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Denne oppgaven sikter mot å ta for seg det komplekse forholdet mellom media, kriminalitet 

og mottakere. Mer spesifikt er oppgaven opptatt av hvordan drap fremstilles og konstrueres i 

true crime. For å finne ut av dette har jeg gått i dybden på syv drapssaker fra det populære tv-

programmet Åsted Norge og foretatt en narrativ og visuell analyse. De visuelle 

drapsfortellingene fokuserer blant annet på de etterlatte og deres følelser, den usynelige 

kriminelle og hvordan politi, profesjonelle og myndigheter opererer i forhold til drap og 

samspill med publikm. Med tanke på hvordan makt media har i å forme oppfatninger og 

forståelse om kriminalitet, er derfor det overordnede målet med denne avhandlingen å finne ut 

hva disse medierte drapsfortellingene gjør og hvilken potensiell effekt det kan ha.   

 

Avhandlingen er veiledet av to overordnede teoretiske perspektiver. Ettersom Åsted Norge 

innholder mange forskjellige drapsfortellinger, er derfor narrativ teori og kriminologi svært 

relevant. Narrativ kriminologi kan blant annet knyttes til studien om hvilken funksjon en 

fortelling og deling av fortellinger har ved å begå, opprettholde og gjennomføre motstand fra 

kriminalitet og andre skadelige handlinger (Presser, 2009, s. 181-182). Narrativer kan blant 

annet kommunisere informasjon, uttrykke følelser, fortelle om personlige hendelser, overføre 

moral, kulturell kunnskap og underholde (Alberski, 2012, s.7). 
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Oppgaven legger derfor til grunn at det å fortelle en historie er en aktivitet og at fortellinger i 

seg selv handler (Frank, 2010). På bakgrunn av at oppsiktsvekkende bilder av blant annet 

kriminalitet, traumer og vold i økende grad sies å definere moderne mediakultur (Brown og 

Carrabine, 2017), er derfor også visuell kulturell kriminologi anvendt for å utforske Åsted 

Norge. Retningen fokuserer på populærkultur og massemedierte konstruksjoner av 

kriminalitet og kontroll (Ferrell, 1999). Det kombinerte teoretiske perspektivet kan dermed 

avsløre skjulte kulturelle symboler og gi mening til de ulike elementene vi ser. Denne 

retningen tar samtidig utgangspunkt i den store makten visuelle bilder har og hvordan denne 

styrken og spetakkelet av det visuelle kan ta mange former. Visuell kulturell teori bidrar 

dermed til å inisuere seg innenfor den kulturelle flyten rundt Åsted Norge, programmets 

deltakere, media, kontroll, gjerningspersoner og publikum for å nå frem frem til en mening.   

 

Den narrative og visuelle analysen ble først gjort separat, etterfulgt av en felles analyse de fire 

analysekapitlene vil demonstrere. Analysen tar dermed for seg både det verbale, visuelle og 

audietive fra Åsted Norge. På bakgrunn av dette kan man i det første analysekapittelet 

bemerke hvordan Åsted Norges visuelle drapsfortellinger underholder. Dette er blant annet 

basert på hvordan programmet spiller på spenning, mystikk og konstruerer tilhørerne til 

detektiver. Ikke minst hvordan kulturelle koder tillater publikum å identifisere seg med 

fortellingene og det vi ser. Det neste analysekapittelet viser hvordan Åsted Norge informerer. 

I motsetning til for eksempel informasjon vi får fra lærerbøker formidles informasjonen på et 

mer levende nivå, nettopp ved hjelp av visuelle fortellinger. Det tredje analysekapittelet viser 

hvordan Åsted Norge tar fatt på moralske spørsmål. Dette oppstår særlig på bakgrunn av de 

pårørendes tøffe opplevelser, usynlige kriminelle, samt et felles moralsk påberop om at drap 

ikke er noe vi kan godta uten reaksjoner. Det siste kapittelet viser hvordan representasjoner av 

drap i media kan være formålstjenelige og lindrende. Dette i form av at de visuelle 

drapsfortellingene blant annet bidrar til et viktig samspill mellom mennesker, de tar opp 

tabubelagte temaer, de kan avskrekke, skape solidaritet og bearbeide følelser.   

 

Viktigst av alt demonstrerer denne avhandlingen hvordan de visuelle drapsfortellingene fra 

Åsted Norge gjør noe, de handler. Med tanke på true crime sjangerens økende populæritet og 

hvilken makt media har til å forme oppfatninger om kriminalitet, stiller vi oss neppe passive 

til disse representasjonene og konstruksjonene. Dette er svært viktig da fremstillinger av 

kriminalitet i media både kan medføre positive og negative konsekvenser. Ikke minst fordi 

media til stadighet utvikles og ekspanderes.  
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1. Innledning 

For noen år tilbake så jeg tv-programmet Åsted Norge for første gang. Programmet fremstod 

som virkelighetsnært og svært spennende uten spesiell tilgjøring, slik som mange 

kriminalitetsprogrammer tenderer å ha. Episoden som ble sendt dekket all slags kriminalitet, 

men en av sakene utpekte seg særlig, da denne dreide seg om en ransbølge i mitt eget 

nabolag. Etter å ha sett episoden oppsøkte jeg programmets facebookside og studerte bilder av 

gjerninspersonene fanget av et privat overvåkingskamera. Da jeg etter en stund innså at det 

ikke var noe jeg kunne bidra med, fortsatte kvelden som vanlig. Det var ikke før jeg våknet 

svett og livredd midt på natten, overbevist om at ranerne var klare til å ta både alle mine 

eiendeler og meg, at jeg forstod at dette tv-programmet hadde gjort noe med meg, selv med en 

grad i kriminologi.  

 

Før i tiden fikk man først vite om kriminalitet og avvik i bygdesamfunnet og i de små 

sentrumsbyene. Nå derimot, har vi sett en utvikling av det Hayward (2009) kaller 

”mediascape” (s, 12), som kan forklares som buketten av media som produserer bilder og 

informasjon via stadig ekspanderende digitale teknologier. Kriminalitet har blitt et av de mest 

populære forbrukerproduktene i vårt samfunn. Kriminalitet er spennende og vi lar oss virkelig 

fascinere av de mørke sidene av livet (Peelo, 2011). I dagens vestlige samfunn har man 

tilgang til kriminalitet nesten overalt, som for eksempel via internett, nyheter, tv, aviser, 

dokumentarer, tv, podcaster, lærerbøker, telefoner og radio. Med Haywards velbrukte ord;   

 ”Ours is a world ‘where the screen scripts the street and the street scripts the screen’, where 

there is no clearly linear sequence, but rather a shifting interplay between the real and the 

virtual, the factual and the fictional” (2009, s.12). Etter hvert som tilgjengeligheten av media 

øker, blir innholdet som spres grunnleggende for seernes sosiale og kulturelle forståelse av 

kriminalitet (Dowler, 2003, s.109). Derfor mener Ferrell (1999) at rollen media har i å forme 

offentlige innsikter om kriminalitet og rettferdighet ikke må undervurderes. Mediene er 

nemlig plattformer der vår sosiale virkelighet ikke bare reflekteres, men også til en viss grad 

forhandles og utvikles, hvilket tilsier at media ikke er en objektiv budbringer (Ferrell, 1999; 

Phillips og Strobl, 2006). I tillegg er det pressende engstelser i forhold til hvordan media 

usynliggjør skillet mellom fakta og fiksjon (Fox og Van Sickel, 2001).   
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Som Surette (2007, s.2) har skrevet, må media, kriminalitet og rettsystemet forskes på i 

felleskap fordi de er, ”wedded to each other in a forced marriage”. I denne avhandlingen vil 

jeg derfor utforske det norske tv programmet Åsted Norge, som dekker variert kriminalitet fra 

virkeligheten. Åsted Norge sendes først og fremst på TV2, men  publiseres også via 

strømmetjenesten TV2 sumo. Jeg vil se nærmere på Åsted Norge fordi det er et svært 

populært tv program blant norske TV-seere, men ikke minst fordi programmet er et medium 

som bidrar til å formidle og synliggjøre kriminalitet i vårt samfunn. Til tross for at Åsted 

Norge fremtrer som et helt vanlig kriminalitetsprogram og produsentene hevder å representere 

aktualitet, vil jeg foreta en dydegående analyse av Åsted Norge, og finne ut hva dette 

programmet gjør.  

 

Ved hjelp av narrativ og visuell analyse vil jeg illustrere hvordan Åsted Norge underholder, 

informerer, moraliserer og lindrer. Det faktum at både nyheter og tv-underholdning fokuserer 

på kriminalitet og strafferett betyr for de fleste av oss, at vår eksponering av kriminalitet, vold 

og rettssystemet i større grad oppnås gjennom media fremfor personlig erfaring eller formell 

utdanning (Dominick, 1973, s. 249). Dette er svært bemerkelsesverdig da medias 

representasjoner er mektige følelsesgeneratorer og viktige determinanter for sosial oppførsel, 

som også demonstrerer hvor stor makt true crime fortellinger har (Lang, 1995, s. 374).  

  

1.1 Problemstilling 

Som produsentne av Åsted Norge selv hevder, lages programmet for å bistå politiet i å løse 

diverse kriminalsaker, og det understrekes at programmet ikke lages med formål om å 

underholde (Mortvedt, 2019). Dette vil jeg derimot utfordre da både fortellinger og bilder er 

tvetydige (Polletta mfl., 2011; Greer 2013). Fortellinger og bilder har nemlig mange stemmer 

og utfyller en rekke funksjoner som er åpne for fortolkning. For å utforske dette nærmere, er 

denne avhandlingen veiledet av det følgende spørsmålet: Hvordan konstrueres og 

representeres drap i media? Mer nøyaktig, søker jeg etter å besvare : 

 

 Hvilke funksjoner utfyller de visuelle drapsfortellingene fra Åsted Norge?  
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Det er viktig å understreke at fortellingenes funksjoner ikke handler om media effekter eller 

årsakssammenhenger mellom disponering av kriminalitet i media og dens virkninger. Det 

handler heller ikke om ”old school” sosiologisk funksjonalisme. Funksjoner, slik det 

uttrykkes i forskningsspørsmålet, er knyttet til narrativ teori og analyse der ordets essens 

bygger på det faktum at fortellinger gjør et type arbeid og handler (Frank, 2010, s. 3).  

1.2 Oppgavens oppbygning  

I neste kapittel (kap.2), skal vi gå igjennom tidligere forskning på media og kriminalitet for at 

leseren skal forstå oppgavens essens. Forskningen på feltet er omfangsrik og kompleks, der 

jeg har fokusert på hvordan media opererer i forhold til kriminalitet. Deretter forklarer jeg 

true crime og infotaintment, og hvorfor kriminalitet, (med fokus på drap) fascinerer og 

appellerer. Tilslutt ser kapittelet på hvordan kriminalitet og kontroll har blitt representert i 

diverse mediekanaler og hvilke potensielle konsekvenser slike fremstillinger kan ha.  

 

Kapittel 3 tar for seg det teoretiske grunnlaget for avhandlingen. I denne oppgaven brukes to 

forskjellige teoretiske perspektiver. Narrativ teori vil redegjøre for fortellingene i Åsted 

Norge, og tydeliggjøre hvordan fortellingene fra programmet handler. Mens kulturell visuell 

teori fokuserer særlig på det vi ser med fokus på dynamikken mellom kriminalitet og 

populærkultur.  

 

 I kapittel 4 skal vi se på den metodiske gjennomføringen for prosjektet. Her vil leseren få et 

overblikk over datamaterialet, samt en beskrivelse av hvorfor akkurat det ble brukt. Her vil 

jeg også redegjøre for narrativ og visuell analyse og hvordan jeg gjorde analysene separat, for 

deretter å gjøre en samlet analyse av Åsted Norge. Tilslutt gjennomgår jeg vurderinger med 

hensyn til etikk, etterfulgt av noen begrensninger ved oppgaven. 

  

I kapittel 5-8 besvares problemstillingen. De empiririske funnene utforskes og demonstrerer 

hvordan de visuelle drapsfortellingene i Åsted Norge handler. Ved hjelp av de teoretiske 

perspektivene går kapittel 5 i dybden på hvordan tv-programmet underholder, mens kapittel 6 

viser hvordan Åsted Norge informerer. Deretter viser kapittel 7 hvordan Åsted Norge tar fatt 

på moralske spørsmål og moraliserer. Det siste analysekapitlet (Kap.8) viser hvordan tv 
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programmet har en lindrende funksjon. Til sammen viser disse fire funksjonene at Åsted 

Norge gjør noe og sier noe om hvilken potensiell makt true crime kan ha.  

 

Det siste kapittelet (kap.9) oppsummerer og sammenfatter oppgaven. Deretter drøftes 

tenkelige fordeler og ulemper ved de forskjellige funksjonene. Jeg lufter også videre 

potensielle forskningskritt og ikke minst understrekes det hvorfor media og kriminalitets 

dynamikken er et svært viktig forskningsfelt.    
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2. Litteraturgjennomgang 

Per nå, er en betydelig del av mennesker i den vestlige verden publikumsmedlemmer av en 

eller annen form for media. Med tanke på den økende utviklingen av kommunikasjonsverden, 

har kriminalitet blitt mer synlig gjennom massemedia enn noen gang tidligere (Cheliotis, 

2010). Bare tenk på videospill som handler om å engasjere spillere i mord og mysterier, til 

sofistikerte overvåkingssystemer som gjenkjenner og svarer (Francis, 2009, s. 10). Eller 

fjernsynsprogrammer som gjentolker polisiær virksomhet i samfunnet fra etterkrigstiden, til 

HD filmer som skildrer fremtiden av kriminalitetskontroll som dystopisk og repressiv. Tenk 

på tegn og bilder som forsikrer dem som fremmer ekskludering og overvåking. Det kan være 

alt fra mobilbilder fra irakiske fengsler, videoer av selvmordsangrep, slåsskamper og andre 

bilder av brutalitet og offergjøring som blir sett fra skjermer på arbeidskontoret til barns 

mobiltelefoner. På bakgrunn av dette kan man si at uansett om hverdagslivet i vestlige 

samfunn er preget av kriminalitet eller ikke, i aller høyeste grad er preget av mediert 

kriminalitet (Hayward, 2009).  

 

Med dette i bakhodet er formålet med litteraturgjennomgangen å diskutere bakteppet for  

prosjektet. For å finne ut hvilke funksjoner Åsted Norge har, er det først og fremst vesentlig å 

gjennomgå sentrale begreper og studier innenfor media og kriminalitet for å lære og forstå 

hvordan media og kriminalitets dynamikken fungerer. Først vil jeg snakke litt om hvordan 

media operer og hvordan kriminalitet som sådan formidles. Deretter vil sjangeren true crime 

beskrives, etterfulgt av begrepet infotainment, som har vist seg å bli en trend innen media. 

Videre vil jeg se på hvorfor kriminalitet, særlig drap, er fascinerende for publikum. Deretter 

vil jeg gjennomgå noen sentrale studier på hvordan kriminalitet blir representert og konstruert 

i ulike mediekanaler. Tilslutt diskuteres potensielle konsekvenser ved at mennesker får sin 

kunnskap om kriminalitet gjennom media.   

 2.1 Media og kriminalitet som markedsprodukt    

Det vi vet om kriminalitet kommer stort sett fra media. I det henseende har kriminalitet fått en 

betydelig markedsverdi, som blant annet finnes gjennom litteratur, nyheter, radio, videospill, 

sport og TV (Goldstein, 1999).   
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 Informasjon vi mottar fra massemedia, ankommer som regel ferdigprosessert. Det vil si at 

informasjonen har vært underlagt alternative definisjoner for hva som egner seg som 

publiseringsmateriale, i tillegg til hvordan det bør organiseres og representeres (Cohen, 2011). 

Informasjonen blir så videre strukturert av forskjellige kommersielle og politiske 

begrensninger som aviser, radio og tv opererer fra (s.35). Fortellinger om og representasjoner 

av kriminalitet er, og har alltid vært, en fremtredende del av massemedia (Greer og Reiner, 

2015). Kriminalitet er et spesielt viktig produkt for massemediene fordi det selger. 

Sensasjonell og grafisk underholdnings nyheter genererer mange seere for nettverks tv, og 

store annonsører er villige til å betale godt for å få presentert sine reklamer for dette store 

publikumet. Derfor er det svært betydningsfullt for tv og nettverksprodusenter å lage 

materiale som er mest mulig fristende og sjokkerende for seerne (Bonn, 2014). Dette 

uttrykkes riktignok sjeldent av media selv (Allern, 2013). I denne sammenheng er det derfor 

viktig å merke seg at Åsted Norge sendes på TV2, som er et reklamefinansiert konsern med 

forretningsmessige motiver om oppmerksomhet og høye seertall. 

For media, særlig tv, er stort sett det primære målet å underholde, men det finnes lite 

underholdning i vårt rutinepregede hverdagsliv (Soulliere, 2003). Kriminologen Bonn (2014), 

som tidligere var visepresident for et par tv-nettverk på 90-tallet, innså fort at nyheter var vel 

så mye et underholdningsprodukt som for eksempel fiksjonsseriene CSI og criminal minds. 

Underholdningsprodukter, som blant annet filmer og tv-programmer, representerer en av de 

sektorene som vokser raskest av verdens økonomien (Singhal og Rogers, 2002).   

De som blant annet produserer tv-krim eller virkelighetsbaserte tv program har et helt annet 

mål enn vitenskapelige forskere og offentlige etater som produserer kriminalstatistikk for 

vitenskap og offentlig konsumpsjon (soulliere, 2003).Tv programmer har heller ikke som mål 

å utdanne offentligheten med kriminologiske og sosiologiske forståelser av årsaker for 

kriminalitet. Det ligger heller ikke mye underholdning i å forklare seere at kriminalitet blant 

annet kan være påvirket av sosiale og økonomiske forhold. Verden slik man kjenner den er en 

masse-mediert en, men til den grad at den kjente verden er kjent via media (Seltzer, 2015).   

Derfor er det viktig å spore hvilke typer kriminalitet som blir avbildet i media, i tillegg til 

hvordan kriminelle personer blir fremstilt (Dowler, Fleming og Muzatti, 2006).   
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2.2 True crime  

På slutten av 1980-tallet entret ”true crime” eller ”kriminalitet fra virkeligheten” som en ny 

trend i tv-verden. Kriminalitet fra virkeligheten eller ”true crime”, kjennetegnes ved 

programmer som bruker journalistikk til å gå inn i, og bli aktør i etterforskning (Flydal, 2016). 

Det finnes mange variasjoner av disse type programmene, men mitt fokus er altså 

kriminalitets tv-program (Cavender og Fishman, 1998). True crime er en sjanger som hevder 

å ha et strengt og ryddig forhold til virkeligheten og sannheten, der mange skapere og 

forbrukere mener at sjangeren kun fremstiller ren fakta. Sjangeren presenterer faktuelt 

materiale om kriminelle hendelser som faktisk har skjedd. Likevel vil det som regel være 

elementer av fiksjon, vektlegging, overdriving, tolkninger, konstruksjoner og kreasjoner av 

”sannhet”, der ethvert forhold til fakta blir mediert og forfremmet (Murely, 2008). Tv 

programmer fra virkeligheten er særlig vanskelige å kategorisere fordi de visker ut skillene 

mellom nyheter og underholdning. Slike programmer er en hybrid form for programmering. 

Fordi de minner om aspekter fra nyheter, men på samme måte som 

underholdningsprogrammer, sendes de i beste sendetid, og ligner av og til 

kriminalitetsfiksjon. De underholdende aspektene ved disse programmene er designet for å 

gjøre dem mer spennende, og slik øke rangeringer og seertall (Cavender og Fishman, 1998).     

2.3 Infotainment  
	
Uttrykket infotainment relaterer til det utviskede skillet mellom informasjon og 

underholdning, og har med tiden utviklet seg til en trend innen media, særlig innen 

nyhetsformater og true crime, slik som nevnt ovenfor (Cavender og Fishman, 1998, s. 12). 

Infotainment er som markedsføring av redigert og sterkt formatert informasjon om verden 

gjennom underholdende midler (Surette, 2015). Med andre ord, er meningen med 

infotainment å fremheve virkelige hendelser på en fornøyelsesfull måte ved å kombinere  

informasjon og underholdning. I tillegg blir infotainment brukt for å eksponere virkelige fakta 

om verden til seere, der de faktiske forholdene er en svært overdrevet tolkning av en liten og 

redigert del av verden. Disse programmene handler om faktiske hendelser og virkelige 

deltakere, men vanligvis blir de fremstilt ved bruk av rekonstruksjoner som blander bruk av 

skuespillere og virkelige deltagere (Cavender og Fishman, 1998). Programmene legger vekt 

på handling, legger til musikk, komprimerer tid, forsterker handlingen og bruker 

kameravinkler som ellers er typisk for skrekkfilmer eller action filmer. På nye måter utnytter 

virkelighetsprogrammer mulighetene for kriminalitet og straff som spetakkel. Det sies at 
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virkelighetsbaserte kriminalitetsprogrammer har blitt spesielt populære fordi nyheter endres 

til underholdning, samtidig som det likevel blir ansett som troverdig og realistisk (Dowler, 

Fleming og Muzatti, 2006; Surette, 2015). Dette formatet tillater seerne å få et glimt inn i 

andres liv og bli utsatt for ukjente erfaringer. På den måten blir det som tidligere var ukjent, 

som blant annet aspekter ved kriminalisertes liv og rettssystemet kjent for en hver (Brown, 

2009). Doyle (2003) har blant annet analysert tv-serien Cops, som han mener er et typisk 

infotainment program. Dette forklares gjennom produksjonsprosessen, hvor det bestemmes 

hva som skal med i programmet og hva som skal redigeres ut. I tillegg til utløpsformen og 

narrative strategier som fremprovoserer identifikasjon med politiet. Dermed mener han at 

programmet selv hevder å være virkelighetsbasert, selv om produsentene snur virkelighet til 

underholdende narrativer for tv (s.35) Hvilket er svært interessant for dette prosjektet, da 

Åsted Norge også ser ut til å være et seriøst virkelighetsprogram.   

2.4 Drap og vold som ”guilty pleasure” 
	
Til tross for at foreldre, politikere og sosiale forskere påpeker den betydelige brutaliteten i 

underholdning, er det gjort mindre anstrengelse i å finne ut hvorfor den har en appell til 

publikum (Goldstein, 1999). Det finnes ikke et enhetlig svar på hvorfor så mange fascineres 

av vold, drap, eller true crime, men interessen rundt alvorlig kriminalitet er bemerkelsesverdig 

stor. Det er vel ikke akkurat tilfeldig at gatene i Whitechapel har blitt en kjent turist 

attraksjon. I dette området ble nemlig fem kvinner brutalt drept i 1888, av en uidentifisert 

person de aller fleste kjenner som Jack The Ripper (Warwick, 2006). Eller ta for eksempel 

konvensjonell pressedekning, til kontroversielle bilder av dødsstraff kjent fra blant annet 

reklame (Biressi og Bloom, 2001). Hvis man henvender seg til true crime sjangeren, vil man 

rask legge merke hvordan disse programmene involverer seg med en spesifikk form for 

kriminalitet. Det er ikke ran, overfall, eller innbrudd, men drap (Bonn, 2016). Som Lesser 

(1993) har uttrykt, ser alle ut til å være interessert i drap disse dager. 

