen av tekster 

(Collin og Køppe 2014, 31-32). I tråd med Collin og Køppes beskrivelse av den humanistiske 

vitenskapen, vil også denne oppgaven forsøke å forstå fenomenet true crime-serier gjennom 

fortolkning.  

Tekstanalyse har ingen typisk «metode» slik som samfunnsvitenskapelige kvalitative 

og kvantitative metoder som inneholder etablerte normer og regler, men kan snarere 

beskrives som en aktivitet som følger visse prinsipper eller konvensjoner. Metoden min 

defineres videre ut i fra de spørsmålene jeg ønsker å stille – som handler om true crime-

serienes appell – og ut i fra disse spørsmålene settes analysen i spill.  
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Jeg skrev også at tekstanalysen vil ha et teoretisk perspektiv. Litteraturen er valgt på 

bakgrunn av påstanden om at true crime-serier kan forstås som en kulminasjon av 

dokumentar, krim og kvalitetsserier. Sentrale teorier fra de tre retningene vil derfor utgjøre 

oppgavens teoretiske grunnlag. Forskningen i denne oppgaven sentreres rundt fjernsyns-

landskapet, dokumentaren og krimsjangeren i USA, da analyseobjektene i denne studien er 

amerikanske. Muligens kunne undersøkelsen også blitt anvendt på bredere, globale 

eksempler – vi ser lignende tendenser i Norge med for eksempel podcasten Uløst (2015) om 

Birgitte Tengs-saken, som også skal bli TV-serie, NRK og VGs samarbeid om en kommende 

true crime-serie om Orderud-saken3, og stadig flere podcaster om kriminalsaker som Purk 

eller skurk (2017)4 om Erik Jensen-saken eller Ubåtsaken (2018)5 – men jeg har valgt å holde 

meg til amerikanske true crime-serier for begrensning og fokus i oppgaven.  

Jeg anvender først og fremst sjangerteori og fortelleteori i mine analyser. Sjangerteori 

er valgt for å finne egenskaper og virkemidler som kan beskrive og utdype den moderne true 

crime-sjangeren. Fortelleteorien er en kombinasjon av ulike perspektiver som både handler 

om kommunikasjon, altså hva tekstene forteller oss, og kognitiv teori - hvordan tekstene 

aktiverer tilskueren. Kombinasjonen av sjangerteori og fortelleteori snakker tydelig til 

underspørsmålet om engasjement, som er det jeg ser etter i mine analyser.  

Jeg henter teori om krimsjangeren fra Sue Turnbulls bok om TV-krim, The TV Crime 

Drama (2014). Den teoretiske delen om krimsjangeren inkluderer også Jean Murleys bok, 

The rise of true crime: Twentieth Century Murder and American Popular Culture (2008), for 

å belyse sentrale etablerte konvensjoner og tendenser innenfor sjangeren. Denne teorien er 

inkludert som en del av krimteorien da Murley både baserer seg på fiktive og dokumentariske 

krimfortellinger, og fordi de to sjangrene er så tett sammensveiset, noe teorien vil illustrere.   

Dokumentarfilmteorien består i hovedsak av Bill Nichols’ Introduction to 

Documentary (2010) og Carl Plantingas Rhetoric and Representation in Non-fiction Film 

(1997), som er to av de mest innflytelsesrike teoretikerne om dokumentarfilm innen 

akademia. Dokumentarhistorie hentes fra boken A New History of Documentary Film 

(McLane 2012) og Documentary: Witness and Self-revelation (2012) av John Ellis. For teori 

om TV-dokumentaren baserer jeg meg på teorier fra bøkene An Introduction to Television 

Documentary: Confronting Reality (Kilborn og Izod 1997), The Television Genre Book (Glen 

Creeber 2001) og Contemporary Documentary (Marcus og Kara 2016).  

                                                
3 Les om de kommende norske true crime-seriene her: http://www.klassekampen.no/article/20180428/ARTICLE/180429965 
4 Hør Purk eller skurk her: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/purk-eller-skurk-1.13282678 
5 Hør Ubåtsaken her: https://radio.nrk.no/podcast/ubaatsaken/nrkno-poddkast-26586-133618-07032018020300	
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For teori om «kvalitetsserier» baserer jeg meg først og fremst på Erlend Laviks bok 

TV-serier: «The Wire» og den tredje gullalderen (2014) og hans beskrivelser av det 

amerikanske fjernsynslandskapet, og Jason Mittells Complex TV: The Poetics of 

Contemporary Television Storytelling (2015) for en forståelse av hva begrepet kan innebære.  

Teorier fra disse bøkene vil gjennomsyre analysene og diskusjonene oppgaven 

igjennom. Utover disse, anvender jeg også teori fra andre artikler og bøker, særlig frem-

tredende Engaging Characters (1995) av Murray Smith, «Binge-watching: Video-on-

demand, quality TV and mainstreaming fandom» (Mareike Jenner 2016) og «A Transmedia 

Topology of Making a Murderer» (Hook et al. 2016).  

I anvendelsen av teorien på tekstanalysen av de to true crime-seriene, er jeg 

oppmerksom på tekstenes og medienes betydning for å unngå det Liv Hausken kaller 

«tekstblindhet» og «medieblindhet». Hausken beskriver de mest påfallende utslagene av 

tekstblindhet er studier som pretenderer å drive med tekstanalyse, men som overser 

analyseobjektets tekstlige forhold. Dette er for eksempel analyser som glemmer betydningen 

sjanger, diskurstype og lignende, kan ha for forståelsen av det som analyseres (Hausken 

2000, 106). I analysen av Making a Murderer og The Jinx er det altså essensielt at jeg for 

eksempel husker forskjellen på fiksjon og dokumentar – og hva dette kan bety for 

seeropplevelsen. I forlengelse av tekstblindhet, handler medieblindhet om å overse det 

bestemte mediets særegne kvaliteter, at man ganske enkelt neglisjerer at mediet i seg selv 

spiller en rolle (Hausken 2000, 101). I den teoretiske tilnærmingen til analysen vil jeg 

anvende teori fra forskjellige medier, sjangre og tekster, men hele tiden være oppmerksom på 

de tekstlige og mediespesifikke forholdene til mine analyseobjekter.   

 

4. Utforming av analyse  
Mine to analyseobjekter er altså Making a Murderer (2015) og The Jinx (2015). Her er det 

nødvendig å presisere at mine analyser ikke vil være uttømmende, på grunn av oppgavens 

begrensede omfang, og jeg vil først og fremst trekke frem aspekter jeg mener er sentrale for 

en forståelse av serienes appell. Teori fra dokumentar, krim og kvalitetsserier vil spille 

sammen i analysen. De analytiske tyngdepunktene er «begynnelsen», «karakterer», 

«serialiseringens forståelsesprosesser» og «avslutning». Oppdelingen er inspirert av Mittells 

kapittelinndeling i boken Complex TV (2015), og er valgt fordi temaene rommer teori fra de 

tre ulike retningene og snakker tydelig til underspørsmålet om engasjerende virkemidler. Ved 

å bruke de samme analytiske tyngdepunktene på begge analysene, vil jeg dessuten kunne 
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trekke frem likheter og forskjeller mellom de to seriene, og slik sett forsøke å peke ut både 

den individuelle seriens fascinerende egenskaper, og en appell som er felles for begge. 

Med kun to analyseobjekter vil jeg ikke kunne generalisere og gjøre analysefunnene 

gjeldende for alle moderne true crime-serier. Jeg håper likevel at funnene kan bidra til å 

forklare og forstå noen sentrale aspekter ved true crime-seriene som kan ha betydning for 

sjangeroppblomstringen. Mine to analyseobjekter representerer to forskjellige krimhistorier 

fra virkeligheten, to ganske ulike tilnærminger til sjangeren, og kan plasseres innenfor to 

aktuelle tendenser i dagens fjernsynslandskap. At sjangeren appellerer til og rommer 

forskjellige aspekter ved medielandskapet er sentralt for forståelsen av serienes popularitet. I 

det følgende vil jeg gjøre kort rede for oppgavens to analyseobjekter.    

 
4.1 The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (HBO 2015)  

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst er en true-crime serie i seks deler, regissert og 

produsert av Andrew Jarecki. Den første episoden ble sluppet på HBO 8. februar 2015, og 

seriens resterende 5 episoder ble så sluppet ukentlig på kanalen. Historien handler om 72 år 

gamle Robert Durst, sønn av en av New Yorks mektigste eiendomsbesittere. I 1982 forsvant 

kona hans, i 2000 ble bestevenninnen funnet drept i Los Angeles, og i 2001 ble det reist sak 

mot ham, etter at han hadde drept og partert naboen sin i Texas. Dyktige og dyre advokater 

prosederte på selvforsvar, og Durst gikk fri. Serien legger frem informasjon som Durst lenge 

har klart å holde skjult, og som blir avdekket av filmskapernes syvårige etterforskning av 

krimgåtene. The Jinx ble innspilt med Dursts fulle samtykke og personlige deltakelse, og 

avsluttes med at han mumler frem en oppsiktsvekkende tilståelse fordi han har glemt å ta av 

seg mikrofonen.   

Ifølge kulturkommentator Agnes Moxnes, førte denne tilståelsen til at serien endret 

totalt karakter, at den gikk «fra å være for spesielt interesserte til å bli et massefenomen» 

(Moxnes 2015). Durst ble arrestert noen dager før seriens slutt, og den siste episoden førte til 

en storm på Twitter, og at den ble et globalt samtaleemne på sosiale medier. John 

Hendrickson fra Esquire har omtalt seriens slutt som «one of the most jaw-dropping moments 

in television history», og Sean T. Collins fra The Observer kalte serien «a documentarian’s 

unicorn: a quest for the truth that, it seems, found it, and found it spectacularly» 

(Hendrickson 2015, Collins 2016). The Jinx har også vunnet flere priser, blant annet to under 

Primetime Creative Arts Emmy Awards i 2015 for «Outstanding Documentary or Nonfiction 

Series» og «Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming» (Steiner 2015).  
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4.2 Making a Murderer (Netflix 2015)  

Making a Murderer er en Netflix-serie på ti episoder, og ble sluppet i sin helhet 18. desember 

2015. Filmskaperne Laura Ricciardi og Moira Demos forteller historien om Steven Avery fra 

Manitowoc County i Wisconsin, en mann som satt uskyldig fengslet i 18 år for voldtekt av en 

lokal kvinne, før han i 2003 ble frikjent ved hjelp av DNA-bevis. I tiden etter løslatelsen 

forberedte Avery et søksmål mot Manitowoc County for å få erstatning for årene som var gått 

tapt. Men så, i november 2005, blir han igjen fengslet, denne gangen mistenkt for drapet på 

en ung fotograf, Teresa Halbach. Avery, og hans nevø Brendan Dassey, blir dømt skyldige 

for drapet i 2007. Filmskaperne følger tett historien om de to skjebnene, fra Averys løslatelse 

i 2003, til han blir mistenkt for drapet på Halbach, rettssaken, familiemedlemmene og 

forsvarsadvokatenes argumentasjon om hans uskyld, helt frem til siste episode i 2015 hvor 

han fortsetter sin kamp om frihet bak murene.  

 I tiden etter utgivelsen begynte fler og fler å uttale seg om serien, helt til den 

dominerte diskusjonene både i media og middagsselskap. Netflix gir ikke ut seertall, men det 

er beregnet at 19,3 millioner seere så Making a Murderer i løpet av de første 35 dagene etter 

utgivelsen (Nededog 2016). Som produksjon ble den sammenlignet med podcasten Serial og 

The Jinx, og representerte dermed det nyeste tilskuddet til sjangeren. True crime-serien har 

blitt kalt Netflix’ «most significant show ever» fordi den syntes å hekte nærmest alle som så 

den(Tassi 2016). Serien har blitt hyllet og kritisert av kritikere, der blant annet The New 

Yorker-journalist Kathryn Schulz har kritisert serien for å være for ensidig (Schulz 2016), 

mens Lenika Cruz fra The Atlantic beskrev den som å skape «a sense of total immersion» 

(Cruz 2015). Serien fikk et stort internasjonalt publikum, og kjendiser som Alec Baldwin, 

Ricky Gervais og Mandy Moore roste serien på sosiale medier (Piwowarski 2015). En 

anmodning til Det hvite hus om å benåde Steven Avery og Brendan Dassey fikk over 

128 000 underskrifter (Legaspi 2016). Making a Murderer vant også en rekke priser, blant 

annet Primetime Emmy Awards for «Outstanding Documentary or Non-Fiction series» og 

Webby Awards for «Film & Video Breakout of the year» (Television Academy 2016, The 

Webby Awards 2016).   
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5. Akademisk relevans  
The Jinx og Making a Murderer er to produksjoner som opplevde stor popularitet, fikk mye 

oppmerksomhet i media, og ble en del av samfunnsdebatten etter sine utgivelser. Fra et 

medievitenskapelig perspektiv mener jeg det er interessant at sjangeren har opplevd en 

oppblomstring, hvordan seriene strekker seg ut i både sosiale og tradisjonelle medier, og 

hvordan fortellingene kan bli fortalt i dagens fjernsynslandskap. Med tanke på hvor stort 

dette fenomenet er, finnes det lite forskning om det. Mesteparten av den etablerte litteraturen 

tar nemlig ikke høyde for tendensene vi ser ved true crime-seriene i dag, som serialisering og 

det digitale medielandskapet. Det er dette min oppgave skal gjøre. I dag består forskningen 

først og fremst av Jean Murleys bok fra 2008, som kartlegger og undersøker den amerikanske 

true crime-sjangeren og dens kulturelle påvirkning slik den historisk har fremkommet på 

ulike medieplattformer. Vi kan imidlertid se at nyere artikler også adresserer fenomenets opp-

blomstring – som «A Transmedia Topology of Making a Murderer» (Hook et al. 2016) og 

«Making a genre: the case of contemporary true crime documentary» (Bruzzi 2016). Den 

førstnevnte artikkelen diskuterer Making a Murderer i lys av et digitalt medielandskap, mens 

sistnevnte undersøker fremveksten av en rekke true crime-tekster som en sjanger med 

bestemte likhetstrekk. Det er mitt ønske å utdype og bygge videre på denne forskningen. Ved 

å ta utgangspunkt i teori om dokumentaren, krim og kvalitetsserier, og å tilføre nye innsikter 

gjennom tekstanalyse og diskusjon med fokus på sentrale tendenser i dagens medielandskap, 

håper jeg min masteroppgave kan bidra til å fylle dette «hullet» i litteraturen om true crime. 

Jeg håper også at oppgaven kan inspirere til videre forskning på et aktuelt mediefenomen i 

stadig vekst.  
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KAPITTEL 1:  
Tre tendenser møtes 

 

 

I dette kapittelet legger jeg oppgavens teoretiske grunnlag. For å svare på problemstillingen, 

forsøker jeg her å svare på underspørsmålet: hvilke appellerende egenskaper har kvalitets-

serier, dokumentaren og krimsjangeren? Her trekker jeg frem egenskaper jeg mener også kan 

overføres til true crime-serier, og begrenser meg derfor til det jeg anser som relevant for en 

forståelse av disse i analysene. Jeg begynner med krimsjangeren, beveger meg så mot 

dokumentarsjangeren, og ender med true crime-serienes format, fjernsynsserier, og konseptet 

«kvalitetsserier».  

 

1. True crime-serier som krimfortellinger 
Et sentralt argument i denne oppgaven er at en del av true crime-serienes appell stammer fra 

krimsjangeren - fra en tiltrekning mot krimgåten, etterforskningen og spenningen som følger 

med. Jeg vil innlede med å gjøre oss kjent med fjernsynskrimsjangerens historie, og trekker 

frem noen innflytelsesrike tradisjoner i utviklingen som kan være med på å belyse vår 

interesse for kriminalfortellinger. Deretter vil jeg trekke frem noen egenskaper ved krim-

sjangeren jeg mener er sentrale for å forstå vår fascinasjon av den. Til sist beskriver jeg true 

crime-sjangeren, og utdyper dermed det nære forholdet mellom disse to sjangrene.    

 

1.1 Fjernsynskrimmens røtter 
Gjennom tidene har fortellinger om kriminalitet spilt en viktig rolle i historiefortelling i de 

fleste kulturer. Selv om mange slike historier er fiktive, har faktisk offentlighetens 

fascinasjon for krimsjangeren sitt utspring i krim fra virkeligheten – fra true crime (Turnbull 

2014, 20). Judith Flanders (2011) beskriver hvordan offentlighetens interesse for krim-

historier startet med krim fra virkeligheten, og at slike fortellinger for alvor begynte å florere 

på starten av 1800-tallet. Allerede på denne tiden kan vi finne et tidlig eksempel på true 

crime-serienes serialitet - i den tidlige medieformen kalt for bredsider («broadsides»). Dette 

var enkle papirark, printet på bare en side, og fungerte som et billigere alternativ til samtidens 

dyre aviser. Bredsider formidlet ofte sensasjonelle mord og aktuelle krimhistorier, og 
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formidlet små porsjoner av historien mens den utfoldet seg - slik handlingen ofte strekker seg 

over episoder i moderne serier: først kom ofte en rapportering av hendelsene, så ytterligere 

detaljer etterhvert som disse ble avslørt, deretter rettsaken, og til sist kom en sørgelig klage 

og en siste bekjennelse, ofte kombinert med beskrivelse av henrettelsen (Flanders 2011, 4). 

Sue Turnbull argumenterer videre at moderne dramatiseringer av kriminalitet kan spores 

tilbake til 1800-tallet, da sensasjonelle mord også fant veien fra pressen og til melo-

dramatiske teateradapsjoner (Turnbull 2014, 22, Flanders 2011, 99). Som vi ser strekker true-

crime fenomenet seg langt bakover i tid, og at også Turnbull knytter virkelighetskrim til 

oppblomstringen TV-krim, illustrerer nærheten mellom de to sjangrene. Det at mord og 

virkelige krimhendelser fant veien til både presse og teater allerede på 1800-tallet, viser at 

virkelighetskrim er noe som har interessert mennesker i lang tid.   

I forbindelse med TV-krimserienes historiske røtter, beskriver Turnbull hvordan 

britiske og amerikanske krimserier ofte blir forbundet med to forskjellige tradisjoner: britisk 

TV-krim med den klassiske detektivhistorien, og amerikanske krimserier med det som 

vanligvis har blitt kalt for den «hardkokte» («hard-boiled») – tradisjonen. Den klassiske 

detektivhistorien preget både amerikansk og engelsk krimlitteratur på 1800 og 1900-tallet, og 

stammer fra berømte krimforfattere som Edgar Allan Poe (Turnbull 2014, 23-24). Poe skapte 

en formel – en briljant detektiv og hans lojale partner som setter ut for å løse et 

mordmysterium – som har hatt varig innflytelse på den klassiske detektivhistorien (Cavender 

og Jurik 2014, 4). Videre kjennetegnes den klassiske detektivhistorien av et tilsynelatende 

uløselig mysterium, en spennende etterforskning og en rasjonell og fullstendig oppklaring av 

gåten, der leseren skal gis de samme mulighetene som detektiven til å løse gåten. Blant de 

øvrige berømte forfatterne som har satt tydelig preg på sjangeren er William Wilkie Collins 

som i 1868 skrev The Moonstone - fremdeles betraktet som et av sjangerens hovedverk - og 

Arthur Conan Doyle og hans verdenskjente privatdetektiv Sherlock Holmes og hans 

medhjelper doktor Watson (Henriksen 2006, 113).  

På 1930-tallet vokste det frem en ny krimretning i USA, den hardkokte kriminal-

romanen, som tilbød en mer samfunnskritisk og realistisk detektivhistorie. Retningen regnes 

å ha sitt utspring i fremvekst av såkalt pulp fiction (kioskromaner), som Black Mask på 

slutten av 1920-tallet med detektiv Continental Op: en tjukk, navnløs og middelaldrende 

etterforsker, som skulle tilby en realistisk kontrast til de klassiske detektivhistoriene 

(Turnbull 2014, 26-27). Den hardkokte detektiven blir også vanligvis forbundet med Dashiell 

Hammett med blant annet The Maltese Falcon (1930), og Raymond Chandler som skapte 

detektiven Philip Marlowe (Henriksen 2006, 113). Både den klassiske detektivhistorien og 
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den hardkokte tradisjonen har vært sentrale for den videre utviklingen av fjernsynskrimserier, 

særlig i skapelsen av detektiven som en helt (Turnbull 2010, 29).  

TV-krimmens undersjanger, politiprosedyren, har også tilført et viktig bidrag til 

sjangerens utvikling – først og fremst ved å etablere krimdramaserien som en type fjernsyns-

underholdning og som en fast del av sendeskjemaet rundt om i verden (Turnbull 2014, 41). 

Politiromanen vokste frem etter Ed McBains bøker fra politidistriktet «87th Precinct», som 

også har bidratt til at denne formen for krim er en av de viktigste til nå (Henriksen 2006, 

113). I politiprosedyren jobber detektiven for politiet - til forskjell fra den ofte uavhengige 

klassiske detektiven - og både britiske og amerikanske politiprosedyrer på TV viste en tidlig 

forpliktelse til «dokumentarisk realisme». I USA resulterte denne forpliktelsen i den ikoniske 

serien Dragnet fra 1951 som baserte sine historier på «ekte» saker. Dragnet ble stående som 

den dominerende stilistiske innflytelsen til politiprosedyresjangeren i 1950-årene, og videre 

inn i sjangerens fremtid (Turnbull 2014, 72-73). I denne tidlige politiprosedyren ble politi-

mannen avbildet som en offentlig helt, og dermed en legitim moralsk autoritet (Wayne 2016, 

114).  

Politiprosedyren har også reflektert endringer i sosiale holdninger til politi og 

kriminalitet (Turnbull 2014, 68). Et kjent eksempel på dette er Hill Street Blues (1981-1987) 

som fokuserte på politibetjenters «virkelige» hverdag – som budsjettkutt, utbrenthet og saker 

som ofte utviklet seg til PR-mareritt (Turnbull 2014, 79). I løpet av 1980- og1990-årene gikk 

politiprosedyren gradvis fra å handle om politihelter som fanger de slemme kriminelle, til å 

fokusere på det «ekte» livet til «vanlige» politifolk. Michael L. Wayne (2016) kobler denne 

endringen med fremveksten av konkurrenter i det amerikanske TV-landskapet: konkurransen 

fra kabelkanalene, som vil beskrives ytterligere senere i kapittelet. Som en konsekvens av de 

økonomiske realitetene i fjernsynsmarkedet på denne tiden, førte krimserier produsert av 

kabelkanaler til tre betydningsfulle endringer for TV-krimsjangeren: for det første var det 

ikke lenger bare politimenn eller privatdetektiver som var fortellingens protagonister. For det 

andre var kabelkrimdramaer ofte antiheroiske, og for det tredje var disse krimdramaene i 

hovedsak serialiserte fortellinger – noe vi senere skal se er en fortellerform som blir betraktet 

som mer engasjerende og som adresserer en forpliktet og engasjert tilskuer (Wayne 2016, 

145).  

1.2 Krimsjangerens appellerende egenskaper  
Flere av utviklingstendensene beskrevet ovenfor kan også knyttes til en diskusjon om 

sjangerens appell. For eksempel kan vi merke oss den tidlige forgjengeren til krimserier slik 
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vi ofte kjenner de i dag – bredsider - som peker på en tidlig fascinasjon for krimhistorier fra 

virkeligheten og for serialisering av krimfortellinger. Det at også krimserier har benyttet seg 

av virkeligheten - som ikoniske Dragnet og den dokumentariske realismen som har preget 

sjangeren - fremhever også det tette båndet mellom krimfiksjon og true crime, og indikerer at 

virkelige krimhendelser har vært en viktig ingrediens både til sjangerens natur og til dens 

appell opp gjennom tidene.   

 Videre står den klassiske detektivhistorien og den hardkokte-tradisjonen som 

grunnoppskrifter på krimfortellinger, og den varige innflytelsen tradisjonene har hatt på 

sjangeren tydeliggjør at dette er formler som fortsetter å tiltrekke publikum. Et mord-

mysterium og en spennende etterforskningsprosedyre, der vi følger detektivens møy-

sommelige vei mot et svar på gåten, preger mange nyere TV-krimserier, som den populære 

skandinaviske serien Broen (2011-2018) eller den amerikanske suksessen True Detective 

(2014-).  

Av det historiske overblikket kan vi også se en utvikling i hovedkarakterens moral: et 

skifte fra krimfortellinger om detektiv og politi som helt, til protagonister med antiheroiske 

egenskaper. Slik Turnbull beskriver har politiprosedyren nettopp reflektert en holdnings-

endring til politiet, og et viktig aspekt av krimsjangerens appell kan derfor være at den setter 

viktige samfunnsproblemer på banen. Som Turnbull påpeker, kan moderne krimserier ofte 

bruke flere timer på å løse en krimgåte, uten noen gang å kunne finne en løsning på det 

samfunnsproblemet den representerer (Turnbull 2014, 2). På den andre siden av det 

tvilsomme politiet, står dessuten en ny type hovedperson: en antihelt. Utviklingen av anti-

helten kan både ses i lys av et nytt syn på kriminalitet og en fascinasjon av menneskets 

mørkere sider. Dette blir illustrert gjennom serier med fokus på gjerningsmenn og deres 

motivasjoner - som The Sopranos, Dexter og Breaking Bad (Turnbull 2014, 193).  

Siden 1990-tallet er krimsjangeren også preget av mer fokus på realistiske retts-

medisinske undersøkelser - en utvikling som ofte blir sporet tilbake til den banebrytende og 

prisbelønnede politiprosedyren Prime Suspect (1991). Jermyn (2012) argumenterer for at 

denne serien markerer et vendepunkt i fjernsynshistorien. Den er en nøkkeltekst i en bredere 

kulturell dreining mot en fascinasjon av rettsmedisinske undersøkelser. Dette vises gjennom 

formidlingen av en rekke krimserier som fokuserer på forklaring av rettsmedisinske beviser, 

aller tydeligst gjennom CSI: Crime Scene Investigation (2000-2015), og det nye fokuset på 

detaljer - med bilder av blodspor, skader og døde kropper. Jermyn beskriver hvordan Prime 

Suspect stod som banebrytende i sin tid - en tid preget av et kulturelt skifte mot retts-

medisinsk fascinasjon, blant annet etter oppdagelsen av DNA-fingeravtrykk i 1984. Seriens 
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bruk av vitenskap for å engasjere skilte denne serien fra samtidens krimserier. Slike retts-

vitenskapelige scener har i årene etter Prime Suspect blitt vanlig prosedyre i TV-krimserier, 

og Jermyn knytter denne til tendensen til krimsjangerens fokus på realisme og samfunns-

kritikk (Jermyn 2012, 103-106).  

Sist, men ikke minst, kjennetegnes krimsjangeren av spenning – av suspens. Turnbull 

beskriver hvordan en sjanger også kan tildeles i henhold til hvilken effekt og påvirkning 

serien er ment å ha på sitt publikum. Hun trekker frem thrilleren som en undersjanger av TV-

krim, og eksemplifiserer med den amerikanske TV-serien 24 (2001-2010). Her står livet til 

protagonisten Jack Bauer, hans familie og hele nasjonen på spill, og er et konstant tema 

gjennom hver episode, mens klokken tikker ned, og vi som tilskuere blir sittende med hjertet 

i halsen frem til det spektakulære klimakset på slutten av episoden. Thrilleren er organisert i 

«nåtid», og Turnbull setter derfor denne opplevelsen som et slags motstykke til det klassiske 

krimmysteriet der fokuset er på mordet som allerede er begått og på etterforskningsprosessen 

(Turnbull 2014, 6-7). Til forskjell fra Turnbull, mener jeg at suspens også kan beskrive den 

mer klassiske etterforskningshistorien, da suspens, som virkemiddel, også kan betraktes som 

en generell fortellingsfunksjon som beskriver hvilke midler som får tilskueren kognitivt og 

følelsesmessig hektet inn i fiksjonen (Krutnik 2013, 11).  

I forbindelse med spenning i film, er det vanlig å ta utgangspunkt i teoriene til den 

kjente filmskaperen Alfred Hitchcock, som betrakter suspens som en strategi for å engasjere 

publikum på et følelsesmessig plan. Hitchcock gjør et poeng ut av å skille dette fra begrepene 

overraskelse («suprise») og mysteriet («mystery»). Den første distinksjonen utdyper han i sitt 

kjente bombe-eksempel: i det ene tilfellet tenker vi oss at publikum blir eksponert for en 

scene med mennesker sittende rundt et bord og at det plutselig går av en bombe. Publikum 

blir derfor overrasket. Så tenker vi oss den samme scenen, men forteller publikum på forhånd 

at det er en bombe under bordet som vil gå av om fem minutter. Denne følelsen er for 

Hitchcock grunnleggende annerledes, fordi vi har fått informasjon som gir oss forventninger 

og frykt om hva som vil skje. Dette er suspens (Truffaut 1986, 91). På liknende måte skiller 

han også suspens fra mysteriet: 

 

To my way of thinking, mystery is seldom suspenseful. In a whodunit, for instance, 
there is no suspense, but a sort of intellectual puzzle. The whodunit generates a kind of 
curiosity that is void of emotion, and emotion is an essential ingredient of suspense. 
(Hitchcock, i Truffaut 1986, 89).  
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Slik jeg forstår Hitchcock, opplever vi som publikum spenning når vi blir gitt informasjon 

som får oss til å leve oss inn i historien - informasjon som gir oss forventninger til hva som 

skal skje videre. Også Jason Mittell betrakter suspens som en undergruppe til den bredere 

modellen om narrative forventninger, forventningshypoteser («anticipation hypotheses»), der 

vi som seere lager oss egne hypoteser om hva som vil skje videre (Mittell 2015, 171). Med 

denne forståelsen som utgangspunkt, vil strategier for å skape suspens også være et viktig 

referansepunkt i analysedelen.  

1.3 Krim og true crime – to overlappende sjangre  
Som vi har sett, er det et tett bånd mellom krimfiksjon og true crime - så tett at det er 

vanskelig å undersøke den ene sjangeren uten å inkludere den andre. I boken The rise of true 

crime: Twentieth Century Murder and American Popular Culture (2008) beskriver og 

utforsker Jean Murley røttene, veksten og den kulturelle innflytelsen true crime-sjangeren har 

hatt i amerikansk populærkultur på 1900- og tidlig 2000-tallet. Murley understreker hvordan 

sjangeren kan være vanskelig å definere eller avgrense, særlig på grunn av det tåkete skillet 

mellom det sanne, det virkelige og det fiktive i fortellingene. Det ligger i true crime-

sjangeren at den skal ha et strengt og ryddig forhold til virkelighet og sannhet, noe som gjør 

at mange tror at fortellingene bare formidler fakta. Selv om sjangeren gjør dette, understreker 

Murley at den også alltid vil inneholde dramaturgi, vektlegge noe fremfor noe annet, fortolke, 

konstruere og skape «sannhet». Ethvert forhold til fakta vil alltid være mediert og kompro-

mittert (Murley 2008, 13). I sin studie velger Murley derfor å ikke avgrense analyseobjektene 

til bare «rene» true crime fortellinger, men tar også utgangspunkt i bøker eller filmer som er 

basert på virkelige hendelser. Hun undersøker dessuten sjangeren gjennom fem ulike medier 

– ukeblader, bøker, film, fjernsyn og internett. Til felles, mener Murley at alle true crime-

fortellinger baserer seg på et sett etablerte sjangerkonvensjoner, som hun oppsummerer slik: 

 

Depiction of one murder event, a narrative focus on the killer through exploring his or 
her history, motivations, and unique psychological makeup, some degree of 
fictionalizing or speculating about events, and a great deal of tension between 
emotional identification with and distancing from the killer (Murley 2008, 5).  

 

Murley forklarer at true crime i en av sine mest kjente og populære former først og fremst er 

en litterær sjanger, med røtter i true crime-magasiner. Bokmediet tilførte imidlertid 

betydningsfulle endringer til sjangeren: romanforfatterne fikk tid til å utvikle en relasjon til 

morderen, og å utforske hans psykopatologi og personlige historie. Som en videreføring av 
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suksessen til true crime-magasiner, fikk true crime-litteraturen sitt tidlige uttrykk i noen 

tekster fra 1950-tallet, utviklet seg til noe særegent med Truman Capotes tekster i 1965, og 

opplevde full oppblomstring i løpet av 1970- og 1980-årene. Formelen for moderne 

amerikansk true-crime litteratur karakteriseres av en rekke tekniske og tematiske konven-

sjoner som ble standardisert i løpet av 1970-og 80-årene, og ligner mye på Murleys 

beskrivelse av sjangeren som helhet: fremstilling av en krimhendelse eller en kriminell, ofte 

med fokus på en bestemt type kriminalitet som drap i hjemmet, sadistiske, seksuelle og 

seriemord, eller krimhandlinger utført av rike eller kjente personer. Fortellingene har ofte et 

narrativt fokus på morderen, og formidler både distanse og følelsesmessig identifikasjon med 

ham. Den kjennetegnes av smidig bruk av fiksjon som hevder å være fakta, ofte i form av 

dialog eller karakterens imaginære tanker relatert til fortellerstemmen, og en forfatter som er 

posisjonert som en innsider i relasjon til hendelsene. Murley poengterer at den viktigste 

narrative innovasjonen i moderne true crime-litteratur har vært den fremtredende betydningen 

og skildringen av forholdet mellom forfatter og morder. De definerende tekstene innenfor 

sjangeren - Truman Capotes In Cold Blood (1965-1966), Joseph Wambaughs The Onion 

Field (1973), Heller Skelter (1974) av Vincent Bugliosi, Norman Mailers The Executioner’s 

Song (1979), Ann Rules The Stranger Beside Me (1980) og Joe McGinniss’ Fatal Vision 

(1983) – skildrer alle et intenst og innviklet forhold mellom forfatter og morder (Murley 

2008, 43-45).  

 I forbindelse med true crime-filmer, fremhever Murley hvordan filmmediet utvidet 

sjangerens kulturelle innflytelse på to sentrale måter: for det første bidro filmen til å 

popularisere fortellinger om kriminell «galskap», noe som etablererte psykopaten som et 

kulturelt ikon. For det andre presenterte filmen mordfortellinger med en dokumentarisk stil 

som vektla mystikk og tvetydighet innenfor en angivelig vitenskapelig og objektiv 

forståelsesramme (Murley 2008, 81). I forbindelse med den førstnevnte innflytelsen, kan en 

liste med noen av Amerikas mest beryktede psykopater og mordere - som Norman Bates, 

Charles Manson, Ted Bundy og Hannibal Lecter, illustrere denne tendensen ved at disse både 

er faktiske personer og fiktive karakterer basert på faktiske personer. Et tydelig eksempel 

finner vi i Alfred Hitchcocks’ skrekkfilm, Psycho fra 1960, der Hitchcock skapte sin versjon 

av karakteren Norman Bates. Norman Bates kom fra Robert Blochs roman med samme navn, 

en karakter basert på detaljer fra Ed Gein-saken i 1957, og særlig det forvridde forholdet 

mellom mor og sønn som førte til og forsterket Geins psykopatiske tendenser. Der Bates kun 

var skummel og usympatisk i Blochs roman, ble Hitchcocks fortolkning av Norman Bates 

selve prototypen for den fascinerende psykopaten på film: en karakter som fremkaller både 
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tiltrekning og avsky hos seeren. En sentral egenskap ved den filmatiske psykopaten er altså 

hans tilsynelatende uskyld og evne til å passe inn (Murley 2008, 85-86).  

I sin undersøkelse av true crime-sjangeren på fjernsyn, fremmer Murley hvordan TV-

programmene hadde innflytelse på offentligheten ved å skape noe hun beskriver som «en 

nasjon av pseudoeksperter» - altså at vanlige folk begynte å føle at de hadde kunnskap om 

krimsaker basert på det de så på TV. I løpet av 1990-tallet, særlig som følge av den enorme 

mediedekningen av OJ Simpson-rettssaken i 1994, var rettsalprosedyrer, ekspertuttalelser og 

DNA-bevis blitt et vanlig samtaleemne rundt middagsbordet i amerikanske hjem. Murley 

beskriver Dragnet som pioneren som fortalte om politiarbeid ved å basere seg på ekte krim-

saker. En annen viktig forløper var krimserien Quincy, M.E (1976), denne særlig innflytelses-

rik i å popularisere rettsmedisinsk vitenskap (Murley 2008, 109-116). Etter hvert begynte 

også true crime på TV å bevege seg mot dokumentarformatet og rekonstruksjonsformen, her 

trekker Murley frem Unsolved Mysteries (1987-2010), et reality-program som skapte mange 

av sjangerens konvensjoner. Programmet var det første til å ta i bruk rekonstruksjon/intervju-

montasjen, og serien spurte også om deltakelse fra publikum. Ved å kombinere dramatiske 

rekonstruksjoner med intervjuer og oppdateringer for å fortelle historier om ekte mysterier, la 

Unsolved Mysteries grunnlaget for mye som ble populært de følgende tiårene. Dessuten 

representerte den en bevegelse bort fra tidligere typisk true crime som bare fortalte saker som 

ble løst, og var heller interessert i seerinteraktivitet og mystikk (Murley 2008, 112-118).   

 Suksessen til liknende programmer, som Americas Most Wanted (1988-2012) og 

Cops (1989-), pekte på en interesse for dekning av ekte krimsaker og rettshåndheving i 

sanntid, noe som førte til etableringen av Courtroom Television Network (Court TV/TruTV) 

på kabel-TV i 1991. Grunnlagt av advokaten Steven Brill, begynte nettverket å tilby 

dekninger av viktige eller sensasjonelle rettssaker, som et motsvar på populærkulturens 

fremstillinger av rettsaksprosedyrer fra advokatdramaserier (Murley 2008, 123). Kanalens 

fokus på rettssaksprosedyrer og rettsmedisinske beviser, førte til økt kunnskap om og appetitt 

for slike programmer. Dette kom tydelig frem i O.J. Simpsons rettsak i 1994, som viste at 

TV-publikum både tålte og klarte å følge kompliserte vitenskapelige detaljer, gitt at det ble 

forklart på allmennspråk og ble dekket med suspens og drama (Murley 2008, 125).  
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1.4 Oppsummering  
I denne delen har jeg forsøkt å trekke ut noen sentrale egenskaper ved krimsjangeren som kan 

være med på å belyse mine true-crime serier. Murleys eksempler på true crime-tekster i 

amerikansk populærkultur illustrerer den tette forbindelsen mellom krimsjangeren og true 

crime, også med tanke på sjangrenes appellerende egenskaper. Jeg har også trukket frem den 

klassiske detektivhistorien, der mordgåten og etterforskningen står i sentrum. Som jeg vil 

belyse i oppgavens analysedel, kan den klassiske krimoppskriftens appell overføres til 

moderne true-crime serier - hvis fortellinger også baserer seg på mordgåter og etterforskning, 

og på seerens mulighet til å delta. Videre trakk jeg frem endringer i hovedkarakterens moral 

og fascinasjonen for antihelten. Som vi skal se i analysekapitlene, kan også hovedkarakterene 

i Making a Murderer og The Jinx betraktes i lys av slike tendenser. 1990-tallets vending mot 

en fascinasjon for rettsmedisinske bevis viser dessuten til en økt interesse for realisme og 

«tekniske bevis», noe vi også kan finne igjen i true-crime serier, der vi skal se DNA-spor, 

bilder av døde kropper og detaljerte beskrivelser av rettsmedisinske funn er en nøkkel-

ingrediens. Jeg trakk til sist frem suspens, et virkemiddel som ofte blir forbundet med 

thrilleren. I tråd med Hitchcocks teorier om at suspens skapes gjennom å gi publikum 

informasjon, og Mittells beskrivelse av forventninger, argumenterer jeg i oppgavens 

analysedel for at suspens er et viktig virkemiddel i mine true crime-serier.   

Murley fremmer imidlertid også hvordan filmmediet introduserte en vedvarende 

dokumentarimpuls til true crime-sjangeren, og at det oppstod en undersjanger som hun kaller 

«justice-gone-wrong». En av de mest innflytelsesrike og kjente dokumentarene fra slutten av 

1980-tallet, The Thin Blue Line (Errol Morris 1988), introduserte en sterkt kritisk og 

undersøkende tilnærming til sjangeren, og påvirket dessuten dens stil og tematikk. Filmens 

kulturelle innflytelse var derfor mangesidig: den påvirket måten man fortalte mordfortellinger 

på, den hadde innflytelse på filmskapning generelt, og sist men ikke minst berørte den 

offentlighetens tillit til rettssystemet (Murley 2008, 98-99). Denne dokumentarfilmen har 

flere likhetstrekk med true crime-serier i dag: den etterforsker historien til Randall Adams, en 

mann dømt for et mord han ikke har begått. Det er på tide å vende blikket mot 

dokumentarsjangeren.   
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2. True crime-serier som dokumentarer 
 

For å forklare eller definere dokumentaren og dens natur er det ofte vanlig å gå tilbake til en 

versjon av John Griersons definisjon da han «fant opp» begrepet i 1930-årene: som en kreativ 

behandling av virkeligheten («creative treatment of actuality»). Ved å kreve en kreativ 

dimensjon til dokumentaren ville Grierson skille denne fra informasjonsfilmen og anerkjenne 

behovet for dramatisering og kreativitet i fortellinger om virkeligheten (Plantinga 1997, 12). I 

årene etter Grierson, har det imidlertid vokst frem en rekke ulike forståelser for dokumentar-

sjangeren, og særlig har spenningen mellom det kreative og det virkelige i denne definisjonen 

vært gjenstand til debatt. Senere dokumentarfilmteoretikere har derfor utviklet mer romslige 

og åpne definisjoner av dokumentarbegrepet, og Michael Renov beskriver for eksempel fire 

grunnleggende tendenser ved sjangerens funksjoner: 1) å gjengi, avsløre eller bevare, 2) å 

overtale eller fremme, 3) å analysere eller undersøke, og 4) å uttrykke (Renov 1993, 21).  
I det følgende vil jeg gjøre kort rede for dokumentarfilmens historie for å gjøre oss 

bedre kjent med true crime-serienes generiske røtter. Så vil jeg se nærmere på Bill Nichols’ 

og Carl Plantingas innflytelsesrike teorier om dokumentarens virkemidler og retorikk. Jeg 

inkluderer også teori om fjernsynsdokumentaren, og trekker blant annet frem 

dokumentarfilmteoriens begrep om stemme i møte med fjernsynsdokumentaren.  

 

2.1 Dokumentarens røtter   
En dokumentar må alltid forstås i relasjon til sin historiske kontekst, og som andre sjangre 

har også dokumentaren forskjellige faser og perioder, og forskjellige land og regioner har 

forskjellige tradisjoner. Europeiske og latinamerikanske filmer har vært kjent for subjektive 

og åpent retoriske dokumentarer, mens de britiske og nordamerikanske tradisjonelt sett har 

lagt mer vekt på objektivitet og observasjon. Dokumentaren kan også deles inn i perioder 

som identifiserer en spesifikk tidsperiode der filmene viser lignende karakteristikker: John 

Grierson, Robert Flaherty og Humprey Jennis, de viktigste britiske og nordamerikanske 

dokumentarfilmskaperne fra den første halvdelen av 1900-tallet, brukte hyppig iscenesetting 

og rekonstruksjoner. 1930-årene var preget av dokumentarer som adresserte aktuelle temaer 

gjennom en sammenstilling av bilder og voice-over kommentarer (Nichols 2010, 28-30, 

Plantinga 2005, 112). Denne perioden blir av John Ellis betraktet som dokumentarfilm-

historiens første fase, en tid der dokumentarfilmen ble laget for kinolerretet (Ellis 2012, 17).  
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I løpet av 1960-årene, med utviklingen av ny teknologi som lettere kameraer og utstyr 

for lydopptak på lokasjon, ble det mulig for filmskapere å følge menneskers hverdagsliv. 

Dette bidro til en ny etos for autentisitet, der mange dokumentarskapere mente filmskaperens 

oppgave var å dokumentere, ikke å fortolke, og at menneskelig innblanding derfor burde 

reduseres til et minimum – et skifte fullt utviklet i dokumentarfilmbevegelsene Direct 

Cinema og Cinema Vertié (Nichols 2010, 29-30, Plantinga 2005, 112). Ellis betrakter 

dokumentarene fra 1960-tallet og frem til midten av 1990-årene som dokumentarhistoriens 

andre fase: sterkt influert av teknologiske nyvinninger - som også inkluderte fjernsynets 

inntog. Med fjernsynet ble bildets sannhetsfunksjon oppfattet som viktigere, og inntoget 

representerte en ny nærhet med det hjemlige og det hverdagslige; nå skulle kamera og lyd 

fungere som en tilgang til livets kompleksitet. Fjernsynet gav dessuten ny verdi til tale og 

tilståelse, og intervjuformen trådde inn i dokumentarfilmskapningen (Ellis 2012, 18). I løpet 

av 1970 og 1980-tallet gikk altså dokumentarfilmskaperne stadig oftere tilbake til gamle 

konvensjoner, som bruk av arkivmateriale og intervjuer for å kunne adressere aktuelle 

problemer og historiske hendelser (Nichols 2010, 30).  

Med fjernsynet kom dokumentaren også oftere i serieformat - noe som tidligere bare 

hadde hendt i noen få, eksepsjonelle tilfeller. See It Now (1951-1958) var den første 

amerikanske dokumentarserien med fast sendetid, der programleder Edward Murrow tok opp 

forskjellige aktuelle temaer i hver episode. NBC svarte på dette med serien Project XX, som 

var kompilasjonsfilmer dedikert til å gjenskape historiske hendelser ved å bruke arkiv-

materiale og rekonstruksjoner. Blant dokumentarserier som nyhetsmagasiner er den største 

suksessen CBS’ 60 Minutes (1968-), der hvert innslag bruker en kombinasjon av aggressiv 

etterforskende reportasje, omgjengelige reportere og stramme narrative strukturer. Fjernsynet 

endret dokumentaren ved at den måtte forholde seg til fjernsynets flyt og strenge tids-

skjemaer, og estetikk og kvalitet måtte ofte vike for strukturelle hensyn. På den annen side 

kunne fjernsynet nå ut til mange mennesker, raskt, og massemediet ble raskt dokumentarens 

primære plattform. Innholdet endret også karakter, og tre typer dominerte gjennom 1950- og 

1960-tallet: det var dokumentarer basert på aktuelle nyheter, historiske dokumentarer, og 

dokumentarer basert på menneskelige interesser (McLane 2012, 188-199).  

Bill Nichols beskriver at dokumentarfilmens «nåværende gullalder» vokste frem på 

1980-tallet, som følge av suksessen til en rekke fremragende dokumentarfilmer som blåste liv 

i en gammel form og bidro til nye måter å forstå verden på (Nichols 2010, 1). Filmskapere 

tok avstand fra 1960-tallets strenge konvensjoner og hadde friere bruk av manus og teknikker 

som voice-over stemme, animasjon, musikk og lignende (Plantinga 2005, 112). Ellis 
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betrakter midten av 1990-årene som begynnelsen på den siste fasen i dokumentarhistorien til 

nå: en fase som også har vært sterkt påvirket av det nye teknologiske landskapet og en mer 

medievant offentlighet (Ellis 2012, 22-23).  

Oppsummeringen av dokumentarens historie er nyttig fordi den viser oss ulike måter 

dokumentaren har blitt forstått og fortalt på gjennom tidene - tendenser som har hatt 

vedvarende innflytelse i dokumentarfilmskapningen. I oppgavens analysedel vil jeg illustrere 

hvordan slike teknikker også tas i bruk i mine true crime-serier, der særlig passiv 

observasjon, intervjuer og rekonstruksjoner har betydning for formidlingen av de to 

mordhistoriene. I tråd med Nichols’ beskrivelse av dokumentarens tredje gullalder, og Ellis’ 

identifisering av den siste fasen, er det heller ikke før i 1990-årene at dokumentarfilmen for 

alvor blir trukket inn i den akademiske, teoretiske filmdebatten. Et grunnleggende arbeid er 

Bill Nichols’ Representing Reality fra 1991, som Bjørn Sørenssen har omtalt som «premiss-

leverandør» for senere teorier om dokumentarfilm. Nichols introduserte sentrale kvaliteter 

ved dokumentarfilmen gjennom det han kalte dokumentartyper («Documentary modes of 

Expression») og dokumentarfilmens stemme (Sørenssen 2007, 16-17).  

 

2.2 Dokumentartyper og dokumentarens stemme  
Nettopp det at verken benevnelsen «kreativ behandling» eller «virkeligheten» har overtaket 

over den andre i Griersons definisjon, står for Nichols som en viktig kilde til dokumentarens 

appell. Dokumentaren er verken en fiktiv oppfinnelse eller en faktisk reproduksjon av 

hendelser, men baserer seg på og refererer til en historisk virkelighet – samtidig som den 

representerer denne fra et bestemt perspektiv (Nichols 2010, 6). Et viktig aspekt for å forstå 

dokumentarens appell er altså at den både handler om faktiske hendelser og forteller om disse 

fra en særegen synsvinkel.  

I forlengelse av denne beskrivelsen foreslår Nichols at vi definerer dokumentaren slik: 

 

Documentary films speaks about situations and events involving real people (social 
actors) who present themselves to us as themselves in stories that convey a plausible 
proposal about, or perspective on, the lives, situations, and events portrayed. The 
distinct point of view of the filmmaker shapes this story into a way of seeing the 
historical world directly rather than into a fictional allegory (Nichols 2010, 14).  

 

Denne definisjonen tar utgangspunkt i vanlige oppfatninger om dokumentaren - som at den 

handler om virkeligheten og om virkelige mennesker - og modifiserer disse oppfatningene for 

å gjøre definisjonen så nøyaktig og utfyllende som mulig. Nichols understreker at den kan 
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fungere som en nyttig definisjon av dokumentarfilmer generelt, men mener at det ikke går an 

å samle alle dokumentarfilmer under én enkel definisjon, fordi dokumentaren er en flytende 

og dynamisk form som er i konstant utvikling og endring (Nichols 2010, 142-143).  

På tross av mangelen på én felles definisjon å samle alle dokumentarfilmer under, 

skriver Nichols at vi fremdeles kan identifisere forskjeller, og han skiller dokumentarfilmer 

inn i ulike typer («modes»). Nichols skiller mellom seks overgripende typer: den poetiske, 

som vektlegger visuelle assosiasjoner og tonale eller rytmiske kvaliteter; den forklarende, 

som legger vekt på verbal voice-over og en argumenterende logikk; den observerende som 

kjennetegnes av å observere menneskers hverdagsliv gjennom et diskret kamera; den 

deltakende som vektlegger samhandling mellom filmskaper og subjekt; den refleksive som 

setter fokus på dokumentarens egne konvensjoner og antagelser om den; og den performative 

der filmskaperens subjektive engasjement er fremtredende (Nichols 2010, 31-32). De fleste 

dokumentarfilmer inkorporerer flere enn én type, men én dominerer ofte. Forskjellige 

dokumentartyper viser til forskjellige måter å representere verden på, forskjellige måter for 

organisering, forskjellige perspektiv på forholdet til virkelighet, og forskjellige problemer 

eller synspunkter filmskaperen ønsker å oppta publikum med (Nichols 2010, 142-143). 

Typene danner slik sett ulike kontrakter med publikum, der appellen i én dokumentartype kan 

være noe annet enn i en annen. For eksempel kan vi fascineres av den observerende typen 

gjennom den objektive tilnærmingens autentiske inntrykk, mens den deltakende kan appellere 

til oss fordi vi også får innblikk i filmskaperens personlige opplevelser.  

Alt vi ser og hører i en dokumentar representerer ikke bare den historiske verdenen, 

men er et resultat av hvordan filmskaperne ønsker å fortelle oss om dette. En slik bestemt 

måte å uttrykke et bestemt perspektiv på verden, utgjør ifølge Nichols, dokumentarens 

stemme (Nichols 2010, 67-68). Dette perspektivet - gjennom en informerende logikk og en 

overordnet organisering -  er det som skiller dokumentaren fra rene opptak eller fotografier, 

og er for Nichols en viktig kilde til dokumentarens særegne appell. Dokumentarens stemme 

er ofte stemmen til filmskaperen som har en bestemt holdning eller tilbyr et forslag på 

hvordan vi kan forstå et aspekt ved den historiske verden, og forsøker å overbevise oss om 

dette. Slike forslag eller holdninger handler ofte om aspekter ved verden som ikke kan løses 

med vitenskapelige bevis, om problemstillinger underlagt debatt, fortolkning og verdier – 

som statens rolle, krig eller vårt ansvar for miljøet – og krever en måte å tale på som er 

annerledes fra logikk eller historiefortelling. Dokumentarens stemme bruker derfor grep fra 

den retoriske tradisjonen for å argumentere og overbevise om et bestemt syn på et omstridt 

spørsmål (Nichols 2010, 75-77).  



	24	

Klassisk retorisk tenkning identifiserer fem «avdelinger» som også kan overføres til 

dokumentarfilm: oppfinnelse, arrangering, stil, minne og levering (Nichols 2010, 77). Disse 

avdelingene innebærer forskjellige teknikker for å tiltale publikum på en ønsket retorisk 

måte. Oppfinnelse viser for eksempel til hvordan bevis blir brukt i dokumentarfilm for å 

overbevise oss om et argument eller et perspektivs gyldighet, herav Aristoteles kjente 

bevisfunksjoner - etos, patos og logos. Etos handler om teknikker filmskaperen tar i bruk for 

at publikum skal få et inntrykk av god moralsk karakterer eller troverdighet til filmskaperen 

og deres subjekter, patos appellerer til følelsene våre gjennom virkemidler for å sette 

publikum i riktig humør eller sinnstilstand, mens logos handler om argumentasjon og 

demonstrasjon for å «bevise» saken (Nichols 2010, 79). For å forstå hvordan dokumentaren 

opererer for å argumentere for et bestemt perspektiv på virkeligheten, er det for Nichols 

viktig å kunne identifisere virkemidlene i de fem avdelingene som er med på å skape 

troverdighet til fortellingen, at den oppfattes som saklig og logisk, og at den treffer oss 

følelsesmessig. Mine true crime-serier adresserer også bestemte aspekter ved den historiske 

verdenen som filmskaperne forsøker å overbevise tilskuerne om, og følgelig vil Nichols’ teori 

om dokumentarens retorikk være et sentralt utgangspunkt.  

2.3 Dokumentarens kommunikasjonsstrategier og ulike stemmer   
I årene etter at Nichols publiserte Representing Reality, har det vokst frem en rekke nye 

teorier og perspektiver som har bidratt til å skape en viktig teoretisk samtale omkring 

dokumentarfilmen (Sørenssen 2007, 17). Sentralt står Carl Plantinga, og hans første og mest 

kjente publikasjon om temaet Rhetoric and Representation in Non-fiction Film (1997). 

Plantinga mener vi best kan forstå dokumentaren gjennom en karakterisering som beskriver 

sentrale tendenser ved dokumentarfilmen og som tar høyde for dens audiovisuelle natur 

(Plantinga 1997, 2005). Han betrakter dokumentaren som en undersjanger til den bredere 

betegnelsen ikke-fiksjon («non-fiction») - en undersjanger som er mer estetisk, sosial, 

retorisk og/eller politisk motivert – og foreslår å betrakte dokumentaren som en påstått 

sannferdig representasjon («Asserted Veridical Representation»). Her skiller Plantinga 

mellom «saying» og «showing». Førstnevnte viser til dokumentarens påstander om det som 

blir representert - altså dokumentarens fortolkende og kreative natur. «Showing» er på den 

annen side at dokumentaren presenterer fotografier som sannferdige representasjoner av 

hendelser, som skal gjøre det mulig for publikum å danne seg egne holdninger på grunnlag av 

fotografienes autentisitet. Plantinga beskriver at de fleste dokumentarer kombinerer begge 

formidlingsmåtene, og at balansen mellom de to varierer avhengig av dokumentartype 
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(Plantinga 2005, 109-111).  

 I likhet med Nichols, ser vi at Plantinga mener kombinasjonen av det sanne og det 

kreative er sentralt for å forstå dokumentarens natur, og at retorikken i dokumentaren er 

strukturert på bestemte måter for å ha innflytelse på tilskueren (Plantinga 1997, 3). Som 

tidligere beskrevet kan Nichols forstås som en slags premissleverandør for dokumentarfilm-

teori, noe vi kan se hos Plantinga som gjennomgående tar utgangspunkt i Nichols’ ideer, 

enten for å stille seg bak disse eller for å si seg uenig. For eksempel kritiserer han Nichols’ 

beskrivelse av dokumentaren som en representasjon av den historiske verdenen, fordi han 

mener denne definisjonen ikke tar høyde for at dokumentaren også er en fortelling. Slik som 

med fiksjonsfilm, mener Plantinga det er vesentlig å skille mellom historie og diskurs også i 

dokumentarfilm - mellom hva som blir fortalt og hvordan det blir fortalt. Her forstår 

Plantinga historien som den projiserte verdenen, som i dokumentarens tilfelle er en modell av 

den virkelige verdenen, en modell fordi dokumentarer kan være feilaktige eller misledende. 

Diskursen viser i dokumentarens tilfelle til hvordan historiehendelsene er kommunisert, til 

dens kommunikasjonsstrategier, som han mener består av utvalg, rekkefølge, vektlegging, og 

stemme (Plantinga 1997, 84-86). 

 For å analysere dokumentaren, argumenterer Plantinga at vi først kan ta en nærmere 

titt på utvalget i filmen - altså hva filmskaperne har valgt å vise oss av den projiserte 

verdenen. Hvor mye og hvilken informasjon filmen presenterer avslører nemlig mye om 

dokumentarens retorikk – for eksempel kan utvalget av intervjuobjekter fortelle oss noe om 

filmskapernes perspektiv eller argumentasjon. Derfor er utvalget også ofte knyttet til 

spørsmål rundt objektivitet, balanse, rettferdighet og fordommer (Plantinga 1997, 86-88). I 

forlengelse av utvalg er også rekkefølgen av det vi blir fortalt en sentral retorisk strategi, og 

hører sammen med tilskuerens mentale aktivitet. For eksempel er åpningen og avslutningen 

av en film avgjørende fordi det påvirker forståelsen og fortolkningen av filmens helhet, noe 

jeg også skal peke på i tekstanalysene av true crime-seriene. Åpningen er viktig for å lede 

tilskueren i hvordan vi skal fortolke og forstå historien, mens slutten hjelper oss i å se tilbake, 

å fylle inn eventuelle hull i historien, å oppsummere, og kan foreslå en fortolkningsramme for 

det som har blitt presentert (Plantinga 1997, 89-90). Frekvens og varighet blir også trukket 

frem som sentrale strategier i forbindelse med informasjonens rekkefølge. Igjen 

eksemplifiseres det med The Thin Blue Line, der Errol Morris gjentar en rekonstruert scene 

av mordet på en politimann flere ganger, hver gang for å illustrere - og diskret undergrave -

ulike personers vitnesbyrd. Disse rekonstruksjonene vises dessuten ofte i slow motion, en 

utvidelse av tiden som vektlegger fordi det styrer tilskuerens oppmerksomhet mot denne 
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hendelsens betydning (Plantinga 1997, 96-97).  

Den fjerde kommunikasjonsstrategien handler ifølge Plantinga nettopp om 

vektlegging -  altså det at filmskaperne legger vekt på, eller mer betydning til, utvalgt 

informasjon. Dette henger sammen med hvordan fortellingen er strukturert – for eksempel 

kan et fortellingselement plasseres på et tidspunkt som trekker oppmerksomheten vår mot det 

eller vekk fra det. Vektlegging kan også komme gjennom stilvalg, som en omhyggelig 

utvalgt kameravinkel, en strategisk måte å klippe på, eller musikk for å sette den riktige 

stemningen (Plantinga 1997, 97-98).  

 Den siste kommunikasjonsstrategien kaller Plantinga for stemmen, og han utdyper sin 

forståelse av stemmebegrepet nærliggende Nichols’ beskrivelse – som hvordan filmen 

snakker til oss gjennom bestemte teknikker. På liknende måte som Nichols deler 

dokumentarer inn i ulike typer, deler Plantinga dokumentarens stemme inn i tre typer som 

han kaller for formell stemme («formal voice»), åpen stemme («open voice») og poetisk 

stemme («poetic voice»). Disse viser til forskjellige grader av autoritet i fortellerstemmen 

(Plantinga 1997, 106). Plantinga understreker imidlertid at der Nichols bruker begrepene 

stemme og argumentasjon ensbetydende, forstår han heller stemmen som et standpunkt eller 

en holdning, fordi ikke alle dokumentarer argumenterer, men alle har en stemme fordi de 

består av en diskurs som er en implisitt holdning til den projiserte verdenen (Plantinga 1997, 

99-100). Om vi forstår stemmebegrepet som argumentasjon eller som en holdning i denne 

oppgavens sammenheng er muligens ikke så vesentlig, men heller hvordan både Nichols og 

Plantinga vektlegger hvordan dokumentarer tar et bestemt perspektiv på den den virkelige 

verdenen, og hvordan de bruker strategiske virkemidler for å formidle dette til publikum. Den 

største forskjellen mellom de to teoretikerne er muligens begrepsapparatet og hvordan de 

ulike begrepene kan forklares. Samtidig er det sentralt for begge at det er viktig å forstå 

retoriske strategier for å kunne analysere dokumentaren, og slik sett også identifisere hvilke 

elementer som skaper fascinasjon og engasjement.  

2.4 Fjernsynsdokumentaren  
Når vi undersøker true crime-seriene i lys av dokumentarsjangeren, er det viktig å også 

bemerke dokumentarens tilknytning til fjernsynsformatet. Filmstudier har ofte ignorert 

fjernsynsdokumentaren, men innenfor mediestudier har dokumentaren først og fremst blitt 

studert som en fjernsynsform (Corner 2001, 124). Som tidligere beskrevet, vektlegger også 

Murley fjernsynsdokumentarens påvirkning på true crime-sjangeren, og trekker særlig frem 

Unsolved Mysteries som en innflytelsesrik forløper. I det følgende vil jeg trekke frem sentrale 
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tendenser ved fjernsynsdokumentaren som også kan være relevante for en forståelse av 

moderne true crime-serier. 

 Mange forbinder fjernsynsdokumentarer med såkalt «reality TV» - et begrep som 

rommer mange forskjellige programtyper. Slike programmer blir ofte referert til som 

«infotainment» - en blanding av publikums behov for underholdning og nyttig informasjon. 

«Reality TV» som begrep vokste frem på 1990-tallet for å beskrive bestemte programmer i 

magasinformat basert på krim, ulykker og historier om helse, også kalt for «trauma TV». Her 

er det vanlig å vise til nettopp NBCs Unsolved Mysteries som sjangerens forløper. 

Programmet ble tett etterfulgt av CBS’ Rescue 911 og Fox’ Cops og Americas Most Wanted. 

«Reality TV» kjennetegnes av «flue-på-veggen-materiale» med observerende og autentisk 

stil, subjekter som snakker til kamera i førsteperson eller øyevitner, rekonstruksjoner og 

ekspertuttalelser. Med årene har «reality TV»-begrepet utvidet seg, og bruken av termen 

inkluderer et bredt spekter av programmer som involverer «vanlige folk», som mer 

underholdningsbaserte varianter som Big Brother eller dokusåper. De forskjellige variantene 

av «reality TV» forenes i forsøket på å pakke bestemte deler av hverdagslivet inn i 

underholdningsformat (Dovey 2001, 134-135).  

 TV-dokumentaren kjennetegnes altså ofte av en hybrid natur som kombinerer 

dokumentarteknikker og dramaturgi. Mest fremtredende er muligens dokumentardramaet 

(«docudrama) og dramadokumentaren («drama-documentary»), som knyttes til henholdsvis 

den amerikanske og britiske film og TV-tradisjonen. Som beskrivelsene antyder, handler det 

om forskjellig vektlegging i blandingen av dokumentar og drama: dokumentardramaet 

baseres på virkelige hendelser men blir fremstilt helt eller delvis i fiktiv form, mens drama-

dokumentaren bruker dokumentarisk stil for å formidle fiktive hendelser (Kilborn og Izod 

1997, 148). Et godt eksempel på en form for dokumentardrama fra nyere tid, som også 

tydelig kan relatere til true crime-sjangeren, er The People v. O.J. Simpson: American Crime 

Story (2016) som er basert på O.J. Simpson-saken og Jeffrey Toobins bok The Run of His 

Life: The People v. O. J. Simpson (1997), og som bruker skuespillere og et fiktivt univers for 

å formidle dette. 

 Som vi kan se av beskrivelsen ovenfor, har fjernsynsdokumentaren flere likhetstrekk 

med filmdokumentaren, gjennom for eksempel bruk av dokumentarteknikker som 

observerende stil, intervjuer og rekonstruksjoner. Laurie Ouellette (2016) argumenterer 

imidlertid for at den eksisterende forståelsen av stemmebegrepet i dokumentarteori ikke er 

dekkende for fjernsynsdokumentaren, og bruker MTVs dokumentarserie True Life (1998-) til 

å utforske begrepet. Dokumentarserien formidler forskjellige temaer i hver episode, som rus-
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problemer, hjemløshet, å komme ut av skapet - sett fra unge menneskers ståsted. Ouellette tar 

utgangspunkt i Nichols’ forståelse av stemmen i dokumentarfilm, og viser til hans type-

inndeling for å beskrive stilen i True Life. Hun definerer den først som forklarende i 

begynnelsens voice-of-God kommentar, for så å bli observerende da subjektene selv snakker 

til kamera og tar over kommentarrollen. Filmskaperen forblir skjult bak kamera, og 

dokumentarserien vektlegger «rå» autentisitet og det dramatiske potensialet umiddelbar 

erfaring kan ha. Ouellette argumenterer for at programmet gir en stemme til unge mennesker, 

og at stemmebegrepet i denne sammenheng kan betraktes som en industriell, sosial og etisk 

prosess. I fjernsynsdokumentaren er filmskaperen ofte vanskelig å identifisere – noe som 

problematiserer den etablerte forståelsen av stemmebegrepet som filmskaperens perspektiv 

eller argumentasjon. Ouellette mener også at dokumentarfilmteori har undervurdert rollen til 

publikum og subjekter; og særlig i fjernsynssammenheng har publikums deltakelse på nett-

sider tilknyttet programmene, eller i sosiale medier, en påvirkning på programmets over-

ordnede stemme. Subjektene er også involvert i å bestemme programmets stemme, ikke kun 

som en tekstkonvensjon etter filmskapernes ønsker, men som en sosial prosess som knytter 

ekte mennesker til dokumentarens mening. Stemmebegrepet i fjernsynsdokumentaren er 

alltid knyttet til industrielle faktorer som varemerke, kanal, sendetid og restriksjoner. 

Ouellette mener likevel at vi bør revurdere stemmebegrepet i lys av en bredere etisk prosess – 

der mangfoldet av uttrykk fra forskjellige sosiale fortellinger, fra en rekke forskjellige 

subjekter som noen ganger viker fra normen og er upriviligerte, utgjør en bemerkelsesverdig 

del av fjernsynsdokumentarens stemme (Ouellette 2016, 108-122). Slik jeg forstår Ouellette, 

løsriver hun stemmebegrepet fra filmskapernes perspektiv og peker på betydningen 

publikum, subjekter og fjernsynsindustri har for fjernsynsdokumentarens stemme.  

  

2.5 Oppsummering  
Som vi har sett er dokumentaren en sjanger det er vanskelig å definere nøyaktig, og 

spesifikke egenskaper og muligheter har endret seg over tid. Utviklingen beskrives godt av 

Nichols’ dokumentartyper som deler dokumentarfilmene inn i grupper med lignende 

karakteristikker, og som også har vært mer fremtredende på bestemte perioder. Ulike 

dokumentartyper inngår dessuten ulike kontrakter med publikum, for eksempel hva som 

oppfattes som autentisk, noe som kan være et viktig utgangspunkt for å forstå egenskaper ved 

Making a Murderer og The Jinx og deres særegne appell. 

I forlengelse av dokumentarens historiske utvikling og ulike egenskaper, beskrev jeg 
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sentrale teorier fra Bill Nichols og Carl Plantinga. Her ble blant annet retoriske grep og 

dokumentarens stemme trukket frem. Nichols opererer med retoriske begreper fra den 

klassiske retorikken, og analyserer dokumentaren i henhold til de fem retoriske avdelingene: 

oppfinnelse, arrangering, stil, minne og levering. Plantinga på sin side knytter retorikken til 

strategier i utvalg, rekkefølge, vektlegging og stemme. Tanker og ideer fra begge teoriene vil 

danne et viktig utgangspunkt i tekstanalysen av mine true-crime serier. Et sentralt argument 

for dokumentarsjangeren er at appellen kan lokaliseres i skjæringspunktet mellom kreativitet 

og virkelighet, eller med enklere ord: i kombinasjonen av fornuft og følelser.  

Til sist trakk jeg frem sentrale aspekter ved fjernsynsdokumentaren, og viste til 

Unsolved Mysteries som en viktig forløper både til «reality TV» og til true crime-sjangeren 

mer generelt. Jeg gjorde særlig rede for Ouellettes forståelse for stemmen i fjernsyns-

dokumentarer, en forståelse basert på industrielle faktorer, sosiale prosesser og etikk. I 

kapittel 4 vil jeg demonstrere hvordan disse faktorene også kan ha betydning for «stemmen» 

til mine true crime-serier. Den eksisterende dokumentarlitteraturen inkluderer imidlertid lite 

om serialiserte dokumentarer, et format som preger mine true crime-serier betydelig. I det 

følgende vil jeg derfor konsentrere meg om denne utviklingen, og argumenterer for at true 

crime-seriene kan forstås som en del av konseptet om kvalitetsserier.  

 

 

3. True crime-serier som kvalitetsserier 
 

«Kvalitets-TV» eller «kvalitetsserier» er betegnelser de fleste av oss er kjent med i dag. For å 

nevne noen er The Sopranos, The Wire og Breaking Bad serier som har fått et slags allment 

kvalitetsstempel. I dag kan det nesten virke som at mange av oss bruker betegnelsen som om 

betydningen er noe innforstått, som Robert J. Thompson uttrykker det: som om folk bare vet 

hva det er når de ser det (Thompson 1996, 12). Men hva ligger egentlig i begrepet? Når jeg i 

denne oppgaven beskriver Making a Murderer og The Jinx som en blanding av 

dokumentaren, krim og moderne kvalitetsserier, argumenterer jeg for at også disse seriene 

hører til under kvalitetsseriebegrepet. Jeg vil presisere at jeg forstår «kvalitets-TV» og 

«kvalitetsserier» som to forskjellige begreper, der førstnevnte er forankret i TV-mediet, mens 

«kvalitetsserier» også rommer serier fra andre distribusjonsplattformer - som Netflix og 

uavhengige nettserier. Begrepet «kvalitetsserier» blir derfor brukt om både serier fra fjernsyn 
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og andre plattformer, mens begrepet «kvalitets-TV» viser til serier opprinnelig vist på 

fjernsyn. For å understøtte argumentasjonen om true crime-serier som kvalitetsserier, er det 

først nødvendig med en utdypelse av hvordan konseptet oppstod, og ulike perspektiver på 

hvordan vi kan forstå det.  

 Gry Rustad (2014) beskriver hvordan debatten om kvalitets-TV omfatter en stor 

variasjon av programmer, teoretiske perspektiver og tilnærminger, og reflekterer mange av de 

avgjørende endringene i fjernsynsestetikk, industri, distribusjon og teknologi fra 1980-årene 

til i dag (Rustad 2014, 46). Mest utbredt er forskningen i Storbritannia og USA, som også 

representerer noe ulike teoretiske perspektiver. I sin doktoravhandling om temaet gjør Rustad 

en oppdeling av akademikere på feltet, og skriver at britiske forskere som Charlotte 

Brundson, Sarah Cardwell og John Corner har vært mer opptatt av estetiske valg, verdier og 

klasse, mens amerikanske forskere som Kristin Thompson, Jane Feuer, Marc Levrette, Brian 

L. Ott, Cara Louise Buckley og Robert J. Thompson har hatt en tendens til å heller sette 

konseptet i en industri/marked/sjanger-kontekst. Rustad foreslår at denne forskjellen kan 

spores tilbake til ulikheter i akademiske trender, og til strukturelle forskjeller i de to landenes 

fjernsynsindustrier. Der fjernsynsindustrien i europeiske land som Storbritannia har vært 

dominert av allmenkringkastingskanaler med visse legitimeringskrav, har den amerikanske 

blitt styrt av kommersielle nettverk med fokus på innhold for et bredest mulig publikum 

(Rustad 2014, 46-47). Mitt fokus vil ligge på amerikansk fjernsynshistorie, kvalitetsserier og 

debatt, da analyseobjektene i denne studien er amerikanske.  

 

3.1 Fra «vanlig TV» til «kvalitetsserier»  
I fjernsynets tidlige leveår ble det innen akademia viet lite oppmerksomhet til selve 

programmene, og forskerne var heller opptatt av TV som en kulturell form: på TV-

opplevelsen og på dens effekt og bruksområder. Årsaker til dette var blant annet at TV-

apparatet lenge ga negative konnotasjoner og fikk navn som «idiotboksen». Det hersket også 

en generell oppfatning av at fjernsynsfortellinger var formelbaserte - en oppfatning som ofte 

blir forbundet med «vanlig TV» (Rustad 2014, 40). Disse oppfatningene kan knyttes til en 

dominerende logikk i fjernsynsindustrien som ble basert på en antagelse om at TV-seeren var 

passiv.  

Den amerikanske kommersielle fjernsynsindustrien har historisk sett forsøkt å unngå 

risiko i sin søken etter økonomisk stabilitet, noe som ofte resulterte i en modell med utgangs-

punkt i å produsere det minst støtende innholdet (Mittell 2015, 32). På 1960-tallet lanserte 
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lederen for forskningsavdelingen til NBC, Paul Klein, begrepet «Least Objectionable 

Programming» – en strategi med utgangspunkt i at TV-konsumenten ikke oppsøkte 

programmer aktivt, men snarere brukte fjernsynet som tidsfordriv. Et eksempel som ble brukt 

i denne forbindelse var at en mann kommer hjem etter en hard arbeidsdag og skal se på TV, 

alltid vil velge minste motstands vei, og derfor falle ned på det han finner minst støtende 

(Lavik 2014, 21). I liknende baner argumenterte den britiske fjernsynsforskeren John Ellis for 

at fjernsynet var et medium som var til for å bli tittet («glanced») på snarere enn stirret 

(«gazed») på, fordi fjernsynsapparatets teknologi og seerkontekst skaper en relasjon av 

intimitet og umiddelbarhet (Ellis 1992, 127-137). Å stirre impliserer at tilskueren 

konsentrerer seg om det han ser på, mens å titte impliserer at det ikke blir lagt noen ekstra-

ordinær innsats i å se på. Her sammenlignet Ellis med filmopplevelsen: tilskueren i en kinosal 

stirrer på den store lysende storskjermen omfavnet av salens mørke, mens TV-titteren 

befinner seg i hjemmet, med alle hverdagens distraksjoner og forstyrrelser i umiddelbar 

nærhet (Ellis 1992, 128).  

I flere tiår var altså den amerikanske kommersielle fjernsynsindustrien preget av slike 

oppfatninger, og tjente sin profitt gjennom å produsere programmer med minimale formale 

variasjoner utenfor sjangerkonvensjonene til situasjonskomedier og prosessuelle dramaserier 

(Mittell 2015, 33). Tradisjonelt har det derfor vært vanlig å skille mellom to grunnformer 

innenfor fjernsynsfiksjon som på engelsk kalles «series» og «serials». Førstnevnte viser til 

serier der episodene er lukkede; altså at handlingen ender etter hver episode, og begynner på 

noe nytt i den neste. «Serials» viser til det som også kan kalles en føljetong, der handlingen 

strekker seg over flere episoder, og når sitt endepunkt i siste episode (Lavik 2014, 26). 