 

Likevel er ikke en ene og alene fascinasjon av drap en tilfredsstillende konklusjon på hvorfor 

true crime er så populært for offentligheten. Bonn (2016) har forsket på seriemord, det mange 

anser som den verste form for sanne forbrytelser. Forskningen tilsier at offentlighetens 

fascinasjon av seriemordere på tv er forskjellig og kompleks. Seriemordere opphisser og 

pirrer mennesker, og kan sammenlignes med nysgjerrigheten som fremkommer ved 

trafikkulykker. Selv om en seriemorders handlinger kan være grusomme, klarer ikke 

publikum la være å se, på grunn av spenningen rundt spetakkelet. Dette kan muligens 
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refereres til det Kellner (2002) kaller media spetakkel. Etter hvert som teknokapitalisme har 

beveget seg inn i et blendende og forførende underholdningssamfunn, har forbindelsene 

mellom media-gigantene spredd seg. Konkurransen har blitt intensivert, der media genererer 

spetakkel for å tiltrekke publikum til programmene og dermed også annonsene. Det store 

spetakkelet gir gjenklang gjennom alt fra radio, tv, datanettverk og til ekstravagante konserter. 

Mediekultur utmerker seg ved å skape mega spetakkel av sportsarrangementer, politiske 

konflikter, underholdning og ”siste nytt”. Hendelser som O.J Simpson saken og prinsesse 

Dianas dødsfall og det påfølgende mediespetakkelet er gode eksempler på dette fenomenet.  

 

Mange mennesker får forhøyet adrenalin av å være vitne til grusomme handlinger utført av 

for eksempel en seriemorder. Adrenalin er et hormon som produserer en mektig, stimulerende 

og til og med en avhengighetsskapende effekt i hjernen (Bonn, 2016). Man ser det samme ved 

spenningssøkende barn som er villige til å ta berg og dal baner til de blir fysisk dårlige, i 

søken etter spenning. Mens Murley (2008) hevder true crime appellen stammer fra en 

oppriktig interesse for den uskyldige personens ufortjente død, eller til det genuine begjæret 

til å forstå mysterier og dødsfall. Ellers blir vi forført av true crime fordi de lover å gi svar på 

viktige spørsmål om menneskelig oppførsel. Vi får et behov for å forstå hvorfor noen vil gjøre 

fryktelige ting mot andre mennesker, fordi det er fremmed for oss (Bonn, 2016). I tillegg blir 

man fascinert på grunn av frykt, som er den mest grunnleggende følelsen vi besitter. 

Populærkulturens underholdning av drap, tillater oss å oppleve frykt og skrekk i et kontrollert 

miljø, der trusselen er spennende, men ikke virkelig. Ved å følge etterforskningen av en 

seriemorder på tv kan folk leke detektiv fra sofaen og potensielt finne svar før 

lovmyndighetene. Å se på true crime kan dermed gi en form for ”guilty pleasure” for 

spenningssøkende voksne. 

 

I følge Biressi og Bloom (2001) er de forskjellige formene for kriminalitetsunderholdning 

vesentlig fordi de har produsert og fortsatt produserer kunnskap om kriminalitet som krysser 

med den sosiale erfaringen av kriminalitet. Den Amerikanske fiktive tv-serien, CSI ble for 

eksempel så populær fordi den klarte å reprodusere kjente sosialpolitiske diskurser i dramatisk 

form (Byers og Johnson, 2009).   

Uavhengig om det er nyheter, fiksjon eller infotainment, illustrerer den store mengden 

kriminalitet som dekkes av media at vi har en umettelig appetitt for fortellinger om avvik og 

kontroll (Greer, 2013). I tillegg til at det finnes bevis som foreslår at vi bare blir mer sultne 
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(Reiner, Livingstone og Allan, 2000). I det henseende, er det derfor interessant å se på 

hvordan kriminalitet representeres i forskjellige mediekanaler.  

 2.5.1  Medias representasjoner og konstruksjoner av kriminalitet 
			
I forhold til tidligere forskning på medias fremstillinger av kriminalitet, sentrerer 

utforskningen seg oftest på skildringer av kontrollapparatet og kriminalitet, og hvordan slike 

representasjoner skiller seg fra det “offisielle” bildet (Reiner, 2007). Dermed har kvantitative 

metoder stort sett dominert forskning på medieinnhold (Greer, 2013). Det finnes også 

tidligere forskning som blant annet har fokusert på hvordan kriminalitet, kjønn, 

diskriminering og rettferdighet har blitt konstruert i ulike mediekanaler (Cavender, Bond-

Maupin og Jurik, 1999; philip og Strobl, 2006; Skilbrei, 2012; Ndlela, 2015). Kvalitativ 

innholdsanalyse derimot, har primært vært opptatt av å utforske essensen i 

medierepresentasjoner av kriminalitet, vold og kontroll (Greer, 2013). Selv om de kan ha 

inkorporert kvantitative komponenter, har de vært mest opptatt av å få orden på den 

komplekse prosessen gjennom hvordan mediebilder blir produsert, utvekslet og tolket. Begge 

analyseformene har imidlertid vært like opptatt av medias påvirkning. I det følgende vil noen 

sentrale funn i litteraturen på representasjoner av kriminalitet i media bli oppsummert.  	

 Gjentatte ganger har forskningsbevis gjennom nyhets og underholdnings formater bekreftet 

at media i overveldende grad fokuserer på seriøs og voldelig kriminalitet (Marsh, 1991; 

Reiner, Livingstone og Allan, 2000). Drap er et godt eksempel på dette, hvilket også er 

overrepresentert i forhold til offisielle statistikker (Soulliere, 2003; Reiner, 2007; Cavender og 

Deutsch, 2007). I tillegg overdrives risikoen for å bli et potensielt kriminalitetsoffer (Gunter, 

Harrison og Wykes, 2011).  

	Kriminalitets representasjoner er stort sett hendelses basert, fordi det fokuseres på spesifikke 

kriminelle hendelser fremfor større debatter rundt årsaker, forebygging eller politikk 

(Fabianic, 1997). I sin studie fant blant annet Cavender og Bond-Maupin (1993) at kriminelle 

blir fremstilt som farlige mennesker, der essensen tilsier at de er ”gale drapsmenn” eller 

”psykopater. Selv om motiv er individuelle av natur, er det gjort lite anstrengelse i 

kriminalitets tv-drama å relatere drap til sosial struktur eller institusjonelle krefter (Fabianic, 

1997). Nyhetsoverskrifter som ”Drapsmannen var tidligere psykiatrisk pasient” er typiske 

fremstillinger i avis og på tv, mens drapsmenn med sukkersyke eller hjertesykdommer hører 

eller leser vi ikke om (Ledang, 2004). Fremstillingen av den kriminelle blir i økende grad 



	11	

portrettert som ond og forbi forløsning (Greer, 2004). I Cavender og Deutsch (2007) sitt 

studie av tv-programmet CSI fant de at de kriminelle typisk var egoistiske, korrupte og 

nådeløse, som dermed tilsa at årsaksforklaring for kriminalitet ikke var nødvendig. Likevel 

fant Soulliere (2003) at det var gjort forsøk på å gi sosiale forklaringer på drap i de 

underholdende rettferdighetsprogrammene hun analyserte. Likevel var stort sett forklaringene 

ganske usofistikerte, ved å enkelt beskylde samfunnet for den kriminelles handlinger, eller så 

var de tvetydige, slik at de sannsynligvis ville bli ubemerket av en gjennomsnittlig (ikke-

kriminologi utdannet) person. I tillegg har Oliver (2003) dokumentert at Afroamerikanske 

menn ofte blir fremstilt som kriminelle og farlige via medias skildringer. Dette har også blitt 

dokumentert i norsk sammenheng, der Ndlela (2015) har sett på medias rolle i å formidle 

forskjeller som hovedsakelig fokuserer på spørsmål om sikkerhet, kriminalitetskontroll og 

diskriminering. Hans funn tilsier at kriminalitetsdiskursen i norsk presse på en måte erklærer 

synlige immigranter som ”den andre”. Dette understrekes med at det som skiller immigranter 

fra etniske nordmenn, er deres disposisjon for kriminell aktivitet. Ut i fra hans funn stiller han 

spørsmål rundt måten kriminalstatistikk blir valgt og hvordan det ukritisk blir tolket og 

representert. Dette argumenterer han med at media representerer en veldig enkel versjon av et 

ellers komplekst problem. Inntrykket media gir er at kriminalitet er et trekk som tilhører ikke-

vestlige, som kun er forklart på basis av etnisitet og passerer andre faktorer som har blitt sitert 

i mange års forskning om immigranter. Soulliere (2003) derimot, har funnet at det mest 

vanlige i drapssammenheng, er at gjerningen utføres av noen med samme etniske bakgrunn 

som offeret.   

 I følge Reiner, Harrison og Wykes (2000, s.187) har fokuset på ofre for kriminalitet i media, 

blitt en av de viktigste kvalitative forandringene i representasjoner av kriminalitet og kontroll 

i etterkrigsperioden. I løpet av det siste århundre, har ofre gått fra å ha en birolle i 

kriminalitetsfortellinger, til å ha en stadig viktigere posisjon, med deres lidelse som 

hovedmoment for fortellingen. Dette er blant annet illustrert gjennom Wardle (2007) sin 

forskning. Den visuelle representasjonen av barnemord i aviser i løpet av en 70 års periode, 

viste at fokuset skiftet fra den kriminelle og rettssystemet, til å handle om ofrene og deres 

familier. Videre hevder Greer (2004) at medieforbrukere aktivt oppfordres til å identifisere 

seg med, og få empati for, kriminalitetsofre. Dette forekommer ved hjelp av at forbrukerne får 

se hva de ser, de får føle det de føler og dermed blir tilskuerne emosjonelt involvert og deltar i 

fordømmelsen og straffen til lovbryteren. Via tv-serien ”Americas most wanted” lærer vi 

blant annet at hvite etniske kvinner, er de vanligste kriminalitetsofrene (Cavender mfl., 1999). 
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Deres offergjøring tar form i pirrende detaljer, gjerne sammen med et passende lydspor og 

programlederens narrativer som beskriver grusomme skader, stor frykt, og smertefulle tap. 

Dette imperativet blir økende realisert ved å utnytte det visuelle i moderne kultur (Carrabine, 

2012).  

Ettersom erfaringen av kriminalitet og kontroll har blitt stadig mer mediert, har den også blitt 

mer bildeorientert, nettopp fordi bilder bidrar til å gjøre fortellinger mer levende og dermed 

mer personifisert. Bilder kan blant annet påkalle mer sjokk og empati enn for eksempel en 

tekst alene (Greer, 2013). Som Greer og McLaughlin (2013) påpeker, kan tilgjengeligheten av 

det rette bildet, bidra til å heve statusen til et offer eller en kriminell på et nasjonalt eller 

globalt nivå.  I ”Americas most wanted” får for eksempel seerne nærbilder av en stakkars mor 

som har mistet barnet sitt, eller terroren som skjedde rett før en kvinne blir skutt (Cavender 

mfl,. 1999). I tillegg avslører deres analyse måten media former kulturelle definisjoner. 

Ettersom tv fra virkeligheten har et format som effektivt blander fiksjon og fakta, 

reproduseres bevarte kjønnsstereotyper og gir en forhøyet sans av legitimitet. Den økende 

utviklingen av å rette større oppmerksomhet til ofre for kriminalitet i media, kan blant annet 

kobles til infotainment (Brants, 1998) og sensasjonalisme (Grabe, Zhou og Barnett, 2001).  

Videre ser det ut til at politiet blir glorifisert i medieverden. I studien på 

virkelighetsprogrammet ”COPS”, fremtrer politiet som effektive og kjappe på å løse 

kriminalitetsproblemer (Monk-Turner mfl., 2007). På tv-nyheter ser det også ut til at politiet 

er mer effektive i pågripe forbrytere enn offisiell politidata sier (Sacco, 1995). I populærkultur 

blir politiet og rettssystemet i overveldende grad fremstilt i et positivt lys, som suksessfulle 

beskyttere for ofre mot seriøs skade og vold (Reiner, 2007). I analysen av ”Americas most 

wanted” ble det funnet at det var politiets teorier om de kriminelle hendelsene som innrammet 

vignettene og dramatiseringene, i motsetning til ofrenes erfaringer. I tillegg forsterket også 

programlederen politiets rolle som ekspert ,ved den frekvente bruken av ”i følge politiet” eller 

”politiet hevder” (Cavender mfl., 1999). Selv om majoriteten av politikarakterer i filmer og 

tv-programmer representeres som sympatiske, ærlige og rettferdige har det likevel blitt en 

økende fremstilling av politiet i et mer negativt lys, hvor man blant annet kan finne 

politiavvik (Reiner, 2007). Ved bruk av rammeverket innenfor kulturell kriminologi har 

Phillips og Strobl (2006) utforsket hvordan strafferett representeres i moderne Amerikanske 

tegneserier. De fant blant annet at de samfunnet betror seg til, som har målet og jobben med å 

opprettholde et ordensfylt samfunn gjennom offentlig sikkerhet, stort sett mislykkes i 
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tegneserieverden. Flertallet av tegneseriene de analyserte skildret kontrollapparatet som 

ineffektiv i kriminalitetsbekjempelse. Politiet ble ofte beskrevet som mindre gløgge eller 

ressursmanglene i kampen mot kriminalitetsproblemet. I tillegg forekom korrupsjon og 

ineffektivitet innenfor regjering og rettshåndhevelse i et flertall av handlingene.  

I forhold til rettferdighet hevder Cavender og Deutch (2007) at konstruksjonen av 

rettshåndhevelse i media bekrefter menneskers tro på rettferdighet. Fordi politiet som regel 

blir fremstilt som kompetente, bra og intelligente, mens forbryteren blir skildret som ”dårlig”, 

usympatisk og klanderverdig. I filmene de analyserte ble det reprodusert populære 

oppfatninger om at straff er veien til rettferdighet, der idealiserte hovedpersoner (som 

politikarakterer) konfronterte den kriminelle. I tillegg hevder de at deres vurdering tyder på at 

det er et dynamisk samspill mellom kriminelle konstruksjoner og rettslige fortellinger som 

finnes i film. Fordi i flere av filmene ble straff og gjengjeldelse konstruert som en begrenset 

respons på kriminalitet, mens andre filmer understreket rehabiliteringsprinsipper som 

konfrontasjon og helbredelse. Til motsetning fant Phillips og Strobl (2006) at veien til 

rettferdighet i tegneserieverden var ”ekstra juridisk”, eller at man måtte ta loven i egne 

hender. Handlingene avslørte et kontinuum av støtte for disse ekstrajuridiske veiene til 

rettferdighet. Forskerne hevder at deres resultater viser at populære tegneserier presser 

amerikanske verdier til det ekstreme, i forsvaret for å bevare offentlig sikkerhet i demokratier. 

2.5.2 Potensielle Konsekvenser  
	
Flere har funnet at representasjoner og konstruksjoner av kriminalitet i media, ikke 

representerer den virkelige verden (Surette, 2007). Hvis det er slik at folk flest får kunnskap 

om kriminalitet og strafferett fra nyhetsmedier og TV, som kun pleier å dekke eller skildre de 

mest oppsiktsvekkende former for kriminalitet, er det ingen overraskelse at mange av oss vil 

utvikle oppfatninger som ikke gjenspeiler den virkelige verden (Surette, 1992 s. 296). Eller 

som Monk-Turner mfl., (2007) konkluderer med i sin studie, hvis tv-bilder av kriminalitet 

basert på tv fra virkeligheten former offentlighetens oppfatning om hvem som begår 

kriminelle handlinger så vel som hvilken type kriminalitet de begår, gjør disse programmene 

en dårlig jobb i å relatere fakta. Ettersom en rekke forskere har observert at det er drap og 

voldelig kriminalitet som gjerne får prioritet i mediene, kan det bidra til å skape unødvendig 

frykt blant folk (Chriss, 2013, s.65).  
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Det sies også at budskap som blir formidlet via media i utgangspunktet er offentlige 

problemer. Men offentlige problemer vokser seg rundt private problemer når individuelle 

erfaringer blir forstått som et eksempel av et større problem. Media spiller en vital rolle i 

konstruksjonen av slike problemer hevder Sacco (1995). Media konstruksjoner av 

kriminalitetsproblemer viser både til frekvensen og substansen av private problemer med 

kriminalitet. Retorikk om begge disse dimensjonene bidrar til å imponere lesere og seere med 

tyngdekraften til bestemte problemer og behovet for å konfrontere dem på bestemte måter. 

Derfor mener Bondebjerg (1996) at programmer som i økende grad har et uklart skille 

mellom fakta og fiksjon gjør det nødvendig å se på interaksjonen mellom offentlige og private 

diskurser og den pragmatiske dimensjonen av mottak. 

Videre sies det at “true crime” representasjoner tilsvarer stereotypiske avbildninger av 

kriminalitet, kriminelle og kriminalitetsofre som i nyheter om kriminalitet (Cavender and 

Bond-Maupin 1993). Media representasjoner av synlige avvikende immigranter har for 

eksempel vidtgående konsekvenser ved å overbevise offentligheten om at det er immigranter 

som utgjør kriminaliteten (Ndlela, 2015). I tillegg foreslår Prosise og Johnson (2004) at TV-

bilder basert på kriminalitetsprogrammer fra virkeligheten implisitt bygger på kontroversiell 

politipraksis som ”racial profiling”. Hvis seere kontinuerlig ser at det er menn fra 

minoritetsgrupper som blir avbildet som kriminelle, vil det etableres en offentlig støtte for å 

mistenke denne gruppen som potensielle kriminelle. I følge Ledang (2004) bidrar massemedia 

til myten om at psykisk syke personer er farlige. Til tross for at inngående dokumentasjon 

tilsier at meget få individer som plages av psykiske lidelser begår drap. Selv om karaktertrekk 

fra partikulære avvikende grupper og hvordan disse gruppene blir konstruert varierer over tid, 

er medias stigmatisering og demonisering av marginaliserte grupper ikke et nytt fenomen 

(Pearson, 1983).  

 

En annen konsekvens av at ”spektakulære” kriminelle hendelser får masse 

medieoppmerksomhet, er at det virker som kriminalitet som foregår i den private sfæren, eller 

som ikke er tilgjengelig for offentlig gransking, blir mer marginalisert, om ikke usynlig   

(Jewkes, 2015). På den måten vil kriminalitet som vold i nære relasjoner, barnemisbruk, 

misbruk av eldre, arbeidsuhell, miljøforurensning, hvitvasking,  korrupsjon, statsvold eller 

misbruk av menneskerettigheter få lite oppmerksomhet i media. Selv om det kan være 

diskutabelt, kan det i sin tur koste mer for enkeltindivider og samfunnet (s. 65). 
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 Som vi har sett igjennom denne litteraturgangen, er ikke alltid medias representasjoner i 

overensstemmelse med virkeligheten. Men ved å se den nære sammenhengen mellom de 

politiske, kommersielle og kulturelle betydningene av kriminalitet, er det ingen overraskelse 

at den har en såpass fremtredende rolle gjennom media og marked (Greer, 2013). Media kan 

blant annet forårsake offentlig utbrudd. I tillegg formidler media viktig, men ofte blandet 

budskap om opphavet og omfanget av kriminalitetsproblemet, som hvordan vi skal tenke og 

føle, hvem som er mest utsatt og hva som bør gjøres. Det er åpenbart at media gjør noe, enten 

det er å forme oppfatninger, å underholde eller skremme. Derfor er ytterligere forskning på 

dette området svært vesentlig.   
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3. Teoretiske perspektiver 

I dette prosjektet anvendes to teoretiske perspektiver. Først og fremst brukes narrativ teori da 

Åsted Norge byr på fortellinger. Dette er svært vesentlig innenfor kriminologi da straffbare 

gjerninger kan fortelles om (Sandberg, 2015, s. 17). Drap, som det er fokus på i dette 

prosjektet, bryter med det som betraktes som normal adferd og innbyr nesten automatisk til 

fortellinger om det. Dramatiske opplevelser bør forklares, grusomme begivenheter bør 

bearbeides, hvilket nettopp fortellinger er svært egnet til. Ved hjelp av en narrativ tilnærming 

er det dermed mulig å komme i dybden på innholdet av disse fortellingene og se hvordan true 

crime fremstilles. Dessuten redegjør narrativ teori for hvordan fortellinger handler (Frank, 

2010). Fortellinger er nemlig ikke bare kunsten av å fortelle en historie, men fortellinger gjør 

mange forskjellige ting og har funksjoner (Alberski, 2012, s.7). I tillegg brukes kulturell 

kriminologi fordi dette er en av de teoriene innenfor kriminologi som beskjeftiger seg direkte 

med media. Det økende analytiske fokuset ligger på populærkultur konstruksjoner, særlig 

massemedias konstruksjoner av kriminalitet og kontroll (Ferrell, 1999, s.395-396). I tillegg er 

kulturell kriminologi en hybrid retning som også tar høyde for det vi ser, da formidlingen om 

kriminalitet blir forstått som multi-mediert (Schofield, 2004, s. 121). Hayward (2009, s. 12) 

understreker blant annet hvordan historien om kriminalitet og kriminalitetskontroll blir fortalt 

vel så godt gjennom et bilde som den blir fortalt gjennom ord. Derfor må kulturelle 

kriminologer bruke visuelle bevis av kriminalitet som et kritisk og pedagogisk kjøretøy for å 

belyse hvilken makt bilder har i å forme populære forståelser og sosiale konstruksjoner av 

kriminalitet og straff (Greer, Ferrell og Jewkes, 2017).  

 

I begynnelsen av kapittelet vil jeg forklare hva et narrativ er, se på den kriminologiske 

innfallsvinkelen og deretter forklare hvordan jeg tilnærmer meg teorien. Deretter vil kulturell 

kriminologi bli forklart, samt betydningen av det visuelle i forbindelse med det kulturelle og 

slik dermed hvordan teorien tilnærmes. Den siste delen sammenfatter de to teoretiske 

perspektivene og demonstrerer hvordan de kan bidra til å finne ut hvilke funksjoner de 

visuelle drapsfortellingene fra Åsted Norge har.  

 3.1.1 Narrativ  
	
Et narrativ kan defineres på mange måter, men da min forskningsdata er TV-programmet 

Åsted Norge, er den følgende svært passende; “…a narrative is…a set of signs, which may 
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involve writing, verbal or other sounds, or visual, acted, built or made elements that similarly 

convey meaning. For a set of such signs to constitute a narrative, there needs to be movement 

between signs, whether this occurs in sound, or reading, or an image sequence, or via a 

distinct spatial path, that generates meaning… Narrative must also carry some particular, 

rather than only general, meanings” (Squire mfl., 2014, s. 5). Dermed blir fortellingene tolket 

og forstått gjennom sammensetningen av alt vi kan høre og se. Videre er fortellinger virkelige 

hendelser som blir formet av den som forteller og ytret med hans eller hennes verdier og tro 

om de hendelsene (Murley, 2008). Narrativer kan som nevnt være tekstuelle, visuelle, 

auditive eller en blanding av disse. Likevel understreker Presser (2016, s.138) at et narrativ 

ikke bare er hva som helst som blir ytret av mennesker. Det er heller ikke det samme som 

diskurs, men det er allikevel en type diskurs. Diskursen følger en hendelse eller erfaring over 

tid og har moralske inspirerende poeng (Presser og Sandberg, 2015, s. 2). Flere forskere 

skiller mellom ”narrativ”, ”fortelling” og ”historie”, men i dette prosjektet vil jeg bruke 

termene om hverandre. Til tross for omstridte definisjoner hevder de fleste at narrativer bør 

inkludere karakterer. Propp (1968) fremmer blant annet at narrativer innebærer en rekke 

typiske eventyrkarakterer, og at fortellinger ofte følger den klassiske ”Hollywood” 

handlingen, hvor det er en helt mot en kjeltring. Den spesifikke fortellingen kan ta mange 

former, den kan for eksempel være romantisk, dramatisk eller tragisk (Presser and Sandberg, 

2015). Kun relevante hendelser bør bli inkludert i fortellingen, der senere hendelser er ment til 

å forklare tidligere hendelser. Årsaksforbindelsen mellom hendelser er likevel ikke basert på 

formell logikk og sannsynlighet, men på selve handlingen eller plottet (Polletta mfl., 2011, 

s.111). De som forteller sier sjeldent direkte til sine lyttere at: “moralen i fortellingen er..”. 