Serialiserte fortellinger hørte i hovedsak til den degraderte sjangeren dagtidssåpeopera, mens 

de mer legitimerte programmene som ble sendt i beste sendetid hadde episodiske 

avslutninger og minimal kontinuitet. Dette var en økonomisk strategi da episodiske serier 

fungerte som kommersielt godt siden publikum ikke falt fra om de gikk glipp av noen 

episoder, samt for det lukrative reprisemarkedet som kunne sende episoder uten å tenke på 

rekkefølge. Dessuten kunngjorde nettverkenes forskningsavdelinger at selv den mest 

populære kontinuerlige serien ikke kunne garantere et konsekvent publikum fra uke til uke, 

noe som ville føre til at mesteparten av publikummet ikke ville ha tilstrekkelig 

bakgrunnshistorie til å følge fortsettende historielinjer. Antagelsen om et inkonsekvent 

publikum, nettverkenes motvilje til å ta økonomisk risiko og de episodiske programmenes 

suksess, ga fjernsynskringkasterne få grunner til å ta sjansen på mer eksperimentell eller 

utfordrende historiefortelling (Mittell 2015, 33).  
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I diskusjoner om kvalitets-TV blir ofte Robert J. Thompsons studier om temaet 

trukket frem, der han beskriver at betegnelsen først ble tatt i bruk på 1970-tallet da kabel-

kanaler og uavhengige kanaler vokste frem, og ny medieteknologi – fjernkontrollen og VHS-

spilleren - ga publikum større kontroll over sitt eget TV-konsum (Thompson 1996, 37). 

Vendingen var særlig anført av NBC og lanseringen av krimdramaserien Hill Street Blues i 

1981, og siden 1990-tallet trådde en alternativ logikk i kraft– «Most Desirable Programming» 

– som heller satset på det mest tiltrekkende programinnholdet (Lavik 2014, 42). Slik Rustad 

poengterer, kan det virke som at oppblomstringen av kvalitetsprogrammer også drev 

forskningen i en mer estetisk retning. Forskningen om amerikansk kvalitets-TV begynner 

vanligvis med en rekke MTM-produserte programmer, og Rustad trekker frem hvordan 

utgivelsen av boken MTM ’Quality Television’ (1984) av Jane Feuer, Paul Kerr og Tise 

Vahhimagi, representerer et avgjørende skifte fra tidligere oppfatninger av fjernsynsfiksjon 

fordi den analyserer stil og narrativ struktur i spesifikke programmer, og bruker ordet 

«kvalitet» om fjernsyn (Rustad 2014, 48).  

HBOs satsing på egenproduserte programmer fra 1997, og DVD-spillerens inntog på 

begynnelsen av 2000-tallet, var sentrale pådrivere for TV-serienes videre utvikling og vei 

mot legitimering (Rustad 2014, Mittell 2015). DVD-spillerens inntog representerer et viktig 

bidrag mot en mer individualisert mediehverdag, og spilte også en sentral rolle for TV-

serienes status. Fjernsynsprogrammer utgitt i hjemmevideoformat var ikke noe nytt; 

programmer ble utgitt i VHS-format på 90-tallet og på Laserdiscs på 80-tallet. DVD-formatet 

var derfor en videreutvikling av en allerede pågående forandring, og gjorde det mulig å 

konsumere fjernsyn på nye måter, noe som endret drastisk både TV-serienes rolle i det 

kulturelle landskapet og serieskapernes narrative muligheter (Mittell 2015, 36). TV-serier ble 

noe vi kunne kjøpe, samle på og katalogisere – slik vi tidligere hadde gjort med bøker, 

musikkalbum og filmer. Dette bidro til å reise fjernsynets kulturelle status, og avløste den fra 

den industrikontrollerte, kommersielle kringkastingsflyten (Mittel 2015, 37).  

Utover 1990-tallet økte konkurransen fra flere TV-kanaler, samt fra internett og 

dataspill, noe som gjorde at HBO begynte å produsere flere egne dramaserier for å høste 

lojale seere. Her var Oz (1997) av Tom Fontana først ute, og gikk over seks sesonger med en 

overveldende publikumssuksess –  dette på tross av at Oz var et brutalt program som tok opp 

en rekke kontroversielle spørsmål og derfor ikke var en tradisjonell publikumstreffer som 

skulle støte færrest mulig. For HBO handlet det midlertid ikke like mye om at serier skulle 

treffe bredt, ettersom finansieringsmodellen ikke baserte seg på å selge flest mulig seere til 

annonsørene som hos gratisnettverkene, men på å selge programmer til abonnenter (Lavik 
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2014, 36-43). For å få flest mulig betalende kunder handler det altså mer om å produsere de 

seriene som treffer sterkest, ikke bredest, eller som Lavik uttrykker det: «Å ha bred appell 

innenfor markedet for annerledeshet – derav HBOs berømte slagord, ’It’s Not TV. It’s 

HBO’» (Lavik 2014, 43).  

Med HBO blir det altså anerkjent at det er et eget marked for det som er annerledes, 

noe som ble bekreftet av serier som også nådde et langt større publikum, men som fremdeles 

fremstod som kontraster til «vanlig TV». Mest kjent er The Sopranos (1999) – kanalens 

største kommersielle suksess til nå. Andre premiumkanaler, altså kanaler som sender kryptert 

og som den enkelte husholdning må betale ekstra for å få tilgang til, har siden fulgt HBOs 

eksempel og utviklet egne kvalitetsserier – Showtime med kjente serier som Dexter (2006-

2013) og Homeland (2011-), AMC med blant annet Mad Men (2007-2015) og Breaking Bad 

(2008-2013). Også gratisnettverkene møtte konkurransen ved å tilby gode og særegne serier 

som House (Fox 2004-2012) og Lost (ABC 2004-2010) (Lavik 2014, 43-44). Denne 

utviklingen har blitt kjent som «HBO-effekten» - og det hersker bred enighet om at kanalen 

har vært den sentrale drivkraften i fjernsynets inntreden i den epoken vi befinner oss i nå, 

som mange oppfatter som TV-ens siste og hittil mest glitrende gullalder (Lavik 2014, 43-44).  

Det har til nå vært vanlig å dele fjernsynshistorien inn i tre epoker, ofte referert til som 

TVI, TVII og TVIII. Disse kaller John Ellis (2000) for knapphetens æra («the era of 

scarcity»), tilgjengelighetens æra («the era of availability»)” og overflodsæraen («the era of 

plenty»). Den første epoken viser til fjernsynets første leveår, som i USA var dominert av de 

tre nettverkene ABC, CBS og NBC, mens den andre epoken viser til 1970-årenes opp-

blomstring av kabel- og satellitt-TV-programmer (Ellis 2000, 2). Overflodsæraen henger 

sammen med kanalmangfoldet i den digitale tidsalderen og dermed en ytterligere oppsplitting 

av seergrupper og seervaner (Ellis 2000, 163-178). Fjernsynslandskapet har imidlertid endret 

seg etter Ellis’ beskrivelser, der digitaliseringen og strømmemarkedet kan symbolisere 

begynnelsen på en fjerde epoke, eller en forlengelse og videreutvikling av den tredje.  

I dag har nedlastning av filer gjennom for eksempel iTunes eller videotorg som 

Netflix tatt over for DVD-spilleren. Effekten på seerpraksiser er på en side ganske like ved at 

vi kan trykke på pause, ta opp episoder, se ting om igjen, og granske ting i detalj. Både DVD-

formatet og videotorg muliggjør for såkalt bingewatching – altså at vi kan se hele serier i ett 

jafs, noe jeg vil utdype ytterligere i kapittel 4. Det er imidlertid også betydningsfulle 

forskjeller – som for eksempel at Netflix kan utgi egenprodusert innhold og er løsrevet fra det 

tradisjonelle fjernsynsmediet. Opplevelsen av aktualitet og nyhetsverdi fra tradisjonell kring-

kasting, byttes isteden ut med ytterligere individualitet og kontroll over eget konsum. I 
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forlengelse av denne utviklingen, spør Mareike Jenner (2016) om Netflix kan symbolisere et 

skifte mot det som vil bli fjernsynets fjerde gullalder, eller TVIV. Der HBO revolusjonerte 

TV-estetikk og narrative strukturer, og promoterte seg selv med slagordet «It’s not TV. It’s 

HBO», mener hun Netflix representerer et skifte i den teknologiske infrastrukturen som gjør 

at kanalen faktisk ikke er TV. Strømmetjenesten tilbyr ingen av de «tradisjonelle» 

fjernsynssjangrene, som nyheter, idrettsarrangementer, værmeldinger eller andre programmer 

assosiert med fjernsyn, og er også avkoblet fra den teknologiske eller merkevarebyggende 

infrastrukturen assosiert med TV – i motsetning til for eksempel HBOs strømmetjenester som 

i amerikansk kontekst er knyttet til merkeidentiteten til kanalen. Netflix har imidlertid også 

adaptert merkevareteknikker fra HBO, med promotering av «kvalitetsserier» gjennom sine 

egenproduserte serier, og bygger derfor på kjente formater og markedsstrategier fra TVIII. 

Samtidig er kanalen posisjonert som noe annet enn TV gjennom sin distribusjon, 

forretningsmodell, seerpraksiser og markedsføring. Som sådan, mener Jenner at Netflix 

signaliserer et skifte som kan være så betydelig at vi kan beskrive det som TVIV (Jenner 

2016, 261-263).  

Den serialiserte formen, kombinert med teknologi som gjør det mulig for oss å selv 

bestemme når vi vil se hva, i tillegg til fordelen med å slippe reklamepauser og andre 

forstyrrelser, gjør at vi i dag er rustet for den aktive oppmerksomheten og deltakelsen 

komplekse kvalitetsserier ofte krever. Der TV-bransjen tidligere var preget av et syn på TV-

seeren som passiv og uengasjert, er dagens fjernsynsprogrammer i stor grad rettet mot 

engasjerte og aktive tilskuere – en omdreining som har næret frem konseptene om «kvalitets-

TV» og «kvalitetsserier», både i dagligspråket og i akademia. Som tidligere beskrevet skiller 

jeg mellom de to begrepene ved at «kvalitetsserier» også omhandler serier som er løsrevet fra 

fjernsynsmediet. Som jeg vil vise senere kan denne distinksjonen ha mye å si for 

seeropplevelsen og den unike appellen til true crime-seriene.  

Der vi i hverdagssammenheng kanskje ikke helt har tenkt igjennom hva vi mener med 

«kvalitetsserier», er det imidlertid utviklet en rekke forsøk på å konseptualisere begrepet 

innen fjernsynsforskningen. I det følgende skal jeg gjøre rede for noen sentrale bidragsytere i 

denne sammenheng, med hovedfokus på Jason Mittells teori om kompleks TV («complex 

TV»).  
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3.2 Kvalitets-TV som «sjanger»  
Robert J. Thompson var den første som foreslo at kvalitets-TV kunne bli forstått som noe 

lignende en sjanger eller en slags formel, og påpeker hvordan begrepet lenge ble brukt uten at 

noen kunne si hva det egentlig betyr (Thompson 1996, 12). Selv om det opprinnelig ble brukt 

for å beskrive usedvanlige gode TV-programmer, mener han at «kvaliteten» i «kvalitets-TV» 

har blitt mer en referanse til en slags generisk stil enn til en estetisk vurdering. Thompson 

forsøker derfor å definere kvalitets-TV gjennom ulike egenskaper som er blitt tatt opp av 

akademiske kritikere, forskere og publikum, og mener disse tilsammen kan fungere som en 

slags definisjon på konseptet:  

1) Kvalitets-TV er best definert gjennom det det ikke er – det er ikke «vanlig» TV,  

2) seriene er ofte laget av kunstnere fra mer sofistikerte medier som film, 3) kvalitets-TV 

tiltrekker et ungt, urbant publikum med god utdannelse, 4) seriene blir sjeldent blockbustere 

(med noen få unntak) og sliter ofte med å overleve i starten, 5) de har ofte et stort 

karaktergalleri, 6) seriene har hukommelse, 7) de skaper en ny sjanger ved å blande 

eksisterende sjangre, 8) og har en tendens til å være litterære og skrivebaserte, 9) de er ofte 

selvbevisste med for eksempel intertekstuelle referanser, 10) de har ofte kontroversielle 

temaer, 11) og streber mot realisme. Til sist poengterer Thompson hvordan serier som utviser 

disse elleve egenskapene vanligvis blir entusiastisk mottatt med priser og kritisk 

anerkjennelse. Videre argumenterer han for at denne listen forteller oss at kvalitets-TV-serier 

ligner på hverandre – og at de kan bli forstått som en slags oppskrift, eller en sjanger, som 

TV-mediets svar på kunstfilmen. Følgelig kan vi også gjenkjenne kvalitets-TV lenge før vi 

vet om serien er bra (Thompson 1996, 12-15).  

Det er over tjue år siden Thompson publiserte sin studie, og i forordet til boken 

Quality TV: Contemporary American Television and Beyond (2007) beskriver han hvordan 

de nyskapende seriene fra 1980-tallet vokste seg til en egen «supersjanger» i løpet av de neste 

tiårene (Thompson 2007). Lavik mener likevel de sentrale kjennetegnene på kvalitets-TV slik 

Thompson beskrev fra 1980 og 1990-tallet ikke har forandret seg – at seriene fortsatt er 

komplekse, ukonvensjonelle og kontroversielle, de vil treffe sterkt fremfor bredt, de blander 

serieformatet og føljetongen, og så videre. Den viktigste forskjellen mellom TVII-æraen og 

TVIII-æraen (eller den andre og den tredje gullalderen) er imidlertid at der den forrige 

perioden var kjennetegnet av at de store gratisnettverkene selv tok initiativ og var 

hovedkilden bak kvalitets-TV ment for en smalere publikumsgruppe, er det i den siste 

perioden altså premiumskanalene som har ledet an. Premiumskanalenes fritak fra innholds-
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restriksjoner og sensur, samt fraværet av reklame, gjør at disse kanalene i mye større grad kan 

uttrykke seg slik de ønsker og utøve samfunnskritikk. Ifølge Lavik har moderne kvalitets-TV 

slik sett forsterket og rendyrket Thompsons egenskaper heller enn å forvandle dem (Lavik 

2014, 44-47).   

Hvordan vi kan forstå kvalitets-TV har blitt en omdiskutert debatt i årene etter 1996. 

Kvalitet har blant annet både blitt forstått som et nytt fokus på stil og dens appell til et medie-

erfarent publikum, og knyttet til oppblomstringen av «writer-producer»-tittelen som en slags 

beskytter, garantist og arrangør av kvalitet, i det som McCabe og Akass omtaler som «the 

post-network, post-1996 television age» (McCabe og Akass 2007, 9). I denne studiens 

sammenheng er imidlertid ikke formålet å få en fullstendig oversikt over kvalitetsdebatten, 

eller å stille oss bak en av teoriene, men snarere å få et overblikk over noen sentrale 

forståelser for konseptet. På denne måten kan vi forstå dette som en av tendensene som kan 

forklare true crime-serienes økende appell. I boken Complex TV (2015) fokuserer Jason 

Mittell på kvalitets-TV som en ny måte å fortelle fjernsynsfortellinger på, og beskriver noen 

aspekter ved moderne TV-serier som jeg mener også kan være med på å svare på hvorfor vi 

som publikum fascineres og engasjeres av true-crime serier.  

 

3.3 «Kompleks TV»  
Der mange forskere refererer til kvalitetsserier som «litterære» eller «cinematiske», mener 

Mittell at vi behøver en teori som er spesifikt tilpasset TV-mediet (Mittel 2015, 2). Bokas 

hovedargument er at det i løpet av de to siste tiårene er oppstått en ny modell for historie-

fortelling i fjernsynsprogrammer. Denne metoden kaller han for narrativ kompleksitet 

(«narrative complexity»). Mittell forklarer at narrativ kompleksitet kan forstås som en egen 

narrativ modus, slik David Bordwell foreslår i sin analyse av filmfortellinger, som 

Hollywoodfilmen eller kunstfilmen. Det kan også bli forstått som «kunst-TV», slik Kristin 

Thompson gjør, ved at fjernsynet importerer normer fra kunstfilmen til den mindre skjermen. 

Mittell stiller seg likevel kritisk til å overføre teorier ment for spillefilmen til den 

kontinuerlige og mye lengre narrative strukturen til fjernsynsserier, og vil heller bruke en 

mediespesifikk teori unik for TV-mediet, der kontinuitet og serialisering er kjernefunksjoner 

(Mittell 2015, 17-18).  

 På sitt mest grunnleggende nivå definerer Mittell narrativ kompleksitet slik: 

«(...)narrative complexity redefines episodic forms under the influence of serial narration 

(...)» (Mittell 2015, 18). Han påpeker at det ikke nødvendigvis dreier som en fullstendig 
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sammenslåing mellom den episodiske formen og serieformen, men snarere om et balanse-

skifte. Ved å avvise den episodiske formens behov for avslutning etter hver episode, bruker 

narrativ kompleksitet en rekke teknikker med den underliggende forestillingen om at en serie 

er en kumulativ fortelling som bygges opp over tid. Kult-hitten The X-Files (1993-2018), 

eksemplifiserer det Mittell karakteriserer som kjennetegnet på narrativ kompleksitet: nemlig 

et samspill mellom episodisk og serialisert historiefortelling – som ofte veksler mellom 

langsiktig handling og enkeltstående episoder. Andre serier kan tilby episodiske slutter, 

samtidig som hver episode bidrar til fremgang i den overordnede fortellingen. Narrativ 

kompleksitets mest definerende egenskap er nettopp at den er ukonvensjonell - at den bryter 

med etablerte normer for den episodiske eller føljetongfortellingen (Mittell 2015, 18-19). Her 

ligger det imidlertid et slags paradoks: ettersom komplekse TV-serier er blitt etablert som 

modell kan den også betraktes som konvensjonell - slik også Thompsons normer ble 

standardiserte. Mittell vektlegger altså også et av Thompsons kjennetegn på kvalitetsserier, 

nemlig at de skiller seg fra vanlig TV, om enn på en noe mer kompleks og videreutviklet 

måte enn Thompsons serier fra 80-tallet.  

 I denne oppgavens ærend - å forstå hvordan true crime relaterer seg til kvalitetsserier, 

for videre å forsøke å forklare et aspekt ved dens appell - vil jeg basere meg på teoriene til 

Mittell som handler om egenskapene ved komplekse serier skaper engasjement. I delen som 

handler om begynnelser, beskriver han for eksempel hvordan enhver serie avhenger av en 

åpningsepisode som både introduserer fortellingens karakterer, etablerer programmets sjanger 

slik at vi som tilskuere forstår hva vi kan forvente oss, og argumenterer for hvorfor serien vil 

være verdt å se videre. Her er mystikk et sentralt virkemiddel for å inspirere oss til å se 

videre, mens presentasjonen av narrativ form og stil lærer oss hvordan vi skal møte serien 

(Mittell 2015, 55-58). Videre vektlegger Mittell hvordan overbevisende og engasjerende 

karakterer er en av de viktigste ingrediensene for en TV-series suksess, og kapittelet 

beskriver blant annet hvordan serier skaper komplekse karakterer og ofte omfavner antihelter 

som hovedpersoner (Mittell 2015, 13). Mittells kapittel om forståelse («comprehension») 

bygger på kognitive teorier om fortellingsforståelse og hukommelse, og analyserer ulike 

teknikker for å skape spenning, overraskelse, forventning og nysgjerrighet i serialiserte 

fortellinger (Mittell 2015, 14). Mittell dedikerer også et kapittel til avslutningen, og hvordan 

komplekse serier kan romme forskjellige måter å avslutte på (Mittell 2015, 16).  

Aspektene over handler om virkemidler og metoder i TV-serier, men Mittell beskriver 

også aspekter utenfor serieuniverset: kapittelet om orienterende paratekster («orienting 

paratexts») fremmer hvordan seriene eksisterer i et medielandskap der paratekster på nettet 
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alltid vil være en del av seernes potensielle intertekstuelle flyt, og slik sett også vil påvirke 

hvordan vi oppfatter og engasjerer oss med TV-fortellinger (Mittell 2015, 262). Tilsammen 

tilbyr de ulike delene av Mittells studie ulike forklaringer på hvordan kvalitetsserier trekker 

publikum inn i fortellingen og skaper engasjement. Tanker og teorier fra denne boken vil 

derfor være et viktig utgangspunkt for denne oppgaven, da disse både kan relateres til 

underspørsmålet i analysene om virkemidler for å engasjere, til spørsmålet om popularitet i 

lys av medielandskapet, og derav også til den overordnede problemstillingen om årsakene til 

true crime-serienes oppblomstring.  

 

3.4 Oppsummering  
I denne delen av kapittelet har jeg sett nærmere på konseptet om «kvalitets-TV» og 

«kvalitetsserier», for videre å kunne argumentere for hvordan jeg mener true-crime serier 

relaterer seg til disse tendensene. Utviklingen i fjernsynsbransjen har blant annet vist oss at 

det har skjedd en endring i hvordan TV-seeren blir oppfattet – fra en passiv tilskuer som 

trenger lett fordøyelig innhold, til en aktiv og engasjert TV-seer. Dette henger sammen med 

utviklingen av ny medieteknologi, og har ført til en større satsning også på mer nisjeorienterte 

programmer - på den brede appellen annerledeshet har i markedet. Disse tendensene vil ha 

betydning i forståelsen av mine true crime-seriers oppblomstring, og i kapittel 4 vil jeg 

demonstrere hvordan fjernsynslandskapet også kan ha innvirkning på mine true crime-seriers 

popularitet.  

Jeg har også gjort rede for noen forståelser av hva slike serier faktisk består av, der 

Thompsons karakteriserende liste muligens kan forstås som kvalitetsserienes mest 

grunnleggende «oppskrift» - på tross av at denne har endret seg over tid og at selve 

«kvaliteten» i begrepet er omdiskutert. Her legger Lavik til hvordan premiumskanalene fikk 

større frihet til å eksperimentere og utøve samfunnskritikk. Til sist trakk jeg frem Mittells 

teori om kompleks TV som en ny modell å fortelle fjernsynsfortellinger på, og sentrale 

aspekter ved hans teori som relaterer seg til publikumsopplevelse og appell. I oppgavens 

analysedel vil jeg demonstrere hvordan true crime-serier kan forstås som kvalitetsserier på lik 

linje med mange av fiksjonsseriene jeg har nevnt i denne delen.  
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4. Kapittelkonklusjon  
I dette kapittelet har jeg gjort rede for sentrale teorier for å svare på underspørsmålet: hvilke 

appellerende egenskaper har krimsjangeren, dokumentaren og kvalitetsserier? Her har vi 

blant annet sett hvordan veien mot der vi befinner oss i dag for alle de tre tendensene 

begynner en gang på 1980-tallet: utviklingen av kvalitets-TV opplevde en oppblomstring i 

1980-årene og før årtusenskiftet var slike programmer blitt mainstream TV-underholdning. 

Det er ulike oppfatninger av hvordan kvaliteten i kvalitetsserier bør defineres, men sentrale 

kjennetegn virker å være serialisering og en form for brudd på normene fra «vanlig TV». 

Som vi har sett, påvirket dette også krimserieformidlingen, som anført av Hill Street Blues 

(1981) beveget seg mot samfunnskritikk og utradisjonelle protagonister. Også dokumentar-

filmen opplevde en vekst i anerkjente filmer på 1980-tallet, preget av frihet til nyskapning og 

nye perspektiver på verden. Utviklingen innenfor de tre forskjellige perspektivene har siden 

denne tiden fortsatt med full styrke – ledet an av teknologiske utviklinger som 

strømmetjenester på nett. 

Av sentrale egenskaper som kan besvare underspørsmålet om appell, har jeg blant 

annet trukket frem krimsjangerens fokus på mysteriet, etterforskningsprosessen, 

rettsmedisinske bevis og spenning, dokumentarens bruk av retoriske teknikker, og 

kvalitetsserienes kompleksitet. I de to følgende kapitlene vil jeg se nærmere på hvordan 

virkemidlene fra krimsjangeren, dokumentaren og kvalitetsserier kan belyse sentrale aspekter 

for oppblomstringen av true crime-serier. Dette vil jeg gjøre gjennom to næranalyser, av 

henholdsvis Making a Murderer (2015) og The Jinx (2015). Her vil jeg undersøke hvordan de 

respektive tekstene benytter seg av og innehar sentrale kvaliteter og teknikker fra de tre 

perspektivene – og hvordan disse til sammen tilbyr en helt særegen appell til publikum. 
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KAPITTEL 2:  
Making a Murderer – å konstruere uskyld 

 

“Most of what ails our criminal justice system lie in unwarranted certitude on the part of 

police officers and prosecutors and defense lawyers and judges and jurors that they are 

getting it right. That they are simply right. Just a tragic lack of humility in everyone who 

participates in our criminal justice system.” 

- Dean Strang (Netflix 2015, episode 9). 

 

I den følgende analysen skal jeg ta en nærmere titt på utvalgte aspekter ved Making a 

Murderer - aspekter jeg anser som sentrale for å forstå hvorfor historien om Steven Avery 

traff så mange, så sterkt. Som beskrevet innledningsvis, forsøker analysen å svare på 

underspørsmålet: hvilke virkemidler bruker true crime-seriene for å engasjere publikum? 

Jeg vil begynne med å ta for meg åpningsepisoden, da denne gjør oss kjent med seriens 

overordnede stil og fortellerteknikker, og slik sett er et godt utgangspunkt for å forstå seriens 

spesifikke og appellerende egenskaper. Videre, og i overensstemmelse med Jason Mittells 

teorier om komplekse TV-serier, vil jeg fokusere på karakterer, og på de ulike egenskapene 

ved disse som bidrar til å skape en fascinerende historie. Jeg vil også trekke inn tilskuerens 

ulike forståelsesprosesser i møte med en serialisert fortelling, og trekker særlig frem intro-

sekvensen som et avgjørende punkt for publikums minner, både kognitivt og retorisk. Her 

beskriver jeg også hvordan den bestemte innrammingen av historien bidrar til en effektiv og 

overbevisende «konstruksjon av uskyld». Gjennomgående i analysen vil jeg basere meg på 

teori fra de tre tendensene – kvalitetsserier, dokumentaren og krimsjangeren – som kan være 

med på å belyse denne true-crime seriens helt særegne appell. Et sentralt argument i analysen 

er at Making a Murderer snakker til oss på en måte som inviterer publikum til å delta i 

historien om Steven Avery, både under og i etterkant av tekstopplevelsen.  

 
 
1. Begynnelsen: «Eighteen Years Lost» 
Ser vi tilbake på Jason Mittells teorier om komplekse TV-serier, mener han at åpnings-

episoden er avgjørende for hvordan vi forstår serien, og at denne skal fungere som et slags 

argument for hvorfor vi skal ha lyst til å se videre. En kompleks serie strekker seg over flere 
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episoder, og er derfor ofte flere timer lange, så serieskaperne må finne kreative måter å peke 

fremover i historien på for å holde tilskuernes interesse oppe. Da Making a Murderer består 

av ti episoder (på pluss-minus én time), og fordi serien går grundig gjennom en kompleks og 

omfattende sak, er det nærliggende å tenke at åpningsepisoden er betydningsfull for å forstå 

seriens popularitet. Slik Mittell beskriver, er hovedfunksjonen til den første episoden å lære 

oss som seere hvordan vi skal se på serien, og ved å gjøre dette, også få oss til å ville se på 

serien. Dermed skal suksessfulle åpningsepisoder både være lærerike og inspirerende på 

samme tid (Mittell 2015, 56). Tar vi en nærmere titt på åpningsepisoden til Making a 

Murderer – «Eighteen Years Lost» – kan vi derfor forsøke å forstå hvordan filmskaperne har 

konstruert en helt bestemt begynnelse for å sette oss som publikum i riktig stemning, 

introdusere fortellingen og dens karakterer, og danne grunnlaget for hvordan vi som 

publikum skal møte serien.  

Den første episoden begynner med et videoklipp fra dagen Steven Avery kommer 

hjem fra fengsel: vi ser en bil komme mot oss, og følger den opp en oppkjørsel full av 

journalister og kameramenn. Vi ser Steven bli omfavnet av familiemedlemmer, og at han 

svarer på spørsmål fra journalister. Så hører vi stemmens hans i voice-over: «Jeg var glad når 

jeg kom ut. Jeg var nok verdens gladeste mann». Videre veksles det mellom uttalelser fra 

familiemedlemmer, avisutklipp om saken (blant annet med overskriften «DNA frees man 

after 18 years»), og videoklipp fra hjemkomsten – hele tiden mens vi hører forskjellige 

mennesker uttale seg om saken i voice-over. En kvinnestemme uttaler at dette er blant de 

mest alvorlige justismordene hun noen gang har sett. Vi hører også kusinens stemme, mens vi 

blir vist bilder av at hun omfavner fetteren: «Den samme gamle Steven var tilbake. Han var 

glad. Han smilte. Men jeg sa: ’Pass deg’. Det var noe jeg følte. ’Manitowoc County er ikke 

ferdig med deg. De er på langt nær ferdig med deg’». Vi ser et nærbilde av en smilende 

Steven, og det fader ut i sort. Så kommer seriens introsekvens. 

Resten av første episode forteller om bakgrunnen for den feilaktige dommen, 

introduserer oss for Stevens barndom og familiemedlemmer, hans kriminelle fortid, og 

presenterer grundig og nøyaktig omstendighetene som fikk han dømt til 32 års fengsel. Det 

fortelles om etterforskningen og søksmålet mot myndighetene som dømte og fengslet han, et 

søksmål på 36 millioner dollar. Vi ser hvordan Steven blir en slags kjendis i lokalsamfunnet, 

og gitt urettferdigheten han har gjennomgått, er det vanskelig å forestille seg at søksmålet 

ikke vil gå hans vei. Men så, på slutten av episoden, tar historien en dramatisk vending: en av 

Stevens advokater forteller at det de ikke hadde fortalt Steven, var at han måtte være forsiktig 

når han går til sak mot politimyndighetene på et sted der han fortsatt bor, fordi han kunne 
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risikere å bli siktet for drap. Det fader ut i sort, og episodens siste scene er et opptak av 

telefonsamtale mellom to politibetjenter:  

«Har vi et lik eller noe enda?» 
 «Jeg tror ikke det.»  
«Har vi Steven Avery i varetekt, da?» (Episode 1, 2015) 
 
 

1.1 Publikum som «innside-utsidere»  
Hele første episode blir formidlet gjennom en sammenstilling av intervjuer av familie-

medlemmer, advokater og andre med forbindelse til saken, rettsdokumenter og arkiv-

materiale, vitneforklaringer, nyhetsreportasjer, fotografier, radiosendinger, telefonsamtaler 

med Steven i voice-over og tekstplakater. Åpningsbildene fra hjemkomsten er et videoklipp 

fra et håndholdt kamera, noe som signaliserer noe uprofesjonelt og upolert. De forskjellige 

bildene og sammensetningen av dem, forteller oss noe om seriens konvensjoner og hvordan 

vi som tilskuere skal møte den – konvensjoner som opprettholdes hele serien igjennom. Den 

naturlige stilen i åpningsbildene uttrykker noe autentisk, en følelse av at vi simpelthen 

bevitner hendelser mens de utfolder seg, som kan minne om den naturlige stilen fra cinema 

vertié, og Nichols’ beskrivelse av den observerende dokumentartypen der tilskueren blir 

posisjonert som en slags flue på veggen og redigeringen er minimal. Samtidig er den 

gjennomgående og hyppige bruken av intervjuer og arkivmateriale heller karakteristisk for 

Nichols’ deltakende dokumentartype, som kjennetegnes av at filmskaperen samhandler med 

subjektene, ofte via intervjuer eller samtaler (Nichols 2010, 31). Ved å introdusere oss for 

denne filmatiske stilen for serien, kan vi altså peke ut hvilke dokumentartyper den stemmer 

overens med, og slik sett kan åpningsepisoden fortelle oss at vi både skal observere 

hendelsene fra utsiden, samtidig som vi vil få tilgang til subjektenes tanker og følelser. 

I liknende baner argumenterer Hook, Barrios-O’Neill og Dyer (2016) for at seriens 

første bilder posisjonerer oss som tilskuere i et bestemt forhold til den utfoldende historien – 

som de kaller for «present/entwined/inside-outsiders» (Hook et al. 2016, 6). Her viser 

forfatterne først og fremst til åpningsscenen med det håndholdte kameraet, og den etter-

følgende mannsstemmen: «Here they come. Up the Road. After 18 years». Det neste klippet, 

der det håndholdte kameraet viser oss oppkjørselen der familiemedlemmer og journalister 

omringer bilen, forteller oss både at saken har blitt en mediesensasjon, samtidig som det 

adskiller vårt perspektiv fra medienes: fordi vi observerer journalistene fra familie-

medlemmets personlige kamera og synsvinkel, blir både vi som tilskuere og filmskaperne noe 
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annet enn media, eller vi får i alle fall følelsen av det (se illustrasjonsbilder nedenfor). På 

tross av at vi er klar over vår rolle som tilskuere av en serie, gjør perspektivet fra farens 

kamera at vi blir posisjonert på innsiden av teksten. Samtidig, gjennom den observerende 

stilen som konnoterer autentisitet, får vi også følelsen av å betrakte hendelsene slik de faktisk 

utfolder seg. Slik sett forteller den første episoden oss noe om hvordan vi som tilskuere skal 

møte teksten, slik Hook et al. så passende uttrykker det: «Observant, vigilant, emotionally 

engaged» (Hook et al. 2016, 7).  

 

 
 

 
Illustrasjonsbilder episode 1 

 
 

1.2 Detektivstrukturen  
Å studere åpningsepisoden kan også være nyttig for å forstå hvordan Making a Murderer 

bruker retorikk for å organisere fortellingen med et bestemt perspektiv, og både Nichols og 

Plantinga trekker frem begynnelsen som sentral for en analyse av dokumentaren. Plantingas 

teorier om filmens rekkefølge som en retorisk strategi, vektlegger i likhet med Mittell 
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hvordan begynnelsen er avgjørende for å lede oss som tilskuere i hvordan vi skal fortolke og 

forstå det som blir presentert. For Plantinga har en «klassisk» begynnelse både en formell 

funksjon, ved at den ofte presenterer et brudd på en stødig situasjon (Steven er endelig fri, 

men blir anklaget igjen), og en epistemologisk funksjon der den stiller spørsmål som 

fortellingen gradvis vil svare på (Hva har skjedd? Hvorfor blir han mistenkt? Har politiet 

plantet bevis?) (Plantinga 1997, 126). Som vi skal se nærmere på senere i analysen, har 

informasjonen vi blir presentert for i åpningsepisoden av Making a Murderer mye å si for 

hvilket perspektiv på historien vi som tilskuere kommer tettest på, og dermed på hvordan vi 

fortolker og lever oss inn i det som blir fortalt.   

Vi kan også se begynnelsen i lys av den klassiske retoriske avdelingen arrangering, 

som handler om hvordan filmen er organisert for å fremme et bestemt perspektiv. Nichols 

trekker frem problemløsningen som en typisk organiseringsform for dokumentaren: det 

etableres først et problem, det formidles så noe av bakgrunnen for problemet, og så følges 

problemet opp med en undersøkelse av dets alvorlighetsgrad eller kompleksitet. 

Undersøkelsen leder så til en anbefaling eller løsning på problemet, som filmskaperen 

oppfordrer seeren til å bli enig i (Nichols 2010, 21-23). Ser vi Making a Murderer i lys av 

problemløsningstilnærmingen, kan vi finne liknende tendenser: det etableres et tydelig 

problem i starten av episoden (en uskyldig mann har sittet 18 år i fengsel), og resten av 

episoden forteller oss om bakgrunnen for dette problemet. Avslutningsvis blir vi imidlertid 

også introdusert for et nytt problem, nemlig hvorvidt denne feilen blir begått igjen, og resten 

av serien fortsetter å undersøke dets alvorlighetsgrad og kompleksitet ved å gå detaljert 

gjennom omstendighetene og bevismateriale som ligger til grunn for tiltalen av Avery og 

Dassey.   

Slik Nichols også påpeker, kan problemløsningsorganiseringen av en dokumentar 

likne på en klassisk detektivhistorie: som også åpner med et mordmysterium, og fortsetter 

med detektivens spennende og grundige etterforskning av mysteriet. Ved å presentere denne 

organiseringsformen allerede i første episode, informeres vi som tilskuere blant annet om et 

fokus på etterforskningsprosedyren, noe vi også kjenner igjen fra tradisjonelle krim-

fortellinger. Her er det ofte et spørsmål om hva som har skjedd, eller hvem som har gjort det - 

et spørsmål vi som tilskuere gjerne blir oppfordret til å ta del i og danne egne hypoteser om. 

Vi kan også trekke paralleller mellom TV-krimserienes bruk av rettsmedisinske bevis og 

denne true-crime serien, der analyse og forståelse av rettsmedisinske bevis står sentralt i 

formidlingen av rettssaken og i vår vurdering av hva som kan ha skjedd. Til forskjell fra 

tradisjonelle detektivhistorier er det imidlertid ingen klassiske «detektiver» i serien. Isteden 
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kan det argumenteres for at filmskaperne fungerer som «usynlige etterforskere», som kun 

henvender seg til oss gjennom tekstplakater, intervjuobjekter og måten de ulike elementene er 

satt sammen på. Eller, vi kan tenke oss at Stevens to forsvarsadvokater tar detektivrollen, da 

det er deres etterforskning og detaljerte granskning av saken vi kommer tettest på gjennom 

intervjuer og i videoklipp fra rettssaken. I krimfortellinger er det ikke uvanlig at advokater tar 

detektivrollen, mest kjent er Erle Stanley Gardners romanskikkelse Perry Mason, en 

uortodoks forsvarsadvokat, som også gjorde stor suksess som TV-serie (Henriksen 2006, 

114).  