Fortellingens større mening virker heller å bli gitt av hendelsene i seg selv (White, 1980), som 

krever fortolkning av publikum (Sandberg, Tutenges og Copes, 2015). Ettersom vi nå har fått 

et lite grep om hva narrativer er, må vi se på den kriminologiske tilnærmingen til narrativ. 	

3.1.2 Narrativ kriminologi 
	
Narrativ kriminologi kan blant annet knyttes til studien om hvilken funksjon en fortelling og 

deling av fortellinger har ved å begå, opprettholde og gjennomføre motstand fra kriminalitet 

og andre skadelige handlinger (Presser, 2009, s.181-182). Ved hjelp av aktørers og tilskueres 

fortellinger om seg selv, forsøker altså narrativ kriminologi å forklare kriminalitet og andre 

skadelige handlinger ut i fra fortellingenes funksjoner (Presser, 2012). Sandberg og Uglevik 

(2016, s. 130) spekulerer i om narrativ kriminologi kan spores tilbake til antikken, ettersom 

Aristoteles (2013) i poetics, la fram de grunnleggende prinsippene for den moderne 
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narratologi. For han var grunnlaget for et fullkomment narrativ, en begynnelse, en midtdel og 

en slutt som var flettet sammen med en felles implisitt logikk gjennom hele fortellingen. Mer 

vesentlig for dagens narrative analyser og ikke minst dette prosjektet var at Aristoteles også 

diskuterte hvordan fortellinger har effekter og går forbi seg selv, fordi narrativer er mer enn 

en beholdning av hendelser.  

Ellers er det narrative skiftet i kriminologi relativt nytt og har basert seg på tiår av 

sosiologiske tradisjoner som har brukt prat og fortellinger som data (Polletta mfl., 2011). 

Innenfor både sosiologi og kriminologi er ”nøytraliserings teknikker”, som ble utviklet av 

Sykes og Matza (1957) et godt eksempel. De brukte forbryteres egne fortellinger til å 

demonstrere hvordan kriminelle nøytraliserer og rettferdiggjør sin avvikende oppførsel. Disse 

forklaringene og fortellingene ble merket som fem ”nøytraliserings teknikker”. Selv om det 

ikke er relevant for dette prosjektet, er det likevel bemerkelsesverdig at forskere 

konvensjonelt sett har analysert fortellinger som nøytraliseringer innenfor kriminologi 

(Maruna og Copes, 2005; Dilmon og Timor, 2014). Likevel har den kriminologiske 

tilnærmingen til narrativ utviklet seg vesentlig de siste årene og utvikles fortsatt per i dag 

(Sandberg og Uglevik, 2016, s. 133).  

      Flere påpeker at en ulempe ved narrativer er hvorvidt fortelleren faktisk snakker sant eller 

ikke (Polletta, 2006). Fortellinger hevdes blant annet å være villedende eller kreative triks 

(Stokoe og Edwards 2007). ”Det er bare en fortelling” sies det, som refererer til dens svake 

påstand om troverdighet, eller ”Det er bare hans/hennes fortelling” som refererer til 

fortellingen som ensidig og subjektiv. Til motsetning argumenterer Presser (2016) for at 

innenfor narrativ kriminologi er ikke fortellinger interessante på grunn av deres antatte 

nøyaktighet eller unøyaktighet. Det som er viktig derimot, er fortellingens virkning, der 

”sann” eller ”usann” har lite betydning. Som Sandberg (2010, s. 452) hevder, er ikke 

narrativer viktige fordi de er sanne lagringer av hva som skjedde, men fordi de kan ha en 

virkning på fremtidig oppførsel. Et annet viktig poeng er at mennesker må forklare sine 

handlinger når andre anser dem som urimelige eller avvikende (Cavanagh mfl., 2001). I 

motsetning til det rådende representerende synet har narrative kriminologer et konstituerende 

syn på fortellinger (Presser, 2009; Sandberg, 2010). Det som er viktig å merke seg er hva 

fortellinger gjør, mer spesifikt hvordan virkning de har på kriminalitet og annen skade, ikke 

nødvendigvis hva de avslører (Presser, 2016, s.139).   
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3.1.3 Tilnærming   

Så vel som epistemologien for dette prosjektet har også narrativ kriminologi en vesentlig 

sosial konstruktivistisk tilnærming. Fortellinger gjentar som nevnt ikke bare noe som har 

skjedd, men former den verden vi lever i (Sandberg, 2015). Måten ekte drap blir gjengitt i 

fortellinger, og derfor blir forstått av en hvilken som helst gitt kultur, forandres over tid og ut i 

fra forskjellige historiske omstendigheter (Murley, 2008). Ved et enkelt tilfelle av drap 

florerer ulike fortellinger, tolkninger, vektlegginger og perspektiver. Ettersom drapsnarrativer 

er konstruert, er de derfor alltid til en viss grad fiktive. Uansett hvor mye av hendelsens 

virkelighet somt blir diskutert, avsløres underliggende interesser og perspektiver på seriøse 

overtredelser som andre type fortellinger ikke gjør (s. 6). 

Å fortelle en historie om en hendelse, om man enten etterligner eller gjenskaper den er den 

likevel ikke identisk med den originale hendelsen i seg selv, nettopp fordi fortellinger ikke er 

tomme eller passive ting. Å fortelle historier er en aktivitet, og fortellinger i seg selv handler. 

Fortellinger handler med mennesker, for mennesker og har en effekt på mennesker (Frank, 

2010, s.3. Utheving tillagt). Fortellinger gjør forskjellige ting, enten det er for å undervise, 

forklare seg selv, eller rett og slett underholde, nettopp fordi fortellinger engasjerer fantasien 

(Frank, 2012, s. 42). 

I dette prosjektet legges det vekt på det dialogiske perspektivet fordi den gir muligheten til å 

finne flere sannheter om liv (Blix, Hamran og Normann, 2012). I følge Riessman (2008, s.8) 

så reviderer vi og endrer vi på det vi husker av fortiden for å få det til å passe med vår 

nåværende identitet. I tillegg må fortellinger alltid bli vurdert i kontekst. Kontekst i forhold til 

narrativ blir varierende brukt for å referere til ekstern påvirkning på den som forteller (Smith, 

2016). Ekstern påvirkning inkluderer historisk periode, fysisk omstendighet og kultur (Gee, 

1991). I tillegg kommer umiddelbar omstendighet, som vil si hvem fortelleren snakker til og 

for hvilken mening (Tannen, 1993). Narrativer skapes gjennom en rekke karakterer og derav 

ulike stemmer og perspektiver. Denne proposisjonen er inspirert av Bakhtin (1986) og Frank 

(2012) som er opptatt av hvordan ulike stemmer samhandler og skaper mening og forståelse. 

Likevel kan ikke mening og forståelse bli overført fra en person til den neste fordi mening blir 

skapt når stemmer engasjeres i dialog med hverandre. Dette kan både være stemmer fra 

forskjellige personer, men også flere stemmer fra samme person (Frank, 2012, s.35). Av den 

grunn betrakter dette prosjektet narrativene som sammenkonstruerte i motsetning til hendelses 

eller erfarings orienterte (Squire mfl., 2014). Dette kommer av at hver drapssak i Åsted Norge 
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oppstår fra flere stemmer og perspektiver som formidler den samme overordnede fortellingen, 

som for eksempel politiet og pårørende. Samtidig som det også tas høyde for at en person har 

flere stemmer. Perspektiv refererer til det faktum at et narrativ innebærer et synspunkt på det 

som har skjedd, ved å få frem det som er viktig (Gee, 1991). Et perspektiv kan også referere 

til hva fortelleren tar med i betraktning hva lytteren trenger å vite (McCabe, Capron og 

Peterson, 1991). I motsetning til andre diskursive former som kronikker, rapporter og 

argumenter, inviterer også fortellinger publikum inn i samtalen ved å åpne et imaginært rom 

for dialog (Sandberg, Tutenges og Copes, 2015, s. 4). Fortellinger er skreddersydd for 

samtalepartnere og blir altså formet av dialoger (Squire mfl., 2014). 

 

 Likevel bærer meningen med fortellingen alltid preg av en viss uklarhet og tvetydighet, 

hvilket er deler av grunnen til hvorfor vi blir tiltrukket av dem (Barthes, 2004, s. 177). 

Etterfulgt av Frank (2010) ligger altså fokuset mellom hva som blir fortalt i fortellingene, 

innholdet i fortellingen og hva som skjer som et resultat ved fortellingen, altså fortellingens 

funksjoner. Målet er ikke å finne temaer som avsluttende beskrivelser om hvem aktørene i 

fortellingene er, men heller å fange individets kamp i all sin ambivalens og uferdighet.	

Fortellinger som er åpne for fortolkning gjør det mulig for tilhørere å foreslå endringer eller 

andre posisjoner uten å motarbeide fortelleren (Polletta og Lee, s. 718). Snarere tillater 

tvetydigheten å åpne opp for andre muligheter som ikke var i fortellingen i utgangspunktet. I 

dette prosjektet vil altså mangfoldet av sannheter heller bli ansett som en mulighet for dypere 

forståelse enn et problem (Blix, Hamran og Normann, 2012). Ved å bruke et narrativt 

kriminologisk rammeverk, kan forskere forhåpentligvis være i stand til å få frem 

kompleksiteten av fortellinger inn i analysen (Sandberg, Tutenges og Copes, 2015, s.2). Ved 

en slik praktisering er det derfor rom for å få en mer tilspisset og nyansert tolkning av 

narrativer i kriminologi. 

 3.2 Kultur og Kulturell kriminologi   
	
 Kriminologi har undergått et kulturelt skifte med et økende fokus på bilder via kulturell, 

populær og visuell kriminologi (Carrabine, 2012; Hayward, 2010; Young, 2010). Kulturell 

kriminologi ble først konseptualisert på 1990-tallet av Ferrell og Sanders (1995) og Ferrell 

(1999). På sitt grunnleggende er menneskelig kultur det symbolske miljøet som okkuperes av 

individer og grupper, som er del av sosial klasse, etnisitet eller yrke. Men i følge kulturelle 

kriminologer, kan ikke kultur bli redusert til komponenter av sosial struktur (Ferrell, 1999). 

Dermed kan man heller benytte de to mest generelle elementene av kultur skissert av Edgar 



	21	

og Sedwick (2008). De beskriver kultur som menneskers mulighet til å konstruere og bygge, i 

tillegg til muligheten til å bruke språk (s. 82). Dette er relatert til ideen om at mennesker lever 

i en verden som er laget av sosiale interaksjoner, samtidig som man er i stand til å omfavne 

alle former for ”symbolsystemer”, hvor man dermed kan finne mening. På den måten er 

medierte representasjoner, slik som drapshistoriene i Åsted Norge sosiale konstruksjoner. 

Disse symboliserer virkeligheten og tilbyr et bredt spekter av delt og allmenn kunnskap i 

samfunn som eksisterer uavhengig av yrke, utdanning og sosial status (Surette, 2015). 

Kulturell kriminologi betrakter kriminalitet og kontroll i tråd med kultur (Ferrell, 2008). Selve 

meningen med kriminalitet og kriminalitetskontroll, vil derfor si den noen ganger delte, ofte 

utfordrede sansen av hvem som bærer med seg fare. Konsekvenser, grunner for fordømmelse, 

rettferdighet og urettferdighet blir betraktet som en menneskelig gjennomføring, som aldri er 

ferdig i sin konstruksjon og som alltid er ulik i sin konsekvens (Ferrell, 2015). Et godt 

eksempel på dette er fra USA 1991, da regjeringen jobbet for å opprettholde et lovpålagt 

forbud mot nakendansing i barer (Ferrell, 1995). Det var likevel viktig å understreke at 

nakendans i andre kulturelle kontekster ikke ville bli forbudt, slik som i operaen der det var 

beskyttet som kunst. 

Det mest essensielle ved kulturell kriminologi for dette prosjektet, er dens fokus på 

dynamikken mellom kriminalitet, media og populærkultur (Ferrell, 1999). Jewkes (2004) 

anerkjenner blant annet at kulturell kriminologi har hatt en vesentlig påvirkning på måten 

koblinger mellom kriminalitet, media og kultur blir skapt. Chermak (1998) og Sanders og 

Lyon (1995) har blant annet vedkjent at massemedia ofte er avhengig av strafferettslige kilder 

for bilder og informasjon om kriminalitet. Gjennom dette, legger kulturelle kriminologer vekt 

på hvordan media ofte presenterer konstruksjonen av kriminalitet og kontroll som sosiale 

bekymringer, politiske strider, samtidig som det også fremstilles som underholdning. 

Ettersom det antas at både kriminalitet og kriminalitetskontroll opererer som kulturelle 

prosesser, der deres betydninger og konsekvenser er konstruert ut i fra delte symboler og 

kollektiv tolkning, må de tolkes ut i fra meningene de bærer. Derfor søker man å understreke 

interaksjonen mellom disse to elementene, forholdet og interaksjonen mellom oppover og 

nedover konstruksjoner. Fokuset er alltid basert på den konstante fremstillingen av meningen 

rundt interaksjonen, regler som blir laget og brutt i tillegg til det konstante samspillet mellom 

moralsk entreprenørskap, moralsk innovasjon og overtredelse (Hayward og Young, 2004). I 

utgangspunktet har kriminologi historisk sett foretrukket det tekstlige fremfor det visuelle, 

eller tabeller fremfor bilder (Rafter, 2014, s.128). Til tross for at man har sett en utvikling 
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rundt kriminalitet og media i nyere tid, har fokuset ligget mer på media i seg selv, enn 

meningene med bildene de sirkulerer. Med tanke på den opprinnelige posisjonen bildet har i 

moderne kultur, er det derfor behov for en mer sofistikert forståelse av hvor fundamentalt 

bilder av kriminalitet er (Carrabine, 2012, s. 463).   

3.2.1 Visuell kulturell kriminologi 

Innenfor visuelle studier og visuell teori eksisterer det mange forståelser og tolkninger, men 

en ting er det enighet om, nemlig at visjon og visuelle bilder spiller en dominant rolle i å 

forme bevisstheten i den moderne verden (Heywood og Sandywell, 1999). Som Elkins (2003, 

s. 130) hevder, “We live in a pictorial age, the age of pictures. Pictures represent, mediate it, 

make it comprehensible”. Ettersom jeg er interessert i hva de visuelle fortellingene i Åsted 

Norge gjør, må derfor det vi ser, også redegjøres for. Som Hayward (2009) argumenterer for, 

kan man ikke bare importere bilder inn i en vitenskap som er definert av ord og tall. Vi må 

også være visuelt i stand til å ta for oss mening, påvirkning, situasjon, symbolsk makt og 

spetakkel innenfor en og samme ramme. Rothe og Ross (2007, s.331) hevder blant annet at 

offentligheten stort sett er en visuell generasjon som har lettere for å identifisere seg med 

bilder enn med skrevet tekst. Som et resultat, kan synet og oppfatningen til individer bli 

vesentlig formet gjennom visuell kultur. Dessuten har som regel kriminalitet en vesentlig 

sterk visuell påvirkning eller appell (Jewkes, 2015). Et godt eksempel på dette er fra 2013, da 

CCTV kameraer og vitner fanget mordet på Lee Rugby på film. Filmen av at en av 

forbryterne rettferdiggjorde drapet mens han var dekket av offerets blod, lå åpen på ITN´s 

nettside og ble besøkt så mange ganger at nettsiden krasjet (s.65). Noen forfattere hevder at 

det visuelle er den mest fundamentale sansen vi har, fordi det å se, kommer før ord (Rose, 

2016).  

Kriminologi, vil si studien av kriminalitet, men konvensjonell kriminologi ville hatt 

utfordringer med å forklare meningene med bilder av kriminalitet. Derfor er det svært 

attraktivt med en kriminologi som faktisk kan forklare meningen bak bilder av kriminalitet, 

og hvorfor man blir fanget av dem (Rafter, 2014). Fokuset på bilder og visuell representasjon 

av kriminalitet har for det meste grunnet i kulturell kriminologi (Young, 2014). Dermed vil 

analysen basere seg på den visuelle kulturelle kriminologiske tilnærmingen beskrevet av 

Becker (1995) ”as paintings get their meanings from painters... and curators, so photographs 

get their meaning from the way the people involved in them understand them, use them, and 

thereby attribute meaning to them'' (s. 5).    
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3.2.3 Tilnærming   

 Kulturelle krefter kan forstås som blader av kollektiv betydning, som blåser rundt 

hverdagslige problemer hos sosiale aktører (Ferrell, 2008). Disse kreftene animerer 

situasjoner og omstendigheter der problemene deres spilles ut. Dette gjelder for alle parter i 

kriminalitet og strafferett; fra gjerningsmenn, politibetjenter, ofre, prøveløslatelse overtredere 

og til nyhetsreportere. Forhandlingene om kulturell mening sammenfaller altså med 

umiddelbarheten av kriminelle erfaringer (s.3). Kulturell kriminologi søker å sikre 

fenomenologien av moderne overtredelse med sosio-kulurell analyse av sen-moderne kultur 

(Hayward, 2004 s.9). Konsepter som situert mening, symbolsk rikhet og kulturell flyt blir 

selvsagt meningsløse uten en gjennomgående vurdering og verdsettelse av det visuelle. Derfor 

er det bra at kulturell kriminologi har hatt en langvarig interesse i både symbolsk 

interaksjonisme og måten mening og makt blir forhandlet og formidlet gjennom utslipp av 

masseproduserte bilder. Fra et metodologisk perspektiv omfavner kulturell kriminologi visuell 

analyse.   

For å tolke det visuelle og for å finne skjulte meninger har jeg benyttet meg av komposisjons 

tolkning utarbeidet av Gillian Rose (2016). Denne tilnærmingen er relevant fordi den tillater å 

vurdere de ulike visuelle aspektene ved et bilde. Dette er betydningsfullt fordi et og samme 

bilde kan påkalle forskjellige responser fra forskjellige mennesker (Greer, 2013; Brown, 

2014). Komposisjons tolkning er derfor fordelaktig i form av at den analyserer og beskriver 

de forskjellige visuelle elementene i et bilde. I tillegg er det en objektiv analytisk prosess som 

vurderer innhold, romlig organisering, farge, lys og uttrykkende innhold (Rose, 2016). Denne 

prosessen innebærer en detaljert analyse av hva man ser i bildet, ved å vurdere farger, rom, 

lys og innhold, og viktigst av alt, å finne ut hva budskapet er. Likevel er det viktig å 

understreke at selv om alle bildene er gransket hver for seg og i seg selv, er de også betraktet i 

kontekst med fortellingene og alt det andre vi ser og hører i Åsted Norge. Fordi, det vi ser, 

hva andre mennesker sier og gjør, hva deres ytringer og handlinger betyr, er stort sett alltid 

bundet til en bakgrunn eller kontekst av andre betydninger, verdier, antagelser osv. 

(Schwandt, 2001, .s. 201). Ved hjelp av komposisjons tolkning kan visuell påvirkning 

beskrives, og til en viss grad forklare visuelle effekter bildet har på tilskueren. Likevel kan 

ikke tilnærmingen forklare hvordan et bilde blir brukt, forstått eller tolket av forskjellige 

tilskuere. Dermed vil hermeneutikk for det visuelle brukes, utledet av Davey (1999). 

Hermeneutisk teori er en historisk og kritisk metode for å analyse tekst og innebærer tolkning 

av blant annet videomateriale gjennom både nonverbal og verbal kommunikasjon (Heywood 
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og Sandywell, 1999). Visuell hermeneutikk omfavner også bilder som skildrer eller 

representerer fenomener i den synlige verdenen. I hermeneutisk estetikk feires visuelle bilder 

for sin generative evne til å destillere og øke virkeligheten, og denne kraften kommer fra 

kombinasjonen av presentasjon og representasjon (Davey, 1999). Hermeneutikken opererer 

dermed hvor enn det som blir formidlet ikke er gjort umiddelbart forståelig og fokuserer på 

mening (Gadamer, 2006). For å forstå hva vi for eksempel ser gjennom et kunstverk, tar 

hermeneutisk estetikk sikte på hvordan enhver persons opplevelse med kunst gir vei til 

forekomsten av bestemte sannheter. Den legger vekt på viktigheten rundt tema, hvilket tilser 

at vi må utforske hva det visuelle forsøker å formidle for å komme frem til en endelig 

”objektiv” mening  (Heywood and Sandywell, 1999).   

 

 Hovedsakelig vil den komplekse konstruksjonen og tilegnelsen av mening som sammenfaller 

mellom både det visuelle og verbale i Åsted Norge, kontroll apparatet, ofre, pårørende, 

gjerningspersoner, vitner, journalister og publikum bli utforsket. Med tanke på at massemedia 

tilbyr konstruksjonen og overføringer av sosiale betydninger gjennom kulturelle gjenstander 

(Coleman, 2005), kan kun kriminalitet og kontroll bli forstått som en pågående konstruksjon 

av intertekstuelle bildedrevne ”media loops” (Manning, 1998).  

 

3.3 Sammenslåing av teoriene  

For å utforske de visuelle drapsfortellingene fra Åsted Norge er visuell kulturell kriminologi 

svært relevant. Hovedsakelig fordi denne retningen legger særlig vekt på populærkultur og 

massemedierte konstruksjoner av kriminalitet og kontroll (Ferrell, 1999). Det kombinerte 

teoretiske perspektivet har dermed kapasiteten til å avsløre skjulte kulturelle symboler og gi 

mening til de forskjellige elementene vi ser. Samtidig vedkjenner retningen den store makten 

bilder har og hvordan denne kraften og spetakkelet av det visuelle er flerdimensjonal 

(Hayward, 2009). Dermed bidrar visuell kulturell teori til å insinuere seg innenfor den 

kulturelle flyten rundt Åsted Norge, programmets deltakere, media, kontroll apparatet, 

gjerningspersoner og publikum for å komme frem til en mening.  

På tross av at visuell kulturell teori er behjelpelig, kan ikke denne teorien ene og alene 

forklare den totale effekten Åsted Norge har, og den gir heller ikke Åsted Norges fortellinger 

den prominens de fortjener. Derfor vil narrativ kriminologi inkorporeres, hvilket betyr at jeg 

vil kunne forklare hva drapsfortellingene i Åsted Norge gjør. I tillegg bidrar fortellinger til å 
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klargjøre hvorfor noen gjorde som de gjorde, eller hvorfor noen gjør som de gjør (Young, 

2011). Det er ikke det at fortellingene nødvendigvis er fullstendige sannheter, eller den eneste 

forklaringen på kriminell oppførsel, men de er den såkalte ”elefanten i rommet” og 

umiskjennelige kilder til bevis. Narrativ teori bidrar dermed til å finne de overordnede 

drapsnarrativene i Åsted Norge, slik at de kan utforskes i sin dybde og kompleksitet for å 

finne ut hvordan disse fortellingene handler. Alle narrativer er innviklet i interesser og blir 

fortalt for å fremføre enkelte oppgaver (Sandberg, Tutenges og Copes, 2015, s. 13). Ved å 

fokusere på hva som blir fortalt og innholdet i fortellingene, kan vi finne ut hva fortellingene 

gjør (Frank, 2010). Samtidig som man må forsøke å løse tvetydigheten, da fortellinger er åpne 

for fortolkning (Polletta mfl, 2011). 

Ved å titte på Åsted Norge som folk flest ser på tv, fremtrer de visuelle fortellingene som 

relativt normale kriminalitetsfortellinger. Men ved hjelp av et interdisiplinært studie, med 

bruk av visuell kulturell teori og narrativ teori er det mulig å utforske Åsted Norges 

komplekse visuelle draps fremstillinger og potensielt finne ut hva de visuelle 

drapsfortellingene gjør.   
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4. Metode 

For å utforske Åsted Norge i dybden, er den metodiske tilnærmingen anvendt i denne 

avhandlingen av kvalitativ rang. Å forske på drap presenterer unike muligheter for kvalitativ 

forskning (Brookman, 2015). Blant annet fordi en vesentlig halvdel av dyaden mellom offer 

og forbryter er utilgjengelig for forskere. Til tross for at man har lært en hel del om andre 

forbrytelser som vold i hjemmet og sexforbrytelser, har man ikke fått tilgang til ofrenes 

stemmer for de mest alvorlige voldshandlingene. Fordelen med den kvalitative tilnærmingen 

er at den tillater for en tolkning av den sosiale verden ved å fokusere på deltakernes 

erfaringer, historier og perspektiver (Ritchie, 2003, s. 3). Svært vesentlig er også synspunktet 

om at man betrakter omstendigheter og mennesker fra et komplekst og holistisk perspektiv, 

der ingenting blir redusert til variabler (Taylor, DeVault og Bogdan, 2015). Likevel er det 

viktig å understreke at dette prosjektet tolker gjennom en utforskning av brukt datamateriale. 

Den store fordelen ved å benytte seg av et slikt materiale, eller mer spesifikt ”true crime” 

sjangeren er i følge Hobbs (2000, s. 167) at den lykkes i å gi noen ”dirty details”, som av og 

til mangler i akademiske studier. 

  

Formålet med det kommende kapitlet er å gi et detaljert overblikk over den innsamlede dataen 

og den påfølgende analysen ved hjelp av narrativ og visuell analyse. Det følgende kapittelet 

vil først gi et overblikk over det anvendte datamaterialet og beskrive hvordan og hvorfor 

akkurat det er valgt ut. Deretter vil fordeler og ulemper ved å benytte TV/bilder diskuteres, 

etterfulgt av hvordan type analyse fremgang som er brukt og hvorfor. Til slutt beskrives noen 

begrensninger og etiske vurderinger for denne avhandlingen.     

4.1 Epistemologi 
	
Den epistemologiske posisjonen for dette studiet er sosial konstruksjonisme (Berger og 

Luckmann, 1966). Det grunnleggende argumentet for denne posisjonen er at virkeligheten er 

konstruert av og mellom mennesker som erfarer det (Gergen, 1999). Det er en konsekvens av 

konteksten der handling forekommer og blir formet av kulturelle, historiske, politiske og 

sosiale normer som opererer innenfor den konteksten og den tiden. Virkeligheten kan være 

forskjellig for en hver, basert på vår unike forståelse av verden og vår erfaring av den (Berger 

og Luckman, 1966). Virkeligheten i dette tilfellet er fullstendig subjektiv og trenger ikke å 

deles med noen andre, men på samme tid er den selvstendig fra personen som lever det. 
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Basert på Burr (2003) anser sosial konstruvisme kunnskap som konstruert og mediert 

gjennom sosiale praksiser og framgår ut fra partikulære kulturer og samfunn på forskjellige 

tider. Påstander om absolutt ”sannhet” og ”virkelighet” er ikke tatt for gitt. Med dette, nekter 

ikke dette studiet for at drap eksisterer, men snarere at det er en bevissthet om at drap, og det 

som kommer med et drap (Kontroll, ofre, pårørende, straff osv) blir konstruert forskjellig av 

forskjellige mennesker, kulturer og institusjoner (Harper, 2012). Med det gode eksemplet om 

at de blant annet har dødsstraff i enkelte stater i USA.   

4.2.1 Kriterier  
	
For å finne ut hvordan drap representeres i media falt interessen fort på true crime og Åsted 

Norge. Selvsagt grunnet personlig interesse, men først og fremst på grunn av sjangerens 

eksplosive popularitet på tvers av verden. Med velberyktede publikumssuksesser som 

podcasten serial, Netflix dokumentaren ”Making a murderer”, HBO-serien ”American Crime 

Story” og en rekke andre tv-serier. I USA har true crime blitt så populært at alle de store tv-

kanalene har minst et true crime program hver (Monk-Turner mfl., 2007). Populariteten har 

også blitt stor nasjonalt sett, da ulike medier som NRK, Dagbladet og VG har produsert 

podcaster om kriminalsaker fra Norge. I 2017 ble det for eksempel publisert rundt ti norske 

true crime dokumentarer (Medienorge, 2017). I tillegg til nylige TV dokumentarer som ”Hva 

skjedde med Birgitte” fra TV2 (2018), så vel som ”Gåten Orderud” fra NRK (Norsk 

rikskringkasting, 2018). Åsted Norge hadde premiere i 2016 og er per i dag i sin niende 

sesong, med totalt 92 episoder. Programmets popularitet og seertall, ser dessuten kun ut til å 

vokse (Jerijervi, 2018). Ikke minst er Åsted Norge svært attraktivt, da det er aktuelt og relativt 

nytt. Det er et norsk program fra en nasjonal populær tv-kanal og kan derfor knyttes til det 

systemet og den kulturen vi er kjent med, i motsetning til for eksempel tv-programmer fra 

USA.  

	

4.2.2 Åsted Norge 
	
Åsted Norge sendes direkte på TV2 en gang i uken, men repriser ligger også tilgjengelig på 

strømmetjenesten TV2Sumo, hvilket jeg har benyttet meg av. Programmet er produsert av 

produksjonsselskapet Mastiff og dekker kriminalitet fra virkeligheten og betegnes 

sjangermessig som aktualitet. Redaksjonen forsøker sammen med programleder, politiet, et 

ekspertlag og sine seere å løse ulike kriminalsaker. Sakene som dekkes er forskjellig type 

kriminalitet, som kan være alt fra alvorlig kriminalitet som drap og svindelsaker, men også 
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hverdagskriminalitet som småtyveri og innbrudd. Som nevnt sendes Åsted Norge på TV2, der 

kanalens profil kjennetegnes som folkelig og representeres som noe kjent, trygt og veletablert 

(Enli og Syvertsen, 2017). Polkapixel har designet den visuelle profilen til Åsted Norge, som 

de selv beskriver som en aktuell og seriøs illustrasjon. Målet med profilen er å skape en 

stemning med spennende og mystiske undertoner på en naturlig måte (Polkapixel, 2018). 

Sammen med sitt publikum har Åsted Norge både bidratt til å oppklare flere lovbrudd og til å 

gjenoppta henlagte drapssaker. Programmet vant den anerkjente Gullruten i 2017 for beste 

nyhetssending eller aktualitetsprogram (Mastiff.no, u.d.). 

4.2.3 Dataen 
	
Det aktuelle datamaterialet fra Åsted Norge ble transkribert til omtrent 56 sider med normal 

linjeavstand. Dette var ingen enkel prosess ettersom jeg kun hadde fokus på drapssakene som 

ble tatt opp i programmet, som dermed gjorde at jeg måtte se igjennom absolutt alt flere 

ganger for å ikke overse noe. Dette ga likevel en meget rik datakontekst, mens den 

transkriberte teksten resulterte i syv drapssaker jeg har gått i dybden på. Dette er en fordel da 

en mindre utvalgsstørrelse tillater for en kompleks og rik utforskning av de presenterte 

narrativene (Hodgetts og Chamberlain, 1999, s. 321). De sakene som er del av analysen ble 

ikke bestemt eller plukket ut, men vilkårlig med. Vilkårlig i form av at jeg rett og slett bare 

begynte med første episode i sesong en og transkriberte de drapssakene som kom fortløpende. 

Likevel hoppet jeg etter hvert over noen, fordi det var ønskelig med data fra flere forskjellige 

sesonger og ikke bare én. Dette resulterte da i 16 episoder på en gjennomsnittstid på 45 

minutter fra de fire første sesongene. For å gi leseren et overblikk, har jeg i det følgende laget 

korte sammendrag av de syv drapssakene.  

  

Det uaktsomme bildrapet  

Det uaktsomme bildrapet handler om en sak fra 2012, da Halvor skulle ut å lufte hunden en 

oktober morgen. Rett ved siden av huset, kom en bil det bråket mye av, og som kjørte ned 

Halvor og tok livet hans på stedet. Det var ingen vitner og føreren(e) har verken tilstått eller 

kommet frem i ettertid. Politiet har gjort alt de kan i saken, men måtte henlegge den ettersom 

saken ikke hadde noen fremgang. Familien ønsket å gå ut med saken i Åsted Norge, med en 

utlovet dusør på 100.000 kr i håp om at noen kan bidra til å løse saken. Som følge av at saken 

ble tatt opp i Åsted Norge, har politiet gjenopptatt saken.  
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Cathrine  

For tolv år siden ble Cathrine funnet kvalt i leiligheten sin. Ved hjelp av kontrastfarge fant 

etterforskerne fingeravtrykk, i tillegg til en DNA match som kunne spores til en 

gjerningsperson. Den store utfordringen for politiet derimot, var at gjerningspersonen bevisst 

rømmet landet før de fikk opplysninger om drapet. Til tross for at etterforskerne har siktet 

personen for drap og etterlyst han internasjonalt gjennom Interpol, har den siktede enda ikke 

blitt funnet, der etterforskerne håper Åsted Norge kan bidra til å løse saken.  

  

Marit  

I 2000 stengte den 76 år gamle Marit den familieeide bensinstasjonen og kafeteriaen før hun 

tok med seg helgeomsetningen de få meterne hjem til huset sitt. Dagen etterpå møtte hun ikke 

opp på jobb og datteren gikk for å se etter henne i huset. Hun fant moren sin brutalt drept på 

gulvet hvor det viste seg at drapspersonen hadde drept henne med en øks og stukket av med 

helgeomsetningen. Til tross for at etterforskerne har drapsvåpenet, og andre ulike spor, har de 

ikke sterke nok beviser for å finne en potensiell gjerningsperson. Familien stiller opp i Åsted 

Norge i håp om å finne den skyldige og stille hen til ansvar.  

 

Ann-Karin  

Ann-Karin var 38 år da hun ble borte, men hun ble aldri meldt savnet. Det siste sikre 

livstegnet fant de i rettsboken fra 1993, da hun var i Oslo tinghus for å avgi en forklaring. Et 

år senere ble hun innkalt til soning, men hun møtte aldri opp, noe som dermed resulterte i at 

politiet etterlyste henne, uten et eneste spor. I senere tid har den tidligere samboeren hennes 

tilstått drapet og forklart at han etter ugjerningen blant annet hevet trygden hennes og overtok 

leiligheten hennes ved å forfalske underskrifter. Videre har han forklart at han fikk hjelp av en 

nå avdød kamerat med å frakte og grave ned liket ved innsjøen Røgden på Finnskogen. Til 

tross for at mannen har tilstått og gitt en detaljert beskrivelse til politiet, har de verken funnet 

liket eller gode nok bevis for å tiltale mannen. Åsted Norge håper å få løst saken ved hjelp av 

sine seere.   

 

Monika-saken 

Monika saken ble ikke tatt opp med det samme formål i Åsted Norge som de andre sakene. 

Likevel fikk vi presentert en fortelling om 8 år gamle Monika som politiet hevdet hadde tatt 

sitt eget liv. I tillegg til å ta sitt eget liv, foretok hun innbrudd i sitt eget hjem, og kvittet seg 

med mors smykker og sin egen mobiltelefon. I en kritisk gjennomgang av etterforskningen 



	 30	

ble det funnet vesentlige hull. Det viste seg at en 33 år gammel person stod bak drapet på 

Monika, vedkommende har nå blitt stilt til ansvar. Dette er en av de største politiskandalene i 

nyere tid, hvilket fortellingen om Monika belyser på et system nivå, så vel som ut i fra det 

personlige perspektivet. Denne saken ble altså ikke presentert for å få hjelp fra seerne, men til 

opplysning. Monika saken hadde likevel de tilsvarende funksjonene som de andre sakene.   

 

Espås-saken  

Trude Espås saken var den saken som fikk mest dekning i Åsted Norge, ettersom denne saken 

ble laget som et slags serie-format over både flere episoder og sesonger. 20 år gamle Trude 

Espås hadde akkurat kommet til turistbygda Geiranger, for å jobbe som stuepike. Etter 

omkring en ukes opphold ble Trude meldt savnet. 11 dager senere ble hun funnet drept i en ur 

i skogen. Til tross for viktige vitner, spor og at de fant Trude, har politiet enda ikke funnet 

svaret på hva som skjedde med den 20 år gamle jenta i 1996. En av de største utfordringene 

ved etterforskningen var at selv om bygda bare hadde omtrent 280 fastboende, var det 

omkring 8000 turister der, noe som på den tiden var svært krevende å registrere. Moren til 

Trude stiller opp i Åsted Norge og ber publikum om hjelp, eller håper at gjerningspersonen 

melder seg.  

 

Brannen i Urtegata  

I desember 2008 ble en bygård i Urtegata tent på, som forårsaket at seks mennesker mistet 

livet, og er en av de mest alvorlige brannene i nyere tid. Brannvesenet ble møtt av kaos og en 

kraftig brann, der 21 beboere ble reddet ut av naboer og brannvesen. I etterkant av brannen 

mottok politiet en privat mobilvideo filmet av en nabo, hvor det viser seg å være en mann 

med merkelig oppførsel politiet ikke har identifisert. Åsted Norge ønsker opplysninger om 

denne mannen, så vel som en oppklaring av brannen. Eieren av bygården har også utlovet en 

dusør på 2 millioner kroner til den som løser saken.  

4.3 TV og Åsted Norge som data 
	
Kvalitativ forskning innebærer en visuell verden i alle sine stadier. Likevel har bruken av 

visuell data blitt lite vurdert i metodologisk litteratur (Brannen, 2002). Som Brown og 

Carrabine (2017) påpeker, er det mange viktige spørsmål om hvordan vi skal forstå oss på 

mangfoldet og allestedsnærværende bilder i samtidskulturen. Ettersom oppsiktsvekkende 

bilder av kriminalitet, traumer og vold har blitt definerende trekk ved moderne media kultur, 

er det økt behov for en kriminologi som engasjerer seg i makten til visuell representasjon. For 
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å ikke nevne hvordan mesteparten av informasjonen vi kommuniserer med i vestlige moderne 

kulturer er visuell og inkluderer dermed referanse til mediekulturen som former deler av 

hverdagen vår (Pink og Murdock, 2005). Ved siden av internett har Tv-en især, blitt det stedet 

og middelet hvor de aller fleste får vite om andre mennesker, og om viktige offentlige 

hendelser eller problemer (Fiske og Hartley, 2003). Derfor har jeg valgt å bruke det populære 

tv-programmet Åsted Norge som ”nøkkel informanten” i denne avhandlingen, der serien er en 

av mange som kan si noe om hvordan drap fremstilles i media, så vel som hvilke potensielle 

konsekvenser det kan medføre. Med andre ord, ville ikke forskningsobjektet i denne 

avhandlingen vært mulig uten media, TV og bilder. Dant (2004) hevder blant annet at video 

materiale tilbyr visuell data som tillater for en analyse av kommunikasjon som ikke er verbal, 

der man kan analysere interaksjoner som er meningsfulle. Til tross for betydningen av det 

visuelle, er det likevel viktig å understreke at de empiriske funnene kommer fra en analyse 

som har basert seg på det totale inntrykket av tv-serien. Som Barthes (1998) konstaterer, blir 

ikke meningen med et bilde konsist uten medfølgende ord og forklaringer. Bilder er tvetydige 

som han foreslår, og deres tolkninger er avhengig av ord for å spesifisere og fokusere deres 

utallige og forvirrete meninger. På samme tid som man må huske på at forholdet mellom 

bilder og tekst kan ta mange former (Becker, 1995). Bare tenk på hvordan musikk blir brukt 

til å klargjøre og noen ganger skaper den konnotative meningen med et bilde (Fiske og 

Hartley, 2003). Som nevnt i kapittel 2, intensiveres media for å forme den generelle 

oppfatningen om kriminalitet, kontroll og rettferdighet. I den forbindelse argumenterer 

Dowler, Fleming og Muzzatti (2006, s. 837) at en analyse av forholdet mellom kriminalitet, 

media og populær kultur er en av de viktigste og potensielt mest belysende områdene innenfor 

kriminologi.   

4.4 Analyse 

 4.4.1 Narrativ analyse   
	
En av de to analyse formene for dette prosjektet er narrativ analyse. Narrativ kriminologi ble 

presentert i teorikapitlet (Kap.3, s.18-22), men dette er også en analytisk/metodisk tilnærming 

hvilket jeg også har benyttet meg av i arbeidet. For dette prosjektet har jeg tatt for meg en 

kombinasjon av tematisk og dialogisk narrativ analyse. En tematisk analyse har fokus på 

innholdet gjennom hele fortellingen. Altså det som blir fortalt, hvilket er det som topisk og 

tematisk kommer til overflaten gjennom fortellingens innhold (Sparkes og Smith, 2014). 

Dialogisk narrativ analyse derimot, fokuserer på hva som blir sagt i fortellingen, og hva 

fortellinger gjør, altså hva som skjer som følge av en fortelling og dens effekter (Frank, 2010, 
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2012). Enkelt forklart kommer temaene i analysen fra innholdet og temaene i fortellingene, da 

en slik analyse tillater for å kode hovedtemaene i fortellingene i et datamateriale, som dermed 

kan benyttes som utgangspunkt for resultater og diskusjon (Sandberg, 2015). Mens det 

fortellingene gjør, altså hvilken funksjoner de har, kommer fra det dialogiske perspektivet, 

hvilket vil bli demonstrert gjennom alle de fire analyse kapitlene.  

 

For å først og fremst identifisere narrativene brukte jeg Willam Labovs (1971) elementer. I 

følge lingvisten begynner ofte fortellinger med et sammendrag av fortellingen, for så i gi en 

orientering, hvilket gir fortellingen kontekst og angir hvem som er med i fortellingen, så vel 

som annen aktuell bakgrunnsinformasjon. Det kompliserende elementet er hovedelementet i 

handlingen og innleder til en ny begivenhet eller et problem. Evalueringer kan fremtre til en 

hver tid i løpet av fortellingen, og er vurderinger som innebærer hvorfor fortellingen har 

verdi. Dersom fortellingen er komplett, kommer løsningen, den forteller enden på 

fortellingen, løser problemet og er det andre hovedelementet i handlingen. Til slutt kommer 

koda som gir fortellingen generell mening. Labov legger til grunn at ikke alle elementene 

kreves og ikke trengs å følges konsekvent, men at i alle fortellinger eksisterer disse 

elementene enten eksplisitt eller implisitt. Dermed har jeg identifisert og analysert syv 

drapssaker fra Åsted Norge (N=7), der disse er analysert som kollektive narrativer da det er 

mange ulike perspektiver og stemmer i disse fortellingene. Narrativene er relativt like i sine 

konstruksjoner, der alle fortellingene med unntak av en handler om uløste drapsgåter der det 

samlete ønsket er å løse sakene. Fortellingene er nokså omfangsrike, men ettersom disse på 

mange måter er personlige og unike falt det seg naturlig at en drapssak ble en fortelling. Det 

er likevel viktig å huske på at det finnes mange mindre narrativer innenfor de syv som jeg har 

analysert.  

 

Etter at narrativene ble identifisert forsøkte jeg deretter å finne sentrale og felles temaer i 

fortellingene, som for eksempel drap, familie, følelser, lover/normer, moral osv., for å få 

orden, oversikt og innsikt i temaene. I motsetning til den tradisjonelle tematiske analysen har 

jeg deretter tatt utgangspunkt i dialogisk narrativ analyse for å finne ut hvilken funksjoner de 

visuelle drapsfortellingene har. Fordi vi bør vi se hvilket arbeid en fortelling gjør i sosiale 

omstendigheter (Frank, 2010). Narrativer har som nevnt forskjellige funksjoner, nettopp fordi 

de setter fart i fantasien vår (Frank, 2012, s.42). Etterfulgt av dette er fantasi helt fundamentalt 

for hva de visuelle drapsnarrativene i Åsted Norge gjør. Den dialogiske dimensjonen i 

fortellinger kan bli betraktet som et møte mellom fortelling og tilhørere, der disse blir invitert 
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inn i samtalen. I tillegg er Frank (2012) opptatt av hvilke ledende ”stemmer” vi hører i en 

fortelling. Dette gjelder ikke nødvendigvis flere stemmer fra forskjellige personer, men kan 

også være flere stemmer fra en og samme person som har en dialog. Slik analyse kapitelene 

vil vise, kan man for eksempel tyde hvordan programlederens stemme både underholder og 

spiller på mystikk, samtidig som han viser medfølelse og empati. De fire hovedfunksjonene 

jeg fant fra de syv drapsfortellingene, altså det fortellingene gjør, er å underholde, informere, 

moralisere og lindre. Riktignok fokuserer den dialogiske analysen på at fortellinger 

elementært er ambivalente, som tilbyr fortolkning og trer inn i dialog med publikum om 

potensiell mening. Det må også legges til at de analyserte fortellingene kan gjøre mer enn 

mine empiriske funn, men de fire jeg har funnet var de overordnede funksjonene.   

4.4.2 Visuell analyse 
	
  Til tross for at det er foretatt en separat visuell analyse, ble den resulterende analysen gjort i 

fellesskap. Det vil si at den narrative og den visuelle analysen skal samstemme. Derfor er det 

den tematiske og dialogiske narrative analysen som har satt utgangspunktet for hvor bildene 

skulle plasseres og hvilken funksjon de tilhørte. Jeg tok skjermbilder og plasserte de etter 

temaer slik at jeg kunne gjøre enda bedre tolkninger av hvert bilde, for så å bruke bildene for 

å forklare de ulike narrative funksjonene.   