Både forsvarsadvokatene og filmskaperne kan bære likhetstrekk med detektivrollen 

fra krimfortellinger, samtidig som fraværet av filmskapernes eksistens i serieuniverset gir 

inntrykk av at vi observerer hendelsene fra utsiden, slik de faktisk utfolder seg. Dette kan i 

tur inspirere tilskueren til å foreta sin egen etterforskning og fortolkning av de fakta som blir 

presentert, som vi har sett også er en vanlig krimkonvensjon. På denne måten er mulig å 

argumentere for at en sentral del av seriens appell er den betydelige rollen tilskueren får som 

et slags detektiv i historien. Informasjonen om dette i åpningsepisoden setter publikum i en 

konsentrert og årvåken tilstand: klare for den detaljerte etterforskningen og de mange timene 

med bevisfremlegg. Slik sett blir noen sentrale egenskaper fra krimsjangeren etablert allerede 

i første episode: presentasjonen av mordmysteriet, etterforskningsprosedyren og 

nysgjerrigheten på hva som kan ha skjedd - der vi som tilskuere blir invitert til å ta del i 

etterforskningen.   

 

1.3 Mystikk og cliffhangere  
Åpningsepisoden skal ikke bare informere om seriens sjangerkonvensjoner, men også 

argumentere for hvorfor vi skal ha lyst til å se videre på serien. Her kan nettopp 

presentasjonen av problemløsningsstrukturen og dens likheter med detektivhistorien fungere 

som et virkemiddel som lokker oss inn i fortellingen. Mittell trekker frem nettopp mystikk 

som et viktig element for å inspirere oss som publikum til å se mer, og mysteriet rundt både 

hva som skjedde før Steven ble fengslet første gang, og hva som egentlig har skjedd med 

Teresa Halbach, skaper nysgjerrighet som kan være viktig for hvorfor vi vil se videre. En av 

de viktigste pådriverne for et fortellingskonsum, fortsatt ifølge Mittell, er å gradvis øke 

publikums kunnskap om en fengslende historie, om karakterene, forhold, verden, hendelser – 

og en operasjonell historiefortelling i seg selv gjennom at vi aktivt danner oss hypoteser og 

analyserer serien (Mittell 2015, 170). Både Mittell og Plantinga trekker frem Meir Sternbergs 
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teorier om slike strategier, og hans beskrivelser av publikums konstruksjon av hypoteser 

basert på nysgjerrighet og suspens. I følge Sternberg, er dette følelser som kommer fra 

mangel på informasjon (Sternberg 1978, 65). I åpningsepisoden blir vi nysgjerrige av 

mangelen på informasjon om hvordan og hvorfor rettssystemet sviktet Avery, noe som 

gradvis blir besvart i løpet av episoden, og senere i episodene kommer dette også fra mangel 

på informasjon om hvem som har drept Teresa og om politiet kan ha plantet bevis. En 

grunnleggende følelse av nysgjerrighet kan være en viktig pådriver for å få oss til å ønske å 

finne ut av mer, og kan stå som et viktig premiss for at vi skal ha lyst til å bli med inn i 

filmskaperne og forsvarsadvokatenes detaljerte og møysommelige granskning av saken.  

Det kommer også et spenningselement til syne i åpningsepisodens avsluttende og 

overraskende vending – samtalen mellom de to politibetjentene som forteller oss at Steven 

Avery igjen er under mistanke for et lovbrudd, og som peker fremover mot seriens videre 

handling. Denne informasjonen trigger forventninger og ønsker om mer informasjon om hva 

som vil skje videre i historien, herav Sternbergs beskrivelser av hypoteser drevet av suspens 

(Sternberg 1978, 65). I vårt tilfelle kommer slik informasjon i form av cliffhangere, et 

effektivt virkemiddel som er mest kjent fra føljetonger som såpeoperaen og serialiserte 

thrillere, brukt for å motivere oss til å se neste episode (Mittell 2015, 168). Slik Hitchcock 

skilte mellom overraskelse og suspens, kan slik informasjon skape suspens fordi vi venter på 

at noe skal skje. Episodens avsluttende cliffhanger skaper spenning ved å hinte til fremtidige 

hendelser som bryter med det nåværende hendelsesforløpet, og lokker oss slik til å se videre. 

I tillegg til en cliffhanger på slutten av episoden – et virkemiddel som forøvrig blir brukt 

gjennomgående i serien – åpner også hver episode med en slags «mini-cliffhanger»: en bit 

mystisk eller spennende informasjon som blir introdusert rett før introsekvensen. Åpnings-

episoden begynner som tidligere beskrevet med kusinens advarsel til Steven om at hun ikke 

trodde fylket var ferdig med ham, noe som indikerer noe faretruende i vente. Både 

nysgjerrighet og forventning er følelsesmessige responser som kommer av et ønske om mer 

fortellingsinformasjon, og når vi snakker om hvorvidt vi «bryr» oss om en serie, betyr dette 

ofte hvorvidt vi er nysgjerrige på å fylle inn hullene om hva som har skjedd eller hva som 

kommer til å skje (Mittell 2015, 172). Slik sett, i retorikken og dokumentarfilmteoriens 

vokabular, kan det argumenteres for at filmskaperne appellerer til patos i åpningsepisoden for 

å få oss til å ville se serien, og å få oss til å leve oss inn i historien.  
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1.4 Åpningsepisoden som prolog  
Som vi har sett, gjør åpningsepisoden oss kjent med hvordan serien er organisert i sin helhet, 

noe som gjør den til et relevant sted å starte en undersøkelse av seriens appellerende 

egenskaper. Åpningsepisoden av Making a Murderer innehar flere av egenskapene Mittell 

peker på som typiske for komplekse TV-serier: den introduserer oss for seriens sjanger og 

lærer oss hvilke forventninger vi kan ha til den påfølgende fortellingen. Slik presenterer den 

oss for noen gjennomgående formale og narrative tendenser, og setter oss som tilskuere i den 

bestemte posisjonen, som en slags «innside-utsidere», der vi både observerer hendelsene slik 

de utspiller seg fremfor oss, samtidig som vi får en særegen tilgang til subjektene (gjennom 

blant annet intervjuer og voice-over kommentar), og selv kan ta rollen som detektiv i 

historien. Episoden er imidlertid også atypisk, fordi den skiller seg ut fra de resterende 

episodene med tanke på kronologi. Første episode handler nemlig om fortiden (Stevens 

hjemkomst i 2003 og tidligere hendelser), mens resten av episodene følger historien mens 

den utfolder seg, i «nåtid» (2005-2015). Bortsett fra denne første episoden, er hver episode 

organisert forholdsvis likt: historien blir fortalt i kronologisk rekkefølge - fra dagen han er 

løslatt, til han igjen blir fengslet – men, som i en etterforskning, klippes det frem og tilbake i 

tid for å undersøke, utdype eller undergrave vitneutsagn eller hendelser. Slik skiller åpnings-

episoden seg fra den overordnede serien, både narrativt og formelt, og kan derfor slik Hook et 

al. argumenterer, betraktes som seriens prolog. Dette illustreres ytterligere ved at åpnings-

episoden også ble publisert på Youtube (McCluskey 2015) – som en slags trailer for serien, 

for å lokke folk til å sjekke ut serien på Netflix og gjøre publikum følelsesmessig motiverte 

og klare for den omfattende og komplekse historien i vente (Hook et al. 2016, 2).  

 

 

2. Karakterer  
Mittel fremmer også at en introduksjon av fortellingens karakterer er essensielt for en 

åpningsepisode (Mittell 2015, 56). Hvilke karakterer den første episoden presenterer oss for 

er interessant i vår forbindelse, fordi den sier mye om de ulike sosiale aktørene og deres roller 

i den overordnede fortellingen. I første episode blir vi kjent med Steven - med hans oppvekst, 

hans familie og hans forferdelige skjebne. Vi blir også kjent med familiemedlemmene, 

primært foreldrene, kusinen og søsknene, og hans advokater fra den første dommen, via 

intervjuer. Andre pårørende i saken - og politiet og myndighetene forøvrig - får vi kun 

informasjon om gjennom arkivmateriale av nyhetsreportasjer, vitnesbyrd og lignende. Seriens 



	 49	

eneste intervju med Teresa Halbacks familiemedlemmer kommer ikke før i episode 2. Det 

kan derfor argumenteres for at det tidlig etableres et grunnlag for sympati med en side av 

saken, og distanse fra den andre – noe jeg mener er helt sentralt for å forstå seriens appell. 

Slik Mittell også argumenterer, er engasjerende karakterer et av nøkkelpunktene for at en 

serie blir vellykket og populær (Mittell 2015, 118).  

 Murray Smith er en kjent teoretiker når det kommer til hvordan fiksjonskarakterer 

engasjerer, og i boken Engaging Characters (1995) drøfter han ulike elementer som skaper 

sympati og identifikasjon med fiksjonskarakterer. Smith foreslår at engasjerende karakterer 

involverer tre praksiser: gjenkjennelse («recognition»), sentrering («alignment») og troskap 

(«allegiance») (Smith 1995, 73). Gjenkjennelse handler om hvordan vi som seere konstruerer 

og oppfatter en karakter ved hjelp av tekstlige elementer, vanligvis ut ifra bildet av en kropp. 

I tillegg til å basere seg på tekstlige tegn, handler gjenkjennelse også om at tilskueren antar at 

han kan finne tilsvarende karakterer i det virkelige livet, og vi forventer at det er en analogi 

mellom karakterer og virkelige mennesker (Smith 1995, 82). I true-crime serier, der 

karakterene er virkelige mennesker i virkelige situasjoner, eller sosiale aktører i Nichols’ 

vokabular (Nichols 2010, 8), samtidig som den serialiserte formen og krimelementene kan gi 

assosiasjoner til fiksjonsserier, kan denne gjenkjennelsesprosessen også reverseres: vi blir 

presentert for mennesker som vi vet at finnes i den virkelige verdenen, og overfører kjente 

kvaliteter fra fiksjonskarakterer til de sosiale aktørene. Følgelig kan Steven oppfattes som 

fortellingens helt, eller protagonist, og andre sosiale aktører som hjelpere eller skurk – basert 

på hvordan vi er vant med å bli presentert for slike karaktertyper i fiksjonsserier.  

 

2.1 Steven Avery som «antihelt» 
For å underbygge argumentet om Steven som fortellingens protagonist, kan vi trekke inn 

Smiths andre prosess, sentrering, som handler om hvordan vi som tilskuere er plassert i 

forhold til karakterene – både gjennom hvor mye tid vi tilbringer med karakterene (spatio-

temporal sentrering), og hvilken tilgang vi får til deres indre subjektive tilstand (subjektiv 

tilgang) (Smith 1995, 83). At vi kan gjenkjenne Steven som en slags protagonist i 

fortellingen, kan forklares gjennom hvor mye tid vi tilbringer med ham, og at vi får 

informasjon om hans opplevelser og følelser. Det er ingen filmede intervjuer med Steven 

(fordi han sitter i fengsel), men likevel henvender han seg til oss gjennom telefonsamtaler fra 

fengselet – lydopptak som er brukt som en slags voice-over-stemme i serien. Telefon-

samtalene er klippet inn slik at det som blir sagt kommer i en passende kontekst med det 
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filmskaperne vil formidle på et gitt tidspunkt, akkompagnert av bilder som understøtter eller 

forsterker meningen bak det han sier. For eksempel finner vi dette i starten av første episode, 

da vi hører Steven fortelle om hvor glad han var da han kom ut mens vi ser han blir omfavnet 

av familiemedlemmer. Et annet eksempel er en telefonsamtale han har med moren i episode 

3, da Steven er deprimert og forteller foreldrene at han har liten tro på å bli frifunnet: «De 

vinner uansett. Fattige folk taper bestandig». Bruken av telefonsamtalene med Steven som 

seriens voice-over stemme gjør at vi opplever en jevnlig kontakt med ham og får en særegen 

tilgang til hans indre liv og følelser. Vi blir også presentert for fotografier og andre 

beskrivelser av Stevens liv gjennomgående i serien – fra oppveksten i Avery-familien, til 

møtet med kjæresten og barna. Alt i alt bidrar bruken av voice-over stemmen og utvalget av 

videoklipp og bilder av Steven at karakteren hans styrkes, og vi føler sympati med ham. Vi 

sentreres med Steven - noe som kan være viktig for å forstå hvorfor så mange ble fascinert av 

hans historie.  

Det er imidlertid ikke bare Steven Avery, men hele hans side av saken, vi som 

tilskuere posisjoneres i et sentrert forhold til. Her kan vi trekke en kobling til Nichols’ teori 

om organiseringen av en dokumentarfilm, som i likhet med klassisk retorisk tale ofte består 

av for- og motargumenter - som rett eller galt, skyldig eller uskyldig (Nichols 2010, 86). 

Dette gjør også Making a Murderer, som både handler om hvorvidt Steven (og senere også 

nevøen Brendan) er skyldig eller uskyldig i drapet på Teresa Halbach, og om hvorvidt politiet 

og rettssystemet i Manitowoc County har rett eller galt. Her blir publikum posisjonert med et 

perspektiv som er tett opp til Averyfamilien og forsvarets, blant annet fordi det er denne 

siden av saken som oftest henvender seg direkte til oss gjennom intervjuer. Denne 

avgjørelsen fra filmskaperne, kan sees i lys av Plantingas teori om utvalget i en dokumentar-

film, som nettopp handler om filmskapernes kontroll over hvilken og hvor mye informasjon 

om den projiserte verdenen den skal presentere. Slik også Plantinga understreker, forteller 

utvalget av intervjuobjekter oss mye om filmens retorikk (Plantinga 1997, 86-88), for på tross 

av at filmskaperne bak Making a Murderer aldri henvender seg direkte til publikum, snakker 

den indirekte til oss gjennom utvalget av intervjuobjekter fordi vi blir bedre kjent med denne 

siden av saken. Gjennomgående i serien blir vi presentert for forsvarsadvokatenes detaljerte 

argumenter om hvordan politiet har plantet bevis hos Avery for å få ham dømt. Vi blir også 

jevnlig presentert for intervjuer med Stevens familiemedlemmer i deres hjem - vi blir kjent 

med dem. På denne måten appellerer serien både til følelsene våre og skaper troverdighet til 

disse karakterene, slik Nichols beskriver retorikkens oppfinnelse av kunstneriske bevis som 

skal styrke argumentet gjennom patos og etos (Nichols 2010, 79).  
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Det er Steven Avery og familiens historie vi følger tettest, noe som ifølge klassisk 

retorisk tenkning både kan styrke både troverdigheten og følelsesappellen i forsvarets favør. 

Her kommer vi også nærmere en forståelse av Smiths tredje sympatiprosess, troskap, som 

viser til den moralske vurderingen vi gjør av karakterer, og som ifølge Smith er det nærmeste 

vi kommer identifikasjon i dagligspråket: at vi identifiserer oss med andre på basis av deres 

holdninger og verdier. Troskap avhenger av at tilskueren har troverdig tilgang på karakterens 

sinntilstand og derfor forstår karakterens handlinger, og foretar en moralsk vurdering på 

grunnlag av dette (Smith 1995, 84). Her kommer altså sentreringen inn, og vi kan tenke oss 

at det nære perspektivet på Steven Avery og hans side av saken bidrar til at vi opplever at vi 

får troverdig informasjon fra disse sosiale aktørene, og dermed vurderer deres moralske 

handlinger som gode, eller i hvert fall foretrukne, fremfor de andre karakterene. Ifølge Smith 

konstruerer vi nemlig også moralske strukturer i fortellingen, altså at vi organiserer og 

rangerer de ulike karakterene etter våre moralske preferanser (Smith 1995, 84). Dette er 

interessant i vårt tilfelle, i en fortelling som nettopp følger en protagonist hvis handlinger og 

moral er usikker og tvetydig, og hvis motstandere er politi og aktorat (yrker som tradisjonelt 

indikerer gode handlinger og verdier).  

For å forklare dette, kan Steven Avery sammenlignes med antihelten – en 

karaktertype som har gjort seg fremtredende i en rekke nyere TV-serier, ofte i krimsjangeren, 

og som kjennetegnes av usympatiske, moralsk tvilsomme eller kjeltringaktige menn i 

hovedrollen (Mittell 2015, 142). Mittell beskriver antihelten i Smiths teoretiske vokabular 

som: «a character who is our primary point of ongoing narrative alignment but whose 

behaviour and beliefs provokse ambigious, conflicted, or negative moral allegiance» (Mittell 

2015, 143). Ser vi Steven Averys rolle i lys av denne beskrivelsen, kan dette forklare hvordan 

vi kan sympatisere med ham på tross av at han innehar egenskaper som vi i en annen kontekst 

kunne vurdert som usympatiske - vi vet jo ikke for sikkert om han har drept en kvinne eller 

ikke. Slik Mittell beskriver er nettopp sentrering og utdypning («elaboration») 

nøkkelkomponenter for vår troskap med antihelten – jo mer vi vet om en karakter gjennom 

hans bakgrunnshistorie, forhold og indre tanker, jo mer sannsynlig er det at vi vil se på dem 

som en alliert i en reise gjennom historieverdenen (Mittell 2015, 144). Skillet mellom helt og 

antihelt er imidlertid ikke helt dekkende i Averys tilfelle, da han på tross av personlige 

svakheter og mistanke for mord, ikke kan beskrives som den typisk «kriminelle men 

sjarmerende» hovedpersonen slike karakterer ofte symboliserer – som Tony Sopranos, Dexter 

eller Walter White. Fra filmskapernes perspektiv er Avery først og fremst et offer for 

rettssystemets mangler, og fremstilles gjennom et «uskyldig-dømt-narrativ» som føyer seg 
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inn i en rekke av andre fortellinger med lignende motiv (som Greven av Monte-Cristo, der 

helten Edmond Dantès grunnet falske anklager og politiske intriger blir dømt til livsvarig 

fengsel). Denne innrammingen av fortellingen kan ha mye å si for vårt følelsesmessige 

engasjement, samtidig som «antihelt»-konseptet kan forklare noen øvrige virkemidler som 

bidrar til sympatien med hans karakter.  

 

2.2 Sympati versus antipati  
På tross av at vi blir godt kjent med Steven og hans personlige synspunkter, blir han altså 

fremstilt som en flertydig karakter: i første episode får for eksempel vi vite at han har 

rulleblad der han blant annet har kastet familiekatten på et bål. Likevel kan vi sympatisere 

med Steven fordi vi opplever han som relativt mer sympatisk enn andre karakterer i 

fortellingen. Sympati med en karakter kan nemlig også oppstå når tilskueren vurderer 

karakterens egenskaper som moralsk ønskelige, eller i det minste å foretrekke, sammenlignet 

med de andre karakterene i fiksjonsuniverset (Smith 1995, 188). I Making a Murderer blir 

rettssystemet i USA sterkt kritisert, og mange av intervjuene med forsvarsadvokatene 

presenterer detaljerte teorier og forklaringer på hvordan politiet muligens har plantet beviser 

på Averys eiendom, og i hvert fall har håndtert saken feilaktig -  ofte gjennom argumenter 

som appellerer til logos, og som skaper en avgjørende mistro mot politiet. Den stilistiske 

fremstillingen av politiet og aktoratet appellerer ofte også til patos gjennom klipping og 

framing som setter disse aktørene i et negativt lys. Mistilliten etableres allerede i første 

episode som går grundig igjennom justismordet og politiets feilaktige håndtering av den 

første saken. Vår moralske vurdering baserer seg på flere faktorer, blant annet på 

karakterenes handlinger (Smith 1995, 84), og det er ikke vanskelig å tenke seg at den første 

episodens gjennomgang av politiets tvilsomme og feilaktige handlinger bidrar til en negativ 

vurdering av politiet videre i historien.     

Det usympatiske inntrykket av politiet og aktoratet, kan også handle om at vi ikke 

opplever tilstrekkelig tilgang på deres handlinger og indre liv, da det ikke er noen intervjuer 

med disse karakterene. Som tidligere nevnt, møter vi kun disse karakterene gjennom 

videoklipp fra pressekonferanser, i rettssaken og lignende, og de henvender seg aldri direkte 

til oss for å forklare sine synspunkter. Dermed kan tilskueren vurdere karakterene negativt, 

og til og med føle antipati (Smith 1995, 188). Personlig opplevde jeg særlig antipati overfor 

den ene karakteren, Ken Kratz, distriktsadvokaten for Calumet County og aktor i rettssakene 

mot både Steven Avery og Brendan Dassey. Ser vi denne oppfatningen i lys av Smiths 
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teorier, kan både mangelen på intervjuer, og Kratz’ handlinger og fremstillingen av disse, 

bidra til det ubehagelige og usympatiske inntrykket. Det er Kratz som uttaler seg i presse-

konferanser og som kommer med avgjørende opplysninger som støtter påtalemyndighetenes 

sak - og bare med få unntak den andre aktoren. For eksempel er det Kratz som kunngjør 

Brendans tilståelse til pressen (som vi senere får vite fant sted gjennom svært tvilsomme 

omstendigheter), og aktoren understreker flere ganger hvordan det ikke er noen tvil om hvem 

som er den skyldige i saken. Ser vi dette i sammenheng med sympatien og nærheten som er 

bygget opp for Avery-familien og forsvaret, kan vi tenke oss at mangelen på intervjuer, 

kombinert med hans handlinger, gjør at vi forbinder Kratz med skurken i fortellingen. 

Aktorens skråsikre uttalelser om Stevens skyld står i sterk kontrast til forsvarets 

argumentasjon om hans uskyld.  

Utvalget av bilder, og hvordan disse er klippet sammen, kan også bidra til den 

usympatiske fremstillingen av Kratz. Vi blir vist en rekke bilder av han der han fremstår 

smilende og selvtilfreds. Han har også en svært spesiell stemme – lys, rolig og nesten feminin 

– og kombinasjonen av denne stemmen, det smilende ansiktet og hans alvorlige uttalelser, 

kan bidra til det ubehagelige og usympatiske inntrykket. For å utdype dette kan vi ta et 

eksempel fra episode 7 (illustrasjonsbilder på neste side): vi følger forsvarsadvokat Jerome 

Buting i bilen hjem fra rettssaken hvor han uttrykker sin mistenksomhet mot FBIs prøver av 

en blodampull, som ifølge testen bekrefter at blodet i Halbacks bil må ha kommet direkte fra 

Steven Avery. Fra et nært og håndholdt kamera, følger vi Buting som forklarer om 

forskjellen mellom individets og det offentliges makt, og understreker at han ikke tror de 

bevisst forsøker å hekte en uskyldig mann, men at de er overbevist om at han er skyldig. Det 

klippes over til distanserte og observerende filming av Ken Kratz, smilende og fornøyd på vei 

inn i rettssalen, mens Butings stemme fortsetter å snakke over klippet. Måten scenen er 

klippet på, gjør at vi vi følger forsvarerens argumenter og «observerer» Kratz fra hans 

perspektiv, noe som kan bidra til at vi som tilskuere også tar del i denne oppfatningen. Her er 

dessuten den deltakende stilen i klippet med forsvarsadvokaten versus den observerende 

stilen i filmingen av aktoren effektiv i å fremheve nærhet og distanse. Bildeutsnittene, fra 

nærbilde på Buting til halvtotal på aktoratet, forsterker også dette inntrykket.   

 



	54	

 

 
Illustrasjonsbilder episode 7 

 

I Making a Murderer står vi altså overfor en tekst der vi føler mistro og antipati mot 

mennesker og roller som opprinnelig skal konnotere tiltro og rettskaffenhet, mens vi 

sympatiserer med en karakter hvis handlinger og personlige egenskaper i andre tilfeller kunne 

blitt vurdert som usympatiske. Denne tendensen, sympatisk kriminell versus mistenkelig 

politi, kan vi se i lys av en bredere tendens innenfor krimfiksjon - som nettopp har opplevd en 

vending fra fokuset på politimannen som helt, til stadig flere politimenn med antiheroiske 

egenskaper og sympatiske kriminelle. Her kan vi se til generelle tendenser innen amerikansk 

«hardkokt»-krimlitteratur og film noir, der den antiheroiske detektiven ofte måtte hanskes 

med et svært korrupt rettssystem. Slik Turnbull beskriver, har krimseriers utvikling generelt 

opplevd en økt fascinasjon mot kriminelle personer og menneskets mørkere sider (Turnbull 

2014, 193), eksemplifisert gjennom blant annet Breaking Bad og Dexter - noe som også kan 

forklare fascinasjonen for Making a Murderer med sin slags antiheroiske hovedkarakter og 

kritikk mot rettsvesenet. Alt i alt kan vi argumentere for at sympatien serien bygger opp for 

Steven Avery og forsvaret, kombinert med antipatien vi føler overfor politiet og 

myndighetene, gjør at vi lever oss mer inn i hendelsene som blir formidlet -  muligens mer 
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lignende en krimserie med sine fengslende karakterer enn en dokumentarfilm med sosiale 

aktører. Her blir skurken helt, og helten skurk, og vi som tilskuere må ta på oss omvendte 

moralske briller, noe som kan være én mulig forklaring på hvorfor serien fascinerte så mange 

mennesker.  

   

 

3. Serialisering og tilskuerens forståelsesprosesser  
Et viktig argument i denne oppgaven er at en sentral del av mine true-crime seriers appell 

kommer fra tendenser vi også finner i andre moderne kvalitetsserier. Slik jeg også beskrev i 

den teoretiske delen om kvalitetsserier, er serialisering et sentralt kjennetegn på slike 

programmer, altså at handlingen strekker seg over flere episoder, noe som i tur krever aktive 

og oppmerksomme tilskuere. En avgjørende faktor for at slike serier blir vellykket, er altså at 

serieskaperne klarer å holde tilskuerens interessert oppe, og at tilskueren føler seg 

tilstrekkelig informert til å følge historien videre. En av hovedappellene til komplekse TV-

serier, handler slik Mittell beskriver, derfor om hvordan fortellingsinformasjonen blir 

håndtert (Mittell 2015, 166) – som vi også var inne på i forbindelse med cliffhangeren og 

publikums hypoteser. Gjennom slike brå vendinger og plutselig introduksjon av ny 

informasjon, holder filmskaperne publikums interesse og engasjement oppe, og det etableres 

grunnleggende nysgjerrighet og spenning som inspirerer til å se videre. 

 

3.1 Minner og introsekvens 
Bruken av minner er også relevant for en forståelse av filmskapernes håndtering av 

fortellingsinformasjon, og konseptet gjør seg gjeldende for forståelsen av en kvalitetsserie så 

vel som med retoriske formål i en dokumentar. Making a Murderer, som inneholder mye 

informasjon og som strekker seg over ti episoder, krever tilskuerens oppmerksomhet og 

vedvarende forståelse, noe som gjør at filmskaperne må ta i bruk teknikker for å minne 

publikum på relevant informasjon. Fordi serien ble sluppet i sin helhet på Netflix, med 

potensielt bare noen sekunder mellom hver episode, er slike strategier muligens ikke like 

avgjørende som det er i serier der enkeltepisoder blir sluppet ukentlig og det er større 

tidsmellomrom mellom episodene. Likevel, på grunn av at serien omhandler en kompleks 

sak, og består av et dyptgripende argument om urettferdighet i rettssystemet, er det 

nærliggende å anta at filmskaperne har tatt i bruk bestemte virkemidler for å ikke miste 

publikums forståelse på veien. Her kan vi for eksempel se på bruken av tekstplakater for å 
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informere oss om årstall og hendelser, eller teksten som forklarer oss hvem som snakker i 

intervjuer og i rettssaken.  

På liknende måte blir utvalgte klipp også vist flere ganger, noe som kan være for å få 

oss til å huske tidligere hendelser, og for å understreke betydningen dette har for den 

kommende beretningen. Et eksempel finner vi fra episode 7, som handler om rettssaken til 

Steven. Episoden åpner med en pressekonferanse der påtalemyndighetene fra Calumet 

County understreker at politiet i Manitowoc County vil trekke seg ut av saken på grunn av 

interessekonflikt. Det samme klippet vises også i episode 2. Slik Plantinga poengterer i 

forbindelse med rekkefølge, kan frekvensen utvalgte bilder som vises ha bestemte retoriske 

formål. For eksempel brukte Errol Morris den samme rekonstruksjon av mordet på en 

politimann gjentatte ganger for å illustrere, og dermed også undergrave, den påståtte 

hendelsen (Plantinga 1997, 96). På samme vis understøtter gjentakelsen av pressekonferansen 

med påtalemyndighetene forsvarets argumentasjon om at politiet har løyet, og fremhever 

dermed muligheten for at politiet også kan ha plantet bevis på Stevens eiendom. Gjentakelser 

av utvalgte klipp kan dermed fungere som sentrale minne-triggere, både slik at vi klarer å 

følge historien videre, og slik at innlevelsen opprettholdes fordi filmskaperne minner oss på 

aspekter ved historien som er gunstig for deres perspektiv.  

Filmskapernes bruk av minner kommer også tydelig til uttrykk gjennom seriens 

introsekvens (illustrasjonsbilder på neste side). Som tidligere beskrevet, følger åpningsscenen 

til hver episode av en introsekvens, og i likhet med mange TV-serier, bruker også Making a 

Murderer denne som en slags minne-trigger, og for å sette tonen i begynnelsen av hver 

episode (Mittell 2015, 191). Sekvensen er en montasje på litt over ett minutt, og består av en 

redigert sammensetning av ulike bilder fra serien: en flokk sorte fugler på en grå himmel, 

landskapsbilder fra Manitowoc County, en traktor på en åker, en snølagt landevei, bilvrakene 

på Avery-tomten, et fotografi av den blåøyde og blonde Steven som barn, en husvogn, kniver 

på en vegg, en gul skolebuss, rettsdokumenter, en skyggelagt omriss av en mann med et 

synlig amerikansk flagg og et sheriffskilt på skjorten som avlegger ed. Introsekvensen til 

serien står som et slags selvstendig kunstverk i seg selv, samtidig som en grundigere analyse 

av den også kan gi oss mye informasjon om serien som helhet. 
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Illustrasjonsbilder introduksjonssekvens  

 

 

Det ser ut som at alle bildene i introsekvensen er tatt rett ut fra serien - det er altså brukt 

virkelig materiale og ingen rekonstruksjoner - og betydningen av de ulike bildene kommer 

gradvis frem etterhvert som historien utvikler seg. Etter vi har sett Brendans tilståelse og 

forklaring om veien hjem fra skolen, forstår vi betydningen til den gule skolebussen, vi ser 

den røde husvognen der aktoratet mener Steven og Brendan har drept kvinnen, og sheriffen 

som vi etterhvert skjønner signaliserer kritikken filmskaperne retter mot politiets håndtering 

av de to sakene. Introsekvensen som i begynnelsen av hver episode viser oss forskjellige 

elementer fra fortellingen, og geleider oss i den rette stemningen som er gunstig for seriens 

argumentasjon, kan derfor fungere som et retorisk minne i Nichols’ forstand. I 

dokumentarfilmsammenheng handler dette nettopp om de virkemidlene som er tatt i bruk for 

at publikum skal huske forskjellige elementer ved historien, og hvordan vi bygger på det vi 

har blitt vist tidligere for å fortolke det vi ser i nuet (Nichols 2010, 91-92). Sekvensen 

fungerer også som frempek mot fremtidige hendelser, og skaper slik sett også forventning og 

spenning til hva som vil skje videre. Ved at vi blir presentert for bilder som har betydning i 

historien, fungerer disse som en slags metaforiske bilder som beveger seg over resten av 
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serien. Slik setter introsekvensen publikum i den riktige stemningen og posisjonen for å møte 

serien slik filmskaperne ønsker – både ideologisk og følelsesmessig.  

Introsekvensen kan også betraktes som et slags selvstendig kunstverk i seg selv, og 

den er den eneste delen av serien som fremstår «glossy» og redigert - og står slik sett i 

kontrast til seriens overordnede naturalistiske stil. Introsekvensen er som nevnt vanlig for 

TV-serier, og kan derfor også gi assosiasjoner til åpningen av andre kvalitetsserier, som krim, 

drama eller thrillerserier. Stilmessig kan den for eksempel minne om introsekvensen til 

krimserien True Detective (2014-)6, som også bruker en liknende montasje av bilder som glir 

over i hverandre, kombinert med en stemningssettende musikk. Den har også likheter med 

introen til Homeland (2011-)7 – som består av en kombinasjon av utdrag fra serien, ekte 

bilder, musikk og voice-over: elementer som i likhet med Making a Murderer gradvis får 

betydning ettersom vi blir kjent med historien. Da introsekvensen til Making a Murderer kun 

består av fotografier og videoklipp tatt direkte fra serien, og som gir gradvis mer mening 

utover i episodene, samtidig som den står som kontrast til resten av serien gjennom sitt høye 

stilbruk som gir assosiasjoner til fiksjonsserier, kan den også belyse appellen fra de tre ulike 

tendensene: det virkelige fra dokumentaren, det komplekse fra kvalitetsserier, og det 

spennende og stemningsskapende fra krimsjangeren.  

 

3.2 «Å konstruere uskyld»  
Hvordan vi som tilskuere møter Making a Murderer, handler også om hva vi er vant til fra 

før av: om etablerte normer for liknende serier. I forbindelse med slike forståelsesprosesser, 

trekker Mittell frem Bordwells kognitive teori om ytre normer («extrinsic norms») – som 

handler om normene til mediet (Mittell 2015, 168). I vårt tilfelle er dette en Netflix-serie, noe 

som guider vår forståelsesprosess gjennom etablerte sjangerkonvensjoner og standard-

forventninger om hva en slik serie skal gjøre. Her handler det blant annet om screen time, et 

begrep Mittell bruker om tiden i TV-serier, som blant annet ofte kjennetegnes av 

tidsmellomrom mellom episodene, eller i reklamepauser og lignende (Mittell 2015, 168). Da 

Making a Murderer er en serie som ble publisert for første gang på strømmetjenesten Netflix, 

med alle episodene sluppet samtidig, gir imidlertid dette andre ytre normer – som at vi 

forventer at vi har mulighet til å se hele serien i et jafs, at vi kan pause og starte opp igjen når 

vi selv måtte ønske, og at neste episode vil starte automatisk om noen sekunder. Slike 

                                                
6 Se introsekvensen til True Detective: https://www.youtube.com/watch?v=Xyu_MdKBXic 
7 Se introsekvensen til Homeland: https://www.youtube.com/watch?v=vRRpeGKNP5Y	
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forventninger har mye å si for historieforståelsen og opplevelsen av det som blir formidlet, og 

kan også betraktes i lys av et bredere konsept knyttet til seerprotokoll, noe jeg skal komme 

tilbake til i kapittel 4.   

Mittell peker også på indre normer («intrinsic norms») som viser til den individuelle 

seriens spesifikke normer, og som guider seernes forventninger til den bestemte serien 

(Mittell 2015, 168). Her kan vi se tilbake på åpningsepisoden, som etablerer seriens 

spesifikke konvensjoner – som den observerende og deltakende dokumentartypestilen som 

inviterer oss som seere til både å studere hendelsene utenfra og å få et personlig innblikk i 

historien, bruken av cliffhangere før introsekvens og på slutten av episoden for å skape 

spenning, og problemløsningstilnærmingen som minner om en krimfortelling der tilskueren 

blir tildelt en slags detektivrolle. Her kommer vi dessuten tett på betydningen av det både 

Nichols og Plantinga beskriver som dokumentarens stemme – som for begge står som en 

betegnelse for sammensetningen av de ulike virkemidlene filmskaperen tar i bruk for å 

uttrykke sitt perspektiv, eller sin holdning, på den historiske verdenen filmen representerer 

(Nichols 2010, 68, Plantinga 1997, 99-100).  

De ulike komponentene Making a Murderer består av, selve innrammingen av 

historien om Steven Avery og «uskyldig-dømt-fortellingen», kan også sammenlignes med en 

rekke eldre dokumentarfilmer med liknende motiv: The Thin Blue Line (1988), Brothers 

Keeper (1992), Paradise Lost (1996, 2000, 2011) og West of Memphis (2012), har alle til 

felles at filmene sår tvil om rettssystemets evne til rettferdighet, og på tross av forskjeller i 

stilistiske teknikker, bruker alle liknende struktur for å formidle dette budskapet. Den mest 

kjente av disse er The Thin Blue Line, der filmens argumentasjon ledet til løslatelsen av 

Rendall Adams, og Renee Curry argumenterer derfor i sin artikkel «Errol Morris’ 

Construction of Innocence in The Thin Blue Line» (1995) at Morris tar i bruk bestemte 

fortellerteknikker for å konstruere mannens uskyld: både gjennom ordinære fortellerteknikker 

som verbal monolog og nyhetsgrafikk, og gjennom særegne filmatiske teknikker som 

rekonstruksjoner, psykologiske bilder og lydeffekter (Curry 1995, 154).  

På liknende måter kan vi argumentere for at filmskaperne bak Making a Murderer 

bruker et sett bestemte teknikker for å konstruere Steven (og Brendans) uskyld: som bruken 

av telefonsamtalene med Steven som seriens voice-over stemme, fokuset på intervjuer med 

familiemedlemmer og forsvarsadvokater, det håndholdte kameraet som konnoterer 

autentisitet, fremstillingen av politiet og aktoratet, nyhetsreportasjer, og så videre. Til 

forskjell fra The Thin Blue Line, bruker ikke Making a Murderer filmatiske teknikker som 

rekonstruksjoner for å formidle sitt budskap, men de ulike elementene filmskaperne tar i bruk 
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formidler på lignende måte en argumentasjon om den anklagedes uskyld. Sammensetningen 

av de ulike elementene utgjør måten dokumentarens stemme snakker til oss. Stemme gir oss 

følelsen av å være observerende vitner til en autentisk og nær historie, adskilt fra medias 

fordommer, og med tilgang på alle fakta - uredigert. Slik også Hook et al. understreker, er 

denne tilnærmingsmåten effektiv i å mobilisere publikums engasjement innenfor og utenfor 

teksten. Effektiviteten kommer tydelig til syne i etterkant av slike tekster – som de mange 

sterke reaksjonene etter Making a Murderer som blant annet førte til en underskriftskampanje 

til Det hvite hus om å få saken gjenopptatt, som løslatelsen av The Memphis Three i 2011, en 

direkte følge av populariteten til Paradise Lost-dokumentarene om de tre dømte guttene fra 

Memphis, eller i begjæringen av den nye rettsaken til Adnan Syed året etter Sarah Koenigs 

podcast Serial (Hook et al. 2016, 9). Følgelig kan vi argumentere for at de indre normene i 

Making a Murderer, eller «konstrueringen av uskyld» slik Curry så treffende beskriver det, er 

et sentralt aspekt for å forstå både hvordan vi møter fortellingen og hvilken effekt den har på 

oss.   

 

 

4. Avslutning: En invitasjon til å delta  
Også en undersøkelse av avslutningsepisoden kan vise seg nyttig for å forstå fascinasjonen 

for denne true-crime serien. Til forskjell fra en klassisk fiktiv detektivhistorie, og til 

publikums store forferdelse og/eller skuffelse, ender nemlig ikke Making a Murderer med en 

ryddig og konkluderende avslutning i Averys favør. Den ender heller ikke med en løsning på 

mordet av Teresa Halbach, eller med et klart svar på hvem som har begått det. På den annen 

side, ender serien med både Steven og Brendan bak murene, med uklare og dystre framtids-

utsikter, og med filmskapernes argumentasjon om rettssystemets justismord rungende i ørene. 

En slik åpen og tvetydig slutt på serien, og måten denne slutten er formidlet på, kan forklare 

oss et viktig aspekt for hvorfor så mange mennesker ble fascinert av serien: Making a 

Murderer oppfordrer oss som publikum til å delta og bry oss.  

For å forstå den siste episoden bedre, kan vi se den i lys av Plantingas teori om den 

retoriske rekkefølgen informasjon blir presentert på. Plantinga fremmer hvordan slutten av en 

dokumentar skal hjelpe tilskueren i å se tilbake, fylle inn hull, oppsummere, og foreslå en 

fortolkningsramme for den informasjon vi har blitt presentert for (Plantinga 1997, 90). Den 

siste episoden av Making a Murderer, «Fighting for their Lives», gjør på mange måter 

nettopp dette: episoden finner sted i årene etter domfellelsene av Steven og Brendan i 2007, 
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og er både en oppsummering av det vi har vært igjennom, og en drøftelse av status quo. Slik 

Plantinga beskriver, hjelper episoden oss å se tilbake ved at den åpner med Stevens tomme 

husvogn, noe som i retrospekt fremkaller minner om politiets ransakelse og hvordan Steven 

tapte i retten. Etter introsekvensen, åpner episoden med tekst som forteller oss at det er 2009, 

to år etter dommene, og vi blir vist landskapsbilder av Manitowoc County (blant annet av 

strandstripen der kvinnen ble voldtatt i 1985), som likner på landskapsbildene i den første 

episoden. Slik sett minner slutten oss om hva vi har vært igjennom - fra frikjennelsen i 2003 

til dommen i 2007 – og vi hører en mannsstemme reflektere over parallellene mellom den 

første saken og den vi har vært vitne til. Den siste episoden introduserer også en ny karakter 

til historien, Stevens nye kjæreste som han har blitt kjent med fra fengselet. I overens-

stemmelse med resten av seriens tette perspektiv på Steven, blir vi kjent med henne gjennom 

personlige intervjuer og filmskapernes håndholdte kamera i bilen. Denne måten å filme på, 

og likhetene mellom den første og den siste episoden, oppsummerer slik sett det vi har vært 

igjennom, og setter historien inn i den fortolkende rammen filmskaperne ønsker: 

konstruksjonen av uskyld.   

Avslutningsepisoden inkluderer også en avsløring om aktor Ken Kratz, og formidler 

at han har sendt en rekke upassende meldinger til en flere kvinnelige klienter, og at han 

derfor må fratre sin stilling. Her finner vi også ut at Justisdepartementet har visst om 

situasjonen ett år før det ble offentliggjort – og vi hører Stevens voice-over fra fengselet som 

kommenterer saken. Det siste vi ser av Kratz i serien, er et videoklipp av han smilende og 

selvsikker i rettssalen, før det klippes over til et videoklipp av ham fra korridoren hvor han 

ser trist ut. Å inkludere disse opplysningene om Kratz forsterker og underbygger kritikken 

filmskaperne har rettet mot myndighetene, og «bekrefter» følelsen av Kratz som fortellingens 

skurk. Slik setter avslutningsepisoden publikum i riktig stemning, eller med riktig holdning, 

for å møte seriens slutt. Som begynnelsen er viktig for å få oss som publikum til å bry oss om 

historien og ville se mer, er avslutningen av Making a Murderer avgjørende nettopp fordi den 

ikke avslutter i tradisjonell forstand: historien utenfor teksten fortsetter, og avhenger derfor 

av publikums vedvarende engasjement også etter seriens siste episode.  

Alt i alt utgjør derfor oppsummeringen - parallellene som blir tegnet opp fra den 

første fengslingen til den nåværende, publikums fortsatte sympati med den ene siden og 

følelsen av antipati overfor den andre - en åpen slutt som inviterer publikum til å fortsette å 

engasjere seg i historien, til å fortsette å kjempe for Steven Avery og Brendan Dassey. Dette 

tydeliggjøres i de siste minuttene av episoden, der vi ser et intervju med forsvarsadvokat 

Jerry Buting som uttrykker sitt håp om at menneskene som så rettsaken vil forstå at påtale-
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myndighetene hadde tynt med bevis. Det kommer også frem i seriens siste bilder, der vi ser 

bilvrak stablet oppå hverandre fra bilopphuggeriet, og hører Stevens voice-over stemme som 

forteller at han ikke akter å gi opp, at sannheten vil komme for en dag. Mens Steven snakker, 

bygger dramatisk trommemusikk seg opp i bakgrunnen – liknende trommerytmen vi kjenner 

igjen fra intromusikken – og rett etter Steven er ferdig med å snakke, går bildet dramatisk i 

svart. Dette gir en følelse av at vi som tilskuere blir sittende med «ballen i hånda» – som om 

filmskaperne, eller dokumentarens stemme, indirekte oppfordrer oss til å fortsatt engasjere 

oss i den videre historien til Avery og nevøen, til ikke å gi dem opp. Dermed står selve 

avslutningen også som en slags cliffhanger – både fordi den peker fremover mot en eventuell 

oppfølgersesong (filmskaperne holder per dags dato på med filming av neste sesong), og som 

en cliffhanger for å inspirere publikum til å engasjere seg i historien utenfor teksten. Som vi 

skal se i kapittel 4, fikk Making a Murderer mennesker over hele verden til å danne seg egne 

teorier om hva som egentlig har skjedd, engasjere seg i sosiale medier, delta i underskrifts-

kampanjer og mer – og de mange paratekstene ble en betydelig del av opplevelsen av serien. 

Slik sett er muligens verken Steven Avery, forsvarsadvokatene eller filmskaperne denne 

historiens egentlige helter, men det er vi – tilskuerne - og det er opp til oss å engasjere oss i 

hva som vil skje videre.  

 

4.2 Kapittelkonklusjon  
I denne analysen har jeg forsøkt å svare på underspørsmålet: hvilke virkemidler bruker true 

crime-seriene for å engasjere publikum? Ved å trekke frem utvalgte aspekter ved åpnings-

episoden, karakterer, forståelsesprosesser og avslutningen, har jeg argumentert for at Making 

a Murderer benytter seg av retoriske og kognitive strategier for å argumentere for den 

mistenktes uskyld og rettssystemets svik. Stilistiske virkemidler som håndholdt kamera og 

minimal redigering, kan betraktes som en strategi for å få fortellingen til å fremstå 

observerende og autentisk, mens det deltakende aspektet fra intervjutilnærmingen bidrar til 

økt innlevelse og nærhet gjennom innblikk i personlige tanker og opplevelser. Serialiserings-

teknikker som minner og frempek kan videre oppfattes som sentrale for hvorfor så mange ble 

hektet og fascinert av serien. Særlig kan det argumenteres for at seriens tette perspektiv på 

Avery og forsvarsadvokatene, «uskyldig-dømt-narrativet»-serien presenterer, og den åpne 

slutten, er avgjørende for seerengasjementet og populariteten til denne true crime-serien.   
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KAPITTEL 3:  
The Jinx – å avsløre en morder 

 
 

“What the hell did I do? Killed them all, of course.” 

– Robert Durst (The Jinx 2015) 
 
 
Jeg argumenterer i analysen av The Jinx for at en sentral del av appellen ligger i hvordan 

filmskaperne benytter seg av bestemte virkemidler for å skape overbevisning og innlevelse i 

seriens avslutning: avsløringen av Robert Durst. Jeg aktiverer de samme teoriene og bruker 

de samme analytiske tyngdepunktene som i forrige analyse, for å kunne trekke frem likheter 

og forskjeller mellom de to true crime-seriene. Derav kan jeg også forsøke å peke ut både den 

individuelle seriens fascinerende egenskaper og en appell som er felles for de to. Funnene fra 

analysen av Making a Murderer vil fungere som referansepunkt i analysen av The Jinx, men 

jeg vil først og fremst fokusere på denne true-crime seriens særegne egenskaper – på hvordan 

akkurat The Jinx forteller en krimhistorie fra virkeligheten. Sentrale argumenter i så 

henseende, er at fremstillingen av den mistenkte, Robert Durst, og oppbyggingen mot og 

konstruksjonen av avslutningsepisoden, er særlig avgjørende for å engasjere publikum i 

denne serien.     

 

1. Begynnelsen: «A body in the bay» 
Episode én av The Jinx forteller om det parterte liket som blir funnet i Texas i 2001, hvordan 

liket etterhvert kobles til Durst, og utover i episoden også om konas forsvinning for flere år 

siden. Episoden åpner med en rekonstruert scene av en politibil som kommer kjørende mot 

oss i mørket med blinkende varsellys, akkompagnert av skummel og stemningssettende 

musikk. Vi hører så en politimann uttale seg om natten det ble rapportert om likfunnet i 

vannkanten. Historien fremstilles videre gjennom intervjuer av ulike mennesker med 

tilknytning til saken som forteller sine opplevelser. Det hele formidles gjennom en sammen-

stilling av slike intervjuer, videoklipp fra rettsaken etter det siste mordet, gamle fotografier, 

arkivmateriale, rekonstruksjoner av hendelser, og mer. Episoden ender med at Robert Durst 

tar kontakt med Jarecki etter å ha sett hans spillefilm All Good Things (2010) basert på Dursts 

historie, og ber om å få stille til intervju. Avslutningsvis ser vi Durst på plass i et stol-til-stol 
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intervju med Jarecki, klar til å fortelle sin historie. Over et nærbilde av ansiktet hans, hører vi 

et intervju med en politimann som forteller at han ikke tror Robert Durst dreper for moro 

skyld, men om du presser ham i et hjørne vil han drepe deg.  

 

1.1  En deltakende dokumentar med rekonstruksjoner    
Åpningsepisoden forteller mye om seriens overordnede stil- og fortellerkonvensjoner. Her 

kan vi først ta en nærmere titt på episodens åpningsbilder: de iscenesatte bildene av 

politibilen som kommer mot oss; sterke kontrasterende farger av blått og rødt politilys mot 

den beksvarte natta; kameraet som følger en politimann idet han går ut av bilen og skuer 

utover havet; stemningssettende musikk til politimannens beskrivelse av situasjonen i voice-

over. Det hele bærer preg av noe kunstig og redigert. Videre klippes det diskret over til et 

videoklipp av filmskaper Jarecki i bilen med detektiv Gary Jones, som vi kan anta er den 

samme politimannen vi hørte i voice-over i forrige klipp, og dette filmes med et håndholdt 

kamera fra baksetet i bilen. Den subtile overgangen fra redigert rekonstruksjon til 

naturalistisk videomateriale viser oss tidlig hvordan The Jinx er konstruert både stilmessig og 

fortellerteknisk. I Bill Nichols’ vokabular kan vi beskrive serien som en deltakende 

dokumentartype med rekonstruerte innslag.   

  

Illustrasjonsbilder åpningsscene episode 1 
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Den deltakende dokumentartypen er i overenstemmelse med mange av egenskapene 

The Jinx innehar, og er også den som er mest fremtredende: serien har et tydelig fokus på 

filmskapernes interaksjon med seriens subjekter - noe som blir etablert tidlig gjennom 

Jareckis tilstedeværelse foran kameraet da politimannen forteller han om likfunnet. Dette 

fokuset kommer imidlertid tydeligst til uttrykk i samtalene mellom Andrew Jarecki og Robert 

Durst - en samtale som vi blir introdusert for avslutningsvis i åpningsepisoden - og som kan 

beskrives som et slags kjernepunkt i fortellingen. Serien bruker også intervjuer med en rekke 

forskjellige mennesker med ulik tilknytning til saken, og uttrykker seg gjennom arkiv-

materiale, rettsopptak, vitneutsagn og nyhetsreportasjer - samtlige elementer som vi kjenner 

igjen fra Nichols’ beskrivelse av den deltakende dokumentaren (Nichols 2010, 31). Fokuset 

på intervjuer med ulike sosiale aktører, kombinert med faktisk stoff som arkivmateriale, 

skaper et helhetlig inntrykk av at vi får tilgang til ulike perspektiver på historien og troverdig 

informasjon om saken. Slik etablerer åpningsepisoden en dokumentarisk stemme som 

snakker til oss på en måte som både appellerer til etos og logos, noe som bidrar til å gjøre 

filmskapernes perspektiv på historien overbevisende. 

Åpningsepisoden forteller oss også hvordan The Jinx bruker en rekke iscenesatte eller 

rekonstruerte bilder for å illustrere det som blir fortalt eller å gjenskape mulige versjoner av 

hendelsesforløpet. Her kan vi igjen se tilbake på åpningsbildene med politibilen, der bildene 

står som komplementerende illustrasjoner av politimannens forklaring. Et annet slikt 

eksempel finner vi cirka seks minutter inn i episoden, da den samme politimannen forteller 

om en leilighet det var funnet blodspor i, som ble leid av den eldre damen Dorothy Ciner. 

Mens politimannen forteller, blir vi vist en rekonstruksjon der vi ser hånden til en eldre mann 

som signerer en sjekk med kvinnens navn (og ikke før senere i episoden blir vi fortalt at 

Durst faktisk hadde kledd seg ut som denne kvinnen). Disse rekonstruerte scenene har et 

polert og stilsikkert uttrykk, med sterkt kontrasterende farger og lange skygger, som ligner 

stilelementer hentet rett ut fra moderne krimserier. De står i kontrast til andre elementer i 

åpningsepisoden – som de mange arkivbildene av bevismateriale, politiets uprofesjonelle 

videomateriale, de oppstilte intervjuene. Samtidig er det en diskret klipping mellom re-

konstruksjoner og faktisk materiale, som noen ganger gjør det vanskelig å skille hva som er 

hva: for eksempel viser den første episoden en rekke bilder fra leiligheten til «Dorothy 

Ciner», der vi ser virkelige bilder av leiligheten før det klippes elegant over til baksiden av en 

mann som ligner på Durst, for så og klippes over til et omhyggelig oppstilt bilde av et bord 

med en parykk, sigaretter, en flaske whisky og en pose med marihuana. Denne subtile 

overgangen, og det noe utydelige skillet mellom rekonstruksjon og faktiske bilder, gir 
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følelsen av rekonstruksjonene hevder en slags «sannhet». Samtidig retter rekonstruksjonene 

vår oppmerksomhet mot filmskapernes innblanding i gjenfortellingen av hendelsene, og 

fremhever slik sett den kreative dimensjonen ved dokumentaren – den kreative behandlingen 

av virkeligheten som Grierson uttrykte det - som gjør oss oppmerksomme på at vi er vitne til 

noe mer enn et rent dokument av virkeligheten. Slik Nichols beskriver handler 

dokumentarens unike stemme nettopp om filmskaperens ulike valg for å skape den effekten 

som er ønsket på publikum, og rekonstruksjoner har ofte blitt brukt for å bevise eller skape 

inntrykk av bevis for de forslagene eller perspektivene dokumentaren tilbyr (Nichols 2010, 

125). I åpningsepisoden ser vi hvordan rekonstruksjonene fungerer for å understøtte og 

illustrere ulike utsagn, og senere i analysen vil jeg også argumentere for at rekonstruksjonene 

brukes for å peke fremover mot seriens avslutning. Foreløpig nøyer jeg meg med å poengtere 

hvordan de rekonstruerte scenene bringer assosiasjoner til elegante og stilsikre scener hentet 

direkte ut fra krimfiksjonsserier, noe som kan fremkalle følelser av spenning og innlevelse i 

det som blir fortalt. Dermed appellerer stilen og fortellerteknikken i åpningsepisoden også til 

patos, noe som kan inspirere tilskueren til å se videre.  

Åpningsepisodens introduksjon av elementer fra den deltakende dokumentartypen og 

av rekonstruksjoner, forteller oss om et aspekt ved måten The Jinx er konstruert på, som også 

kan være en forklaring på seriens særegne appell: i et slags skjæringspunkt mellom det 

troverdige fra den deltakende dokumentartypen og det innlevelsesfremkallende fra de krim-

lignende rekonstruksjonene. Slik vi også fant i analysen av Making a Murderer, er bruken av 

intervjuer en henvendelsesform der de sosiale aktørene henvender seg direkte til filmskaper 

og/eller publikum (Nichols 2010, 76), noe som kan skape troverdighet eller sympati med de 

som intervjues. I The Jinx står vi imidlertid overfor en filmsituasjon der ikke bare intervju-

objektene, men også filmskaperen, er synlig foran kamera. Dermed er det deltakende aspektet 

langt mer fremtredende i The Jinx, da filmskaperens interaksjon med subjektet er en 

avgjørende del av fortellingen, til forskjell fra de usynlige filmskaperne i Making a Murderer. 

Dette kan føre til at vi opplever historien fra et perspektiv som er tett opp til filmskapernes, 

og at det nettopp er filmskaperen som er fortellingens «detektiv».  

 

1.2 Filmskaper som detektiv  
De rekonstruerte åpningsbildene setter oss som tilskuere rett inn i filmskaperens 

gjenfortelling av hendelsene, noe som kan fortelle oss at det er nettopp det er fra denne 

posisjonen vi skal observere hendelsene. Det faktum at Andrew Jarecki, og senere også resten 
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av filmteamet, viser seg foran kamera (først og fremst i intervjuer, men senere også i samtaler 

med hverandre om produksjonen) bidrar til en følelse av at vi opplever historien fra deres 

perspektiv: vi har tilgang til filmskapernes erfaringer fra innsiden, og følger slik sett deres 

etterforskningsprosess av mordgåtene som omringer Robert Durst. Slik Hook et al. 

argumenterer for at Making a Murderer posisjonerer publikum som 

«present/entwined/inside-outsiders» gjennom den observerende stilen kombinert med det 

personlige perspektivet til Averyfamilien (Hook et al. 2016, 6), kan vi i dette tilfellet 

argumentere for at vi først og fremst opplever serien innenfra. Vi opplever fortellingen fra 

innsiden gjennom fortelleteknikker som filmskaperens tilstedeværelse foran kamera, 

intervjuer og rekonstruksjoner, samt formidling av personlige opplevelser og synspunkter i 

avslutningsepisoden. Ser vi igjen tilbake på åpningsbildene, og overgangen fra 

rekonstruksjonen til videoklippet med Jarecki i politibilen, ser vi hvordan det håndholdte 

kameraet fra baksetet kan bidra til en følelse av at vi er i bilen med Jarecki. Dermed kan vi 

argumentere for at der Making a Murderer både forteller sin historie utenfra, men med et 

nært perspektiv på Averyfamilien og forsvaret, formidler The Jinx først og fremst et 

innsiderperspektiv fra filmskaperen selv.   

For å underbygge dette argumentet, kan vi peke på hvordan filmskapernes faktiske 

tilstedeværelse i fortellingsuniverset gjør at vi kan sammenligne filmskaperen med en slags 

detektivhelt i tradisjonelle krimfortellinger. Også strukturen i The Jinx kan sammenlignes 

med Nichols’ problemløsningsstruktur: serien åpner med å etablere sitt problem gjennom å 

først presentere oss for drapet i Texas – det eneste drapet Durst har tilstått, og dermed det 

eneste vi til nå kan vite at han har begått. Da dette er historiens eneste oppklarte drap, og også 

har en rekke fellende bevis, kan denne åpningen dessuten være et strategisk retorisk grep 

dersom filmskaperne forsøker å skape argumentasjon om Dursts skyld i de andre mordgåtene. 

Episoden fortsetter med en utdypning av problemet ved å introdusere oss for konas 

forsvinning i 1982, og ender med et møte mellom Jarecki og Durst. Utover i episodene 

undersøker filmskaperne omstendighetene og kompleksiteten rundt denne gåten, og det 

mystiske drapet på Dursts bestevenninne Susan Berman i 2000. Serien igjennom følger vi 

altså filmskapernes grundige etterforskning av de ulike krimgåtene, og sammenligner vi dette 

med den klassiske detektivhistorien, kan vi se likhetstrekkene mellom filmskaperne og 

detektivene fra slike fortellinger. Og slik som tradisjonelle krimfortellinger ofte bærer løfte 

om en klar og fullstendig oppklaring av gåten, kan filmskapernes tydelige rolle som 

«detektiver» muligens også peke mot en avsløring og konklusjon av hva som faktisk har 

skjedd i historien om Robert Durst.  
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Slik som i klassiske detektivfortellinger, blir vi også her oppfordret til å delta i 

etterforskningen ved å skape oss egne teorier og hypoteser om hva som kan ha skjedd. Til 

forskjell fra Making a Murderer, med sin observerende stil og «usynlige» filmskapere, kan 

filmskapernes tilstedeværelse foran kamera imidlertid også skape inntrykk av at filmskaperne 

til slutt vil løse problemet - slik vi stoler på at den klassiske detektiven vil løse mysteriet. 

Dermed kan en viktig del av denne true crime-seriens appell lokaliseres nettopp i denne 

forventingen, i dette «løftet» om en oppklaring. Innlevelsen og forventningene til hva som 

har skjedd og hva som vil skje, kommer imidlertid fra noe mer enn en at en filmskaper 

forsøker å løse mordmysterier: det kan også knyttes til fortellingens helt spesielle og 

fascinerende hovedkarakter.  

 

 

2. Karakterer  
Slik Mittel fremhever i forbindelse med komplekse TV-serier, har engasjerende karakterer en 

helt avgjørende betydning for en series suksess, og for hvorvidt vi er motivert til å følge 

karakterene og deres historie over lenger tid. På samme måte som jeg argumenterte i forrige 

analyse, mener jeg også at en forståelse av de ulike «karakterene» i The Jinx er avgjørende 

for å forstå deler av seriens attraksjonskraft. Historien bak er kompleks og omfattende (med 

minst to mord og én forsvinning), og serien inneholder en rekke forskjellige perspektiver på 

det som blir fortalt og ulike relasjoner til menneskene involvert. Her får vi historien fortalt fra 

familiemedlemmer av ofrene, venner, journalister, politifolk, forsvarsadvokater, aktorer, og 

fler. Vi får også – eksklusivt og for første gang – historien fortalt fra den mistenkte selv.  

De ulike «rollene» vi kan tildele de sosiale aktørene, og betydningen de har i 

fortellingen, kan fortelle oss om et viktig aspekt ved seriens appell. I det følgende 

argumenterer jeg for at The Jinx består av to slags «hovedkarakterer»: både filmskaper 

Jarecki, som tar rollen som en slags «helt» i historien, og Robert Durst – den mistenkte – hvis 

fascinasjon kan knyttes til både true-crime og krimsjangerens fokus på psykopater og 

seriemordere (Murley 2008, 4-5, Turnbull 2014, 193).  

 

2.1 To «hovedpersoner»  
Seriens tette perspektiv på filmskaperen kan også føre til at tilskueren forbinder nettopp ham 

som en slags «helt» i historien. Dette argumentet støttes av Plantingas teorier om hvordan 

rekkefølgen og utvalget av informasjon vi blir presentert for, er sentrale retoriske funksjoner 
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som leder oss mot en bestemt fortolkning av det som blir presentert (Plantinga 1997, 86-89). 

Som jeg har vært inne på tidligere, møter vi Jarecki allerede i starten av første episode, cirka 

ett minutt inn i episoden, da vi ser han og politimannen ved vannkanten. Det tidlige møtet 

med filmskaperen er med på å etablere hans rolle og betydning i den påfølgende fortellingen - 

som en slags «hovedkarakter» vi kan identifisere oss med.  

 Videre i serien møter vi hovedsakelig Jarecki i intervjusituasjonen med Durst, der vi 

gjennom shot/reverse shot-klipping ser ham lytte til Dursts forklaringer og stille spørsmål. 

Det klippes imidlertid ikke over til filmskaperen ofte, og som oftest vises det kun halvnære 

bildeutsnitt av Durst. Utover denne intervjusituasjonen, ser vi Jarecki et fåtall ganger i 

samtaler med andre involverte, men han får ingen fremtredende rolle i fortellingen før i den 

siste episoden. I avslutningsepisoden kommer vi nærmere Jareckis tanker og følelser rundt 

situasjonen, der han blant annet også uttrykker ambivalente følelser om konfrontasjonen fordi 

han «liker fyren». Fokuset på filmskaperens tilstedeværelse og personlige erfaringer i 

avslutningsepisoden, styrker følelsen av å bli presentert for hans perspektiv på historien, slik 

Plantinga også fremmer i forbindelse med informasjonens rekkefølge som avgjørende for 

hvordan vi forstår og fortolker det som blir fortalt. Disse elementene kan føre til at vi kan 

tildele han en slags «helterolle» i fortellingen. På den annen side, er det også flere faktorer 

ved Jareckis rolle som avviker fra hvordan vi tradisjonelt tenker på «helten» i fortellinger.  

Slik Turnbull beskriver i forbindelse med krimserier, har fremstillingen av 

«detektiven som helt» forløpere fra både krimlitteratur, radio og film – og kjente detektiv-

karakterer som Sherlock Holmes og Kurt Wallander har blitt gjenskapt en rekke ganger i 

ulike formater. Slike detektivhelter står ofte som fortellingens hovedperson, der det er hans 

personlighetstrekk og egenskaper som gir sammenheng til serien som helhet, og dermed også 

inspirerer til seerlojalitet (Turnbull 2014, 97). På tross av at The Jinx har et perspektiv som er 

tett opp til Jareckis, er det imidlertid ikke hans person som har den største rollen i 

fortellingen: det er Robert Durst. Følgelig står vi ovenfor en situasjon der vi har én 

«hovedperson», en slags helt, samtidig som det en annen persons egenskaper og historie som 

er i sentrum. Jarecki skiller seg også fra den klassiske detektivrollen der innblikk i 

detektivens indre tanker er uvanlig. Et godt eksempel er Sherlock Holmes, der forteller-

stemmen kommer fra hans medhjelper, dr. Watson. Ved at The Jinx formidler Jareckis tanker 

og følelser, og ikke har en «separat fortellerstemme», bryter den med denne typiske 

krimkonvensjonen. Filmskaperens spesifikke rolle i The Jinx kan dermed betraktes som både 

detektiv og forteller – en konvensjon som ligger tettere opp til tradisjonell true crime, der 

fortelleren ofte har innblikk i de forskjellige karakterenes indre liv. Her kan vi sammenligne 
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med Truman Capotes In Cold Blood fra 1965 - av Murley omtalt som en av true crime-

sjangerens mest innflytelsesrike forløpere - der fortellerstemmen er allvitende og både har 

tilgang til detektivene og skurkenes tanker og følelser. På liknende vis gir fortellerstemmen i 

The Jinx oss tilgang til filmskaperens indre liv, samtidig som det også fokuseres en god del 

på (antagelser) om hva som foregår i hodet på Robert Durst. Som jeg vil argumentere mer 

utdypende senere, benytter filmskaperen seg av rekonstruksjoner for å formidle Dursts 

personlige minner og handlinger, og serien tilbyr slik sett også en slags «allvitende» 

fortellerstemme.  

Da vi som tilskuere både har tilgang til filmskaper og den mistenktes tanker og 

følelser, er det interessant å studere sympatiprosessene nærmere. Som jeg argumenterte i 

analysen av Making a Murderer, kan tilskueren føle sympati overfor Steven Avery fordi vi 

tilbringer så mye tid med han og får tilgang til hans indre subjektive tilstand, slik Smith 

beskriver sentreringsprosessen med fiksjonskarakterer. Videre kan det oppstå troskap idet vi 

opplever sentrering, en utdypning av karakterens liv og bakgrunnshistorie, samt at vi 

vurderer denne karakterens moral som relativt bedre enn de andre karakterene (Smith 1995, 

83-84). Ser vi disse teoriene opp mot argumentasjonen om filmskaperen som en slags «helt» 

som tilskueren kan identifisere seg med, kan vi altså tenke oss at dette blant annet oppstår 

gjennom etableringen av det nære perspektivet på filmskaperen i begynnelsen og 

avslutningen, og at vi ser han foran kameraet i intervjuet med Durst. Med unntak av den siste 

episoden, formidles det imidlertid lite om filmskaperens tanker og følelser, og det er heller 

ingen utdypning av hvem han er, av hans bakgrunnshistorie. Slike prosesser for sentrering og 

sympati får vi derimot i fremstillingen av Robert Durst: det er Dursts personlige opplevelser 

og hans gjenfortelling som står i sentrum av fortellingen, og serien går dypt inn på han som 

person i episode to, «Poor Little Rich Boy». Vi blir i det hele tatt godt rustet med 

opplysninger som kan bidra til å skape sympati og troskap med Durst og hans side av saken – 

men, slik jeg opplever det, veksles det isteden mellom en følelse av sympati og distanse 

overfor ham, og den overordnede troskapen kommer i filmskaperens favør.  

 

2.2 Nærhet og distanse til den mistenkte  
Med utgangspunkt i Smiths teorier om relativ moralitet vil jeg i det følgende argumentere for 

at en viktig del av seriens appell ligger i vekslingen mellom følelsesmessig nærhet og 

distanse til den mistenkte. Også i The Jinx kan vi se at konseptet om «antihelten» melder seg, 

som av Mittell beskrives som karakteren fortellingen sentreres rundt, samtidig som han eller 
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hun fremkaller tvetydig eller negativ moralsk troskap (Mittell 2015, 142-143). I analysen av 

Making a Murderer, argumenterte jeg for at vi kunne sammenligne Steven med en slags 

antihelt fordi vi kan identifisere oss med ham på tross av at vi ikke vet om han er skyldig eller 

ikke, og her trakk jeg blant annet frem den relative moraliteten og den negative 

fremstillingen av politiet og aktor Ken Kratz. Vi kan også finne likhetstrekk mellom Robert 

Durst og antihelten - da fortellingen er sentrert rundt han som person, samtidig som hans 

egenskaper og handlinger kan fremkalle ambivalente følelser. I dette tilfellet, mener jeg 

imidlertid at sentreringen og «antihelt-rollen» ikke oppfordrer til den samme troskapen. Her 

kan vi igjen se tilbake til Smiths beskrivelser av tilskuerens konstruksjon av moralske 

strukturer i fiksjonsuniverset, der vi på basis av faktorer som karakterhandlinger, ikonografi 

og musikk vurderer karakterenes moral relativt til hverandre (Smith 1995, 84). Tar vi først 

utgangspunkt i karakterhandlinger, er det for eksempel ikke vanskelig å tenke seg at film-

skapernes handlinger (lage en film, undersøke omstendighetene) er å foretrekke fremfor 

handlingene vi blir fortalt at Durst har begått allerede i første episode: parteringen av naboen 

i Texas. Ved at den første episoden forteller oss om det eneste drapet Durst har tilstått, 

etableres det tidlig en moralsk struktur som skaper en grunnleggende mistanke mot Durst.  

 Vi kan også ta en nærmere titt på seriens øvrige intervjuobjekter: familiemedlemmer, 

venner, politifolk, advokater, jurymedlemmer med fler. I Making a Murderer, argumenterte 

jeg for at fraværet av intervjuer med bestemte karakterer kunne føre til antipati og distanse.  

På måte kan det faktum at så mange forskjellige sosiale aktører er med på å fortelle sin 

versjon av historien, føre til at vi ikke opplever den samme negative vurderingen av Dursts 

«motstandere». I Making a Murderer sammenlignet jeg myndighetene, og særlig aktor Ken 

Kratz, med en slags «skurk» i fortellingen, mens i The Jinx kan de sosiale aktørene som 

representerer politimyndighetene, rettsvesenet og media heller sammenlignes med 

fortellingens «hjelpere». Ved at de henvender seg direkte til oss, via filmskaperen, og 

formidler sine forslag og forståelser om saken, kan dette bidra til å skape troverdighet til 

argumentasjonen om Dursts skyld, at det er han som er fortellingens «skurk».   

På den annen side, inkluderer serien også intervjuer med mennesker som snakker i 

Dursts favør: som stesønnen til den drepte venninnen Susan Berman, som i episode 3 forteller 

at han aldri har skjønt hvorfor folk har mistenkt Durst. Serien inkluderer også intervjuer med 

to av jurymedlemmene fra rettssaken i Texas, som begge forklarer hvorfor de trodde på 

forsvarets argumentasjon. I avslutningsepisoden møter vi igjen det ene jurymedlemmet, som 

mener Durst er urettmessig anklaget og uskyldig, og beskriver han som «verdens mest 

uheldige mann». Dursts ene forsvarsadvokat poengterer også i et intervju at han alltid har 
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trodd på Durst. Disse intervjuene kan bidra til å så tvil om Durst er skyldig, og kan dermed 

skape sympati med hans karakter. Her kan vi dra en linje til Mittells beskrivelse av antihelten 

i TV-serier, og hvordan tilskueren kan utvikle et følelsesmessig forhold til antihelten på basis 

av hvordan de andre karakterene i fiksjonsuniverset behandler ham (Mittell 2015, 144). På 

samme måte som mange av karakterene i The Sopranos respekterer, elsker eller ønsker de var 

Tony Sopranos på tross av hans ofte sviktende moral, kan seriens inkludering av intervjuer 

med mennesker som forsvarer Durst, føre til at også tilskueren føler sympati med han. 

Intervjuene av sosiale aktører kan altså bidra til en vekslende oppfatning av Durst, der vi i det 

ene øyeblikket vurderer han som fortellingens skurk, mens vi i det neste føler sympati.   

For å forstå ambivalensen til Durst som person, kan vi også ta en nærmere titt på 

ikonografien, som Smith beskriver som karakterens fysiske egenskaper (som ansikt, kropp, 

klær og rekvisitter). Her kan vi først studere intervjusituasjonen, der vi oftest møter våre to 

«hovedkarakterer». Begge er her formelt kledd, muligens sminket for kamera, og med en 

nøytral beigefarget vegg i bakgrunnen, noe som stiller deres fysiske fremtreden relativt 

nøytralt og likt: formelle og med et profesjonelt forhold til hverandre. Dermed bærer ikke 

intervjusituasjonens ytre noe preg av noe fordelaktig for den ene karakteren fremfor den 

andre.  

De fysiske egenskapene til Durst kan imidlertid også føre til blandede oppfatninger og 

tolkninger av hvem han er som person. Slik Smith understreker, er det sjeldent at film-

teoretikere trekker en direkte linje fra utseendet til den moralske vurderingen – men han 

mener likevel det er viktig, fordi vi alltid og ubevisst foretar slike vurderinger, enten det er på 

basis av brede kulturelle antagelser eller mer spesifikke implikasjoner til sjangre, sykluser 

eller individuelle tekster (Smith 1995, 192). Slik jeg forstår Smith, handler det altså om noen 

– nesten automatiske – vurderinger vi gjør av karakterer basert på det ytre, noe som er 

interessant i vårt tilfelle der vi står overfor en mistenkt hvis utseendet ikke ligner på det som 

forbindes med en «typisk kriminell». Durst er en liten, spinkel, hvithåret mann – rik, velkledd 

og velformulert. Denne observasjonen blir også poengtert av en politimann i åpnings-

episoden: «Han ser ut som en bibliotekar, ikke en person som kan partere noen». Denne 

uttalelsen slutter opp om Smiths argumentasjon om at utseendet konnoterer visse stereotyper 

- som at vi ofte forbinder kriminelle med en konvensjonell «stygghet» i fiksjonsfilmer (Smith 

1995, 192). Dursts lite «typiske kriminelle» fremtoning kan dermed føre til at vi både 

opplever tvil for hvorvidt han kan ha gjort det eller ikke, og nysgjerrighet og fascinasjon til 

hans karakter nettopp fordi han ser «atypisk» ut. Slik Sternberg beskriver nysgjerrighets-

hypoteser, ønsket om å finne ut av hva som har skjedd i fortiden, kan slike komme fra Dursts 
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fysiske fremtreden – «kan han virkelig ha gjort det?» - noe som kan være en viktig ingrediens 

for at vi har lyst til å se videre.  

 I forbindelse med ikonografi, er det imidlertid også verdt å peke hvordan og når vi 

først blir introdusert for Durst. Som beskrevet tidligere møter vi filmskaper Jarecki allerede i 

åpningsepisodens første minutter, mens vi ikke møter Durst før nesten tretten minutter ut i 

episoden. Før dette hører vi mye om han - først og fremst gjennom intervjuer med 

politibetjenter som jobbet med drapet i Texas - men første gang vi faktisk ser ham, er et 

fotografi av ham i håndjern, sannsynligvis tatt på politistasjonen etter arrestasjonen i Texas. 

Bildet viser Durst i et halvnært bildeutsnitt, med ansiktet vendt ned mot gulvet, og mens vi 

hører politimannens stemme som forklarer at han ikke så ut som en person som kunne partere 

et menneske, zoomes det inn på bildet til vi ser ansiktet hans i et nærbilde.  