 Bevegelige bilder har støttende funksjoner ved at de hjelper seere å forstå narrativer og kan gi 

forventninger om hva som vil skje videre i en fortelling (Mikos, 2015). Basert på Rose (2001) 

har jeg derfor nøye studert absolutt alt det visuelle fra draps narrativene i Åsted Norge, men 

også sammen med det auditive. Når man analyserer film har blant annet Denzin (2004, s. 241-

242) foreslått en steg for steg modell jeg har benyttet meg av. Åsted Norge ble vurdert i helhet 

hvor inntrykk, spørsmål og mønstre av mening som var vesentlig ble notert. Deretter 

gjennomførte jeg en strukturert mikroanalyse av individuelle scener og sekvenser som ledet til 

detaljerte beskrivelser og mønstre i displayet av disse utdragene. I forsøket om å besvare 

forskningsspørsmålet lette jeg etter mønstre i alle episodene jeg så. Programmets realistiske 

og undergravende lesninger ble så satt i kontrast og deretter gjorde jeg tolkninger. Ettersom 

jeg har tatt skjermbilder av programmet og at leseren kun vil se disse bildene har jeg også 

anvendt komposisjons tolkning som er en tilnærming utarbeidet av Rose (2016) og 

hermeneutikk (Davey, 1999). Komposisjons tolkning har hovedsakelig fokus på selve 

innholdet i bildet, farger og lys, romlig organisering og fokus. Denne tilnærmingen er 

betydelig fordi den vurderer forskjellige aspekter ved et bide (Rose, 2016). Mens 
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hermeneutisk teori gir nye innsikter til og kunnskap om menneskelig erfaring gjennom å se og 

tolke (Hagedorn, 1994).  I tillegg til viktigheten ved å se og tolke tillates man å forstå 

erfaringer ved å ta fatt i symbolene som reflekterer erfaring. Bilder fanger symboler for 

situasjoner og erfaringer der det antagelig ellers finnes lite kunnskap. Tilslutt er hermeneutikk 

vesentlig fordi den etterstreber å utforske hva det visuelle forsøker å formidle for å oppnå en 

mest mulig objektiv mening (Heywood and Sandywell, 1999).  

4.5 Etiske vurderinger  
		
Det finnes to rettslige implikasjoner beskrevet av Knoblauch mfl., (2006) når man anvender 

videoopptak som forskningsdata, hvilket er anonymitet og samtykke. Anonymitet refererer til 

betydningen av å forsikre seg om at ”intervju objektet” overholdes anonym, mens samtykke 

skal sikre at alle som befinner seg i den presenterte rammen tillater dette. Med det oppstår det 

dermed et etisk dilemma ettersom formålet med visuell data er at et bilde kan avsløre mer om 

et fenomen enn en tekst kan gjøre alene, der det derfor har vært gunstig å bruke bilder som er 

ekte og viser alt (Prosser, Clark og Wiles, 2008). Men med tanke på at Åsted Norge er 

tilgjengelig for de aller fleste, er ikke dette like relevant for dette prosjektet. I tillegg til at alle 

Åsted Norges deltakere har sagt seg villig til å eksponeres offentlig på TV, der en hver seer 

kan tolke som de vil, anses derfor bruken av det visuelle som forsvarlig i denne 

sammenhengen. I forhold til kopieringsrettigheter (Knoblauch mfl., 2006), har jeg forsikret 

tillatelse fra Åsted Norges rettighetshavere.    

 

Videre har Gross, Katz og Ruby (1988) påpekt fire komponenter visuelle forskere må 

vurdere, hvilket er inntrengning, forlegenhet, falsk lys og tilegnelse. De to første 

komponentene er absolutt aktuelt for mitt materiale ettersom de visuelle presentasjonene både 

kan være inntrengende og skape forlegenhet, særlig for de pårørende i programmet, siden 

disse fortellingene er svært personlige. Likevel er funnene og tolkningene som er gjort basert 

på en total vurdering av representasjonen i programmet, og derfor på ingen måte en uthenging 

av enkeltindivider eller enkeltsaker. Det er heller ikke gitt at verken deltakere i programmet 

eller produksjonen er enig i slutningene jeg trekker i dette prosjektet. Likevel er ikke det 

formålet, da jeg er ute etter å finne ut hva de visuelle drapsfortellingene gjør samlet sett.  

 

 Når det kommer til etikk innen narrativ handler det om den sikre refleksiviteten til forskeren, 

som tydelig får frem bias, mål og forskerens ståsted så vel som omstendighetene omkring 

meningen som blir gitt og at forskeren tar fullt ansvar for det som blir skrevet (Josselson, 



	35	

2007 , s. 549). Etterfulgt av dette synspunktet, handler ikke prosjektet om deltakerne, men om 

min meningskreasjon. Riktignok på en reflektert og så konsis måte som det har latt seg gjøre.  

Ellers har jeg forsøkt å gjengi den verbale dataen så korrekt som mulig, dog jeg av og til har 

kuttet noen sitater. Dette kommer av tvetydigheten enkelte utsagn bærer med seg, derfor har 

vært hensiktsmessig å kutte ned, slik at leseren tydelig forstår mening og poeng så vel som å 

begripe de forskjellige funksjonene de visuelle draps fortellingene har.  

 Det siste etiske hensynet for dette prosjektet er tilknyttet det sensitive temaet, drap. Selv om 

det meste av litteraturen som omhandler etiske hensyn i forhold til sensitive forskningstema er 

med referanse til etnografi og intervjuer. Likevel synes jeg det er viktig å benevne, fordi hvis 

følelser ligger i skjæringspunktet mellom en person og samfunnet, ser det ut til at følelser er 

en sentral del av sosial forskning (Dickson-Swift mfl., 2009). Ved drap er det mange som kan 

bli berørte, uavhengig av hvilken tilknytning de skulle ha. Deretter er det de som har en 

personlig tilknytning til avdøde personer, så vel som at avdøde personer må behandles med 

respekt. Et særlig problem ved dette, er at jeg blant annet hevder at fremstillingen av ofrene 

har en underholdende funksjon i Åsted Norge, hvilket kan være svært støtende for enkelte.  

4.6 Begrensninger 
	
 I forhold til det visuelle er en vesentlig begrensning kvaliteten på bildene. I utgangspunktet 

forsøkte jeg å ta skjermbilder direkte, men da dette ikke lot seg gjøre måtte jeg bruke mobilen 

til å ta bilder av data-skjermen. Selv om jeg har forsøkt å tyde det jeg har sett på en klar måte, 

kan likevel bildene være enklere å tyde for meg som har fordypet meg i datamaterialet, enn 

for leserne av dette prosjektet. Å bruke bevegelige bilder som data kan føre til 

utvalgsproblemer, som hvilke deler og scener som skal bli analysert mest, rundt tolkning og 

hva som bør fokuseres på (Flick, 2009). En annen problemstilling er om koding, 

kategorisering og tolkning bør gjøres direkte på det visuelle materialet, eller om man skal la 

transkripsjonen med dens kontekst lages først for så å transformere det visuelle til tekst. Dette 

var problematisk til å begynne med, men måten jeg løste det på ble beskrevet tidligere i 

kapitlet (4.5).  

 

Dant (2004) argumenterer for at en vesentlig begrensning med å bruke skjermen som data er 

at den verden vi lever i er langt mer dynamisk enn det som blir tatt opp gjennom et kamera. 

Det han mener mangler, er muligheten til å engasjere seg med miljø, bevege seg for å snu 

hodet, eller til og med bare øynene, og å bruke et perifert syn for å se stereoskopisk. En annen 
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begrensning er at det visuelle ikke tillater oss å føle hva deltakerne i Åsted Norge føler. For 

dette prosjektet er jeg delvis enig i argumentasjonen. Blant annet det faktum at det visuelle 

som er presentert her, kun er en liten brøkdel av alt det visuelle fra drapsfortellingene. Bildene 

er i utgangspunktet bevegelige og det som skjer i bildet kan forandre seg på millisekunder. 

Derimot er jeg uenig i at alle stiller seg apatiske til det de ser på skjermen, fordi medias 

representasjoner ofte er overholdt som mektige følelsesgeneratorer og viktige retningslinjer 

for sosial oppførsel (Lang, 1995, s. 374). I tillegg er jeg uenig i muligheten til å engasjere seg 

med miljø og det å kunne se stereoskopisk. Dette kommer av at jeg først og fremst utforsker 

den medierte representasjonen av Åsted Norge, og ikke den rene virkeligheten eller 

produksjonsprosessen. Som nevnt deles også oppfatningen om at vår verden har blitt et felt 

hvor det som foregår på skjermen imiterer det som skjer i gata og vice versa (Hayward, 2009). 

Det er ikke lenger en tydelig grense, men et variabelt samspill mellom det som skjer i media 

og det som skjer i virkeligheten.   
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5.Underholdning 

“Imagination, of course, can open any door - turn the key and let terror walk right in.” (Truman 

Capote, s.106). 

Den første funksjonen jeg vil argumentere for at de visuelle drapsfortellingene i Åsted Norge 

har, er underholdning. Ved hjelp av fengslende og dramatiske narrativer får seerne være med 

å jakte på noen av de verste gjerningspersonene vi har i samfunnet. Publikum får innta 

detektivrollen og med litt engasjement, er spenningen til å ta og føle på. Det må likevel 

understrekes at Åsted Norge ikke er et voldelig program, og via drapsfortellingene blir 

publikum hverken blottet for vold visuelt eller fiktive rekonstruksjoner. Likevel får vi 

velskildrede drapsfortellinger preget av et melodramatisk vokabular. Publikum får som oftest 

være med tilbake til åstedet hvor de pårørende gjenforteller det som skjedde rundt drapet. På 

den måten blir fortellingene mer autentiske, emosjonelle og gir et klarere bilde for detektivene 

fra sofaen. Det er også viktig å nevne at ikke alt materiale fra Åsted Norge ble brukt i 

analysen, da det er betydelig å merke seg at programmet dekker mer enn bare drapssaker, men 

det dekker mye annen kriminalitet også. Dette skaper likevel kontraster i sakene, der 

drapsfortellingene får en ekstra dramatisk og sensasjonell makt. Til tross for at Åsted Norge 

betegnes som et aktualitetsprogram (TV2, u.d.), finnes det helt klart spor av et program som 

også underholder. Det påfølgende kapittelet vil begynne med interaksjon og identifisering, 

deretter spenning og tilslutt sensasjon, som alle er viktige ingredienser for den underholdende 

funksjonen.  

  

5.1.1 Interaksjon og identifikasjon 
 

 God tv-krim tilbyr ofte spenning hvor seerne blant annet får følge politi, etterforskere og 

detektiver som bekjemper kriminalitet, mens Åsted Norge har enda mer å by på. Publikum får 

nemlig være med på jakten, der alle som vil kan engasjere seg i detektivrollen. Dette minner 

litt om det som kalles interaktiv underholdning, som vil si at seerne får muligheten til å være 

aktive fremfor å være passive til det som blir presentert (Vorderer, 2001). Selv om den 

interaktive muligheten ikke er ubegrenset, har publikum muligheten til å ringe inn med tips, 

de kan følge med på de forskjellige sakene gjennom ulike plattformer som Åsted Norge har 

på sosiale medier, så vel som havet med informasjon som finnes andre steder, som for 

eksempel via internett og bøker.  
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Programleder: Også i kveld Morten, kan seerne sende inn spørsmål som du svarer direkte på under sending. Da 

går du inn på tv2.no Du kan også gå inn å følge Åsted Norge på facebook. Her kan du lese om alle sakene vi tar 

opp i sendingene våre og vi lover å holde deg oppdatert gjennom hele uka, dersom det skjer noe nytt. 

 

Via Åsted Norges nettverks plattformer kan publikum studere bilder eller videoer, se på spor, 

holde seg oppdatert i de ulike sakene, gi inn tips, samt kommentere og diskutere. I tillegg kan 

publikum tipse om saker Åsted Norge potensielt kan ta opp i programmet, så vel som at 

publikum kan stille spørsmål til tipsleder i studio under sendingen. Dette blir publikum til 

stadighet minnet om, slik som ovenfor. På den måten får publikum en mulighet til påvirke og 

ta del i narrativet hvor det dermed skapes en pågående interaksjon. Publikum blir konstruert 

som heltens gode hjelpere, dette kan være med å skape engasjement og sette fart i mange 

hobbydetektiver. I forhold til hvordan fortellingene er konstruert og tipsene som kommer inn 

rommer derfor fortellingene en slags progresjon som gjør de særlig tiltrekkende og 

underholdningsverdige. Vi får blant annet oppdateringer på hvor mange tips som har kommet 

inn og noen ledetråder på hva tipsene omhandler. Likevel får vi ikke inngående informasjon 

om tipsene, som dermed holder interessen og nysgjerrigheten gående, slik som nedenfor;      

 
Programleder: Morten, siden premieren har vel så mange som opp i mot fire hundre personer ringt inn med (eh) 

tips til oss. Du må nesten gi oss en oppdatering på hvordan det har gått i flere av sakene. 

Morten: M-m, det har kommet mange tips og det er vi i politiet veldig glade for. Vi er jo nettopp her for å løse 

saker. Og det gjør jo vi ved tipsene som kommer inn. Jeg har lyst å nevne to spesifikke saker. Blant annet drapet 

på Cathrine Halvorsen, som var oppe for to uker siden. . En vanskelig sak, hvor politiet har etterlyst en person, 

der vi mistenker en person vi tror har forlatt Norge. Der har det kommet inn tips som gjør at vi kan spisse 

etterforskingen mer mot et konkret land, (eh), hvor vi har grunn til å tro at personen oppholder seg. 

 

Ettersom mange seere godtar kriminalitetsdrama som virkelig kriminalitet skaper 

kriminalitets underholdning en enorm appell (Dowler, Fleming og Muzzatti, 2006, s. 838). 

Med fiksjon vet man at ”det bare er en fortelling” eller at ”det bare er fiksjon”, men hva 

tenker man når Åsted Norge hevder å presentere virkelige drapsfortellinger? Bondebjerg 

(2014) mener forskjellen ligger i at når ting er virkelige, forsterkes identifisering og holdnings 

tilbøyeligheten. De visuelle draps fortellingene fra Åsted Norge viser en overensstemmelse 

med overnevnte argument. Folk flest er ikke i stand til å frembringe fornuft hva gjelder drap, 

men mange ønsker likevel å forstå. Man identifiserer seg ikke med drapet eller 
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gjerningspersonen, men flere kan likevel identifisere seg med og gjenkjenne seg i 

fortellingene, familiene, relasjonene, politiet, samfunnet, ofrene eller de pårørende.  
 

Elisabeth: Der er han sammen med det første barnebarnet. I etterkant har det jo kommet to til. Han var veldig 

stolt selvfølgelig, av både barna og det barnebarnet han hadde. Og det vet jeg han hadde vært.. Av disse små her, 

også. 

Her forteller Elisabeth om sin avdøde ektemann. Som man kan forstå, er offeret elsket av 

familien og var selv en familiemann. Han var ektemann, far og bestefar, og i en familie som 

veldig mange kan kjenne seg igjen i. Et annet eksempel er retorikken om et samfunn som 

tilsynelatende er et rolig og fredelig sted. Det er tradisjonelle fortellinger om fellesskap og 

orden, der et nostalgisk språk blir brukt innen de fortellende formene for å demonstrere om en 

svunnen alder av bedre tider (Greer, 2004). Fortellingene bidrar på den måten til å 

romantisere samfunnet som både tillater for gjenkjenning og som kan skape en større 

sjokkfaktor. Et godt eksempel på dette er i fortellingen om det uaktsomme bildrapet hvor det 

snakkes om hvor avdøde ble funnet drept;  

Reporter: Her i grøfta, like nedenfor huset, i fredelige Sør-Odal. 

 

Mange assosierer Norge som ”lille Norge”. Det lille landet vårt som representerer det trygge 

og kjente, det fredelige og det fine. Sør-Odal er ikke akkurat en storby som Oslo heller, men 

på bygda, som kanskje i enda større grad forbindes med natur, stillhet og harmoni.  

5.1.2 Spenning  
	

Programleder: Velkommen til Åsted Norge. Direkte fra Karl Johans gate skal vi den neste timen jakte på 

kriminelle. Sammen med ekspertene våre og dere, håper jeg å kunne oppklare uløste saker. Noen vet hvem som 

kjørte ned og drepte Halvor Sva. 
Som anvist ovenfor ble alle de syv drapssakene introdusert på tilsvarende måte, med noen 

modifikasjoner vel og merke. Programmet introduseres med en umiddelbar autentisk 

spenning. Sett bort i fra samtaler innenfor kontrollapparatet, er det helt klart noe 

oppsiktsvekkende og forførende med programlederens velkomst. Det som sies skjer direkte, 

det er levende og virkelig. Som seer får man følelsen av at den alvorspregede programlederen 

snakker direkte til ”deg” og man får fornemmelsen av at vi skal oppklare disse drapene 

sammen. Innenfor underholdnings funksjonen er helt klart spenning en viktig ingrediens.  
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Det var vel derfor ingen tilfeldighet at den absolutt første saken som tas opp i Åsted Norge 

var en drapssak. For å legge på litt ekstra motivasjon for seerne innebar også den første 

drapsfortellingen en utlovet dusør på 100.000 kr til den som kan bidra til å løse saken. Noe 

som er relativt uvanlig, men som helt klart kan være appellerende og øke spenningen for 

seere. Ut i fra programlederens velkomst, vil man se og høre mer. Hvem var Halvor? Hvorfor 

ble han kjørt ned? Hvem gjorde det? Hvorfor vil ingen stå frem? Disse er blant mange 

spørsmål man ønsker svaret på. 

 

 I et narrativ eller fortelling er det ofte noe som er ønsket, et mål, og det målet bør være 

vanskelig å oppnå (Bernard, 2011, s. 25). Hvis målet blir for enkelt å oppnå blir det ingen 

spenning og derfor ingen grunn for publikum og fortsette å se på. Spenning er en følelse man 

kan få når hendelser er uløste, og spesielt når man ønsker at de skal bli løst. I Åsted Norge er 

det nettopp det som motiverer oss til å kreve et svar på hva som skjedde. Vi trenger å vite det, 

rett og slett fordi det er ubehagelig å ikke vite det. Uten en spenning føles fortellingene fort 

kjedelig og dermed bryr man seg heller ikke om utfallet. Som nevnt er alle drapsfortellingene 

eldre uløste saker, med unntak av en sak, som derfor gjør fortellingene ekstra spennende og 

mystiske. I tillegg til at seerne blir kjent med ofrene, pårørende og får innsikt i sakene, ønsker 

man derfor en løsning, en syndebukk eller en avslutning. Et godt eksempel på hvordan 

spenningen konstrueres i Åsted Norge er fortellingen om Trude. Ved introduksjonen av 

Trude-saken vises blant annet et bilde av en lapp Trude hadde skrevet, som politiet antok var 

notater til dagboken hennes. Etterforskerne klarte å redegjøre for alt som stod på lappen, 

utenom ordene ”krykker” og ”tysker”. Dette ble vist i episode 2 i den andre sesongen av 

programmet.  
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Bildet i seg selv er spennende, for her har alle hobbydetektiver mulighet til å spekulere i hva 

disse ordene betyr eller betydde for Trude i 1996. Det som står er vanskelig å tyde, og som 

man kan se er ordene på lappen nokså rotete, men som ikke gjør det noe mindre spennende. 

Videre i sendingen gjøres det ikke noe mer ut av denne lappen, før første episode av sesong 

fire, altså to sesonger senere. Sammen med spenningsfull bakgrunnsmusikk får vi fremvist et 

nærbilde av en håndholdt forseglet konvolutt som sakte zoomes ut til bildet av 

programlederens alvorlige vesen i studio, mens han sier;   

 
Programleder: I denne konvolutten ligger et bilde av en mann Asbjørn Hansen og norsk politi har jaktet på i 21 

år. Mannen var i Geiranger like før Trude Espås ble drept i 1996. De neste ukene skal du få være med når vi vil 

finne ut hvem mannen er, og hva han gjorde i turistbygda. Velkommen til en ny sesong av Åsted Norge. 

 

Ut i fra det han sier, virker det omtrent som at Åsted Norge har gjort noe så revolusjonerende 

som å ha funnet drapspersonen, der man nesten ikke klarer å vente med å få se bildet i 

konvolutten. I tillegg viser de kommende klipp av Asbjørn Hansens reaksjon da han ser på 

bildene de har fått tilsendt for første gang. Det hele er dramatisk, oppsiktsvekkende og ikke 

minst spennende og forventningsfullt. Da øyeblikket endelig blir avslørt for nysgjerrige seere 

viser det seg å være et bilde av en tysk turist med et ben, som går med krykker. Verken 

politiet eller Åsted Norge fikk kontakt med personen på bildet, men konkluderte med at en 

person med et ben umulig kunne vært drapspersonen. Til tross for et bra funn i saken, svar på 

en 20 år gammel gåte og utsjekking endte det hele med et slags antiklimaks. Nettopp på grunn 

av hvordan det hele ble fremstilt i sin dramatiske prakt, der seeren nærmest blir forført til å tro 

at en drapsmann er blitt funnet og at saken kan bli løst. Dette er dermed et utmerket eksempel 

på hvordan Åsted Norges fortellinger tilbyr mystikk og underholdning. 

  

Narrativene og de ulike sakene fortelles ikke på en kronologisk måte og det kan være andre 

saker som blir presentert midt i fortellingen, eller fortellingen kan bli avbrutt av 

reklamepauser. Drapsfortellingene kan også gå over flere episoder og til og med sesonger, 

noe som tilsier venting og dermed en forsterket spenning, slik som en typisk drama/spennings 

tv-serie. Før disse pausene eller avbrekkene gis det også gjerne en smakebit av hva som 

kommer. Som for eksempel i form av klipp fra reportasjen, uten at noe vesentlig blir røpet, 

eller små avsløringer fra programlederen slik som her;  

 
Programleder: Takk til dere i denne sendingen. Og i flere sendinger skal vi gå opp sporene i denne uoppklarte 

drapssaken. Neste uke får du historien til kvinnen som kan ha møtt drapsmannen. 



	 42	

 

En annen ting som gjør drapsfortellingene i Åsted Norge spennende er hvordan de skaper en 

slags eksklusivitet. Som publikum får man følelsen av å være de første til å motta ”nyheten”, 

med mer detaljer, mer informasjon og mer bilder enn hos andre kilder. Dette framkommer 

ofte gjennom programmene i form av ”for første gang kan Åsted Norge fortelle”, eller ”for 

første gang forteller” et vitne, en pårørende eller lignende. Eller slik som i fortellingen om 

mordbrannen i Urtegata;  

   
Reporter: Men det er en person som politiet aldri har klart å identifisere. Åsted Norge kan i kveld for første 

gang vise frem en video av den ukjente mannen. En nabo filmer brannen, og tilfeldigvis også mannen som 

politiet ønsker tips om hvem er. Han klapper og oppsøker ambulansepersonellet, før han tilsynelatende forlater 

stedet. 

 

Ut i fra dette eksempelet får man først og fremst følelsen av å få fremvist et eksklusivt 

materiale som aldri har blitt vist offentlig, som er spennende i seg selv. For det andre bærer 

videoen preg av dramatikk og kaos. Videoen er amatøraktig, men troverdig fordi det er en 

typisk ”hjemmevideo” som ikke er regissert. For det tredje beskrives oppførselen til mannen 

politiet ønsker å få kontakt med, uten at denne oppførselen blir redegjort for eller diskutert på 

noe vis. Ved hjelp av slike små detaljer, skapes en større mystikk og spenning.   

Flere fascineres av både politi og etterforsker rollen, særlig blant den konstante offentlige 

eksponeringen av politi tv-drama (Goldstein, 1999). Utbredt fascinasjon av kriminell 

deteksjon har ført til en overflod av bilder av etterforskning i media og til en radikal 

omarbeidelse av offentlig oppfatninger om den virkelige politietterforskerrollen (Broll og 

Huey, 2013). I Åsted Norge har politiet og etterforskerne en sentral rolle, de er de store 

heltene i narrativene og på den måten kan det tenkes at politiet er spenningsverdige i seg selv. 

Fremstillingen av helten kan linkes til Vladimir Propps (1968) karakter, helten, der helten er 

ment til å motarbeide det som er galt. Igjennom narrativene er det de som arbeider døgnet 

rundt, slik at resten av befolkningen skal være trygge. Politiets arbeid blir stilisert og fremtrer 

som både spennende og skummelt, de jakter tross alt drapspersoner;  

Reporter: En omfattende klappjakt på rovmorderen begynner. Store politistyrker saumfarer området for å sikre 

spor. 

 

I flere av sakene er etterforskerne med i reportasjene hvor det virker som disse sakene preger 

dem på et personlig nivå og at jakten på sannheten hjemsøker de. Dette kan også knyttes til 
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kjente fiktive fortellinger vi har hørt før, som for eksempel om etterforskeren Harry Hole. 

Særlig stiliseres rollen til den ene eksperten, Asbjørn, som publikum også kommer på fornavn 

med. Dette kan være fordi Asbjørn var drapsetterforsker i kripos i sin tidligere karriere, i 

tillegg til at han har vært etterforsker i samtlige av sakene som tas opp i Åsted Norge. Han har 

også en betydelig rolle i programmet ettersom han både er ekspert i direktestudioet, og er med 

i flere av reportasjene som etterforsker. Asbjørn var blant annet en av de ansvarlig kripos-

etterforskerne for drapet på Trude, men saken er fortsatt uoppklart. Måten etterforskerrollen 

stiliseres på er gjennom reporterens dramatiske stemme slik som her;  

	
 Reporter: I sin karriere som drapsetterforsker er dette den eneste saken han aldri klarte å løse. 

  

       
 

Stiliseringen fremkommer også visuelt. Det første bildet viser politisymbolet fra en politi 

uniformert mann. Akkurat dette bildet kan være noe tvetydig. Fordi et politi, politisymbol og 

politimann/kvinne kan nemlig symbolisere flere ting, hvilket også vil vises gjennom en av de 

andre funksjonene (Se kapittel 8). Ved hjelp av konteksten i dette tilfellet er politisymbolet 

synonymt med tøffe beskyttere. Det er et politi som kjemper og ofrer seg. Det er et politi som 

beskytter folket fra farlige kriminelle. Det er de som jakter, finner og anholder 

gjerningspersoner. På samme måte som andre mennesker ekspederer folk i kassa ,er det 

politiet som leter etter lik. Det er de som får passere sperrebåndene og inspisere åsteder. Det 

er de som må legge sammen alle bitene for at puslespillet skal bli komplett. Det andre bildet 

er politiet i aksjon, et glimt av etterforskere som ”saumfarer” et område. De bærer alle 

uniform, de er seriøse, og de representerer maskulinitet. Det tredje bildet viser kripos 

etterforskere som frakter et lik, filmen gir sterke inntrykk samtidig som det er betryggende å 

se det barske politiet ha kontroll. I tillegg skapes underholdningsverdien rundt politiet ved 

hjelp av hvor lite man egentlig får sett. De få klippene viser hva drapsetterforskning 

innebærer, hvilket reelt sett kun er en brøkdel. Den brøkdelen er typiske fortellinger om 

politiet som den store helten som jakter på den stygge skurken, hvilket er kjente plot de aller 



	 44	

fleste kjenner igjen. Til tross for at vi ser at politiet gjør mer enn å bare jakte etter 

”rovmordere” som eksempelvis gjennom tipsbehandlingen i programmet, får vi likevel for det 

meste sett et atypisk bilde av etterforskning som egner seg for tv. Det er mye mer spennende 

for TV-seere å følge politi i aksjon, fremfor å se på etterforskere som sitter foran en 

datamaskin, skriver rapporter, sjekker opplysninger og snakker i telefonsamtaler, hvilket en 

vesentlig del av etterforskning består av (Holmberg, 2014, s.172).  

 
Reporter: Tipsmengden førte til at politiet har gjenopptatt etterforskningen. Det vil også gjennomføres nye 

DNA analyser av de biologiske spora som blei sikra på åstedet i 1996. Politiet på Sunnmøre har nå fått nytt håp 

om å kanskje endelig løse et av de største drapsmysteriene her i landet.  

 

På lik linje med fascinasjonen av politi og etterforskere, fascineres også mange av 

rettsmedisin, som blant annet har blitt overdrevet og glorifisert gjennom mange tv-serier og 

filmer. En utfordring ved slik glorifisering er den berømmelige og omdiskuterte CSI-effekten. 

Enkelt forklart vil det si at rettsmedisin blir fremstilt som høyteknologisk magi, der det ser ut 

til at rettsmedisin kan løse drapsgåter på overraskende kort tid, hvor dermed forventningene 

kan bli de samme i virkeligheten (Saks og Schweitzer, 2007). Det kan verken trekkes noen 

paralleller mellom CSI, eller CSI-effekt til Åsted Norge. Likevel får vi en veldig forenklet 

fremstilling av rettsmedisin. På samme tid får vi ofte antydninger om at rettsmedisin 

potensielt kan løse flere av de gamle drapssakene som tas opp i Åsted Norge, slik som 

utdraget ovenfor.   

5.1.3 Sensasjon 
	

Politibetjent: Der skal han da ha drept henne som han har forklart, (ehh), og fraktet henne bort i en fryseboks. 

Til en leiebil som sto utenfor her sånn. 

 

Ovenfor er et utdrag fra introduksjonen i siste episode av sesong 1, hvor en politimann 

snakker om drapet på Ann Karin. Det er ingen vanlig Åsted Norge velkomst, derimot er det 

en oppsiktsvekkende bisetning som trigger nysgjerrigheten i aller høyeste grad. Media, 

inkludert Åsted Norge har helt klart kapasiteten til å innfri det kommersielt drevne 

imperativet Greer (2012) snakker om, nemlig kravet om å sjokkere. I denne delen inngår tema 

sensasjon, som innebærer attraksjonen av det som avviker fra det normale (Ekström, 2000, s. 

478). Det er i relasjon til generelle godtatte normer, til vanlige verdier og erfaringer fra 

hverdagslivet at ting oppleves som unormalt, sjokkerende, sensasjonelt, spektakulært, 

fascinerende eller tabubelagt. Sensasjonelt innhold i media er ikke et nytt tema og Åsted 
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Norge er intet unntak. Drap i seg selv er relativt sensasjonelt, i hvert fall i vår kultur og vårt 

norske samfunn. Samtidig deles oppfatningen med Durkheim (1969), om at drap blir vurdert 

som den mest alvorlige form for lovbrudd, som et nådeløst angrep på den kollektive 

bevisstheten og som en kriminalitet mot menneskeheten. Drap i Norge er uvanlig, særlig 

uvanlig blir det hvis man sammenligner med blant annet USA (FN.no, u.d.). Det samme 

gjelder antallet uoppklarte drap. Interessant nok nevnes ikke dette overhodet i programmet. Vi 

får blant annet vite at;  

 
Programleder: Frem til juli i fjor, gikk drapsmenn og overgripere fri dersom de ikke ble tatt i løpet av 25 år. 

Men nå kan de som står bak de groveste forbrytelsene, aldri føle seg trygge på å ikke bli innhentet av loven, 

uansett hvor lang tid som har gått. Det betyr at jakta på den som drepte Trude Espås i Geiranger for 20 år siden, 

kan fortsette frem til gjerningsmannen er tatt. 32 drapsmenn går fortsatt fri her i landet. Og jakten fortsetter. 

 

Uttalelsen til programlederen er tvetydig. Den er på en måte informativ, men informasjonen 

vi mottar blir utvisket ved hjelp av spenningsfylt bakgrunnsmusikk der programlederen sakte 

bli zoomet inn på. Rommet og bakgrunnen er mørk hvor lyset kun fokuserer på han og hans 

alvorlige mine. Ved hjelp av det dramatiske vokabularet ”drapsmenn på frifot og jakten som 

fortsetter”, skapes en skrekkblandet fryd. Dersom programlederen hadde reflektert over dette 

tallet på en mer pragmatisk måte ville det kanskje fremtrådt annerledes. Det blir likevel 

innlysende hvorfor det ikke spekuleres i, fordi det har en underholdende og sensasjonell 

effekt. I tillegg er en av de mest forførende karakterene i kriminalitetsfortellinger det 

”ukjente” aggressive rovdyret (Greer, 2013). Det er få fortellinger som fanger den offentlige 

fantasien så kraftfullt som en drapsmann på frifot. Drapsfortellingene og den kriminelle på 

frifot kan også skape frykt. Frykt for kriminalitet er et velkjent kriminologisk fenomen 

(Cashmore, 2014). Det hevdes blant annet at kriminalitet selv på sitt mest elementære nivå, 

oppleves som skremmende Warr (2000, s. 452). Frykt skaper oppsikt og er en svært viktig 

emosjon vi besitter. Åsted Norge tillater oss å oppleve en form for frykt der trusselen er 

spennende, men ikke nødvendigvis reell (Bonn, 2016). Som nevnt er drapene i seg selv 

sensasjonelle, men den sensasjonelle effekten intensiveres gjennom den retoriske 

gjenfortellingen, så vel som hvilke effekter som brukes i fremstillingen. En enkel formulering 

kan påvirke dette. Ved for eksempel hvilke detaljer som inkluderes eller ekskluderes. Andre 

påvirkningsmomenter kan være hvem som forteller, hvem som var offer og hvor grovt drapet 

var. Det samme gjelder valg av bakgrunnsmusikk, hva slags omstendighet, hva slags 

vokabular som brukes og hvilke bilder som preger drapsfremstillingen. Programlederen er 

som regel den som introduserer drapene og gir fortellingen kontekst og former dermed 
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førsteinntrykket av drapene. Introduksjonen bærer særlig preg av dramatikk, appell og trigger 

nysgjerrigheten, som vist tidligere i kapittelet. Det er for eksempel en drastisk kontrast fra å 

formidle at ”seks personer omkom i en mordbrann” til;  

 
Programleder: Tenk deg at du ligger og sover, og plutselig våkner av hamring på døra og desperate skrik. Når 

du åpner utgangsdøra, blir du møtt av en vegg av røyk og ild. Seks mennesker klarte ikke å redde seg ut da det 

begynte å brenne i Urtegata i Oslo i desember 2008. Brannen er den verste mordbrannen i Oslo i nyere historie. 

 

Programlederen skildrer mordbrannen like godt som en krimforfatter, og som tilhører er det 

ikke vanskelig å forestille seg marerittet ofrene i Urtegata opplevde. Det er også noe med 

måten det understrekes at denne brannen er den verste i nyere tid, der det sensasjonelle 

fremheves.  

 

      
 

Bildene er tatt fra en privat mobilvideo og eksemplifiserer hvordan det moderne publikum 

ønsker å se mer enn prat og røykfull aske, de vil nemlig ha brann og flammer. De vil se 

hvordan ”siste nytt” utfolder seg gjennom øynene til de som var der og forventer en 360 

graders oversikt over fortellingen (Taubert, 2012). Det første bildet viser brannen fra 

bygården og videre får vi se film av redningsmannskap, blålys og en rekke mennesker som 

befinner seg rundt åstedet. Vi kan se flere ofre på taket av bygningen, slik som i det andre 

bildet. I tillegg hører vi skrik og noen som desperat roper; ”jeg vil ikke dø”. Det visuelle 

formidler en tragisk nødsituasjon, med kaos, dramatikk, i tillegg til at man får vite at seks 

personer ikke klarte å redde seg ut av brannen. Oppå det hele får man også overlevelses 

fortellingen til et offer som i detalj beskriver hvordan hun kjempet mot flammene, så vel som 

erfaringen til en mor som mistet sin sønn. Etterfulgt av reportasjen er man som vanlig tilbake 

i studio med programlederen og ekspertene. Programlederen stiller John Christian et spørsmål 

der eksperten overraskende avbryter med å meddele at dusøren i saken dobles fra en til to 
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millioner til den som bidrar til å løse saken. Kort og godt eksemplifiserer denne fortellingen 

hvordan sensasjon og spetakkel brukes for å gjøre fortellingene i Åsted Norge underholdende.   

 Som nevnt tidligere i kapittelet blir vi ikke blottet for vold visuelt, men vi får likevel 

indikasjoner og beskrivelser på hva slags type drap det var, hvor flere var av en relativt 

voldelig karakter. For eksempel et øksedrap, kvelning og henging, som er ”godt” materiale for 

den underholdende funksjonen. I noen av sakene får vi kun beskrivelser som ” funnet drept”, 

hvilket han ha med etiske hensyn å gjøre, men som likevel gir større rom for fantasien til de 

som ser og hører på. Dersom ikke drapet blir beskrevet, er likevel fremstillingen preget av 

dramatikk, slik som her når etterforskerne er tilbake på et åsted;   

Asbjørn: Ja. Jeg mener at det var akkurat her det var (de er på åstedet). Hun var tildekket med stein. Så det var 

ikke råd å se henne med det blotte øye. 

Lensmann: Det var også stappa mose mellom steinene for å gjøre det helt tett. 

Reporter: Steinene drapsmannen brukte til å skjule liket av Trude med, ligger her fremdeles, tjue år etter. 

 

I forhold til sensasjon spiller fremstillingen av drapsofrene en viktig rolle. Dette er fordi ofre 

har blitt en viktig nyhetsverdi, og i media skal ofrene helst fremtre som ærverdige, dydige og 

uskyldige. Faktisk så ligner flere av ofrene i sakene som ble analysert på det Christie (1986) 

kaller idealofre. Disse ofrene er mennesker som får en legitim posisjon som offer, selv om det 

nødvendigvis ikke er disse som vanligvis er ofre (s.18). Eldre kvinner og små barn er blant 

eksemplene han bruker. Slike ofre kan være med på å skape ekstra oppsikt og sjokkfaktor. I 

følge Greer (2004) er det kun saker som har spesifikke ofre som vil tiltrekke seg vedvarende 

oppmerksomhet fra media og kollektive offentlige utbrudd. Saker som journalister føler ikke 

kommuniserer binariteter som uskyld, skyld, godhet og ondskap med tilstrekkelig kraft og 

klarhet, fungerer knapt i media diskursen. Dette er ikke nødvendigvis direkte tilfellet i Åsted 

Norge, til tross for at fem av de tolv ofrene fra drapssakene utfylte kriteriene til idealofferet, 

riktignok innenfor den norske kulturen. Eksemplene på idealofre fra min data er en 8 år 

gammel jente, en 76 år gammel dame, en funksjonshemmet jente, og en gutt og en jente i 

tidlig 20 årene. Desto mer svak, uskyldig og hjelpeløs ofrene fremstår, jo mer trigges følelser 

og desto mer sensasjonell blir fortellingen. Det må også legges til at det er fire ofre i Åsted 

Norge publikum ikke får vite noe om, men igjen gir dette muligheter for fantasien. Samtidig 

var et par av ofrene omtrent det motsatte av ”idealofre”. Det ene eksempelet er en 36 år 

gammel dame som vokste opp i forskjellige fosterhjem. Hun slet med rusproblemer og 

småkriminalitet, og ble faktisk aldri meldt savnet. Det andre eksempelet er en 56 år gammel 
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mann, som ble utsatt for et uaktsomt bildrap. Ved å inkludere forskjellig type ofre, som viser 

mangfold, kan man derfor si at Åsted Norge fremtrer som politisk korrekte. På samme tid kan 

man bare spekulere i om det handler om det faktum at Norge har en lav drapsstatistikk som 

dermed tilsier at ofre og drapssaker ikke bare kan ”velges og vrakes i”. I tillegg til at det som 

nevnt er bemerkelsesverdig at fem av ofrene ligner på Christies idealofre.  

 

Uavhengig av hva slags type offer som ble fremstilt i programmet ble alle ofrene presentert 

som uskyldige. De ble presentert som ofre for tragedier og urettferdighet. Sammen med enten 

videoopptak eller bilder av de avdøde avspilles en trist betont bakgrunnsmusikk. Uavhengig 

av hvilket offer som ble fremstilt er det sjokkerende og oppsiktsvekkende å høre fortellingene 

om deres urettferdige skjebne. På samme tid som seerne får lære om offerets tidligere levekår 

og personlighetstrekk. Trude, en 20 år gammel jente som på brutalt vis ble drept blir 

beskrevet av moren sin:  

 
Torgrunn: Jeg opplevde henne jo som stort sett som en gladjente. Jeg gjorde det. Hun var veldig 

pliktoppfyllende og ærlig. Ja, hun lurte moren sin da, men det er vel sånn man gjør i den alderen (Ler). –  Viser 

bilder. Hun kjente ikke så mange i Geiranger. Jeg tror, husk på at hun hadde jo ikke rukket å være der, det var jo 

en uke hun var der så. Og var litt forsiktig. Så hun ville ikke.. Hun måtte bli godt kjent med folk. 

  
Gjennom presentasjonen av ofrene var vanlige trekk ved ofrene at de var sympatiske 

karakterer med en rekke gode kvaliteter. I tillegg til det overnevnte eksemplet 

ble ofrene beskrevet med adjektiver som omsorgsfull, familiær, snill, ”godt likt”, populær, og 

livsglad.     

 

     

Bildene av disse i likhet med de andre ofrene er helt klart oppsiktsvekkende. Det første bildet 

viser bildet av Siv Anita, som var en av de overlevende ofrene fra brannen i Urtegata. Hun ga 
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en detaljrik beskrivelse av den traumatiske opplevelsen sin, der legene var overbevist om at 

hun ikke kom til å overleve. Det er en ung, blond jente av typisk nordisk utsende mange kan 

identifisere seg med. Bildet av at hun ligger i sykehussengen er dramatisk og det ser svært 

alvorlig ut. Det andre bildet viser en film av Monika fra en forestilling i barnehagen. Hun er 

yngre på bildet enn da hun døde. Det skal godt gjøres å finne et mer uskyldig offer enn en 

ung, nydelig og smilende jente som Monika. Som Höjjer (2004, s.522) hevder, når noen 

stirrer direkte inn i kameraet, ser det ut som de ser rett på publikum, for å påminne dem sin 

uskyld og sårbarhet.     

5.2 Oppsummering  
	
Dette kapitelet har demonstrert hvordan Åsted Norges visuelle drapsfortellinger har en 

underholdende funksjon. De visuelle fortellingene er blant annet underholdende fordi 

publikum får være hobbydetektiver og ta del i narrativet. Ved hjelp av levende bilder og 

autentiske skildringer blir man kjent med de forskjellige karakterene og omstendighetene i 

fortellingene, som dermed gir større rom for identifisering. Spenningen i Åsted Norges trigges 

blant annet ved å få eksklusive videoklipp av potensielle drapspersoner og å se hvordan 

stiliserte etterforskere jakter på dem. Åsted Norge underholder særlig ved å gjengi grusomme 

drap som er utført på uskyldige ofre. Fantasi, som for øvrig er en viktig faktor for alle 

funksjonene er kanskje spesielt vesentlig for underholdning. Som nevnt innledningsvis, kan 

fantasien gi rom for slags skrekk og gru.    	
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6. Informasjon 

I forrige kapittel så vi hvordan flere momenter ved de visuelle drapsfortellingene fra Åsted 

Norge kunne bidra til å underholde. I dette kapittelet derimot, vil det argumenteres for at en 

vesentlig del av det Åsted Norges narrativer gjør, består av å overgi informasjon eller 

presentere innhold av en informativ karakter. Narrativer og fortellinger brukes som et 

primærmiddel for å dele informasjon og erfaringer som dermed er en komfortabel og 

gjenkjennelig måte å motta og prosessere informasjon (Hinyard og Kreuter, 2007, s.778).     

 

De visuelle drapsfortellingene tilbyr en rik mengde informasjon fra ulike stemmer og 

perspektiver, der for eksempel politiet er et perspektiv, mens pårørende er et annet. På samme 

tid er informasjonsfunksjonen noen ganger tvetydig og den funksjonen som kommer mest i 

konflikt med de andre funksjonene ettersom informasjon både kan innebære underholdning, 

moral og lindring. Derfor er det fokus på momenter i fortellingene som er mest mulig 

informative og har resultert i at den informative funksjonen særlig bærer preg av ekspert 

stemmene. Ettersom Åsted Norge har til hensikt å løse kriminalgåter med hjelp av sine seere, 

er det dermed naturlig at publikum må ha et visst innsyn i sakene og om kriminalitets relaterte 

problemstillinger. Derfor er det forsvarlig å hevde at den informative funksjonen er helt 

fundamental for Åsted Norge. På samme tid er mennesker avhengig av media for å 

tilfredsstille informasjonsbehov, der et eksempel er basert på behovet for å forstå sin sosiale 

verden. Et annet kommer av at man vil handle meningsfullt og effektivt i den verden. Jo større 

behovet er ved slike tilfeller, jo mer sannsynlig er det at informasjonen vi får endrer 

forskjellige former for publikums kognisjoner, følelser og oppførsel (Ball-Rokeach og 

DeFleur, 1976).	Det påfølgende kapittelet vil innledes med informasjon fra kontroll apparatet, 

etterfulgt av ofre og pårørende, og til slutt redegjøre for informasjon om tips.  

6.1.1 kontrollapparatet informerer		
	
Et viktig aspekt ved den informative funksjonen i drapsnarrativene i Åsted Norge er å 

reflektere over hvilke stemmer som informerer og hvilken effekt det kan ha. Som nevnt 

innledningsvis får vi informasjon fra en rekke hold, men Åsted Norge preges særlig av 

ekspertenes informasjon, nettopp fordi de er der med formålet om å hjelpe seerne med en 

bredere forståelse. Allerede innledningsvis får de tre sin ekspertstatus, slik som 
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programlederen eksplisitt introduserer de her, men som også gjentas flere ganger gjennom 

programmene;  

   
Programleder: Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på jakten og tipsene vi får inn under sendingen. For å 

hjelpe oss med å forklare og forstå har vi samlet landets fremste eksperter. 

 

Programlederen skal altså passe på å oppdatere oss, mens ekspertene tar seg av de kloke 

innsiktene. Disse menneskene så vel som politiet og øvrige autoritære karakterer i 

fortellingene er også det som kalles ”elitepersoner”, som vil si individer som er spesialister og 

har stillinger med betydelig autoritet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 52). Poenget her, er at det 

dermed er et tydelig asymmetrisk forhold mellom elitepersonene i Åsted Norge og publikum, 

der den informative funksjonen av den grunn kan bli mer forførende for seerne. Det vil si at 

den informasjonen som uttales fra ekspertene og politiet kan få en viss forrang for lytterne 

fremfor informasjon fra andre steder, rett og slett fordi ”de vet best”. Det er viktig å merke 

seg at asymmetriske forbindelser karakteriseres av gjensidig anerkjennelse og likeverd, men 

skiller seg altså ut fra et symmetrisk forhold ved at partene ikke er fortrolige og ikke har den 

samme kompetansen, eksempelvis slik som i forholdet mellom leger og pasienter (Thornquist, 

1996). Som mennesker er vi både avhengig og stoler på slike eksperter konstant (Gross og 

Mnookin, 2003), i tillegg til at det skapes en forventning om at de skal gi oss informasjon. Et 

annet viktig poeng ved dette er at mektige institusjoner slik som politiet produserer 

rutinemessig en betydelig andel informasjon som er verdt å rapportere om og er derfor 

ekstremt brukbart for journalister (Greer, 2013). Ettersom disse ekspertene brukes i 

programmet så vel som at programmet er laget i samarbeid med politiet ser det ut til at de 

benytter seg av hva Hall mfl., (1978, s.59) kaller ”privilegert tilgang” i media. Det vil si at 

man vanligvis anser det lettere å ha deres versjon av hendelsene publisert. Denne ”privilegerte 

tilgangen” blir da forsterket ved troverdighet og kulturelt autoritet, fordi ekspert statusen er 

assosiert med offisielle byråer i kriminalitetssammenheng (Ericson, Baranek og Chan, 1989, 

s.123). På den måten har muligens journalistene en ide om at de er autonome, men i praksis er 

de begrenset til å reprodusere ”elite” ideer fra de dominante kildene de stoler på som derimot 

bidrar til å konstruere dette til ”alles” ideer (Greer, 2010). 
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I hver episode som ble analysert kommenterer ekspertpanelet i de forskjellige sakene i 

etterkant av reportasjene. Som man kan se på bildet ovenfor, er de tre ekspertene i studio, 

sammen med programlederen på høyre side. Ekspertene samt programlederen utmerker seg 

ved at de alle er veldig pent og formelt kledd, der herrene har dress og kvinnen er iført et pent 

sort antrekk, hvilket de har i hvert program. De fremtrer som seriøse, selvsikre og 

innsiktsfulle. Det er kun belysning på den lille firkanten hvor ekspertene og programlederes 

står, mens resten av studio er mørklagt. Programlederen stiller diverse spørsmål og ekspertene 

svarer med et godt ordforråd uten et synlig manus. Settingen er alvorspreget og kameraet 

fokuserer kun på den som har ordet. En annen viktig ting som forsterker den informative 

funksjonen er hvordan ekspertene i studio står bak et panel. Dette kan blant annet knyttes 

kulturelt til hvordan vi er vant til at lærere står foran sine elever med formål om å undervise. 