 

Illustrasjonsbilder Durst episode 1 

 

Overgangen fra halvnært til nærbilde kan vise til et fokus på hva som foregår inne i hodet til 

Durst, slik nærbilder ofte brukes for å gi en spesiell tilgang til karakterers følelsesliv. Det at 

blikket hans vender nedover, gir på den annen side inntrykk av noe «lukket», at det er noe vi 

ikke får tilgang til. Neste gang vi ser ham, blir vi vist politiets forbryterbilde av ham – med 

det tradisjonelle formatet med ansiktet vist fra to sider – og som vi derfor nærmest automatisk 

forbinder med kriminelle. Det er interessant hvordan Durst i det ene øyeblikket blir beskrevet 

av politimannen som veldig lite typisk kriminell i utseendet, og i det neste presenterer film-

skaperne ham gjennom fotografier som får han til å se kriminell ut. Hadde filmskaperne brukt 

andre fotografier eller videoklipp av ham første gang vi ser han, for eksempel i hvit skjorte og 

dressjakke slik vi ofte ser han i andre klipp, kunne også førsteinntrykket av Durst vært 

annerledes. Slik sett kan det argumenteres for at filmskapernes valg av disse fotografiene, og 

ikonografien de uttrykker, er med på å skape et negativt inntrykk av Durst: et mistenkelig-

gjort «bilde» av ham.   
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Videre i serien møter vi hovedsakelig Durst gjennom halvnære og nære bildeutsnitt. 

Så tidlig som på 1920-tallet skrev den ungarske filmteoretikeren Béla Bálazs en tekst om 

nærbildenes filmatiske betydning, og at nærbilder er kunsten om vektlegging – både som en 

stum måte å peke på en viktig detalj, og som en fortolkning av det avbildede livet (Bálazs 

2010, 39). Bálazs fokuserte særlig på hvordan nærbildet av ansiktet gjennom sitt fysiognomi - 

som løsriver ansiktet fra resten av omgivelsene - gir oss en særegen tilgang til karakterens 

tanker og følelser (Bálazs 2010, 100-102). Her kan vi se tilbake på det første fotografiet vi 

blir vist av Durst, som zoomer inn på ansiktet hans i nærbildeutsnitt, og slik sett inviterer til 

fortolkning av hans indre liv. Denne tendensen kommer også til uttrykk avslutningsvis i 

åpningsepisoden, da Durst har satt seg i intervjustolen med Jarecki, og vi blir vist et nært - 

nesten ultra nært - bildeutsnitt av ansiktet hans, mens vi hører politimannen i voice-over som 

forteller at han tror Durst dreper om du presser truer hans frihet. Fokuset på Dursts ansikt, 

kan slik Bálazs argumenterer, vise til en vektlegging av informasjon fra filmskapernes side, 

som i vårt tilfelle kan tolkes som en invitasjon til å ta del i filmskapernes undersøkelse av 

Dursts indre; hva han tenker og føler, og hvorvidt han kan ha gjort det han er beskyldt for. 

Den utstrakte bruken av nærbilder, i kombinasjon med utsagn som politimannens, bidrar 

dermed til å skape innlevelse og mystikk til ham som person, og oppfordrer oss til å prøve å 

fortolke hvem han er ut ifra hva ansiktet hans forteller.  

En del av tvetydigheten rundt Durst som person også knyttes til hvordan han oppfører 

seg i intervjuene. Her kan blant annet Nichols’ overføring av den klassiske retoriske 

avdelingen levering («delivery») til dokumentarfilm spille inn – der han beskriver hvordan 

mye av retorikken bak nettopp intervjuformen i dokumentarer kan lokaliseres i 

kroppsspråkets mektige overtalelsesevne (Nichols 2010, 92). Ser vi på intervjuene med 

Durst, møter vi både en velkledd og veltalende mann, samtidig som nærbildene viser oss at 

han får konstante rykninger rundt øynene idet han snakker om ubehagelige ting. I det ene 

øyeblikket kan han forklare om tidligere hendelser med både sympati og selvinnsikt; i det 

neste øyeblikket kan han rape, blunke eller snakke til seg selv. Det er noe nærmest 

motsigende i hvordan kroppsspråket samhandler med ordene han sier, noe som skaper 

mistenksomhet til leveringen som helhet. I motsetning til hvordan en overbevisende taler kan 

påvirke mange ved hjelp av ansiktsuttrykk og gesturer, fungerer kroppsspråket i Dursts 

disfavør, samtidig som hans veltalenhet skaper et tvetydig inntrykk av det han forteller. 

Motsigelsene mellom det han sier og det kroppen hans sier, kan gi inntrykk av at han skjuler 

noe for oss; noe på innsiden som bare han vet hva er.  
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Smith trekker frem musikk som den tredje funksjonen som bidrar til moralsk 

vurdering, og Peter Larsen beskriver hvordan musikk kan brukes til å karakterisere 

fortellingens aktører. Ledemotiver, som ikke alene knyttes til personene som formelle 

signaler, kan i enkelte tilfeller forstås som utsagn om personene. En annen viktig musikalsk 

funksjon er å forme «følelser» og «stemninger» både i fortellingen som helhet eller innenfor 

enkelte avsnitt (Larsen 2005, 212-213). I vårt tilfelle er det særlig interessant hvordan 

bestemt musikk legges til på bestemte tidspunkter i fremstillingen av Durst. For eksempel 

legges det til en stemningsskapende melodi mens Durst forteller om barndommen og morens 

selvmord, og denne melodien kommer tilbake i episodens avslutning. Det legges også til 

uhyggelig musikk til de avsluttende bildene av Durst i åpningsepisoden, der den samme 

musikken blir gjentatt i episode 4, når Durst inntar vitnestolen og forteller om hendelsene i 

Texas. Slike motiv, altså musikalske elementer som gjentar seg (Larsen 2005, 48), finner vi 

flere steder i fremstillingen av Durst. Motivene vekker følelser, som spenning og uhygge, og 

kan også forsterke fascinasjonen til hans karakter. I eksempelet med barndommen og morens 

selvmord, får gjentakelsen av musikkmotivet dessuten dobbelt betydning: musikken til 

morens selvmord konnoterer familiens ulykke, og avslutningen der Durst er avslørt 

konnoterer at «ulykken» har gjentatt seg i sønnens liv – derav seriens tittel «The Jinx».  

De forskjellige faktorene nevnt ovenfor – inkluderingen av intervjuer både for og mot 

Durst, en ikonografi som både kan peke på en lite typisk kriminell og en forbryter, nærbilder 

som inviterer til fortolkning av Dursts indre liv, og kroppsspråket som peker mot en mørk 

hemmelighet – bidrar til å skape mystikk og nysgjerrighet rundt Durst som person. Vi blir 

presentert for hans personlige synspunkter, hans historie og hans liv, samtidig som vi også 

hører andres uttalelser om han, sett utenfra. Legger vi til seriens utstrakte bruk av stemnings-

skapende musikkmotiv, kan vi lokalisere en viktig del av denne seriens appell i hoved-

karakteren, Durst, som formidles gjennom teknikker som gir en konstant spenning mellom 

følelsesmessig identifikasjon med og avstand fra den mistenkte.  

 

 

3. Serialisering og tilskuerens forståelsesprosesser 
The Jinx består av seks episoder, på omtrent 40 minutter hver, og ble vist for første gang på 

den amerikanske TV-betalingskanalen HBO, som slapp én episode ukentlig. Den samme 

fortellingen strekker seg over alle seks episodene - karakteristisk for kvalitetsserien og dens 
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serialisering. Slik jeg argumenterte i forrige analyse, gjør serialiseringen av en true crime-

fortelling, så vel som i en fiksjonsserie, at filmskaperen kan ta i bruk bestemte teknikker for å 

holde interessen vår oppe, motivere oss til å se videre, og minne oss på informasjon, noe vi 

også kan se i The Jinx.  

 

3.1 Rekonstruksjoner som peker frem og tilbake i tid 
Slik jeg nevnte innledningsvis, bruker The Jinx rekonstruksjoner både for å illustrere ting 

som blir fortalt eller filmskapernes egne teorier om mulige hendelsesforløp. Sistnevnte er 

interessant i forbindelse med tilskuerens ulike forståelsesprosesser og hvordan seriens 

oppfattes som helhet. Det kan argumenteres for at flere av rekonstruksjonene peker fremover: 

mot en oppklaring av mordgåtene og mot Dursts skyld. 

 Et eksempel på en rekonstruksjon som peker fremover finner vi i episode 3, som 

handler om drapet på Susan Berman. En politidetektiv forteller i et intervju om et brev 

Beverly Hills-politiet mottok etter drapet, «kadaverbrevet», med adressen til Berman og ordet 

«cadaver». Det vises bilder av brevet, både på innsiden og utsiden, og klippes tilbake til 

politimannen som forteller. Etter han har fortalt sin teori om brevet, at det må ha blitt sendt 

fra noen som bryr seg om henne og ville liket skulle bli funnet, klippes det til et halvnært 

bildeutsnitt av en eldre mann med et brev i hånden. Vi ser ikke ansiktet, men den rynkete 

hånden og en vuggende gange, minner om Durst slik vi har sett han i tidligere scener. Vi ser 

personen poste brevet, og ser brevet ovenfra, med «Beverly» feilstavet. Det klippes så over til 

intervjuet mellom Jarecki og Durst, Jarecki konfronterer Durst med brevet, og han nekter for 

å ha noe å gjøre med det.  

 

Illustrasjonsbilder rekonstruksjon episode 3 
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Rekonstruksjonen med brevet, og den diskrete overgangen fra dokumentarisk 

materiale til rekonstruksjon, kan betraktes som et retorisk argument for at det er Durst som 

har sendt brevet, og dermed også drept venninnen. En videre argumentasjon og utdypning av 

denne teorien kommer ikke før senere i serien; i den siste episoden der nettopp «kadaver-

brevet» får en betydelig rolle. Bruken av rekonstruksjoner for å underbygge og illustrere 

filmskapernes teori viser til en «selvsikkerhet» som peker mot at filmskaperne vet noe mer 

enn oss. Rekonstruksjonen kombinert med dokumentarisk materiale kan fungere som 

kunstneriske bevis som appellerer både til logos (vi blir vist de faktiske bildene av brevet), 

etos (gjennom intervjuet med politimannen som forteller sin versjon, og gjennom den 

allerede etablerte troverdigheten til filmskaperen) og patos (den uhyggelige og stemnings-

skapende rekonstruksjonen). Rekonstruksjonene som peker fremover i tid, mot informasjon 

vi enda ikke vet, utgjør en argumentasjon om at Durst er skyldig som både er troverdig, 

overbevisende og gripende (Nichols 2010, 79-80). Redigeringen antyder at de «fiktive» 

scenene simpelthen gjenforteller faktiske hendelser. Rekonstruksjonene hevder med andre 

ord en slags «sannhet»: på tross av at vi som tilskuere vet det er rekonstruksjoner, er de 

samtidig gjennomsyret med en følelse av sannhet.    

Argumentasjonen om at rekonstruksjonene hevder sannhet kan utdypes ytterligere av 

redigeringen og sammensetningen av seriens introsekvens (illustrasjonsbilder på neste side). 

Slik som Making a Murderer, begynner også The Jinx hver episode med en videomontasje av 

ulike bilder hentet fra serien. Som resten av serien er også disse bildene en kombinasjon av 

faktiske bilder og rekonstruksjoner. Her blir vi for eksempel vist bilder av en mann som 

klipper håret sitt, før det klippes over til arkivfotografi av Durst skallet, noe som antyder at 

det er Durst vi først ser klippe håret. På tross av at vi vet at Jarecki ikke var tilstede når Durst 

klippet av seg håret og forkledde seg som en stum kvinne i Texas, antyder redigeringen av 

rekonstruksjonen og faktiske bilder at rekonstruksjonen gjenforteller hendelsene slik de 

faktisk var. I en egen artikkel om rekonstruksjoner i dokumentarfilm, knytter Bill Nichols 

også rekonstruksjonen til tilskueropplevelsen og en helt særegen tiltrekningskraft: «the 

viewer experiences the uncanny sense of a repetition of what remains historically unique. A 

spectre haunts the text» (Nichols 2008, 74). I vårt tilfelle er det «historiske unike» enten 

fortidige hendelser eller hendelser som kun Durst har opplevd. Den «uhyggelige følelsen» fra 

rekonstruksjonene kommer nettopp fordi den gir oss en slags midlertidig tilgang til dette 

«tapte objektet», som Nichols kaller det (Nichols 2008, 74). 

Også i denne introsekvensen får de ulike bildene gradvis mer betydning ettersom vi 

blir kjent med historien: som rekonstruksjonen av en kvinne som hopper fra hustaket som vi 
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etterhvert forstår illustrerer Dursts egen forklaring av barndommen, omrisset av en kvinne 

ved en skrivepult som vi senere forstår komplementerer konas dagboknotater før 

forsvinningen, bildene av parykkhodene som illustrerer Dursts kvinneforkledning. Slik 

Nichols beskriver minner i retorisk sammenheng, kan den gradvis utdypende betydningen til 

de ulike bildene etterhvert som vi blir kjent med historien, få oss til å bygge på disse bildene 

for å fortolke det vi ser (Nichols 2010, 92). Det hele er videre svært stilisert, med sterke 

kontraster i fargene og en spesiell lyssetting, med stjerneskuddlignende lysglimt som beveger 

seg over alle bildene. Musikken er også karakteristisk – med rytmiske trommer og gitarspill, 

og der sangteksten blant annet lyder: «Sweet baby, I need fresh blood». Helheten bærer preg 

av noe stilisert og fiktivt, og bringer slik sett også med seg assosiasjoner til moderne 

krimserier. Slik jeg også argumenterte i forrige analyse, kan derfor introsekvensen betraktes 

som en slags minne-trigger, som i begynnelsen av hver episode viser oss utvalgte elementer 

og setter oss i den riktige stemningen for å møte serien, samtidig som den peker fremover i 

fortellingen og skaper spenning.  

 

 

Illustrasjonsbilder introduksjonssekvens 
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Enkelte rekonstruksjoner peker også frem og tilbake i episodene. Dette kan vi se i lys av 

Mittells beskrivelse om hvordan komplekse TV-serier sørger for å holde tilskueren 

tilstrekkelig informert gjennom å innebygge små informasjonsoverflødigheter i enkelt-

episodene, for å minne seeren på nøkkelinformasjon. Som tidligere beskrevet, kan komplekse 

serier bruke narrative strategier for å trigge og leke med seernes hukommelse og minner, 

både diegetiske og ikke-diegetiske (Mittell 2015, 181). Gjennom gjentakelse av utvalgte re-

konstruksjoner, bruker The Jinx ofte diegetiske teknikker som minne-triggere. Et eksempel på 

en slik gjentakelse finner vi for eksempel i slutten av episode 2, etter vi har blitt fortalt om 

den mystiske forsvinningen til kona Kathleen, og hvordan politiet aldri fant noen bevis. Mens 

vi hører intervjuer med venner og familiemedlemmer om hvordan de følte politiet sviktet 

Kathleen, ser vi en rekonstruksjon som viser en sakskasse med hennes navn på og en person 

som lukker den. Rekonstruksjonen viser så hvordan sakskassen blir trillet inn i et lager, 

rommet er mørkt og skyggelagt og musikken er dyster og faretruende. Det klippes over til et 

intervju med en av hennes venninner som forteller at hun trenger å vite hva som virkelig 

skjedde med Kathy, før det dramatisk klippes tilbake til rekonstruksjonen, og vi kan skimte 

det skyggebelagte ansiktet til en kvinne som setter saksmappen i hylla før det blir sort. Neste 

episode åpner med en lignende rekonstruksjon, der vi ser hjulene på en tralle, og følger 

trallen inn i det samme lageret, langs en rekke ulike saksmapper, lander på Kathleens 

saksmappe, og saksmappen blir tatt frem igjen. Det klippes så over til en nyhetssending som 

forteller at ny informasjon gjør at saken blir gjenopptatt. Her ser vi hvordan The Jinx benytter 

rekonstruksjonen som en diegetisk teknikk som setter oss rett inn i situasjonen og minner oss 

på det som har skjedd. Dette eksempelet demonstrerer hvordan denne true-crime serien 

bruker «smartere», mer indirekte fortellerteknikker, for å holde seeren oppdatert – til forskjell 

fra de mer tradisjonelle tekstplakatene – og viser slik sett tiltro til tilskuerens egen aktivitet og 

oppmerksomhet.  

  

3.2 Cliffhangere som ledetråder   
Også The Jinx benytter seg av cliffhangere for å skape innlevelse og interesse for det som vil 

skje videre. I analysen av Making a Murderer argumenterte jeg for at cliffhangerne aktiverer 

publikum ved å oppfordre tilskueren til å danne seg egne teorier om hva som vil skje videre, 

og at uventede og plutselige vendinger i hendelsesforløpet skaper innlevelse og spenning. I 

The Jinx legger jeg imidlertid merke til en annen funksjon for denne fortellerteknikken: i 
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likhet med rekonstruksjonene leder også cliffhangerne frem mot og skaper forventning til 

seriens avslutning.  

For å utdype dette argumentet, kan vi først se tilbake til åpningsepisodens avslutning, 

der kameraet zoomer inn på Dursts ansikt mens vi hører politimannens uttalelse, med gradvis 

stigende, ikke-diegetisk orgelmusikk i bakgrunnen. Her skapes det spenning og forventninger 

til hva intervjuet vil bringe med seg av informasjon. Kan filmskaperne finne ut av hva som 

rører seg i hodet på Durst, noe mer håndfast enn politimannens spekulasjoner? Episode to 

slutter som tidligere beskrevet med en rekonstruksjon av en lukket saksmappe som blir satt 

bort, og intervjuet med konens venninne som uttrykker at hun trenger å vite hva som skjedde 

med Kathy. Dette understreker betydningen av filmskapernes etterforskning utover å skape 

true crime. Episode tre ender med et nærbilde av Dursts fra intervjuet han har fortalt at han 

også barberte av seg øyenbrynene for å skjule sin identitet, og dveler ved ansiktet hans som 

for å understreke det absurde ved en slik handling. Episode fire: halvnære bilder av Durst og 

hans advokat fra intervjuet etter hans første «forsnakkelse» - denne gangen har han også 

snakket til seg selv uten å vite at mikrofonen var på. Ved å avslutte med dette skapes en 

dramatisk avslutning som sår tvil om hvorvidt noe av det Durst har sagt tidligere faktisk har 

vært sant, og slik «forberedes» vi også på tilståelsen som kommer. Femte episode viser 

hvordan Jarecki sikrer brevbeviset i en bankboks og forteller at han vil konfrontere Durst 

med dette, fange det på film, for så å gi det til politiet. Dette fremhever filmskapernes 

etterforskningsarbeid, og hvordan de i tillegg til å skape en god fortelling, også har arbeidet 

for ofrene og politiet, som i tur øker viktighetsgraden og forventingene til seriens avslutning.  

Som vi kan se av episodenes cliffhangere brukes disse muligens for å underbygge og 

styrke filmskapernes etterforskning slik at seeren skal reagere på «avsløringen» slik film-

skaperne ønsker. Cliffhangerne spiller på tilskuerens følelser ved å fokusere på nærbilder av 

Durst, musikk som fremkaller følelse av spenning, og venninnens bønn om oppklaring av 

saken; på logikk gjennom Dursts første forsnakkelse på film og bevismaterialet i bankboksen, 

og på troverdighet ved å fremheve etterforskningsarbeidet til filmskaperne. Slik sett kan vi 

argumentere for at cliffhangerne, i tillegg til å være en fortellerteknikk som skaper innlevelse 

og forventninger til hva som vil skje videre, også fungerer som et retorisk virkemiddel som 

styrker seriens overordnede argumentasjon: Durst er skyldig og filmskaperne «avslører» ham.  
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4. Avslutning: å avsløre en morder   
Til nå har jeg trukket frem egenskaper og elementer ved The Jinx som kan være med på å 

forklare aspekter ved seriens særegne appell, og fremhevet hvordan de utvalgte aspektene 

peker fremover mot og bygger opp til seriens slutt. Avslutningsepisoden, «What the hell did I 

do?», var også episoden som hadde betraktelig høyest seertall ved den opprinnelige 

fjernsynssendingen – med nesten dobbelt så stort publikum som forrige episode (Kissell 

2015). Ser vi bort fra den store medieoppmerksomheten serien fikk etter arrestasjonen av 

Durst i forkant av episoden, kan seertallet også fortelle oss noe om hvordan de tidligere 

episodene har skapt forventninger til hva avslutningsepisoden vil fortelle. I det følgende 

argumenterer jeg for at avslutningsepisoden, med sin spesifikke stilbruk og narrative 

konstruksjon, er viktig for en forståelse av denne true-crime seriens suksess og popularitet.  

Før introsekvensen blir vi minnet om den «store avsløringen» fra forrige episode: 

håndskriftmatchen mellom «kadaverbrevet» og et annet brev Durst har skrevet til venninnen. 

Filmskaperne minner oss om dette gjennom en rekonstruksjon av da brevet ble sendt, et nær-

bilde av de to håndskriftene stilt ovenfor hverandre, og et intervju med tidligere aktor Jeanine 

Pirro som dramatisk konkluderer med at det er den samme håndskriften. Etter intro-

sekvensen, følger vi Jarecki og filmteamet i planleggingen og forberedelsene av det andre 

intervjuet med Durst. Vi ser også hvordan filmskaperne strever med å få tak i Durst og 

frykter han ikke vil stille likevel, før vi får greie på at Durst er arrestert for å ha brutt besøks-

forbudet til broren. Så, endelig, møter vi Durst i en ny intervjusituasjon med Jarecki, og 

samtalen ender med at Durst ikke klarer å skille håndskriften mellom de to brevene. Etter 

dette er intervjuet ferdig, og Durst går på toalettet. En tekstplakat forteller oss at mikrofonen 

til Durst fortsetter å ta opp lyd, det klippes over til det mørklagte og tomme intervjulokalet, 

og vi hører Durst snakke til seg selv. Episoden ender dramatisk med noe som ligner svært 

mye på en tilståelse: «What the hell did I do? Killed them all, of course».  

 

4.1 Retorisk bruk av stil og narrative teknikker  
Med unntak av det siste intervjuet og den oppsiktsvekkende «tilståelsen» fra Durst, er det 

svært lite nytt med selve innholdet i den siste episoden. Snarere enn å presentere oss for ny 

informasjon – og i tråd med Plantingas argumentasjon om at avslutningen av en dokumentar 

oppsummerer, fyller inn hull og foreslår en fortolkningsramme – fokuserer filmskaperne på å 

minne oss om sitt viktigste funn, «kadaverbrevet», og fortsetter med å foreslå en tydelig 

fortolkningsramme for seriens slutt. Gjennom bestemt stilbruk og narrative teknikker, legger 
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filmskaperne ut episoden på en måte som styrker deres retoriske argumentasjon, og slik sett 

også tilskuerens opplevelse av avslutningen.  

For å underbygge dette argumentet, kan vi først ta en nærmere titt på stilbruken i 

avslutningsepisoden. Med unntak av rekonstruksjonen og introsekvensen i begynnelsen, 

bruker resten av episoden en svært annen stil enn resten av serien: det er ingen 

rekonstruksjoner, og måten enkelte scener er filmet på ligner den observerende stilen vi så i 

åpningsepisoden av Making a Murderer. Eksempelvis kan vi ta en nærmere titt på de første 

bildene etter introsekvensen, der et tilsynelatende uprofesjonelt kamera filmer Jarecki i 

nærbildeutsnitt, med ufokusert bilde og dårlig lyd. Disse bildene er starten på en rekke 

sekvenser med lignende tilnærming, der vi følger filmteamet som planlegger gjennom-

føringen av neste intervju i samme uprofesjonelle og uredigerte stil. Denne filmstilen bærer 

likhetstrekk med introduksjonen av Jarecki i åpningsepisoden, der vi følger ham og politi-

mannen via et håndholdt kamera fra baksetet i bilen. Utover dette, har vi i resten av serien 

stort sett møtt filmskaperen i det oppstilte stol-til-stol-intervjuet med Durst. Vi kan dessuten 

også merke oss Jareckis avslappede bekledning i avslutningsepisoden, t-skjorte og 

hettegenser, som står i kontrast til den formelle skjorten vi har sett ham i tidligere.  

Ser vi tilbake på Smiths teorier om identifikasjon og ikonografi, kan filmskaperens 

uformelle ytre være med på å indikere noe naturlig, noe usminket, som i tur kan få oss til å 

føle oss nærmere han som person og identifisere oss med han. Videre kan den observerende 

og naturlige stilen bidra til at vi føler oss som «fluer på veggen», som om vi simpelthen 

betrakter hendelsene mens de utfolder seg. Fremfor de mange rekonstruksjonene i de tidligere 

episodene, som fremhever filmskaperens innblanding og gjenfortelling av hendelsene, skaper 

dette isteden en følelse av at vi observerer hendelsene fra utsiden; at det er «vi» som etter-

forsker. Samtidig gjør fokuset på Jareckis personlige tanker og opplevelser av saken at vi 

opplever en indre tilgang til han og filmteamet: vi er med på innsiden. I tråd med Smiths teori 

om sympati og sentrering, kan dette styrke sympatien og videre også troskapen med film-

skaperen. På denne måten svekkes også den sympatien tilskueren eventuelt har fått med 

Durst fra tidligere episoder.  

Avslutningsepisoden fortsetter så med å inkludere en håndskriftsekspert, og formidler 

hans grundige analyse og sammenligning av brevet fra Durst og «kadaverbrevet». 

Ekspertisen understrekes ved at vi ser et bilde av kontorveggen hans med fotografier og 

priser, før det klippes over til et intervju med eksperten på et kontor; i mørkt lys med lange 

skygger, som kan indikere sakens seriøsitet og alvorlighetsgrad. Vi ser så at eksperten tar 

imot de to håndskriftseksemplarene, før det klippes over til nærbilder av håndskriftene - noe 
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som gir inntrykk av at vi ser brevene fra ekspertens synsvinkel. Hele sekvensen fortsetter 

med lignende redigering: det zoomes inn på enkeltbokstaver idet eksperten forklarer at han 

ser likhetstrekk, og vi ser bilder av håndskriften ovenfra og gjennom et mikroskop, før det 

klippes over til et bilde av eksperten som ser ned i mikroskopet. Måten bildene er redigert på 

skaper følelsen av at vi også studerer brevene med en eksperts øyne, som i tur kan skape 

ytterligere troverdighet og rasjonalitet til brevargumentet. Her kan vi også trekke en linje til 

krimserienes fascinasjon for rettsmedisinske bevis. Om vi ikke allerede var overbevist om at 

brevene er skrevet av én og samme person, tillegger ekspertuttalelsen en grad av logos til 

filmskapernes argumentasjon. Slik bygges det opp en ytterligere forventning til det andre 

intervjuet med Durst: nå som vi er overbevist om at han må ha skrevet brevet, og dermed 

også drept venninnen, styrkes viktighetsgraden og innlevelsen i filmskapernes forsøk på å 

fange dette på film.   

Før vi kommer til dit, følger imidlertid en lang sekvens om filmskapernes iherdige 

forsøk på å avtale en tid til intervjuet. Nesten 15 minutter dedikeres til denne ventetiden, som 

i tillegg til å formidle filmskapernes tanker og forberedelser, også forbereder tilskueren til det 

som kommer. Istedenfor at ventetiden føles overflødig, brukes nemlig en rekke teknikker for 

å øke innlevelsen i det vi ser. Forskjellige bilder av filmskapernes kontorer, både fra innsiden 

og fra utsiden i New Yorks gater, redigeres sammen med Jareckis telefonsamtaler med Durst. 

Mens vi lytter til samtalene eller lyden av summetonen, viser bildene oss at tiden går: solen 

står opp og ned over kontorveggen som viser fotografier av de påførende i saken, skyene 

beveger seg i hurtig tempo over skyskraperne i New York, solen går opp og ned over bilder 

av filmskapernes dokumenter. Ved at bildene vektlegger tiden som går, understrekes 

filmskapernes arbeid og ventetid, og fotografiene og saksmappene på kontoret understreker 

sakens alvorlighetsgrad. Vår følelsesmessige innlevelse i filmskapernes kamp om et nytt 

intervju forsterkes av bildene av ventetiden sammen med dem, og kan intensivere den 

følelsesmessige effekten av det siste intervjuet.  

 

4.2 «Killed them all, of course»  
Når vi endelig kommer til dagen med det andre intervjuet med Durst, fortsetter filmskaperne 

med et naturlig og uformelt uttrykk. Som beskrevet tidligere, er det første intervjuet filmet 

med shot/reverse-shot-klipping, med nærbilder av dem begge som er formelt kledd med en 

nøytral, beige bakgrunn. Den nye intervjusituasjonen er imidlertid konstruert annerledes: 

mennene sitter nå på samme side av et langbord, og intervjuet er filmet med en kombinasjon 
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av to kameraer: et er rettet mot Dursts ansikt og zoomer med jevne mellomrom ut for å også 

inkludere Jarecki, mens et annet roterer fra å filme de to mennene forfra og til å filme bak 

Dursts skulder. Måten intervjusituasjonen er iscenesatt, og måten det hele blir filmet på, 

minner mer om en samtale enn et intervju, som i likhet med den observerende stilen vi har 

fulgt filmskaperne i, kan gi inntrykk av at vi er vitne til en samtale med de to mennene mens 

den utfolder seg, uten klipping og redigering.   

 

 

Illustrasjonsbilder episode 6 

 

 

På tross av den tilsynelatende observerende stilen, ser vi at bildene er redigert og klippet 

sammen på en måte som kan føre til at vi lever oss mer inn i samtalen. Mens Jarecki legger 

frem fotografier, ser vi begge mennene forfra; det klippes til et nærbilde av Durst som 

reagerer på fotografiet; vi ser fotografiet filmet fra Dursts skulder; det klippes tilbake til et 

nærbilde av Durst. Slike reaksjonsbilder av ansiktet hans gjør at vi kan oppleve en slags 

tilgang til en dypere sannhet: til Dursts indre liv og tanker. Nærbildets fysiognomi oppfordrer 

til en studering av Dursts ansiktsuttrykk, og kroppsspråket samsvarer heller ikke alltid med 

den han sier. Dette kommer særlig til uttrykk i dette siste intervjuet, der kameraene dveler på 

nærbilder av ansiktet hans mens han reagerer på informasjon. Slik Plantinga beskriver 
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dokumentarens retoriske strategier, kan filmskaperen vektlegge utvalgte elementer gjennom 

strukturelle eller stilistiske teknikker (Plantinga 1997, 97). Ved at kameraene holder seg tett 

og lenge på Dursts ansikt mens han svarer på spørsmål, vektlegges betydningen av 

ansiktsuttrykkene, tiksene, rapingen. Dette kan i tur føre til at vi tolker at det han sier ikke 

stemmer overens med kroppsspråket, slik også Nichols fremmer betydningen av kropps-

språket i forbindelse med den retoriske leveringen (Nichols 2010, 92). I sin kritiske kronikk 

om serien argumenterer journalist Anne Helen Petersen i lignende baner, og fremhever 

reaksjonssekvensen etter Jarecki har vist Durst likheten mellom de to brevene: kameraet 

dveler på Dursts ansikt, hverken stemmen eller ansiktsuttrykket endrer seg, så den konstante 

rapingen kan tolkes som en ren kroppslig reaksjon på sannheten som virker å komme frem i 

lyset (Petersen 2015).  

Så til episodens siste minutter: den store «avsløringen». Til nå har hele intervjuet 

foregått uten diegetisk musikk eller lydeffekter, mens det umiddelbart etter at Durst 

innrømmer at han ikke ser forskjell på de to håndskriftene, settes på uhyggelig, stemnings-

skapende musikk. Kameraet viser et halvtotalt bildeutsnitt av intervjulokalet, og vi ser film-

kameraer og lydutstyr og folk som pakker sammen, en synsvinkel som setter tilskueren i et 

perspektiv som er tett opp til den bokstavelige betydningen av «som fluer på veggen». Etter 

tekstplakaten har informert om at mikrofonen fortsatt står på, hører vi Dursts stemme som 

snakker til seg selv om at han nå er avslørt. Vi hører også alt annet av bakgrunnsstøy: dører 

som blir lukket, vannspringen som skrus på. Bildet av intervjulokalet og lydsstøyet i 

bakgrunnen, antyder noe autentisk og uredigert, som for å gi oss følelsen av at vi er tilstede 

med filmskaperne mens de hører opptakene. Til sist, fortsatt mens vi ser bildene av lokalet, 

hører vi de fellende ordene: «What the hell did I do? Killed them all of course». Lysene i 

lokalet dempes gradvis - som for å signalisere at saken nå er oppklart - nå kan vi slukke 

lysene og dra hjem - og et stemningsskapende musikkmotiv vi kjenner igjen fra tidligere 

settes på. Til slutt er alle lysene er slukket, og det blir sort. Den sorte skjermen med den 

ulende bakgrunnsmusikken holdes i noen sekunder før rulleteksten kommer, som for å gi 

publikum tid til å fordøye det vi nettopp har hørt. Det at bildet går i svart rett etter 

«tilståelsen», forsterker også betydningen av det vi har hørt ved å antyde at det ikke er mer å 

si om saken: morderen er avslørt, fortellingen er slutt.  

 

 

 



	86	

4.3 Kapittelkonklusjon 
I dette kapittelet har jeg analysert utvalgte aspekter ved The Jinx med utgangspunkt i 

spørsmålet om hvilke virkemidler som kan engasjere publikum. Både i avslutningsepisoden, 

og i episodene som leder opp til den, kan vi finne elementer som peker frem mot seriens 

avsluttende minutter. Etableringen av filmskaperen i en synlig detektivrolle, fremstillingen av 

Durst, og fortellerteknikker som rekonstruksjoner og cliffhangere, bærer preg av et planlagt 

mål. Mittell beskriver hvordan komplekse TV-serier kan avslutte på en rekke forskjellige 

måter, og at eldre serier sendt på fjernsyn ofte var preget av plutselige endinger forårsaket av 

industrielle faktorer. Etter internettets ankomst, har publikum i større grad vært klar over når 

og hvorvidt en bestemt serie vil ende eller fornyes – fans kan for eksempel søke på nettsider 

og delta i diskusjonsforumer for å holde seg oppdatert – slik at også oppmerksomheten og 

forventningene rundt en planlagt konklusjon har blitt større. Mittell betegner en avslutning 

der programmets produsenter skaper episoden og er klar over at dette er den siste, for 

«konklusjon» (Mittell 2015, 320-322). Som vi har sett, er det tydelig at filmskaperne av The 

Jinx har vært klar over seriens konkluderende avslutning i utarbeidelsen av serien, noe som 

også kommer til uttrykk i medieuttalelser i forkant av seriens premiere, der blant annet 

Andrew Jarecki forsikret potensielle seere om at seerne etter å ha sett serien ville komme til 

en fast konklusjon om hva som egentlig skjedde (Moraes 2015). Den konkluderende 

avslutningen innfrir dermed filmskapernes og «tekstens» løfte om en løsning, og 

tilfredsstiller tilskueren på en måte som vi kjenner igjen fra klassiske krimfortellinger: 

mysteriet er løst, den skyldige er fanget.  

Hvorvidt Dursts blir funnet skyldig eller ikke i en eventuell rettssak dveles ikke ved, og 

episoden ender med lite rom for fortolkning. Her kan vi sammenligne med den åpne 

avslutningsepisoden i Making a Murderer, som tydelig peker ut mot en slags fortsettelse - 

både i form av seerengasjement i den historiske verdenen, og til en eventuelt ny sesong. 

Denne måten å avslutte på, kan vi kategorisere som Mittells avslutningsvariant opphøret 

(«cessation») som han beskriver som en avslutning eller en «wrap-up» av serien, men uten 

definitiv finalitet (Mittell 2015, 321). Der avslutningsepisoden til Making a Murderer 

oppfordrer til refleksjon, diskusjon og videre engasjement, har avslutningen til The Jinx 

isteden noe endelig og håndfast med seg. Dette peker mot to forskjellige karakteristikker ved 

mine analyseobjekter, som også kan forklare den enkelte seriens særegne appell. I det neste 

kapittelet vil jeg derfor sammenligne funnene i de to analysene, og rette blikket mot 

medielandskapet seriene vokste frem i.  
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KAPITTEL 4:  
True crime som komplekse digitale fortellinger 

 

 

Making a Murderer (2015) og The Jinx (2015) er true crime-serier som har vokst frem i det 

digitale medielandskapet vi befinner oss i dag. Slik Jean Murley også argumenterer, vil måten 

true crime-fortellinger blir fortalt på alltid henge sammen med medium (Murley 2008, 7). 

Begge seriene er født inn i en medievirkelighet der internett er i umiddelbar nærhet, og der 

tekstene ikke er isolert til ett medieformat, noe som i tur endrer publikumsopplevelsen. I vårt 

tilfelle er derfor den digitale konteksten som omringer seriene en sentral faktor for å forstå 

true crime-serienes særegne kvaliteter, og dermed også hvorfor sjangeren har hatt en 

oppblomstring de siste årene.  

 I dette kapittelet vil jeg begynne med en sammenligning av de to seriene, og peke på 

deres likheter med etablerte konvensjoner innen true crime-sjangeren fra Murleys teorier. Her 

argumenterer jeg for at seriene bygger på hver sine konvensjoner, men at Murleys true crime-

teorier også trenger en mer nyansert og oppdatert forståelse i lys av tendensene mine serier 

viser. Jeg beveger meg så mot det digitale medielandskapet rundt seriene, og viser blant annet 

til konsepter som seerprotokoller i fjernsynslandskapet, «paratekster» og en ny fankultur som 

relevante for en bedre forståelse av true crime-serier i dag. Jeg argumenterer for at true 

crime-seriene bør forstås som komplekse digitale fortellinger. Til sist drøfter jeg de ulike 

funnene i relasjon til bredere spørsmål om hvilken betydning oppblomstringen av true crime-

serier kan ha: hvilken funksjon har true crime-seriene? Er de samfunnsgagnlige eller ren 

underholdning?  