Eller slik dommere står foran en rettsal, med makten til å ta dømmende avgjørelser.  

  

Narrativens rolle innenfor den offentlige sfære har framsatt betraktelig interesse i hvordan 

historiefortelling blir brukt til å informere og overtale (Berning, 2011). Det sies at et viktig 

karaktertrekk ved narrativer er at de er overtalende i seg selv (Dahlstrom, 2014). Narrativens 

makt kommer fra overtalelse og blir oppnådd ved fortellerens evne til å overbringe 

interessante og overbevisende fortellinger i tillegg til hans/hennes kreativitet og troverdighet. 

I følge Aristoteles er de tre modusene av prinsippene til ethos, pathos og logos en unngåelig 

del av overbevisning til suksessfull fortelling (Alberski, 2012). Dermed er informasjonen vi 

mottar fra Åsted Norge overtalende, nettopp fordi fortellingene er interessante, alvorspregede 

og virkelige. Dessuten forsterkes overbevisningen særlig av ekspert statusen; 

  
Programleder: Hva er grunnen til at verken du eller politiet på tjue år har klart å løse dette drapet? 
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Asbjørn: Nei, det er to hovedgrunner, synes jeg da. Og det er jo, det ene er det at hun ble liggende i 11 dager før 

hun ble funnet. Og, for det andre så er det den store folkemengden som var i Geiranger. (Ehh) selv om det er, 20 

år høres jo ut til å være både langt ut og ikke, men du kan si at i 1996 så var det ikke så enkelt å etterforske saker 

som det er per i dag. (Eh), Blant annet det der med mobiltelefon. I dag vil alle med mobiltelefon bli registrert på 

det stedet de er. Du kan si det at (ehh) at de 7-8000 som var der, vi har ingen garanti for at vi har greid å 

registrere alle de. 

	

Asbjørn starter med å understreke at hans mening er subjektiv. Hadde programlederen spurt 

noen andre, kunne kanskje forklaringen vært annerledes. Men bygd på fornuft, ekspertens 

lange erfaring og ikke minst autoritet, blir forklaringen hans plausibel, troverdig og 

overbevisende, der motargumenter for folk uten pålitelig fagbakgrunn blir vanskelige å finne.    

	
Reporter: Politiet har snudd hver stein i etterforskninga, men gjerningspersonen er fortsatt på frifot. 

 

 Til tross for at sakene som presenteres i Åsted Norge er uløste saker, fremheves politiets 

arbeid og hvordan de står på, jobber hardt og gjør alt de kan i drapsetterforskninger, slik det 

fremkommer ovenfor. Faktisk poengteres det i samtlige av narrativene at politiet mangler   

”bare den siste lille brikken” så vel som informasjon om ulike spor de har i sakene, hva de har 

gjort, og utstrakte positive bemerkninger om politiets arbeid. Det kan virke som at denne 

informasjonen er vesentlig for at publikum ikke skal bli kritiske til politiet, men snarere få 

empati og forstå hvordan drapsetterforskning kan by på en rekke vanskeligheter. Ved 

utveksling av fortellinger kan man holde seg oppdatert på pågående konflikter, allianser og 

makt relasjoner (Shuman,1986). I dette tilfellet, konflikten som oppstår ved at det i 

utgangspunktet er vårt kontrollapparat som skal sørge for at drapssaker blir løst. Ved å 

utveksle fortellinger kan man også lage fornuft av viktige hendelser, aktører og erfaringer, 

som gjør det enklere å bestemme hvem man skal unngå, stole på eller ta parti med. Ved å 

mate publikum med positive bemerkelser om politiet, i tillegg til en rekke rettferdiggjørelser 

om hvorfor disse sakene ikke har blitt løst, er det i følge Åsted Norge åpenbart politiet vi bør 

stole på.   
  
Felles for alle fortellingene er at det stort sett handler om eldre saker, alt fra 3 til 24 år tilbake 

i tid. I fortellingen om drapet på Trude informerer blant annet John Christian om 

foreldelsesfristen, utvikling og hvordan det er å etterforske eldre saker;  
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Programleder: John Christian, om 5 år kunne det vært slik at gjerningsmannen gikk fri, men i fjor ble altså 

foreldelsesfristen fjernet. Er det ikke slik at beviser blir svekket over tid? Og behovet for å straffe en 

gjerningsperson blir mindre jo lengre tid det går? 

John Christian: Det er hovedgrunnen for at vi har foreldelse i norsk strafferett. Men når det gjelder spørsmålet 

om drap, så vedtok stortinget, det var vel enstemmig, det at man ønsket å fjerne denne regelen. Man så på drap 

som så alvorlig at det skal forfølges uansett. Og det er også litt i erkjennelsen av at vi er i en utvikling når det 

gjelder å se på gamle bevis. Vi får ny teknologi. DNA fantes ikke ved drap som i dag er foreldet. Mens ting kan 

skje fortløpende, plutselig finner man en ny metode og får en drapsmann eller man får en tilståelse. Og da er 

altså tanken at det er en mer rettferdig for å si det sånn, at man får en reaksjon og straff, selv om det er gått svært 

lang tid.  Men det er klart at å si, regne med en aktiv etterforskning fra politiet etter 25 år, det skal nok litt til, 

men de legger den i hvert fall aldri bort. 

Programlederen er åpenbart ute etter informasjon. Som vi ser var det ikke lenge siden behovet 

for å straffe en gjerningsperson ble mindre jo mer tiden gikk. Dermed er heller ikke svaret 

John Christian gir nødvendigvis like selvfølgelig for alle. Samtidig blir spørsmålet om 

behovet for straff, vil avta med tid rett og slett provoserende. Ettersom Åsted Norge med 

programlederen i bresjen, dokumenterer andre menneskers grusomme tragedier, der det 

understrekes at jo lengere gjerningspersonene går fri, jo mer smertefullt blir det å leve med. 

Ut i fra John Christians informasjon, kan man likevel forstå at bevis blir svekket over tid, 

samtidig som teknologi er i utvikling som kan bidra til en viss optimisme for eldre saker, i 

tillegg til at det skal være mer rettferdig. Likevel, kan man ikke regne med en like aktiv 

etterforskning som i initialfasen, nettopp fordi vi lærer at tid er en av etterforskningens største 

utfordringer.   

 Narrativer representerer poetiske utdypninger av fortellende materiale, som har som mål å 

formidle fakta som erfaring, og ikke fakta som informasjon (Benjamin, 1969). Det er nettopp 

det som er tilfellet med den informative funksjonen i fortellingene i Åsted Norge. De faktaene 

vi får blir formidlet gjennom fortellingenes handlinger og tilskueren kan lage fornuft av 

informasjonen ved å knytte det til erfaringer fremfor ren og tørr fakta. I et av drapsnarrativene 

er det en gjerningsperson som har tilstått drapet, og mange kan dermed tenke at saken er løst. 

Likevel kan ikke personen dømmes, nettopp fordi bevisene mot ham ikke holder mål og 

tilståelsen ikke kan underbygges i en rettsak. Dette forklarer den ene eksperten slik;  

John Christian: En tilståelse alene er ikke verdt papiret den er skrevet på. (Eh) Fordi at loven vår sikrer at en 

tilståelse må underbygges av såkalte ytterligere argumentasjon, ytterligere bevis, for at den skal kunne brukes. 
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I dette narrativet kan vi knytte informasjonen til en bestemt person. Det er en 60 år gammel 

mann som har erkjent drapet, men selv om han har tilstått, holder ikke det i seg selv for å 

kunne dømmes etter loven. Vi kan så knytte denne informasjonen til en erfaring, til en person, 

som har variasjoner i forklaringen sin og som sliter med å huske. I tillegg til at han har slitt 

med rus i lange perioder, som igjen gjør det lettere å forstå at han ikke kan huske hvor han 

begravde liket. Dermed gir altså informasjonen mer fornuft og mening, det blir forståelig at 

han ikke bare kan dømmes. Videre forteller faktisk alle de tre ekspertene et narrativ for å 

demonstrere poenget med hvorfor en tilståelse alene ikke holder mål i en tiltale eller 

straffesak, der eksempelvis Hanne Kristin forteller; 

 
Hanne Kristin: Ja, det er et drapsmysterium fra femtitallet. (Eh), Hvor en mann ved navn Sigurd Hollekim da 

påstår, (eh), erkjenner at han har drept, (ehh) drept en kvinne, en kvinne som jobbet som frisør og som leide rom 

på gården der han og kona bodde. Det var flere år senere han tilstår dette drapet. (Ehh), Han mener motivet er at 

han skyldte henne penger, som han da ikke greide å betale. Og valgte da å drepe henne og brenne henne. 

Forsvareren Alf Nordhus gikk da mot sin klient i retten og påstod han frifunnet og viste til at klienten hadde stort 

behov for å påta seg alt ansvar for alt som skjer. Og mener at dette er en personlighet som retten ikke kan feste 

tillit til. Og han blir frifunnet og takket sin forsvarer for det. Det er jo mange grunner til at personer velger å 

komme med en uriktig tilståelse. Det kan være at man opplever å være under press. Det kan være at man ønsker 

å beskytte noen man er glad i. Kanskje man har mistanke til noen og ønsker selv å beskytte og heller påta seg 

skylden. Det kan i verste fall være at man har fått et falskt minne, etter et avhør som ikke er gjennomført på en 

god måte. Sånn at vi kan altså ikke legge vesentlig vekt på en tilståelse. Vi trenger primært et åsted og den 

drepte.	
 

Ved hjelp av dette svært korte narrativet formidles faktisk ganske mye informasjon, men 

riktignok på en mer levende og interessant måte, som dermed gjør informasjonen mer 

mottagelig og håndterbar. I tillegg inneholder narrativer mer enn bare nakne hendelser. De 

inneholder variasjoner av effekter som blant annet indikerer tid, sted, egenskaper ved 

karakterer og kontekster. Disse indikatorene avanserer ikke handlingen, men gir informasjon 

som er helt essensiell for å tolke selve hendelsen (Barthes, 2004).    
    
I flere av fortellingene har politiet mistenkte og selv siktede personer, men igjen er mangel på 

bevis en utfordring, særlig når det gjelder de mistenkte. I et av narrativene har de siktet en 

person fordi de har DNA bevis mot han, men problemet er at han har stukket av til et annet 

land og har dermed klart å holde seg unna politiet i 12 år. Programlederen spør derfor om man 

ikke bare kan ta for seg litt telefonavlytting for å finne han, men John Christian informerer 

dermed om at;  
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John Christian: Det er ikke lov etter norsk lov. Et politiutvalg for 20 år siden ønsket å innføre en slik ordning, 

men da stortinget behandlet det sa de enstemmig nei. De sa det var et inngrep mot personvernet å avlytte 

uskyldige personer fordi de som kanskje kunne bli ringt opp av en person politiet etterlyste. Så den metoden kan 

man ikke bruke. (Eh), Men det er ikke noe i veien for at politiet innhenter samtaleutskrifter, hvis det er et 

nummer fra utlandet som har ringt opp en person flere ganger over lang tid, så kan det være et interessant 

nummer å jobbe med. Så man har mange muligheter, (eh), men assa ikke telefonavlytting, det er et for sterkt 

inngrep. 

  

I dette tilfellet er det igjen helt opplagt at programlederen er ute etter informasjon. Det 

fremtrer nesten til teatralsk fordi han mest sannsynlig vet at det ikke er lov, ettersom det har 

gått så lang tid som 12 år. Politiet har etter all sannsynlighet prøvd de metodene som kan  

prøves. Hvilket også beviser at Åsted Norge ofte har til formål å overgi informasjon til sine 

seere. En annen utfordring ved mistenkte personer er at det raskt kan oppstå spekulasjoner, 

både blant befolkningen, men også blant politiet. I fortellingen om drapet på Marit for 

eksempel, der over 1000 personer har vært inne til avhør, var det blant annet flere personer 

uavhengig av hverandre som erkjente drapet. Interessant nok antar derfor den ene 

politikvinnen i saken at de har snakket med drapspersonen. Men som Asbjørn forklarer, er 

ikke det fakta man kan forholde seg til i en etterforskning;  

 
Asbjørn: Nei det som har veldig lett for å skje i et lite lokalsamfunn, når dem sitter med et uoppklart drap, og 

drap på en person som alle kjente , og dem ikke har fasiten så er det veldig lett for at det blir spekulasjoner. Det 

blir rykter. Det blir snakket. Også, det der kommer også politiet for øre til slutt. Men det der er sånne 

opplysninger politiet ikke kan forholde seg til. Politiet må jo få konkrete opplysninger, få en skriftlig forklaring 

fra dem som snakker om de tinga der, før de kan gjøre noe med det. Så oppfordringen er jo den, at nå må de ta 

tak i den gamle saken og ta kontakt med politiet hvis de har opplysninger. 

 

Med tanke på politikvinnens spekulasjoner, tolkes Asbjørns informasjon som en irettesettelse, 

i tillegg til at hans forklaring får forrang med tanke på hans ekspertstatus. Som vi nå har sett, 

snakker fakta sjelden for seg selv, og aldri i isolasjon (Gabriel, 2004). Det er nettopp 

narrativer og fortellinger som tillater oss å lage fornuft av dem og å identifisere deres 

viktighet. Vi får for eksempel mye juridisk informasjon og ved å plassere det juridiske i en 

kontekst hvor vi kan knytte personer og hendelser sammen, gir informasjonen mye mer 

fornuft.  
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Den informative funksjonen bærer også preg av ”uformell læring”. Dog definisjonen er 

omstridt, hevder Marsick og Watkins  (2001) at uformell læring tar sted hvor enn mennesker 

har behov, motivasjon og mulighet for læring og at det vanligvis er intensjonelt men ikke 

veldig strukturert. Uformell læring kan også bli tatt for gitt, være taktisk eller ubevisst. 

Likevel kan passerende informasjon bli utforsket og dermed blir informasjonen brukt 

intensjonelt. Som publikum både trenger og ønsker man informasjon, der Åsted Norge blir en 

arena for uformell læring, med kunnskapsrike ”lærere”. Som publikum ser man ikke 

nødvendigvis på Åsted Norge med hensikten om å lære noe, men gjør det likevel takket være 

interessante fortellinger, som gjør at man ønsker og får behov for informasjonen som blir 

formidlet.  

6.1.2 Pårørende, ofre og følelser informerer   
	
	
Selv om de pårørende i all hovedsak trigger vår følelsesmessige og moralske bevissthet (se 

kapittel 5 og 7), får vi likevel mye informative innsikter i tillegg. Narrativer som innebærer 

informativ materiale har en rekke plausible fordeler i forhold til mer tradisjonelle fakta 

baserte tilnærminger. En ting er for eksempel at språket er mer hverdagslig og er lettere og 

relatere seg til (Hunter, 1991). En annen ting er årsak og effekt strukturen som utfolder seg 

ettersom fortellingen går fremover (Green, 2006). I fortellingen om 8 år gamle Monika, har 

ikke bare moren mistet barnet sitt, men hun ble også utsatt for alvorlig politisvikt. Politiet  

forsøkte å overbevise moren om at datteren hadde tatt sitt eget liv, til tross for at hun flere 

ganger hevdet datteren var blitt drept. Til Åsted Norge forteller moren at;  

    
Kristina: Det vil aldri være slik det var før og mitt liv kommer aldri til å bli normalt. Det er rett og slett ikke 

mulig. 

 

I tillegg lener stilen seg mot å skape en mer empatisk tilnærming. Selv om fakta helt klart er 

essensielt i et program om kriminalitet, er likevel faktabaserte ressurser (det som ikke er 

fortellinger eller del av en fortelling) svakere i form av at de ikke tar for seg følelsesmessig 

eller motivasjons påvirkninger slik som i sitatet ovenfor. Et narrativt basert format er etter 

definisjon deskriptiv som dermed inviterer tilhøreren til å delta i en annen verden der 

fantasien deres tillater de å se, føle og høre hvordan det er, slik som beskrevet ovenfor. Eller 

slik som en av ofrene beskriver sin opplevelse av brannen i Urtegata;   
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Siv Anita: Og da ser jeg at hele trappa er i full fyr. Så man blir litt desorientert. Også krabber jeg mot, og 

kommer meg ut, i branntrappa. Og da kastet jeg meg ned første trapp, ned til tredje etasje. Jeg kan ikke gå, jeg 

klarte ikke reise meg igjen. (Ehh), Og da blir jeg jo fly forbanna. For da kjenner jeg at nå, nå er det slutt. ”Nå tror 

jeg faktisk at jeg dør.” 

 
 
Narrative budskap slik som ovenfor, utløser større emosjonelle responser fra publikum enn 

informativ budskap (McQueen mfl., 2011). Disse emosjonelle responsene tillater å forbedre 

informasjonsprosesseringen. Traumatiske opplevelser, møter med drap og kriminalitet er 

heldigvis fremmed for de aller fleste. Men gjennom den rike konteksten av menneskelig 

handling, intensjon og erfaringer, tilbyr narrativer et vindu til en ukjent verden, som tillater 

for en glattere overgang fra den ukjente situasjonen til en mer kjent situasjon (Witherell og 

Noddings, 1991). Dermed kan narrativene fra Åsted Norge også gi informasjon om hvordan 

det faktisk er å være pårørende. De kan også hjelpe tilhørere å forstå urettferdigheten og 

uvissheten de kjenner på.  

	
Reporter: I 15 år har Bente levd i usikkerhet om hvem det var som drepte moren. Nå håper hun på en 

avslutning. 

Bente: Blir aldri ferdig sånn, men vi blir jo ferdig med den oppklaringen, den grublingen og (ehh), urolige livet 

man lever egentlig. Så vær så snill. Kom og fortell at det er du som har gjort det. 

 

Som man kan forstå, kommer nok aldri Bente over det faktum at moren hennes ble drept. Men 

med viten om at det faktisk er noen et eller annet sted der ute som er ansvarlig, skapes en 

forsterket urolighet og et ønske om en avslutning. Det at fortellingene er subjektive og 

strukturert på passende kulturelle måter gjør at det fortelleren sier blir ansett som berettiget av 

publikum (Shuman, 1986; Ochs & Capps, 1996). I tillegg er et viktig poeng at disse 

fortellingene er personlige som gjør innholdet mer virkelig, mer umiddelbart og åpenbart mer 

personlig, noe som igjen gjør oss mer mottakelige for informasjonen som kommer (Rossiter 

og Clark, 2007, s. 70). 

 6.1.3 Tips og vitner  
	
Ettersom det er mange utfordringer som oppstår under en etterforskningsprosess blir vi 

dermed opplyst om at publikum er en av de viktigste ressursene til politiet, særlig når 

etterforskningen har stoppet opp og kommet i en blindgate. Denne informasjonen 

understrekes ubegrenset i fortellingene og stemmer godt overens med politiforskning. Hvis 

ikke befolkningen hjelper og støtter politiet, blir politiets oppdrag svært krevende både i 
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forhold til ordenstjeneste og forebygging (Finstad, 2000). Det samme gjelder til etterforskning 

av lovovertredelser hvor politiet er avhengig av folket for å kunne avdekke lovbrudd. Dette er 

altså hele kjernen for programmet, personer etterlyses og programmet er totalt avhengig av at 

folk ringer inn og oppfordrer dermed publikum til å ringe inn med tips gjennomgående, slik 

som i fortellingen om det uaktsomme drapet;  

  
Programleder: Men folk må fortsette å ringe inn til politiet. For linjene for å ringe er åpne utover kvelden, og 

man kan også ringe politiet, selvfølgelig, i morgen. 

Politimann i studio: Eh ja, absolutt. Tips oss, vi trenger tips. Det er det vi løser veldig mange saker på, så det 

trenger vi. 

 

         
 

I det første bildet (bilde 1.) ser vi programlederen, tipsleder og en politistudent. Vi kan tydelig 

skille studenten og tipsleder ut i fra politiuniformen tipslederen har på seg. Disse sitter i 

direktestudio, mens en rekke andre politistudenter sitter i et bakrom. I hvert program 

henvender programlederen seg til tipsleder hvor han ber om oppdateringer fra sakene som er 

blitt tatt opp i tidligere episoder. Nok et eksempel på hvordan Åsted Norge har til intensjon å 

informere sine seere. Dette gjøres også i slutten av hver episode, det er enkelt og greit en form 

for statusoppdatering med informasjon. Det andre bildet, viser én av mange ganger i løpet av 

en og samme direktesending programlederen ber om hjelp fra publikum. Dette er gjerne i 

forbindelse med en spesifikk sak, slik at det han kan komme med spesifikke ting publikum 

skal se etter, eller hvorfor publikum bør hjelpe akkurat dét offeret eller lignende.  Som man 

ser, er telefonnummeret tydelig markert på skjermen, ved siden av den alvorspregede 

programlederen som poengterer politiets behov for hjelp. I tillegg får vi hele tiden informative 

innsikter om konseptet ”tips”. Som for eksempel hvor vesentlig tips er for politiet, hva små 

detaljer kan utgjøre mye for en etterforskning, så vel som bemerkelser om at det er politiet 
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som avgjør hva tipsene betyr og deres rang av viktighet. Først og fremst forklarer tipsleder i 

studio at;  

 
Politibetjent: Jeg håper vi kan løse mange saker i det programmet her. Da er vi jo helt avhengig av at folk ringer 

inn. Enten om det er store tips, små tips. (Eh), Uansett så vil vi ha Kent og andre politistudenter som sitter på 

bakrommet her nå og svarer på telefonene. Så blir det min jobb å vurdere og systematisere de tipsene som 

kommer inn. Også vil jeg sende de videre til de politidistriktene de sakene hører hjemme. Til de etterforskerne 

som sitter og håper at det er noen der ute, som ringer inn og kan hjelpe oss med å løse sakene. 

 

For at Åsted Norge skal kunne oppnå målet med å løse kriminalsaker trenger de publikums 

hjelp. Vi får samtidig informasjon om at det ikke er Åsted Norge redaksjonen som styrer 

tipsflommen, men først og fremst politistudenter og tips leder i studio, som deretter 

videresender tips til de forskjellige politidistriktene. Informasjonen er enkel og blir 

kommunisert på en ydmyk og optimistisk måte. Det å ringe politiet kan virke skremmende for 

mange og terskelen kan av og til være høy, som Hanne Kristin forklarer; 
  

Hanne Kristin: Ja, til dels. Ikke alle har det. (Eh), men noen tenker ”Det kan jo ikke stemme” og dette her ”er 

egentlig bare en bagatell”. Men det kan være en bagatell som dreier etterforskningen i riktig retning. Så igjen, 

det er ingenting som er for lite. Ring heller en gang for mye. Og overlat til politiet å vurdere hva som blir den 

brikken som faktisk bringer oss opp til en oppklaring. 