 

 

1. To true crime-fortellinger  
Som vi har sett av de to analysene, har Making a Murderer og The Jinx et noe ulikt innhold, 

der førstnevnte formidler et slags «uskyldig-dømt-narrativ», mens sistnevnte i større grad 

handler om å bevise den mistenktes skyld. Her er det altså en forskjell på fokuset i selve 

innholdet, noe vi kan se i lys av Murleys kartlegging og beskrivelser av true-crime-

fenomenet. Som vi har sett i teorikapittelet, beskriver Murley hvordan tradisjonelle true 
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crime-fortellinger som regel inneholder spesifikke sjangerkonvensjoner, og oppsummerer 

disse slik:  

 
Depiction of one murder event, a narrative focus on the killer through exploring his or 
her history, motivations, and unique psychological makeup, some degree of 
fictionalizing or speculating about events, and a great deal of tension between 
emotional identification with and distancing from the killer (Murley 2008, 5).  

 

Ser vi denne beskrivelsen opp mot mine to analyseobjekter, ser vi at den stemmer godt 

overens med The Jinx: det skildres to mordhendelser og en forsvinning, fortellingen fokuserer 

på den mistenkte morderen, Durst, og utforsker hans historie, motivasjoner og psykologi 

gjennom blant annet intervjuet med ham, gjenfortellingen av hans vanskelige barndom, og 

den utstrakte bruken av nærbilder av ansiktet. Serien består også av en viss grad av drama-

turgi og spekulasjon omkring hendelser, som vi har sett i rekonstruksjonene. Til sist fremmer 

Murley en stor spenning mellom følelsesmessig identifikasjon med og distanse fra morderen, 

noe også jeg argumenterer er sentralt for å forstå fascinasjonen for Robert Durst, og som kan 

sammenlignes med populariseringen av psykopaten/seriemorderen, som fikk en filmatisk 

oppblomstring og ble et slags ikon etter Hitchcocks fremstilling av Norman Bates i skrekk-

filmen Psycho (1960) (Murley 2008, 85). Fokuset på interaksjonen mellom filmskaper og 

morder i intervjusituasjonen bærer dessuten også tydelige likhetstrekk med den litterære true 

crime-sjangerens formidling av relasjonen mellom forfatter og morder. The Jinx bygger på 

flere av de etablerte konvensjonene fra den litterære true crime-sjangeren slik Murley 

beskriver den: drapet er begått av en rik person, Robert Durst, noe Murley fremmer som 

overrepresentert i sjangeren, og bruken av rekonstruksjoner kan sammenlignes med litterære 

fiktive grep «utkledd» som fakta. Alt i alt kan vi se at The Jinx inneholder en rekke av true 

crime-sjangerens typiske konvensjoner, og serien kan dermed betraktes som svært lik en 

tradisjonell true crime-fortelling i Murleys forstand.  

Ser vi Murleys beskrivelse av tradisjonelle true crime-fortellinger opp mot Making a 

Murderer, finner vi flere forskjeller. Denne fortellingen formidler også en mordhendelse 

(drapet på Teresa Halbach), og inneholder gjennom sine spesifikke fortellerteknikker en viss 

grad av spekulasjon omkring hendelser - som fokuset på forsvarets argumentasjon og 

mistenkeliggjøringen av politiets håndtering av saken. Også her er den anklagede draps-

mannen i sentrum av fortellingen, men til forskjell fra Murleys typiske konvensjon, er ikke 

Steven Avery fortellingens mistenkte morder; han er snarere politiet og rettssystemets offer. 

Istedenfor å fokusere på Averys historie og psykologi for å avsløre hans skyld, forteller 
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Making a Murderer en historie som fokuserer på rettssystemet og urettferdighet. Her kan vi 

se til Murleys teorier om true crime på film og underkategorien «justice-gone-wrong» 

(Murley 2008, 98).  

For slike filmer handler det ikke så mye om hvordan og hvorfor mordet skjedde, men 

snarere om hvordan og hvorfor alt ble som det ble i ettertid. Underkategorien blir av Murley 

beskrevet som et motsvar på den tradisjonelle true crime-fortellingens konvensjoner, som 

tilbød nye perspektiver å forstå og fortelle mordhistorier på (Murley 2008, 102). I tråd med 

Murleys beskrivelser av «justice-gone-wrong»-kategorien, handler Making a Murderer 

snarere om justismord og om hva som går galt i rettsprosessen, og etterlater publikum med 

mange spørsmål fremfor et tydelig svar. En stor del av mysteriet i slike filmer handler om 

hvorfor mennesker oppfører seg slik de gjør, et mysterium som derfor forblir uløst på tross av 

om mordet blir løst eller ikke (Murley 2008, 100). På samme måte som underkategorien 

«justice-gone-wrong», en dokumentartendens influert av Errol Morris’ The Thin Blue Line, 

formidler Making a Murderer en true crime-fortelling som setter spørsmålstegn ved 

rettssystemet, og bruker et sett av narrative og stilistiske strategier for å utfordre over-

bevisninger og argumentere for subjektenes uskyld og urettferdige behandling.  

Slik sett kan vi lokalisere en forskjell mellom de to seriene i fortellingens hovedfokus; 

i hva filmskaperne vil formidle. Gjennom vektlegging av ulike momenter ved historiene, 

formidler de to tekstene true-crime fortellinger med ganske forskjellig «stemme». Slik jeg 

argumenterte for i analysen av Making a Murderer, snakker serien til oss med et perspektiv 

som er tett opp til Averyfamilien og forsvarets gjennom virkemidler som voice-over-

kommentar, intervjuer og filmstil. Elementer fra den observerende dokumentartypen gir 

følelsen av en autentisk fremstilling av hendelser, mens elementer fra den deltakende bidrar 

til troverdighet og sympati. Den deltakende stilen fant jeg også i The Jinx, her i mer frem-

tredende grad, og argumenterte for at filmskaperens tilstedeværelse foran kamera kan bidra til 

troskap med han. Her trakk jeg også frem bruken av rekonstruksjoner, og hvordan 

redigeringen av disse hevder et slags sannhet og retter oppmerksomheten mot filmskaperens 

innblanding og kunnskap om hendelsene. Selv om seriene gir et slags skinn av objektivitet, er 

det altså tydelig at begge peker mot et klart narrativ og en bestemt posisjon de vil ha 

tilskuerne inn i. På hver sin måte, ser vi hvordan de to true crime-seriene benytter seg av 

bestemte virkemidler for å snakke til oss med en helt særegen stemme, slik vi har sett Nichols 

beskriver dokumentarens stemme som filmskaperens forslag eller argumentasjon om den 

historiske verdenen (Nichols 2010, 67).  
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 Måten den enkelte seriens «stemme» kommuniserer på er altså forskjellig, og her kan 

vi dra en sammenligning til Plantingas inndeling av ulike «stemmer» ut ifra dens autoritet i 

fortellingen. Den formelle stemmen («formal voice»), beskrives som å ha epistemisk 

autoritet, altså at den forklarer et aspekt ved den historiske verdenen, slik The Jinx også 

hevder å svare på mordgåtene omkring Durst. Den åpne stemmen («open voice»), beskrives 

på den annen side som epistemisk nølende; uten et klart overordnet spørsmål og ingen 

tydelige svar, slik Making a Murderer heller kan beskrives som observerende og utforskende 

fremfor forklarende (Plantinga 1997, 107-108). Dermed kan vi argumentere for at den største 

forskjellen mellom de to true crime-seriene ligger i deres innhold og retoriske fokus: der den 

ene fokuserer mer tradisjonelt på avsløringen av en morder og mordgåte, handler den andre 

heller om justismord og samfunnskritikk.  

Making a Murderer og The Jinx bygger altså begge på etablerte sjangerkonvensjoner 

innen true crime, men representerer hver sin retning eller kategori. Her er det snakk om to 

ulike appellformer, der den ene appellerer til publikum gjennom et «uskyldig-dømt-narrativ» 

og sympati med den dømte, mens den andre er mer et detektivnarrativ på vei mot en løsning. 

For å demonstrere ulikhetene, kan vi forsøke å også plassere andre true crime-serier innenfor 

de ulike kategoriene. Etter The Jinx og Making a Murderer, har det nemlig kommet flere nye 

bidrag til sjangeren, der O.J.: Made in America (ESPN Films, 2016) og The Keepers (Netflix 

2017) er to av de mest kjente i TV-serieformat per dags dato. Førstnevnte er en miniserie i 

fem deler, produsert og regissert av Ezra Edelman, som skildrer livet til den amerikanske 

kjendisen O.J Simpson – og tar for seg alt fra begynnelsen på hans store fotballkarriere og 

hvordan det amerikanske folket forelsket seg i han, til anklagen for mordet på kona Nicole 

Brown Simpson og Ronald Lyle Goldman. Serien skildrer rettsaken og frikjennelsen, og 

avsluttes med dommen og fengslingen for en annen forbrytelse 13 år senere. Det er mye som 

kan bli sagt om denne true crime-serien i seg selv, og en kategorisering vil naturligvis være 

en grov forenkling. Likevel kan vi se at innholdet formidler en historie der mordgåten 

allerede er «avklart» - i alle fall der mesteparten av befolkningen mener han er skyldig, noe 

som også gjenspeiles i den strenge domfellelsen flere år senere - og som fokuserer på 

morderen O.J gjennom å formidle hans historie, bakgrunn og psyke som kan ha ledet til 

drapene, i tråd med Murleys typiske konvensjoner. Morderen er dessuten både rik og kjent, 

drapet skjedde i hjemmet, og det veksles mellom sympati for hans vinnende vesen og antipati 

for det «hemmelige» livet hans. I likhet med The Jinx, kan vi kategorisere denne serien som 

en tradisjonell og konvensjonell true crime-fortelling i henhold til Murleys beskrivelser.  
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The Keepers (2017) er en true crime-serie fra Netflix i syv deler, regissert av Ryan 

White, som forteller om det uoppklarte mordet på nonnen Cathy Cesnik i 1969. Hennes 

tidligere elever tror det hele var en dekkoperasjon av myndighetene etter at Cesnik hadde fått 

nyss om at en mektig prest på skolen hadde misbrukt elever seksuelt. Politiet fant imidlertid 

ingen spor, og ikke før på 90-tallet, da to tidligere elever stod frem, ble saken belyst igjen, 

men på grunn av foreldelsesfristen ble den ikke gjenopptatt. Serien følger to av søster Cathys 

tidligere elever som bestemmer seg for å ta saken i egne hender. The Keepers fremlegger en 

rekke sterke og overbevisende argumenter om en dekkoperasjon fra myndighetenes side, og 

om prestens skyld i mordet på nonnen, men ender åpent, og etterlater publikum med en rekke 

ubesvarte spørsmål. I likhet med Making a Murderer, og «justice-gone-wrong»-kategorien, 

handler serien derfor i stor grad om å kaste lys over hvordan saken ble håndtert, og å 

argumentere for alvorlig systemsvikt og korrupsjon, på tross av at den også fokuserer på å 

etterforske mordet og hvem som kan være den skyldige.  

Som beskrevet innledningsvis, består dagens true crime-landskap av langt mer enn 

serier, og det har også forekommet en eksplosjon i podcaster lignende Serial, og i filmer, som 

alle kan representere både eksisterende og unike måter å fortelle virkelige mordhistorier på. 

Hensikten med kategoriseringen av true crime-seriene ovenfor er dermed ikke å sortere nye 

tekster inn under eksisterende kategorier, men å demonstrere hvordan mine true crime-serier, 

og andre moderne serier i samme sjanger, bygger på etablerte sjangerkonvensjoner og måter 

å fortelle true crime på. Slik sett kan en sentral del av deres appell spores tilbake til 

sjangerens tidligere leveår, enten i form av den konvensjonelle og oppklarende mordgåten 

eller det dokumentariske motsvaret som utbredte seg på slutten av 1980-tallet. Murleys 

kategorier er altså fortsatt relevante for en forståelse av dagens true crime-serier, samtidig 

som disse tekstene inneholder egenskaper hennes undersøkelser ikke tar høyde for: nemlig 

serialiseringen av en kompleks mordhistorie som strekker seg på tvers av episoder, og det 

digitaliserte medielandskapet seriene har oppstått i. Som tidligere beskrevet, inkluderer ikke 

Murleys bok noen fjernsynsserier i underkategorien «justice-gone-wrong», og i fjernsyns-

format fokuserer hun isteden på krimserier basert på virkelige saker eller på reality TV-

programmer. Det er altså ingen eksempler på serialiserte fjernsynskrimfortellinger i 

dokumentarform, slik jeg forstår mine serier. Dette viser at true crime-serier på tidspunktet 

boken ble skrevet, 2008, ikke hadde opplevd den oppblomstringen jeg skriver om i denne 

oppgaven, og følgelig ikke hadde fått et fotfeste i litteraturen. Dermed krever dagens true 

crime-sjanger en mer nyansert og oppdatert forståelse enn vi finner i Murleys kategorier. Det 

er på tide å vende blikket mot det digitaliserte medielandskapet seriene har vokst frem i. 
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2. True crime i dagens medielandskap  
På tross av ulikheter i innhold og retorisk formål, har Making a Murderer og The Jinx også 

en rekke likheter: begge forteller om krimhistorier fra virkeligheten, og handler om de 

rettslige og undersøkende prosessene sakene omringes av. Begge er strukturert som en 

detektivfortelling der enten filmskaperen, forsvarsadvokatene eller seeren tar rollen som 

detektiv, begge sentreres rundt sakens mistenkte som hovedkarakter, og begge fremkaller 

tilskuerens forståelsesprosesser gjennom teknikker som cliffhangere og stiliserte intro-

sekvenser. Av dette kan vi se hvordan aktivering av tilskueren har en sentral betydning. 

Gjennom detektivstrukturen skaper de to true crime-seriene en fortelling som 

publikum aktivt engasjerer seg i, og dermed også bryr seg om utfallet av. Enten filmskaperen 

kan identifiseres som detektivrollen som i The Jinx, eller filmskaperne gjennom observerende 

stil og valg av intervjuobjekter posisjonerer både forsvarsadvokatene og seeren som 

detektiven som i Making a Murderer, oppfordrer detektivstrukturen til nysgjerrighet og 

hypotesedannelse omkring fortidige og fremtidige hendelser i historien: Hva har skjedd? Hva 

vil skje videre? Slik setter true crime-seriene tilskueren i en årvåken og oppmerksom tilstand. 

Fortelleteknikker fra serialiserte TV-serier, som hyppig bruk av cliffhangere og 

stemningsskapende introsekvens, bidrar til videre hypotesedannelser om hva som vil skje 

videre i seriene - til å leve oss inn i historiene. Fremstillingen av og fokuset på «antihelten», 

enten for å fremkalle sympati med den ene siden av saken, eller for å skape fascinasjon for 

«karakteren», aktiverer et følelsesmessig engasjement i personen historien handler om - et 

engasjement som kan bidra til økt innlevelse også utenfor serieopplevelsen. Utover å fungere 

som katalysator for videre konsum av serien, kan disse teknikkene også føre til økt interesse 

for menneskene og sakene i den historiske verdenen.  

Tendensene beskrevet ovenfor peker alle mot et fokus på å aktivere tilskueren; på et 

syn på tilskueren som aktiv fremfor passiv. Her kan vi trekke en linje til utviklingen mot 

«kvalitetsserier», der vi så at tilskueren i TV-mediets første leveår ble betraktet som passiv og 

uengasjert og TV-programmene utviklet deretter, mens ny teknologi og økende markeds-

konkurranse ledet til satsning på «høykvalitets» fjernsynsinnhold for spesielt interesserte 

individer. Slik Mittell poengterer i forbindelse med kompleks-TV, oppfordrer gjerne slike 

programmer oss til å «grave dypere» - til å lete under overflaten for å finne kompleksiteten. 

Seriene skaper tiltrekningsmagneter for engasjement, og drar slik seerne inn i fortellingene og 

oppfordrer til å finne ut av mer (Mittell 2015, 288). Dette er et sentralt argument også for 

mine true crime-serier, og beveger seeropplevelsen utover opplevelsen av den enkelte 



	 93	

teksten. Her kan vi også trekke en linje til Ouellettes argumentasjon om at fjernsyns-

dokumentarens «stemme» bør forstås i lys av sine subjekter, publikum og fjernsyns-

industrien. Som vi har sett, har subjektenes betydning en betydningsfull rolle i mine true 

crime-fortellinger – enten som offer eller morder – og har derfor mye å si for serienes 

overordnede stemme. Om vi følger Ouellettes argumentasjon, bør vi imidlertid også 

vektlegge betydningen av publikum og fjernsynsindustrien.  

 

2.1 Fjernsynslandskapet: The Jinx og den tredje gullalderen  
Dagens digitale fjernsynslandskap har tydelige innvirkninger på mine to true crime-serier og 

opplevelsen av disse. Ser vi tilbake til teorikapitlet om utviklingen av kvalitetsserier, og 

hvordan lanseringen av blant annet DVD-spilleren endret synet på fjernsynsfortellinger og 

hvordan de kunne bli fortalt, hang dette i stor grad sammen med visningsprotokollen den 

innebar. En betydelig markør for det som av mange blir omtalt om TVIII, er nettopp et skifte 

mot flere plattformer for distribusjon og historiefortelling, som i nyere tid også inkluderer 

muligheten å strømme fjernsynsserier på nett via videotorg, og som har gitt publikum 

kontroll over eget TV-konsum. Mine true crime-serier er født inn i dette fjernsynslandskapet. 

De to seriene kan imidlertid også illustrere hver sin tendens innen dagens fjernsynslandskap, 

som i tur kan fostre både lignende og forskjellige seeropplevelser. Å plassere seriene i 

fjernsynslandskapet kan derfor være med på å besvare en sentral del av serienes appell.  

The Jinx ble opprinnelig kringkastet på kabelkanalen HBO i USA, og de seks 

episodene ble sluppet ukentlig i februar-mars 2015. I tillegg til fjernsynskanalen tilbyr også 

HBO ulike strømmetjenester: «HBO Go» og «HBO Now» i USA, der førstnevnte er 

inkludert i kanalpakken mens den andre kjøpes enkeltstående, og kanalen har også betalte 

HBO-strømmetjenester i andre verdensdeler, som HBO Nordic (HBOWatch 2018). Video-

torget åpner opp for muligheten til å se The Jinx i ettertid av fjernsynssendingene, eller se 

utvalgte episoder eller hele sesongen om igjen, ettersom det måtte passe den enkelte. En 

sentral del av publikumsopplevelsen av The Jinx kan imidlertid lokaliseres i nettopp det at 

den ble sendt på fjernsyn første gang, på «tradisjonelt» vis, og at et stort publikum derfor 

samlet seg foran TV-skjermene på samme tid for å følge den samme nasjonale 

«begivenheten». Dette henger sammen med at fjernsynssendingene gikk parallelt med mye 

medieoppmerksomhet, både i forkant av og under episodeslippene. Særlig avgjørende var 

arrestasjonen av Durst, dagen før kringkastingen av avslutningsepisoden, noe som førte til et 

markant hopp i seertallet og en storm på Twitter (Kissell 2015, Mallenbaum 2015).  
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Ved at serien fikk stor oppmerksomhet i media, både på sosiale medier og i 

tradisjonelle medier, og at hendelsene pågikk i «sanntid» fordi de var pågående begivenheter 

i den historiske verdenen, ble true crime-fortellingen også aktuelt nyhetsstoff. Her kan vi se 

tilbake til utviklingen av fjernsynsdokumentarer, der dokumentarer basert på aktuelle emner 

med umiddelbar og utbredt interesse, ble en etablert trend allerede i fjernsynets tidlige leveår 

på grunn av mediets evne til å formidle umiddelbart og nå ut til mange på én gang (McLane 

2012, 197). Ved at The Jinx formidlet en aktuell begivenhet – Durst ble arrestert for mordet 

på sin venninne – har den derfor nyhetsverdi. Hadde serien blitt sluppet direkte på Netflix, 

med alle episodene på én gang, ville en del av nyhetsverdien forsvunnet ved at serien blir sett 

enten før eller etter medienes omtale av arrestasjonen. Som beskrevet tidligere introduserte 

fjernsynsdokumentaren også kommentatoren som en slags «stjerne» som opptrådde foran 

kamera - i motsetning til tidligere dokumentarer der fortelleren ofte var anonym og usynlig. 

Filmskaperens tilstedeværelse er også et veletablert grep innen dokumentarfilmskapningen, 

jamfør Nichols’ performative dokumentartype, og den personlig reflekterende formen har fått 

stadig mer innflytelse i dokumentarfilmskapningen. Michael Moores store suksess med 

filmer som Roger and Me (1989), Bowling for Colombine (2002) og Farenheit 9/11 (2004) er 

tydelige eksempler på dokumentarer der filmskaperen tar en personlig rolle i 

filmfortellingen.8 Filmskaperens tilstedeværelse foran kameraet i The Jinx kan slik sett 

sammenlignes med denne dokumentartendensen, og TV-mediets evne til å gi publikum 

muligheten til å være vitne til en aktuell og umiddelbar begivenhet kan være medvirkende 

faktorer til populariteten og suksessen til true crime-serien.  

Skal vi så forsøke å plassere The Jinx i fjernsynslandskapet, kan vi se tilbake til 

beskrivelsene av fjernsynets tredje gullalder (TVIII), eller overflodsarenaen som Ellis kaller 

den (Ellis 2000, 2). Ledet an av HBO, og preget av stort kanalmangfold i et digitalt miljø, og 

dermed en ytterligere oppsplitting av seergrupper og seervaner, kjennetegnes æraen av 

egenproduserte programmer og et fokus på å treffe sterkt fremfor bredt. Lavik beskriver dette 

som et forsøk på å ha «bred appell innenfor markedet for annerledeshet» (Lavik 2014, 43), 

noe som også kan være en passende beskrivelse av The Jinx. En true crime-serie som tar for 

seg livet til Robert Durst og mordmysteriene som omringer ham - møysommelig og detaljert 

over nesten fem timer - er muligens ikke en «publikumshit» i tradisjonell forstand, men et 

tema for individer med spesiell interesse for saken eller true crime-fans. Som diskutert i 

avsnittet ovenfor, bærer den også likhetstrekk med den mer tradisjonelle fjernsyns-

                                                
8 Les mer om Michael Moore og hans filmer her: https://www.imdb.com/name/nm0601619/ 
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dokumentaren. Det «nye» i denne forbindelsen, er altså dokumentarsjangeren serien innehar, 

for som tidligere beskrevet omhandler teorier om kvalitetsserier stort sett fiksjonsserier. The 

Jinx viser hvordan også en true crime-serie evner å fange et stort publikum gjennom sin brede 

appell innen markedet for annerledeshet. Dette kan både skyldes seriens indre faktorer som 

diskutert i analysekapitlet, og ytre faktorer som medieoppmerksomheten og nyhetsverdi. Slik 

Los Angeles Times-journalist Stephen Battaglio påpeker i en artikkel etter seriens rystende 

avslutning, viste programmets høye seeroppslutning hvordan ikke-fiksjon på fjernsyn nå er i 

stand til å styre en stor del av folkets oppmerksomhet i dagens segregerte fjernsynslandskap 

(Battaglio 2015).  

 

2.2 Making a Murderer, Netflix og «bingewatching»  
Ser vi til vårt andre analyseobjekt, Making a Murderer, ble denne sluppet på strømme-

tjenesten Netflix, som slapp alle ti episodene på samme dag. Netflix startet i 1997 som et 

nettbasert DVD-utleiesystem, og mesteparten av dagens virksomhet er å strømme innhold 

som tidligere har vært vist på kino eller fjernsyn. Dermed har Netflix alltid blitt mer assosiert 

med medier som DVD og internett enn kringkasting og egenproduserte programmer (Jenner 

2016, 261-262). Making a Murderer er imidlertid produsert av Netflix selv, og er slik et 

eksempel på strømmekanalens utvikling mot å også produsere eget serialisert innhold. 

Dermed har Netflix beveget seg mot en produsentvirksomhet der innhold kan bli sett for 

første gang, og som gjør kanalen til både produsent, utstiller og distributør. Som sådan, 

argumenterer Mareike Jenner for at «bingewatching» er fordelaktig for den voksende 

videotorgindustrien, og som beskrevet i teorikapitlet spør hun også om Netflix kan 

symbolisere begynnelsen på en ny tidsalder for fjernsyn – TVIV.  

Å «binge» forbindes ofte med et overflødig inntak av noe, for eksempel fråtsing av 

mat eller drikke. Det viser altså til en form for overflødig oppførsel som avviker fra normen. I 

TV-seriekontekst, argumenterer Jenner at konseptet om bingewatching vokste frem samtidig 

med en økning i DVD-salg av serialiserte TV-programmer på begynnelsen av 2000-tallet, og 

at det bør forstås i lys av selvstyrt serieforbruk, fordi «overfloden» den indikerer bare er 

relativ til en norm som er vanskelig å spesifisere (Jenner 2017, 307). Mittell knytter også 

bingewatching-konseptet til tid og autonomt TV-konsum, og beskriver DVD-spillerens 

inntog som sentral fordi den endret betingelsene for den serialiserte opplevelsen. Skjermtiden 

(«screen time») ble langt mer kontrollerbar og varierende fra seer til seer (Mittell 2015, 27). 

For mange serieskapere åpnet dette opp for nye muligheter å fortelle historier på, mer 
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komplekse TV-serier, fordi publikum typisk ser episoder i kort tid etter hverandre (Mittell 

2015, 39). Nøyaktig hvor mange episoder, eller hvor mye tid, som utgjør bingewatching er 

vanskelig å fastslå nøyaktig, men slik Jenner argumenterer, kan det fastslås at overfloden 

ligger i hvordan den overgår porsjonen lineær TV tilbyr – noe mer enn den typiske ukentlige 

episoden. Videre, antyder «binging» at man ser flere episoder av samme serie i strekk - 

uavbrutt av fjernsynets strøm med reklamepauser eller andre programmer i mellomtiden 

(Jenner 2017, 307-308). 

Bingewatching vokste altså frem gjennom DVD-spilleren og levde videre inn i 

videotorgindustrien, og er derfor en seerprotokoll vi kan anta ble benyttet av mange som så 

The Jinx og Making a Murderer. Her er forskjellen imidlertid at sistnevnte ble født inn i et 

videotorg, altså uten å ha vært kringkastet på fjernsyn først. Videotorg, og særlig Netflix, 

bygger på utviklinger fra fjernsynslandskapet i 1990- og tidlig 2000-tallet, der særlig HBO 

posisjonerte seg som kvalitetssettende. Til forskjell fra HBO, kutter Netflix med sitt egen-

produserte innhold periodene publikum må vente for å se en serie fra den har blitt kringkastet 

på TV. Bingewatching er videre en strategi for å holde på abonnementer: jo lenger Netflix 

kan tilby innhold som holder seeren interessert for en lengre periode, jo mindre sannsynlig er 

det at de vil si opp abonnementet. Dermed inkorporerer Netflix brukergrensesnitt som 

oppfordrer til bingewatching: som at neste episode automatisk begynner å spille noen 

sekunder etter forrige episode og at man kan «hoppe over» introsekvensen. Serialisering av 

innhold, kombinert med teknologi som gir oss som seere autoritet til å selv bestemme hva vi 

vil se og når vi vil se det, er derfor selve drivkraften til bingewatching (Jenner 2017, 307-

311). 

For å forstå opplevelsen og populariteten til Making a Murderer, må vi forstå den 

digitale fjernsynskonteksten den oppstod i. Jenner argumenterer videre, at bingewatching av 

serier tilbyr en annen medieopplevelse enn lineær TV, med et nærere og mer intenst forhold 

til teksten. Å binge viser altså ikke bare til hvor mange eller hvor mye tid man har brukt på å 

se en serie, men til et overflødig forhold mellom tilskuer og tekst (Jenner 2017, 314). Et 

lignende argument finner vi også fra Mittells teorier om komplekse TV-serier, der han 

fremmer hvordan det å se flere episoder etter hverandre i strekk fostrer en mer fordypende og 

oppmerksom seeropplevelse (Mittell 2015, 38). Betrakter vi Making a Murderer i lys av 

denne seerprotokollen, kan det argumenteres for at bingewatching er fordelaktig for denne 

serien - i alle fall at den påvirker vår opplevelse av den. Jenner argumenterer nemlig også for 

at bingewatching henger sammen med tekster som har «kvalitets»-eller «kult»-stempel - 

tekster som har sluppet unna fjernsynets lavkulturassosiasjoner - noe hun mener til dels kan 
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skyldes deres «binge-worthiness». Som vi har sett tidligere, kjennetegnes kvalitetsserier av 

komplekse narrative strukturer - ofte så komplekse at å binge, eller å se serien om igjen, 

faktisk belønnes. Her eksemplifiserer hun med seriene The Wire (HBO 2002-8) og Lost 

(ABC 2004-10) som inneholder så detaljerte og sammensatte handlingstråder at man med 

fordel kan se seriene i strekk, og gjerne også flere ganger, for å forstå handlingen fullstendig 

(Jenner 2017, 312).  

Som jeg har argumentert i denne oppgaven, er moderne true crime-serier som The 

Jinx og Making a Murderer, også komplekse serier som inneholder mye informasjon, og 

legger opp til at publikum følger nøye med og reflekterer over detaljer som bevismateriale 

eller vitneutsagn. Legger vi til grunn at et av målene med seriene er å gjøre oss som seere 

overbevist om en person er skyldig eller ei, eller å åpne øynene våre for mangler ved 

rettssystemet og samfunnet mer generelt, er det nærliggende å anta at både bingewatching og 

å se enkelte sekvenser gjentatte ganger vil være fordelaktig for også disse type seriene. I 

analysekapitlene så vi at begge seriene bruker elementer som kan «oppfordre» til 

bingewatching: Mittell beskriver i denne sammenheng at serier bruker teknikker som 

cliffhangere for å gi et slags «rush» for narrativ avkastning, noe som kan føre til en «binge-

mentalitet» som kan sammenlignes med en slags avhengighetsskapende snacks. Her 

eksemplifiserer han med 24 som benyttet seg av en rekke cliffhangere og andre spennings-

virkemidler, og der brukere konsumerte en hel sesong på 24-timers maraton. På den andre 

siden av skalaen, trekker han frem The Wire, med sin trege «slow-motion-plotting» med 

mange detaljer og komplekse historielinje, der DVD eller strømming gjør at seeren kan nyte 

kompleksiteten (Mittell 2015, 39). Ser vi mine to true crime-serier i lys av disse 

beskrivelsene, ser vi hvordan mine serier både benytter seg av cliffhangere og spennings-

elementer fra krimserier, men også inneholder alvor og kompleksitet fra dokumentarformatet 

som blant annet rettsaksprosedyrer og bevisførsel. Begge seriene fører til tider et sakte tempo, 

med mange detaljer, som gir plass og tid til å tenke og foreta egen etterforskning, tendenser 

Hook et al. referer til som «slow-motion-journalism». Istedenfor sakte plotting kan vi 

muligens heller beskrive mine true crime-serier som en kombinasjon av «slow-motion-

journalism» og spenningselementer fra krimserier - en kombinasjon som kan gjøre binge-

watching som seerprotokoll fordelaktig for en opplevelse av disse tekstene.   

Betrakter vi mine true crime-serier i lys av dagens fjernsynslandskap, finner vi altså at 

de treffer godt både på lineær TV og i strømmemarkedet. Vi ser at The Jinx har flere 

likhetstrekk med Laviks beskrivelser av TV-serier i den tredje gullalderen, og at en del av 

dens popularitet kan lokaliseres i seriens aktualitet. Den lukkede slutten, «avsløringen» kort 
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tid etter arrestasjonen, gjør at serien har nyhetsverdi, noe som i tur kan gjøre fjernsyns-

kringkasting fordelaktig for seeropplevelsen. Making a Murderer kan plasseres i et litt annet 

fjernsynslandskap - enten det bør betraktes som en forlengelse av den tredje gullalderen eller 

begynnelsen på en fjerde. Der begge kjennetegnes av et fjernsynslandskap preget av flere 

visningsplattformer, er altså sistnevnte frakoblet fjernsynets tradisjonelle visningsform og i 

større grad linket til internett og nye medier, noe som i tur kan oppfordre til bingewatching. 

Innholdet og retorikken i Making a Murderer – med invitasjon om deltakelse og åpen slutt – 

passer godt med disse tendensene, da serien ikke formidler én aktuell nyhet, men snarere en 

lang og kompleks historie med dypere spørsmål om rettssystemet i USA. Jeg mener 

imidlertid at The Jinx er også «bingeable» - den er kompleks og full av fortellertekniske 

virkemidler – men nyhetsverdien i innholdet gjør at serien også passer godt på lineær TV. 

Det er viktig å presisere at denne distinksjonen er basert på en amerikansk seerkontekst, og 

stemmer ikke like godt for seeropplevelsen i andre land, som Norge. Det at begge seriene er 

tilgjengelige via videotorg, gjør imidlertid at deres «binge-worthiness» kan betraktes som en 

viktig grunn til at seriene også traff et internasjonalt publikum. Populariteten og den høye 

seeroppslutningen begge seriene har fått, viser at true crime-serier har en sterk posisjon i 

dagens medielandskap - et landskap som også kan tilføre økt betydning og kulturell 

påvirkning til seriene gjennom konsepter som «paratekster» og den deltakende tilskueren.  

 

2.3 «Paratekster»  
Aktive og dedikerte seere, muliggjort av et digitalt miljø, blir også av Hook et al. (2016) 

trukket frem som en viktig årsak til populariteten til Making a Murderer. Da forfatterne 

mener at fortellingen i seg selv har flere likhetstrekk med andre dokumentarer – noe vi også 

har sett i likhetstrekkene med «justice-gone-wrong»-kategorien og den deltakende og 

observerende stilen - og slik sett kan betraktes som relativt konvensjonell, argumenterer 

forfatterne at publikums deltakelse og aktivitet på nett endret seriens kulturelle betydning 

dramatisk (Hook et al. 2016, 2). I tiden etter Netflix slapp serien er det blitt laget alt fra 

elektroniske kart, lister over personer og hendelser samt innlegg på sosiale medier og 

blogger.9  Samme tendens, om enn i noe mindre grad, finner vi også under og i etterkant av 

The Jinx: «fans» av serien har blant annet opprettet Twitter-kontoen @BobDurstFanClub 

(som stort sett gjør narr av Durst), og en bloggside som publiserer oppdateringer om saken, 

                                                
9 Se for eksempel det interaktive Google-kartet: https://laughingsquid.com/an-interactive-google-map-that-chronologically-
plots-the-locations-of-making-a-murderer/ eller diskusjoner på reddit.com: 
https://www.reddit.com/search?q=making+a+murderer 
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detaljert bakgrunnshistorie som inkluderer en liste over Dursts mange aliaser og et 

diskusjonsforum.10 Samtaler, tråder og diskusjoner om begge true crime-seriene forgår i stor 

grad på nettstedet reddit.com, et nettsamfunn der brukere kan poste innhold.  

De ulike tekstene skapt av publikum gjenspeiler sympatiforskjellen i de to seriene, til 

henholdsvis Avery/Dassey og Durst. For eksempel gir en Facebook-søk på navnene en rekke 

«fansider» til Avery og Dassey, der to av de mest fulgte er «Steven Avery Project» med 

130 000 likerklikk og «Un-Making a Murderer: Free Brendan Dassey & Steven Avery» med 

13 000 likerklikk. Det samme søket med Robert Durst gir kun et fåtall treff, der siden «Free 

Robert Durst» har 30 likerklikk.11 Her finner vi altså tydelige tendenser på sympatien og 

fokuset fra seriene også i seernes aktiviteter på nett: Making a Murderer fostrer innlegg og 

tekster der budskap i stor grad dreier seg om mennenes uskyld og teorier om hvem som 

faktisk kan ha gjort det, mens The Jinx heller viser en tendens mot fascinasjonen av Durst 

som person og lite spørsmålstegn til hans skyld og veien videre. Forskjellen på omfang og 

sympati i internettaktiviteten som omringer seriene, kan knyttes til retorikken og true crime-

kategorien til de to seriene: The Jinx er svært redigert og har en formell stemme, og 

presenterer et argument mot Robert Durst slik at det ikke er en protagonist å kjempe for. 

Making a Murderer har på den annen side en åpenhet og lar i seriens avslutning flere 

spørsmål forbli ubesvarte. I forbindelse med komplekse serier, foreslår Mittell metaforen 

«drillability» som et alternativ til en av mediekulturens dominerende trender, «spreadable 

media», som typisk er den virale videoen på Youtube. Metaforen «drillable» beskriver 

seernes engasjement med komplekse serier, og viser til hvordan seerne graver for å oppdage 

noe under overflaten (Mittell 2015, 288). Ved at Making a Murderer lar flere spørsmål forbli 

ubesvart, mens The Jinx forteller et narrativ som konkluderer med at Durst er skyldig, kan 

forskjellen i internettaktivitet muligens spores tilbake til true crime-serienes ulike grad av 

«drillability», der sistnevntes konkluderende avslutning ikke gir like stor plass for publikum 

til å delta i fortellingen eller etterforskningen.  

Her er det viktig å påpeke at jeg ikke har foregått en fullstendig undersøkelse av alle 

internett-tekstene, da det går utover denne oppgavens omfang og formål. Hovedhensikten 

med å vise til eksempler på forskjellige internett-tekster og blogginnlegg om de to seriene er 

å illustrere hvordan tekstopplevelsen beveger seg utover seriene, og at seerne selv derfor blir 

med på å fortelle historien. Slike tekster blir av Mittell kalt for orienterende paratekster 

(«orienting paratexts»). Han utdyper at slike tekster utenfor den diegetiske historieverdenen, 

                                                
10 Se https://twitter.com/BobDurstFanClub og  https://robertdurst.wordpress.com/ 
11 Likerklikk på Facebook-siderne 27.april 2018			
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gir et nytt perspektiv for seerne som kan hjelpe med å forstå det som foregår i den diegetiske 

historieverdenen, samtidig som disse påvirker og endrer hvordan vi oppfatter den originale 

teksten (Mittel 2015, 261-262). True crime-seriene eksisterer i et medielandskap der para-

tekster på nett alltid vil være en del av seerens potensielle intertekstuelle flyt, noe som gjør 

publikumsopplevelsen til noe utover den enveis flytende tradisjonelle TV-tittingen.  

Slik Mittell beskriver i forbindelse med forventningshypoteser, kan den interne 

hypotesedannelsen utvikles til den kulturelle praksisen å teoretisere – enten det er i sofa-

kroken eller på nettsider - og denne samhandlingen mellom individuell kognitiv aktivitet og 

en bredere kulturell sirkulasjon er et viktig aspekt for ethvert forsøk på å forstå prosessen av 

fortellingsforståelse (Mittell 2015, 173). Dermed tilfører det digitale miljøet en ytterligere 

dimensjon til true crime-seriene, og en sentral del av deres appell kan lokaliseres i muligheten 

til å grave dypere, drøfte og teoretisere om sakene. Oppmerksomheten i tradisjonelle medier 

bør også betraktes som en slags paratekster med betydning for seeropplevelsen – herav blant 

annet nyhetsverdien til The Jinx. Det at seriene er virkelige og pågående begivenheter utenfor 

tekstuniverset, til forskjell fra Mittells fiksjonsserier, kan også ha innvirkning på seer-

opplevelsen fordi det faktisk er en mulighet til å påvirke historiene – enten dette kommer i 

form av filmskapernes arbeid som i The Jinx eller seernes deltakelse som i Making a 

Murderer. Arrestasjonen av Durst og underskriftskampanjen til Det hvite hus er konkrete 

eksempler på hvordan true crime-seriene strekker seg ut i det virkelige livet. 

 

2.4 Den deltakende tilskueren  
Aktive tilskuere i en digital verden kan også knyttes til en ny type fankultur, eller en ny måte 

å være fan på. Å være «fan» er ofte forbundet med en spesiell hengivenhet til en tekst – som 

å engasjere seg aktivt i form av å delta i fan-miljøer, eller å produsere egne tekster om den. I 

følge Henry Jenkins innflytelsesrike studie om fans, Textual Poachers: Television Fans and 

Participatory Culture, er fans “readers who appropriate popular texts and reread them in a 

fashion that serves different interests, as spectators who transform the experience of watching 

television into rich and complex participatory culture” (Jenkins 1992, 23). Videre utdyper 

Jenkins at fan-lesning er en sosial prosess der individuelle tolkninger er formet og forsterket 

gjennom diskusjoner med andre lesere, noe som utvider opplevelsen av teksten utover dens 

opprinnelige fortæring (Jenkins 1992, 45).   

Å være fan inkluderer altså å ha så god kjennskap til teksten at man kan analysere, 

tolke og diskutere den. Som vi har sett i dagens medielandskap med DVD og strømme-
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tjenester, er det enklere å nærlese og se tekster igjen og igjen, noe som kan gjøre skillet 

mellom fans og ikke-fans mer utydelig. For eksempel argumenterer Jenner for at det nære 

forholdet mellom tilskuer og tekst gjennom bingewatching, og det digitale miljøet som 

omringer dagens serier, inviterer til å bli en slags mellomting mellom fan og ikke-fan. Her 

henviser hun til Jonathan Grays forståelse av hva det vil si å være en «ikke-fan»:  

 

By non-fans, I mean those viewers or readers who do view or read a text, but not with 
any intense involvement. Non-fans likely have a few favourite programmes and are 
fans at other times (for these are neither essentialist nor exclusive categories), but spend 
the rest of their television time grazing, channel-surfing, viewing with half-interest, 
tuning in and out, talking while watching and so on (Gray 2003, 74).  

 

Denne definisjonen er problematisk i dagens digitale medievirkelighet. Med direkte tilgang 

til sosiale medier som «oppfordrer» til fan-aktig oppførsel og som gjør det enkelt å delta – 

gjennom for eksempel tweets eller å delta i Facebook-grupper – og det nære forholdet 

mellom tilskuer og tekst muliggjort av visningsplattformer, involverer seeropplevelsen ofte et 

mer intenst engasjement enn det halvinteresserte blikket definisjonen indikerer. Aktivitet som 

tidligere ble forbundet med spesielt interesserte fans er i tillegg både enklere og vanligere å 

delta på i dag, selv om man ikke har en spesiell hengivenhet til teksten eller er en «fan» i 

tradisjonell forstand (Jenner 2017, 314-315).  

Dette kan sammenlignes med Schäfers teorier om eksplisitt og implisitt deltakelse. 

Eksplisitt deltakelse er for Schäfer drevet av motivasjon, mens implisitt deltakelse er 

kanalisert gjennom design, enkle brukergrensesnitt og automatiseringen av brukeraktivitets-

prosesser. Eksempler på eksplisitt deltakelse er å delta i en fankultur, aktivisme, skrive 

bloggposter og skape innhold, mens implisitt deltakelse viser til opplasting av filer på 

plattformer der brukerne skaper innholdet, altså sosiale medier (Schäfer 2011, 51-52). Slik 

jeg forstår Schäfer betrakter han altså bruk av sosiale medier som implisitt deltakelse, og i 

forlengelse av denne beskrivelsen betrakter Jenner bingewatching som en aktivitet som åpner 

opp for dette - både fordi vi blir grundig kjent med teksten og derfor er i stand til å analysere 

og drøfte den, og fordi vi har umiddelbar tilgang til sosiale medier og enkelt kan engasjere 

oss der. Bingewatching er altså ikke implisitt deltakelse i seg selv, men den nære sammen-

hengen mellom dette og for eksempel aktivitet på sosiale medier, gjør det til en viktig faktor 

for aktivitet og engasjement (Jenner 2017, 316).  

Forståelsen av fan-begrepet bør imidlertid justeres i møte med dokumentarsjangeren. 

Mine true crime-serier dekker, i likhet med mange dokumentarer, sosiale og politiske 
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spørsmål fra den virkelige verdenen. Slik Nichols fremmer i forbindelse med dokumentaren, 

karakteriseres den politiske stemmen i dokumentarfilmer ofte av enten en vektlegging av 

sosiale spørsmål eller vektlegging av et personlig portrett (Nichols 2010, 242). Kort fortalt tar 

dokumentarer om sosiale spørsmål opp offentlige problemstillinger fra et sosialt perspektiv, 

mens personlige portretter har sitt fokus på individet. Making a Murderer og The Jinx har sitt 

fokus på individet, mens de bredere sosiale spørsmålene kommer til syne gjennom den 

spesifikke historien. Dog er samfunnskritikken mer fremtredende i Making a Murderer, der 

advokatene flere ganger eksplisitt kommenterer manglene i det amerikanske rettssystemet. 

The Jinx formidler sine samfunnsspørsmål mer implisitt gjennom intervjuer som, uten noen 

gang å adressere problemet direkte, kan indikere en kritikk mot politiets håndtering av de 

forskjellige sakene. Begge seriene handler altså om bredere samfunnsspørsmål, noe som gjør 

at det å være «fan» av slike serier også kan bety at man er engasjert i sakene som fremstilles. 

Vi kan derfor tenke oss at det er forskjell på å være fan av et kulturfenomen og å være 

engasjert i en sak som dekkes av en dokumentar, der «fansene» av mine true crime-serier kan 

forstås som en slags «mellomting» - grunnet serienes appell både til underholdning og 

virkelighet. Som jeg vil argumentere mer utdypende i avslutningen av dette kapittelet, kan 

underholdningsverdien av mine serier muligens bidra til at flere mennesker lærer om og 

engasjerer seg i viktige samfunnstemaer.  

Ser vi teoriene om en ny fankultur muliggjort og forsterket av tendensene i et digitalt 

miljø, kan vi nærme oss noen viktige forklaringer på hvorfor true crime-serier har fått en 

oppblomstring de seneste årene. Vi kan argumentere for at en av grunnene til at slike serier er 

blitt så populære, er at de kan forstås som komplekse digitale fortellinger som inviterer 

publikum til å ta del i og engasjere seg i historien. For å underbygge dette argumentet, ønsker 

jeg å sammenligne med en eldre true crime-dokumentar, Paradise Lost: The Child Murders 

at Robin Hood Hills (1996) og dens to etterfølgere i 2000 og 2011. Paradise Lost deler 

mange grunnleggende egenskaper med true crime-seriene slik vi kjenner de i dag: filmene er 

lange og detaljrike, formidler historien gjennom en sammensetning av intervjuer fra ulike 

perspektiver, arkivmateriale og mer, og en grunnleggende mistro til politiet og rettssystemet 

gjennomsyrer filmene. Slik sett er den mer lignende Making a Murderer i true crime-motiv, 

og «justice-gone-wrong»-kategorien, og sammenligningen mellom disse tekstene er derfor 

mest treffende. Likevel er dokumentarteknikkene noe vi kjenner igjen fra begge true crime-

seriene - som bruk av intervjuer, arkivmateriale og håndholdt kamera - og i teksten finner vi 

en lignende invitasjon til deltakelse som Hook et al. referer til som «slow-motion-

journalism»: seerne får massevis av tid og grunnlag til å reflektere og gjøre seg opp en 
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mening om saken. Dokumentaren inneholder et tydelig perspektiv på at guttene er uskyldig 

dømt, og er fylt av retorikk og andre fortellertekniske virkemidler for å overbevise oss om 

dette. Slik sett kan vi tenke oss at invitasjonen til å delta i historien innad i teksten ikke skiller 

seg særegent fra The Jinx og Making a Murderer - med unntak av serialiseringsteknikkene.  

En annen, og muligens viktigere observasjon om disse dokumentarfilmene, er 

tendensene som vokste frem utenfor teksten. Filmene kan nemlig illustrere tidlige eksempler 

på et engasjement som vokste frem i etterkant av filmopplevelsen, samt forskjellen på «ny» 

og «gammel» fankultur. Allerede i den andre filmen fra 2000, kan vi se at de tre guttene, og 

særlig Damien Echols, har blitt «kjendiser» og hvordan det er blitt dannet frivilliggrupper, 

nettsider og demonstrasjoner arrangert av enkeltindivider sterkt preget av fortellingen om de 

tre guttenes urettferdige skjebne.12 Ser vi bort i fra filmens retorikk og argumentasjon for 

guttenes uskyld, og heller fokuserer på tiden og miljøet filmene oppstod i – på sent 1990- og 

tidlig 2000-tallet – finner vi både tydelige likheter og forskjeller med dagens situasjon. I 1996 

var internett helt nytt, og det fantes ikke sosiale medier eller strømmekanaler. Filmen ble 

sluppet på HBOs kabelnettverk, og ble ikke tilgjengelig som DVD før i 2005. Da det ble 

laget hjemmesider og støttegrupper på denne tiden, innebar det altså en større prosess for 

brukerne enn det er i dag – å delta i historien om de tre guttenes skjebne var ikke like lettvint 

som å trykke «følg gruppe» eller «like» på en Facebook-status. Likevel ser vi en tydelig 

tendens mot det som av Mittell blir kalt for «paratekster» – nemlig et tekstlig univers skapt 

rundt dokumentarfilmen av publikum.  

Ser vi tilbake til Jenners argumentasjon om hvordan distinksjonen mellom fans og 

ikke-fans har blitt visket ut gjennom internettmedier og bingewatching, kan vi tenke oss at 

menneskene som engasjerte seg i historien om de tre guttene fra West Memphis representerer 

en fankultur i tradisjonell forstand. Ser vi på skillet mellom eksplisitt og implisitt deltakelse, 

kan vi argumentere for at de i sterkere grad var drevet av personlig motivasjon og deltok 

eksplisitt i form av å oppsøke Damien og de andre involverte, dra på besøk i fengselet, danne 

demonstrasjoner og forsøke å hjelpe til på ulike måter. I tillegg ble det dannet nettsider hvor 

fans blant annet skrev ned Damien Echols personlige utsagn om saken formidlet via telefon-

samtaler med ham i fengselet. Her ser vi tydelige likhetstrekk med Facebook-sidene om 

Avery og Dassey eller bloggsiden om Robert Durst. Denne deltakelsen var imidlertid ikke 

drevet av brukergrensesnitt og design, og må derfor ha kommet fra personlig motivasjon som 

følge av filmenes innhold. De ytre forholdene var ikke tilrettelagt for den implisitte 

                                                
12 Se Paradise Lost 2: Revelations, 2000.  
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deltakelsen i samme grad som i dag, noe som kan ha gjort at gruppen som engasjerte seg i 

teksten var en mindre gruppe dedikerte fans i tradisjonell forstand - til forskjell fra det 

globale samtaleemnet mine true crime-serier fra 2015 ble. Dermed kan dagens digitale 

medielandskap bli betraktet som en viktig årsak til at fan-praksiser, deltakelse og tekst-

produksjon har blitt normalkultur, noe som kan forklare hvorfor mine true crime-serier ble så 

populære (Jenner 2017, 316). 

 

 

3. Mulige konsekvenser av oppblomstringen  
 
At its heart, and in its most “true” and finest form, true crime narrates humanity’s failure, 

while reassuring us that not everything human has failed. (Murley 2008, 161).  

 

I dette kapittelet har jeg vist til ulike tendenser i dagens medielandskap som gjør at mine true 

crime-serier kan forstås som komplekse digitale fortellinger. Ved å inkludere den digitale 

konteksten, kan vi forstå true crime-seriene med et mer nyansert og oppdatert blikk enn 

Murleys beskrivelser fra 2008. The Jinx demonstrerer hvordan en moderne true crime-serie 

kan passe inn i et fjernsynslandskap preget av både lineær TV og strømming, grunnet nyhets-

verdien i innholdet. Making a Murderer viser hvordan true crime-serier også kan åpne opp og 

invitere til deltakelse fra publikum, noe digitale visningsplattformer som Netflix er spesielt 

gunstige til. Samtidig har vi sett at «grunntrekkene» i seriene kan spores tilbake til etablerte 

sjangerkonvensjoner. True crime som komplekse digitale fortellinger inkluderer altså 

publikum i større grad og gjør historiene mer tilgjengelige, noe som kan bidra til et ytterligere 

uskarpt skille mellom det sanne, det virkelige og det fiktive i sjangeren. Dermed er det også 

interessant å spørre: hva er så mulige konsekvenser av oppblomstringen? Hvor ender 

underholdningen og virkeligheten begynner?   

 Murley stiller lignende spørsmål i forbindelse med dokumentarfilmen - «where does 

entertainment end, and action – or activism – begin?», og beskriver at mord som under-

holdning kan fungere som katalysator for handling og aktivisme (Murley 2008, 103-104). 

Her viser hun til hvordan den konvensjonelle mordhistorien ble erstattet med en fortelling 

med raseri og ønske om forandring i «justice-gone-wrong»-underkategorien – de to typene 

jeg også har kategorisert mine true crime-serier under. Det er i vårt tilfelle viktig å merke seg 

at på tross av forskjellig appellform og måte å fortelle på, er begge mine true crime-serier 
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fortellinger som har hatt direkte konsekvenser i de faktiske sakene. The Jinx forteller sin 

historie på en relativt konvensjonell måte, med tydelig avsløring av morderen, men etter-

forskningen filmskaperne gjennomførte medvirket til arrestasjonen av Durst. Making a 

Murderer lyktes ikke å frikjenne sine subjekter, men satte i gang et engasjement og raseri hos 

mennesker over hele verden med sympati for de to mennene - et raseri mot rettssystemet. Det 

er derfor min påstand at oppblomstringen av true crime-serier kan være samfunnsgagnlige. 

True crime som komplekse digitale fortellinger kaster kritisk lys over viktige saker, og åpner 

opp et viktig offentlig rom for debatt og samfunnsengasjement, slik jeg også var inne på i 

diskusjonen om fan-begrepet i møte med dokumentarsjangeren. En sentral del av true crime-

serienes appell kan dermed lokaliseres i hvordan de opplyser, kritiserer og har direkte 

påvirkning i den virkelige verdenen.  

 I sin artikkel «Giving voice to the accused: Serial and the critical potential of true 

crime» (2017) undersøker Michael Bouzis hvordan moderne true crime-tekster kan utfordre 

institusjonelle sannhetskrav og påvirke strafferettslige utslag. Med podcasten Serial som case 

undersøker forfatteren hvordan podcasten gir en stemme til den anklagede - Adnan Syed - 

som under telefonsamtaler forteller sin versjon av historien (Bouzis 2017, 254). På lignende 

vis bruker også Making a Murderer Stevens stemme som voice-over i serien, noe som gir han 

en viktig rolle i formidlingen av historien. The Jinx – på tross av at denne serien har en mer 

formell stemme med større epistemisk autoritet -  dedikerer også stor plass til intervjuet med 

Durst. Slik Ouellettes vektlegger subjektenes betydning for fjernsynsdokumentarens stemme, 

kan true crime-serienes fokus på subjektenes egen historie ha en viktig kritisk funksjon. 

Bouzis mener dette er en diskursiv strategi som gir den anklagede mulighet til å påvirke 

representasjonen av kriminelle handlinger - en representasjon som tradisjonelt har vært 

dominert av institusjonelle autoriteter, både i krimjournalistikk og true crime (Bouzis 2017, 

258).  

Det er imidlertid et hårfint skille mellom underholdning og samfunnsgagn. Som vi har 

sett, benytter begge seriene seg av en rekke virkemidler for å skape innlevelse og spenning, 

og det vil derfor alltid være behov for en viss bevissthet rundt true crime-serier. I The Jinx er 

det foretatt en rekke dramaturgiske valg der rekonstruksjonene er mest fremtredende, mens 

Making a Murderer har en argumentasjon som tydelig er fordelaktig for den ene siden av 

saken fremfor den andre. I slike tilfeller er det enkelt å forveksle «virkelighet» med «sann-

het»: historiene er virkelige, men alt er dermed ikke nødvendigvis sant. I en radiosending om 

true crime-sjangeren på «Kulturnytt» spør programlederne forskjellige norske advokater hva 

de mener om sjangeren. Advokat Benedict De Vibe mener programmene er «ren under-
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holdning» fordi han flere ganger har opplevd at det som blir fortalt ofte er regelrett feil. 

Forsvarergruppen i advokatforeningen mener på den annen side at TV-serier og podcaster om 

ekte kriminalsaker er samfunnsnyttige, og leder Marius Didriksson uttaler at sannheten tåler 

et sterkt søkelys og motargumenter, og at selv om det kan bli for ensidig, og at det kan bli 

foretatt dramaturgiske valg som er uheldige, gir det folk flest anledningen til å gå i dybden av 

saker som har allmennhetens interesse (NRK Radio, 2. januar 2017).  

Ren underholdning eller også samfunnsgagnlige, true crime-serier formidler virkelige 

historier med faktiske mennesker som subjekter – sønner, døtre, foreldre, venner, familie-

medlemmer og kollegaer er fortellingens anklagede og ofre. Dette reiser en rekke etiske 

problemstillinger. Etikk i denne sammenheng handler om moralske spørsmål tilknyttet 

dokumentarfilmskapningen, som for Nichols særlig handler om dokumentarens 

representasjon av andre (Nichols 2010, 45). Her trekker han blant annet frem den 

observerende typen, som vi har sett beskriver stilen til Making a Murderer, som reiser etiske 

spørsmål om hvordan den passive observasjonen av farlig, skadelig eller ulovlig aktivitet kan 

føre til vanskeligheter for subjektene (Nichols 2010, 211). I Making a Murderer inkluderes 

for eksempel klipp fra Brendans mor, Barb Tadych, da hun reagerer sterkt etter sønnens 

domfellelse: et distansert kamera viser oss morens sterke reaksjon hvor hun stormer ut av 

bygningen, roper «vi tapte», og skriker til journalistene. Filmskapernes valg om å inkludere 

dette klippet i episoden, kan ha vært for å skape en forståelse for de sterke følelsene som er 

involvert i en slik sak. På den annen side, kan denne inkluderingen også reise etiske problem-

stillinger: scenen er observerende, og slik Nichols beskriver, reiser passiv observasjon av 

individers handlinger en rekke spørsmål om filmskapernes ansvar ovenfor subjekter.  

Den deltakende typen, som vi så var særlig fremtredende i The Jinx, kan på den annen 

side manipulere eller drive subjektene til tilståelser eller handlinger de senere kan angre på, 

og har derfor et sterkt ansvar for å respektere rettighetene og verdigheten til sine subjekter, og 

spørsmål om manipulasjon og forvrenging oppstår (Nichols 2010, 211). Her kan vi se til The 

Jinx og hvordan avslutningen kan oppfattes etisk problematisk da «tilståelsen» fremkommer i 

en situasjon der Durst mest sannsynlig ikke var klar over at noen kunne høre han. Slike 

eksempler viser hvordan true crime-seriene reiser viktige spørsmål med tanke på etikk, og at 

det er viktig at publikum er oppmerksomme på dette.  

 True crime-seriene hevder imidlertid ikke journalistisk innhold: det er dokumentarisk. 

Dokumentarer har ikke det samme objektivitetskravet som journalistikk, men har nettopp 

rom for kreativitet og fortolkning. Her kan vi se tilbake til Griersons definisjon av 

dokumentaren som en kreativ behandling av virkeligheten, Nichols’ fokus på representasjon, 
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og Plantingas betraktning av dokumentaren som en påstått sannferdig representasjon. I alle 

tilfellene vektlegges dokumentarens fortolkende og kreative natur. Den kreative dimensjonen 

– enten det kommer i form av argumentasjon om uskyld eller rekonstruksjoner for å bevise 

det motsatte – kan bidra til økt bevissthet og engasjement rundt viktige fenomener som 

tidligere har vært ukjente for mange. Eksempler på dette er «falske tilståelser», slik film-

skaperne argumenterer for i Making a Murderer, eller simpelthen bare det faktum at politiet 

og rettssystemet ikke alltid fungerer slik det er tiltenkt, slik vi også ser i The Jinx der en 

(angivelig) skyldig mann er gått fri i mange år på grunn av rikdom. Slik åpner true crime-

seriene opp for større spørsmål relatert til USAs rettssystem og forskjellen på fattig og rik. 

Dette er imidlertid en diskusjon for en annen og mer omfattende studie - en studie som 

muligens trenger flere analyseobjekter og et mer utviklet true crime-landskap. I denne 

oppgavens ærend, å finne svar på spørsmålet: hvilke særegne kvaliteter ved tekstene kan 

forklare true crime-serienes oppblomstring?, kan denne argumentasjonen vise hvordan true 

crime-serienes appell som dokumentarer ligger i skjæringspunktet mellom virkelighet og 

kreativitet, en kombinasjon som gjør at true crime-seriene evner å fange et stort publikum 

foran viktige temaer og debatter.  
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AVSLUTNING 
 
1. Oppsummering 
I 2015 ble jeg fascinert av Netflix’ true crime-serie Making a Murderer, og oppdaget snart at 

jeg ikke var den eneste. Etter suksessen til podcasten Serial (2014) og HBO-serien The Jinx: 

The Lifes and Deaths of Robert Durst (2015), stod serien som det nyeste tilskuddet til 

sjangeren. Siden har true crime-sjangeren vært i full fremmarsj. På bakgrunn av denne 

utviklingen spurte jeg innledningsvis: hvilke særegne kvaliteter ved tekstene kan forklare true 

crime-serienes oppblomstring? Jeg valgte å dele diskusjonen inn i fire kapitler som tok for 

seg forskjellige mulige årsaker, der tre underspørsmål skulle spille sammen for å svare på den 

overordnede problemstillingen. For å kunne gjøre nettopp dette, vil jeg starte med å 

oppsummere hovedfunnene fra de fire kapitlene.    

Det første underspørsmålet lød: hvilke appellerende egenskaper har krimsjangeren, 

dokumentaren og kvalitetsserier?, og kapittelet utgjorde oppgavens teoretiske grunnlag. Her 

trakk jeg frem sentrale egenskaper fra de tre tendensene som jeg mener også kan overføres til 

true crime-serienes appell. Sentrale argumenter var at krimsjangerens attraksjonskraft handler 

om mysteriet og detektivhistorien, og seerens mulighet til å delta i etterforskningen. Jeg 

beskrev også utviklingen mot antiheroiske protagonister og rettsmedisinske bevis, og trakk 

særlig frem suspens som en nøkkelingrediens. Jeg redegjorde så for true crime-sjangeren. Her 

fokuserte jeg på Jean Murleys beskrivelser av den amerikanske true crime-sjangerens typiske 

konvensjoner, som vektlegger formidlingen av en mordhendelse, fokus på morderens 

psykologi og en veksling mellom følelsesmessig nærhet og distanse fra morderen. Murley 

vektlegger imidlertid også hvordan filmen introduserte en dokumentarimpuls til true crime-

sjangeren, noe som ledet meg over til en diskusjon av dokumentarsjangerens appell. Her 

baserte jeg meg først og fremst på Bill Nichols’ og Carl Plantingas teorier om dokumentarens 

stemme og retorikk. Jeg beskrev også utvalgte aspekter ved fjernsynsdokumentaren, og 

hvordan stemmebegrepet kan forstås i fjernsynskontekst. Til sist beveget jeg meg over til 

teorier om kvalitetsserier, og fremhevet fjernsynslandskapets utvikling mot serialiserte og 

komplekse TV-serier. Her fokuserte jeg særlig på Jason Mittells teorier om «kompleks TV», 

og hans beskrivelser av ulike kvaliteter og virkemidler som engasjerer publikum.   

De to neste kapitlene søkte å besvare underspørsmålet: hvilke virkemidler bruker true 

crime-seriene for å engasjere publikum? Her møtte jeg problemstillingen gjennom to case-
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studier, av henholdsvis Making a Murderer og The Jinx. Ved å nærlese utvalgte aspekter ved 

de to true crime-seriene, aktiverte jeg teorier fra de tre tendensene for å nærme meg en 

forståelse for hvordan seriene engasjerer publikum. Kapittel 2 tok for seg Making a 

Murderer, og fokuserte på de analytiske tyngdepunktene begynnelse, karakterer, serial-

isering og tilskuerens forståelsesprosesser, og avslutning. Sentrale funn fra analysen var at 

serien bruker bestemte fortellertekniske og stilistiske virkemidler fra dokumentarsjangeren 

for å «konstruere uskyld»: som håndholdt kamera og minimal redigering for å konnotere 

autentisitet, og intervjuer og voice-over for å skape økt innlevelse og nærhet. Virkemidler fra 

krimsjangeren kommer særlig til syne i seriens detektivstruktur, at forsvarsadvokatene kan 

sammenlignes med detektiver fra tradisjonelle krimfortellinger og at filmskapernes 

usynlighet også posisjonerer tilskueren i en slags detektivrolle. Jeg demonstrerte videre 

hvordan serialiseringsteknikker som cliffhangere og introsekvens bidrar til å skape spenning 

og innlevelse i historien. Kort oppsummert argumenterte denne analysen for at seriens tette 

perspektiv på Avery-familien og forsvaret - «uskyldig-dømt-narrativet» den presenterer - kan 

være avgjørende for populariteten og seerengasjementet til serien. 

I kapittel 3 analyserte jeg The Jinx ut fra de samme analytiske tyngdepunktene. 

Hovedargumentene her var at fremstillingen av den mistenkte, og oppbyggingen mot og 

konstruksjonen av avslutningsepisoden, er særlig avgjørende for å engasjere publikum. I 

denne true crime-serien er den deltakende dokumentartypen mer fremtredende fordi film-

skaperen har en synlig rolle foran kamera, og derfor kan også filmskaperen betraktes som 

detektiven i fortellingen - noe som i tur kan gi forventninger om en avklaring på gåten. 

Virkemidler i fremstillingen av Durst, som bildeutvalg som både kan peke på en lite typisk 

kriminell og en forbryter, nærbilder og musikkbruk, bidrar videre til en fascinasjon for 

hovedkarakteren. Jeg trakk også frem seriens utstrakte bruk av rekonstruksjoner og 

cliffhangere, og hvordan disse virkemidlene peker frem mot avslutningsepisodens store 

avsløring.   

Kapittel 4 vendte så blikket mot medielandskapet true crime-seriene har vokst frem i, 

og stilte underspørsmålet: kan vi finne en sammenheng mellom true crime-serienes 

popularitet og dagens medielandskap? Jeg åpnet kapittelet med å sammenligne funnene i de 

to analysene, og argumenterte for at The Jinx i større grad stemmer overens med Murleys 

typiske true crime-konvensjoner, mens Making a Murderer passer bedre med under-

kategorien «justice-gone-wrong». Den største forskjellen mellom de to true crime-seriene kan 

derfor lokaliseres i deres innhold og retoriske fokus: der den ene fokuserer mer tradisjonelt på 

avsløringen av en morder og mordgåte, og den andre heller handler om justismord og 
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samfunnskritikk. Murleys beskrivelser tar imidlertid ikke høyde for serialiseringen og det 

digitale medielandskapet vi befinner oss i per i dag, og dermed argumenterte jeg for at vi 

trenger en mer oppdatert og nyansert forståelse av sjangeren.  

Jeg plasserte så de to seriene inn under to forskjellige tendenser i dagens fjernsyns-

landskap, og viste hvordan The Jinx appellerer til publikum på lineær-TV, der den 

opprinnelig ble vist, fordi historien har nyhetsverdi og aktualitet. Serien passer også til 

strømming og bingewatching grunnet serialiseringen og kompleksiteten. Jeg fremhevet at 

begge seriene kjennetegnes av et fjernsynslandskap preget av flere visningsplattformer, men 

at Making a Murderer er frakoblet fjernsynets tradisjonelle visningsform og i større grad 

koblet til internett og nye medier, noe som i tur kan oppfordre til bingewatching. Innholdet og 

retorikken i Making a Murderer – med invitasjon om deltakelse og åpen slutt – passer godt 

med disse tendensene. Jeg diskuterte så seriene i lys av «paratekstene» som har vokst frem 

rundt true crime-seriene, og ideen om en ny type fankultur muliggjort av et digitalt miljø. Slik 

vektla jeg, i likhet med Ouellettes argumentasjon om fjernsynsdokumentarens stemme, også 

publikum og fjernsynsindustriens rolle i å skape true crime-serienes stemme. For å tydelig-

gjøre medielandskapets påvirkning på oppblomstringen, sammenlignet jeg med den eldre true 

crime-dokumentaren Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (1996) og dens 

to etterfølgere i 2000 og 2011, og viste hvordan de ytre forholdene på denne tiden ikke var 

tilrettelagt for den samme seerdeltakelsen som i dag.  

Til sist drøftet jeg mulige konsekvenser av true crime-serienes oppblomstring. I 

diskusjonen rundt en ny fankultur, trakk jeg også frem hvordan «fans» av dokumentar-

sjangeren også kan betraktes som mennesker som engasjerer seg for en sosial og politisk sak. 

Jeg argumenterte derfor for at oppblomstringen kan betraktes som samfunnsgagnlig, fordi 

true crime-seriene evner å fange et stort publikum foran viktige temaer og debatter. Seriene 

gir dessuten en stemme til de anklagede, noe som kan utfordre institusjonelle sannhetskrav. 

En sentral del av true crime-serienes appell kan derfor også lokaliseres i hvordan de opplyser, 

kritiserer og kan ha direkte konsekvenser i den virkelige verdenen.  

 

2. Konklusjon  
Hvilke særegne kvaliteter ved tekstene kan så forklare true crime-serienes oppblomstring?  

Jeg mener at vi kan finne en viktig årsak i tekstene i seg selv - noe jeg belyste gjennom 

tekstanalysene der jeg aktiverte teorier fra de tre tendensene, og hvordan disse appellerer til 

publikum. Anvendelsen av sjangerteori demonstrerer hvordan etablerte sjangerkonvensjoner 
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og egenskaper fra de tre tendensene spiller i mine true crime-serier, noe som kan være en 

viktig kilde til deres attraksjonskraft. Videre viser fortelleteorien fra Nichols og Plantinga 

hvordan tekstene kommuniserer et tydelig retorisk budskap, og de kognitive teoriene til 

Mittell og Smith belyser hvordan true crime-seriene aktiverer tilskueren. Analysene av 

Making a Murderer og The Jinx demonstrerer altså hvordan true crime-serier benytter seg av 

virkemidler fra dokumentar, krim og serialiseringsformatet for å engasjere tilskueren - 

samtidig som forskjellen mellom de to seriene viser oss at true crime-seriene også kan 

appellere til publikum på forskjellige måter.    

De forskjellige appellformene kommer også til syne i dagens medielandskap – som 

jeg mener også bidrar til populariteten. Dagens fjernsynslandskap, med sine mange platt-

former, egner seg godt til mer tradisjonelle true crime-fortellinger som The Jinx, der 

hovedappellen kan lokaliseres i avsløringen av en morder og hans psykologi. Strømme-

teknologien og bingewatching passer særlig godt til Making a Murderer, som med sitt 

kritiske blikk på det amerikanske rettsvesenet inviterer til debatt. I forlengelse av disse 

tendensene kan også tilskuerens deltakende rolle, der mulighetene er forsterket av det digitale 

medielandskapet, forklare oppblomstringen. Muligheten til å engasjere seg og delta i 

historien og saken strekker seg i dag langt utover tekstopplevelsen, og true crime-seriene kan 

derfor ha et samfunnsgagnlig potensial.  

 

2.1 Oppgavens begrensninger og forslag til videre forskning  
Av hensyn til både det tidsmessige perspektivet og oppgavens omfang, har jeg foretatt 

bestemte utvelgelser når det kommer til litteratur, tilnærmingsmetode og analysestrategi. For 

eksempel er teorien om «kvalitetsserier» et omfattende forskningsfelt, som jeg brukte mye tid 

på å få overblikk over. Muligens kunne andre teorier fra dette området tilført interessante 

perspektiver til en diskusjon av mine true crime-serier. Likevel mener jeg den utvalgte 

litteraturen, med fokus på sjangerteori og fortelleteori, har vært hensiktsmessig for å svare på 

en problemstilling om tekstlige årsaker til serienes oppblomstring - en problemstilling med 

utgangspunkt i tekstene og seeropplevelsen av disse. Oppgaven har også begrensninger når 

det kommer til tilnærmingsmåte og analysestrategi. For å møte min problemstilling valgte jeg 

tekstanalyse som tilnærmingsmåte, og utelukket dermed andre metoder som kunne gitt andre 

forklaringer – som intervjuer med true crime-fans eller filmskapere med andre perspektiver. I 

denne oppgavens ærend forsøkte jeg imidlertid ikke å finne alle mulige årsaker til true crime-

serienes oppblomstring, som også kan handle om sosiokulturelle og økonomiske faktorer, 
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men valgte å fokusere på et tekstuelt perspektiv. Jeg begrenset meg også til analyseobjekter 

fra ett medium, både for å skape avgrensning og fokus i oppgaven, og for å kunne gi rom for 

de mediespesifikke egenskapene som omringer mine objekter. I en studie med større omfang 

kunne det vært interessant å inkludere andre medier, særlig podcaster, som også har opplevd 

en enorm fremvekst de seneste årene.  

Jeg håper denne oppgavens funn og begrensninger kan inspirere til videre forskning. 

For eksempel kan det være interessant å følge utviklingen fra et norsk perspektiv: som 

tidligere beskrevet slippes - i hvert fall - to norske true crime-serier til høsten (Birgitte Tengs-

saken og Orderud-saken), og det kan være spennende å se om det norske fjernsynslandskapet 

har lignende eller andre innvirkninger på disse. Jeg argumenterer i slutten denne oppgaven 

for at oppblomstringen av true crime kan gagne samfunnet – en problemstilling som jeg tror 

det ville være interessant å forske nærmere på. Stemmebegrepet i møte med nye true crime-

tekster kan også være et interessant utgangspunkt for videre fordypning. Som vi har sett 

ligger det et slags krav til handling i true crime-serienes stemme. Seriene skaper indignasjon 

for å gi en reaksjon, for eksempel i sosiale medier, og det kunne derfor vært interessant å 

studere serienes resepsjoner i sosiale medier. Etikken som jeg kommer inn på avslutningsvis 

kunne også vært et relevant tema for videre forskning, da oppblomstringen av true crime-

sjangerens hybride natur mellom virkelighet og underholdning reiser moralske 

problemstillinger.  

Det er kun et fåtall nyere akademiske artikler som adresserer fremveksten av den 

moderne true crime-sjangeren. Mitt bidrag til forskningen er at oppblomstringen av true 

crime-serier bør forstås i lys av tekstenes egenskaper i seg selv og av det medielandskapet de 

har vokst frem i. Et annet bidrag fra min studie kan være at true crime-seriene sier oss noe om 

det nye fjernsynslandskapet fra et tekstuelt perspektiv: jeg peker på oppblomstringen av, og 

populariteten til, en sjangerblanding som kan ha vokst frem på grunn av denne utviklingen. 

Fra et medievitenskapelig perspektiv er utviklingen interessant fordi den berører sentrale 

temaer som mediering av tekster og hvilken forskjell medier utgjør. True crime som 

komplekse digitale fortellinger peker derfor på et viktig og interessant fenomen for dagens 

medievitere – både som mediefenomen og tekstfenomen.  
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True Detective (HBO 2014-) 
True Life (MTV 1998-) 
Unsolved Mysteries (NBC, CBS, Lifetime, Paramount Network 1987-2010) 
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Filmer 
All Good Things (Andrew Jarecki 2010)  
Amanda Knox (Ron Blackhurst og Brian McGinn 2016) 
Brothers Keeper (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky 1992) 
Bowling for Colombine (Michael Moore 2002) 
Farenheit 9/11 (Michael Moore 2004)  
Paradise Lost 2: Revelations (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky 2000) 
Paradise Lost 3. Purgatory (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky 2011) 
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (Joe Berlinger, Bruce Sinofsky 1996) 
Roger and Me (Michael Moore 1989) 
The Thin Blue Line (Errol Morris 1988) 
West of Memphis (Amy Berg 2012) 
 
 
 
Auditive kilder 
Koenig, Sarah. 2014. Serial. Sesong 1. Podcast. https://serialpodcast.org/season-one 
NRK Radio. 2017. Purk eller Skurk? Podcast. 

https://radio.nrk.no/podcast/purk_eller_skurk/nrkno-poddkast-25554-112899-
28122016040000 

NRK Radio. 2018. Ubåtsaken. Podcast. https://radio.nrk.no/podcast/ubaatsaken/nrkno-
poddkast-26586-133618-07032018020300 

NRK Radio. 2017. «Kulturnytt – Radio». Publisert 2.januar 2017. Hørt 17.april 2018. 
https://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/NMAG01000117/02-01-2017  