 

Som Hanne Kristin sier, kan det tenkes at en vesentlig del av publikum har en oppfatning om 

at de kun kan ringe politiet hvis de sitter på ”bra nok” informasjon. Mens realiteten er at den 

minste lille opplysning kan bidra i en etterforskning og at politiet heller ønsker for mye enn 

for lite informasjon. Med andre ord, er det bare å ringe og legge fra seg alt som heter terskel, 

hvilket det på mange måter tolkes som de ønsker å kommunisere som viktig informasjon. 

Som for eksempel det at de bruker fornavn på politistudentene som er i studio i hvert 

program, og fremtrer nærmest desperate etter tips, samtidig som det gjøres på en lun og 

betryggende måte.     
 

I et par av narrativene presenteres det bilder eller fantomtegninger av personer som er 

interessante for politiet. I tillegg kan vi få presentert ting eller objekter som for eksempel en 

bil eller et klesplagg politiet er interessert i å få vite mer om. I sammenheng med drap og 

drapsetterforskning kan det enkelt la seg gjøre å bedømme personer, eller fatte former for 

mistanke om noen kjører tilsvarende bil eller har en lik genser for eksempel. Dette kan også få 

fantasien til å løpe løpsk.  
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Disse bildene er veldig tvetydige. Det første bildet er en fantomtegning av en mann politiet er 

interessert i å komme i kontakt med. Denne mannen skal ha vært i kontakt med et vitne i 

nærheten av det siste kjente stedet drapsofferet Trude ble observert, men han er fortsatt ikke 

funnet. Før bildet blir presentert på skjermen forteller programlederen at ”Gry er et av 

politiets viktigste vitner. Hun kan ha snakket med drapsmannen”. I tillegg beskriver vitnet 

møtet med mannen;  

 
Gry: Det var jo ikke noe særlig folk der da. Og det var da det plutselig stod en person bak meg og spurte hva 

klokken var. ”Ti over fem” var det jeg sa til ham, ikke noe mer. 

Reporter: Skvatt du da eller? 

Gry: Ja, jeg gjorde jo det selv om jeg ikke hylte opp. Men jeg var veldig obs på at det var en fremmed jeg ikke 

hadde sett før. 

 

Etter vitnet har fortalt om møtet med mannen, vises fantomtegningen på skjermen. Ut i fra at 

programlederen allerede har nevnt at Gry ”kan ha vært i kontakt med drapsmannen” og 

hennes noe skremmende møte med mannen, er det derfor enkelt å tro at vedkommende står 

bak ugjerningen. I etterkant av reportasjen og intervjuet med vitnet spør programlederen 

derfor;  

 
Programleder: Er det grunn til å tro at dette var Trudes drapsmann? 

Asbjørn: Ja, det er jo lett å tro det. I og med at vi ikke har greid å identifisere ham eller han har tatt kontakt med 

oss, så, så kan det jo være det at han prøver å holde seg borte. Men samtidig kan vi ikke se bort fra at det er en 
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utenlandsk statsborger som har (ehh) i lovlig sammenheng var og spurte Gry om hvor mye klokka var, og gikk i 

fra stedet og reiste fra Geiranger og aldri vært klar over at han har vært etterlyst i den settingen der. 

 

Til tross for at det bygges opp til en viss mystikk rundt denne mannen, informerer likevel 

Asbjørn om at det ikke kan utelukkes at mannen på fantomtegningen, den samme mannen 

som var i kontakt med vitnet kan være helt uskyldig. I tillegg til at resten av fortellingen gir 

oss logiske resonnementer, som for eksempel at det var langt flere tyske turister i Geiranger 

den dagen Trude ble borte enn fastboende, noe som dermed kan forklare hvorfor mannen ikke 

har meldt seg, hvis han er uskyldig. Det andre bilde er et skjermdump av en film fra en privat 

mobiltelefon. På samme måte som fantomtegningen skapes det en mystikk rundt denne 

personen, selv om det også i dette tilfellet heldigvis informeres om at personen er interessant 

som et vitne. Likevel er det vanskelig å løse tvetydigheten fordi man allerede ved 

introduksjonen av personene får følelsen av at det er noe mistenkelig ved de. Dessuten hevdes 

det at presentasjon av bilder øker påvirkning av informasjons vurderinger (Avadal og S.Wyer, 

Jr, 1998). Da er det kanskje for sent å informere om at de ikke nødvendigvis har noe med 

saken å gjøre. Denne tvetydigheten kommer nok også fra begrepet infotainment som har blitt 

nevnt tidligere. Det blir en slags uklarhet fordi programmet tviholder på spenning og mystikk, 

samtidig som de må være etisk forsvarlige og informere om at disse menneskene faktisk kan 

være uskyldige personer. For publikum derimot, er det ikke nødvendigvis like lett å løse 

tvetydigheten. Det må likevel understrekes at den ene eksperten informerer om dette ved flere 

anledninger, ikke i tilknytning til én spesifikk sak, men mer generelt;   

 
John Christian: Samtidig skal de som gir tipsene ikke ta en vurdering om vedkommende er skyldig eller ikke. 

Det gjør domstoler eller politiet i ettertid. Slik at et hvert tips inn kan være fornuftig. Også får man heller satse 

på at det kan sjekkes ut. Men altså ikke være redd for å ringe. Og ikke tenke at ”oi, det må være 

gjerningsmannen”. 

 

Her er John Christian ganske klar og direkte på det han sier. Til tross for mystikk og 

underholdningsmomenter, er det ikke opp til seeren å avgjøre skyldspørsmål. Likevel gjør 

denne tvetydigheten fortolkningen åpen. På den ene siden kan det være mange ivrige hobby 

detektiver der ute som ikke får med seg denne viktige informasjonen. Det kan være andre som 

kun synes sakene er grusomme og føler med de pårørende og trenger en syndebukk som 

Åsted Norge på sett og vis ”gir” seerne. Man kan også stille med et mer åpent sinn og ta 

informasjonen (som i eksempelet ovenfor) til etterretning. Poenget er at denne tvetydigheten 
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tillater for en rekke tolkninger, men som eksempelet viser, forsøker Åsted Norge å passe på å 

underrette sine seere for at slikt ikke skal skje.      

6.2 Oppsummering   
	
Som vi har sett i dette kapittelet er den informative funksjonen helt avgjørende for konseptet i 

Åsted Norge. Hvis seerne skal kunne bidra med tips, må Åsted Norge bidra med informasjon.  

Informasjonen er likevel relativ enkel og på ingen måte kompleks eller for mye. Hvis det blir 

for mye belærende drama, kan interessen fort dabbe av. Som anvist i dette kapittelet er 

narrativ informasjon mer levende i motsetning til ikke-narrativ informasjon, som er av en mer 

abstrakt art. Informasjonen som vist her, kan knyttes til fortellinger, til mennesker og 

erfaringer som gir mening . Ikke minst for å nevne hvordan narrativ informasjon presenteres 

på en enklere og mer interessant måte i motsetning til ren fakta som dermed gjør 

prosesseringen av informasjonen mer tilbøyelig (Epstein, 1994). Åsted Norges visuelle 

drapsnarrativer er ikke en tørr og kjedelig informasjonsformidling. Tvert i mot tilbys gripende 

formidling som samtidig tilfredsstiller et menneskelig behov for informasjon.  
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7. Moral 

Innenfor diskusjoner om voldelig underholdning er det mye spekulasjon om vår morbide 

nysgjerrighet og grunnleggende instinkter. Men i følge Goldstein (1999, s.274), kan 

interessen for voldelig underholdning ha mindre å gjøre med vår ”voldelige natur” og mer å 

gjøre med gammeldagse dyder om moral og rettferdighet. Den tredje funksjonen er nemlig 

moral, som viser hvordan Åsted Norge tar fatt på moralske spørsmål og diskusjoner. Noen 

ganger forekommer moralen tydelig, mens andre ganger er det ikke like entydig. Til en viss 

grad har de fleste en moralsk pekepinn på hva som er rett og galt som deretter veileder deres 

oppførsel. I tillegg har samfunnet overordnede enigheter om moralske prinsipper, rett, galt, 

normer og regler, til tross for at det eksisterer betraktelige uenigheter om hvordan disse 

prinsippene skal brukes i bestemte omstendigheter og kontekster. I dette kapittelet skal vi se 

hvordan fortellingene i Åsted Norge fungerer som en slags moralsk rettesnor for seerne sine. 

Først og fremst drøftes etableringen av umoralske karakterer som fortjener straff, til uskyldige 

ofre og ikke minst pårørende som erfarer urimelighet og urettferdighet. Til slutt diskuteres 

håp og forventninger de pårørende sitter igjen med, som igjen kan overføre håp og 

forventninger til de som ser og hører på. Det hevdes nemlig at medias dramatiserte 

kriminalitetsdekning har potensialet til å påkalle og utløse intense følelser som retter 

emosjonell og moralsk kraft inn i samfunnet (Cottle, 2005).  

7.1.1 ”umoral” 

 Det er et tydelig moralsk innhold i drapsfortellingene i Åsted Norge og moralen fremtrer som 

en svært viktig evaluering for hvorfor disse fortellingene er viktig å få frem til offentligheten 

(Labov, 1971). For å påminne leseren, er evalueringer momenter som fremtrer i fortellinger 

som klargjør hvorfor fortellingen har verdi. Verdien i alle fortellingene er deriblant vår 

betydelige moral. Dette kommer mest sannsynlig av at drap er en ulovlig handling i Norge 

(straffeloven, 2015, § 275), der det derfor er plausibelt å hevde at å begå drap blir ansett som 

en kraftig umoralsk handling.   

Gjerningspersonene i Åsted Norge blir derfor konstruert som umoralske karakterer. Åsted 

Norge kan bli sett på som det Rafter (2006) kaller ”moral plays” som handler om kampen 

mellom ondt og godt, mellom helter som står for moralsk autoritet og skurkene som utfordrer 

den autoriteten. Heltene i Åsted Norge er politiet, mens gjerningspersonene er skurkene. 
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Åsted Norge skaper en sosial konstruksjon og oppfatninger om hvordan ting burde være ved å 

lage en populistisk inndeling i ”oss” versus ”dem”. En ting er hvordan gjerningspersonene 

fremtrer som umoralske på bakgrunn av drapshandlingen de har begått i seg selv, men det at 

ingen har stått frem i ettertid forsterker også denne umoralen. I et av drapsnarrativene har en 

mann blitt påkjørt og drept rett ved sitt eget hjem. Etterforskningslederen i saken forteller om 

politiets teori:  

Etterforskningsleder: Vi tror at drapsmannen kjører denne veien (markert kart på skjermen) etter at han (eh) 

har kjørt på Halvor Sva. Og kjører da ut på E16, som går rett her nede. Hvor man da kan kjøre både i retning mot 

Kongsvinger og retning mot Oslo. Vi vet ingenting om hvorfor gjerningspersonen ikke stanset når han hadde 

kjørt på Halvor Sva. 

Handlingen i dette narrativet, så vel som de andre narrativene, fremstilles som totalt 

uforståelig. Den rette moralske handlingen eller ”børheten” og normen i dette tilfellet tilsier at 

gjerningspersonen skulle stoppet, personen kunne for eksempel forsikret seg om at alt gikk 

bra og kontaktet hjelp. Men tvert i mot får man smaken av en feig person som ikke tar ansvar. 

Likevel var drapet i det overnevnte eksempelet et uaktsomt drap, der en av ekspertene 

påpeker at dette mest sannsynlig ikke var en villet handling, og at personen trolig sliter med 

hendelsen. Likevel har det gått tre år der ingen har stått frem, hvilket fremheves i fortellingen;   

Svoger: Du kan stikke av i panikk, men her er det noen som bevisst skjuler seg, gjemmer seg. Det gjør at 

følelsen av å få vite hvem det er og få en forklaring på hendelses.. hele hendelsesforløpet da. Den blir bare 

sterkere og sterkere som tiden går. 

 

Bare det at en av de pårørende viser en viss ydmyk og reflektert oppfatning ovenfor 

gjerningspersonen gjør at handlingen blir mer uforståelig så vel som at man enklere 

fordømmer gjerningspersonen. I programmet generelt får vi vite minimalt om 

gjerningspersonene, nettopp fordi man vet veldig lite, i hvert fall ut i fra det som formidles til 

seerne. Interessant nok kan likevel en fortelling si veldig mye om en person nettopp ved å 

ikke si noe (Sandberg, 2015, s. 16). Det spede som derimot fortelles, er offerets uskyld, den 

grusomme drapshandlingen og hvilke forferdelige konsekvenser det har medført for de 

pårørende. Der resten av fortellingen om gjerningspersonen er opp til den fortolkende 

fantasien til den som ser og hører fortellingen (Frank, 2012).  

 
Programleder: Neste åsted er i Ørje, like ved grensa til Sverige. På bensinstasjonen som lå der, jobbet 76 år 

gamle Marit Ødegaard. Om kvelden søndag 22 Oktober i 2000, gikk hun de få meterne fra stasjonen til huset sitt.  
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Med seg hadde hun helgeomsetningen. På baksiden av huset var et vindu knust. Med et økseskaft ble 76 åringen 

slått ned og drept på kjøkkenet. Gjerningspersonen forsvant med 25.000 kroner. Noen vet hvem som drepte 

Marit. I kveld håper jeg at du ringer Åsted Norge. 

 

Når man hører fortellinger om personer som dreper er det lite sannsynlig at personen blir 

assosiert med positive konnotasjoner. Snarere blir gjerningspersonene konstruert som 

umoralske, ved at disse narrativene trekker symbolske grenser og bidrar til vår forståelse om 

hvem ”vi” er ved å tydeliggjøre hvem ”vi” ikke er, slik som ovenfor (Copes, Hochstetler og 

Williams, 2008). Offeret er så uskyldig som hun kan få blitt, en eldre arbeidskvinne, som selv 

Christie (1968) bruker som eksempel på idealofferet. Mens gjerningspersonen brutalt drepte 

denne hjelpeløse eldre kvinnen mot den slante gevinsten på 25.000 kr. Medias former og 

representeringer (slik som fortellingene i Åsted Norge) blir dermed et slags hjelpemiddel i 

kreasjonen av avvikende identiteter og den påfølgende stigmatiseringen og demoniseringen av 

hele grupper og individer (Greer, 2004). Interessant nok fylles hullene i fortellingen dersom 

det er politiet som har handlet umoralsk. Et godt eksempel er fortellingen som handler om en 

politiskandale der et drap på en åtte år gammel jente ble henlagt som et selvdrap. For det 

første, beklager politilederen seg gjennom programlederens stemme på direkten, for det andre 

forsvarer den ene eksperten politiet ved å si;     
 

Hanne Kristin: Jeg har aller først lyst til å si, etter å ha jobbet 25 år i politiet, at norsk politi nyter velfortjent en 

høy tillit i befolkningen. Det må vi ikke glemme. Vi må ikke sette likhetstegn her med hele norsk politi. Men det 

er klart at her har det vært en feil i etterforskningen som etter hvert har avslørt en ukultur på ledelse. En ukultur 

hvor noen, ikke alle, (ehh), setter egeninteresser foran samfunnsoppdraget. Og skal vi fortsette å ha et politi med 

høy tillit, så må det legges i stand et utdanningsløp som ikke bare fokuserer på ledelse, men også lederskapet, 

både for sittende ledere og fremtidige ledere. Slik at forståelsen for det totale arbeidet blir total. 

 Ved at gjerningspersonene ikke får en stemme eller noe form for forklaringsrom slik som 

politiet får ovenfor, blir dermed den representerte virkeligheten av kriminelle og kriminalitet 

nesten fullstendig produsert ut i fra definisjonene og perspektivene fra Åsted Norge. Jeg 

antyder ikke nødvendigvis kun til gjerningspersonens mulighet til å beklage og forklare seg, 

noe som innlysende nok ikke ville vært mulig her. Snarere hvordan kriminologi, psykologi, 

vitenskap og forskning om det komplekse fenomenet kriminalitet og ikke minst drap er totalt 

fraværende. Dette ligner litt på det Grant (1992) betegner som ”decontextualized” (s.58) 

fremstillinger av kriminalitet. Dette beskriver hun som fremstillinger som later som at 

kriminalitet ikke er menneskeskapt for å beskytte et sett av sosiale forhold. Disse 

fremstillingene er forenklede og fremtrer som at kriminalitetens årsaker og definisjoner er 
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innlysende, at kriminelle er lett gjenkjennelige og at straffen de fortjener er åpenbar. Dermed 

hevder jeg at Åsted Norge gir oss forenklede fortellinger om de moralske mot de umoralske, 

fordi, til tross for at disse menneskene har gjort umoralske handlinger, er det så og si den 

eneste innsikten om disse individene vi får.    

 

  ”Bilder sier mer enn tusen ord” er det noe som heter, og av og til kan nok det også stemme, 

men ikke i dette tilfellet. Hvis man betrakter dette bildet i isolasjon fra Åsted Norges 

fortellinger ser vi en helt alminnelig mann. Vi ser at han ikke er etnisk norsk og at han er 

relativt ung. Mannen har en god hårmanke, brune øyne og han har skjegg og bart. Vi kan se at 

bildet er i svarthvitt og at mannen har en relativ nøytral mine. Verbalt derimot, får vi en 

fortelling om en asylsøker som har kvalt en uskyldig funksjonshemmet kvinne til døde. 

Svarthvitt bildet blir raskt kjøligere da vi får vite at DNA på åstedet beviser at han gjorde det, 

problemet er at personen har vært på rømmen i 12 år. Med kun den informasjonen er 

sannsynligheten stor for at inntrykket og bildet av mannen drastisk vil endre seg. Særlig nå, 

hvor vi lever i et klima og i en kultur med en forhøyet sensibilitet ovenfor risiko mot 

terrorangrep og problematikken rundt immigrering, asyl, kriminalitet og en større sosial 

tilbakegang som er alt for enkelt knyttet til den stigmatiserende og ekskluderende polemikk 

og den offentlige fantasi (Greer, 2004).   

 

7.1.2 ”Rettferdighet og medmenneskelighet”  
 

I forhold til moral er det også viktig å trekke frem rettferdighet. Rettferdighet og 

urettferdighet er svært omstridte begreper, men for dette prosjektet forstås rettferdighet som 
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den rette og riktige behandlingen av mennesker. Drap i Norge er som nevnt ulovlig 

(straffeloven, 2009,  § 275) og blir du funnet skyldig i drap kreves straffeforfølgelse. Dermed 

kan rettferdighet også tolkes som ”et onde for et onde”, hvilket betyr at alle får som de 

fortjener. Foruten om dette, er de aller fleste godt kjent med rett og galt, som vi blant annet 

har fått innprentet helt fra barndommen, gjennom Norgeskulturens eventyr og 

kardemommebylov. På den måten fremkommer tydelige urettferdige drapshandlinger i Åsted 

Norges fortellinger, der det eneste rette er å stille de skyldige til ansvar. Med tanke på at 

alvorlig kriminalitet muligens er noe av det som opprettholder størst moralsk vekt hos 

offentligheten, kan dermed disse fortellingene bidra til å fremme rettferdighetsfølelsen i oss. 

Hvis det hadde handlet om andre lovbrudd, som for eksempel råkjøring, ville kanskje ikke 

denne rettferdighetsfølelsen vært like fremtredende. Likevel må man huske på at tv-

programmet i seg selv ikke kan straffe noen, som benevnes i flere av fortellingene, slik som 

John Christian understreker her:  

 
John Christian: Men én ting er viktig i et program som dette: Ingen er dømt før bevisene er presentert for en 

domstol. 

 

Poenget til John Christian, er at selv om Åsted Norge etterlyser personer, eller ting som kan 

knyttes til personer, betyr ikke dette nødvendigvis at personene er skyldige. Det er opp til en 

domstol å avgjøre spørsmålet om skyld, nettopp fordi det skal være rettferdig etter loven. Sett 

bort i fra det rent formelle skapes uansett rettferdighetsfølelsen gjennom fortellingene ved 

hjelp av voldelige og brutale gjerninger, synlige ofre og pårørende, usynlige 

gjerningspersoner og påberopelsen av moral.   

 

 
 

Et annet viktig aspekt ved den moralske funksjonen i Åsted Norge er medmenneskelighet. Det 

finnes antageligvis mange måter å beskrive et medmenneske, men Nussbaum (2001, s.301) 
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definerer ”compassion” som en vond følelse som blir forårsaket ved bevisstgjøring på andres 

ufortjente lidelse. Medfølelse er en kompleks emosjon som inkluderer kognitive oppfatninger 

om at sorgen til den som lider er seriøs og at det lidende individet ikke fortjener den smerten 

(s.306). I denne sammenheng må det nevnes at et fundamentalt aspekt ved fortellinger er 

følelser og dermed kognitive aspekter som fortellinger fremkaller i publikum (Lugmayr, 

Hlavacs og Montero, 2016). Først og fremst er det drapsofrene som på urettferdig vis har blitt 

fratatt livet, men det er ikke de som sitter igjen, det er de pårørende. De pårørende har en 

sentral rolle i Åsted Norge og har også blitt konstruert til ofre i sin egen rett. Ovenfor er et 

typisk bilde av programlederen når han forteller om sakene. Som man ser har han et blikk og 

uttrykk mange kjenner igjen. Det er et blikk som viser tristbetonte følelser, som en slags 

reaktiv bekreftelse på at man forstår at noe er trist. Her snakker programlederen om drapet på 

Trude og om moren hennes som aldri har fått et ordentlig svar på hva som egentlig skjedde. 

Som leder av programmet, er det omtrent som han forsøker å være et godt eksempel og 

oppfordrer tilskuere til medfølelse for ofrene og de etterlatte. Videre får publikum servert 

sterke møter med pårørende og deres erfaringer og tunge sorg. Disse bærer preg av dype, 

emosjonelle, sårbare og personlige beretninger, i tillegg til harmoniske beskrivelser av de som 

på urettferdig vis har blitt fratatt livet. Det virker som at hovedmålet med å få frem de 

pårørendes fortellinger nettopp er for å vekke medfølelse og trigge noe emosjonelt i seeren, 

som underbygger til den helhetlige moralen i drapsfortellingene. Peelo (2006, s.165) kaller 

fenomenet for ”mediated witness”, som er en virtuell opplevelse hvor detaljer om drap blir 

kommunisert på en måte som engasjerer oss personlig og emosjonelt. Ved å bevitne slik 

dramatikk, blir vi bedt om å fokusere oppmerksomheten og emosjonelt tilpasse oss med 

ofrene. Moren til Richard som på det tidspunktet befant seg på ferie utenlands forteller om da 

hun fikk en telefon fra Norge med en beskjed alle mødre frykter:  

 
Mor: Da hylte jeg. Jeg løp hylende gjennom gatene på Madeira. Og i resepsjonen lurte personalet på om det var 

noe galt. Da sa jeg: ”nei nei nei, jeg vet ikke. Får ikke tak i han.” Jeg føler liksom at det snører seg mer og mer. 

Han hadde vel gått ut i gangen, for det var der de fant ham. I trappegangen, og det var den som stod i full fyr. 

(Gråter) Han ble gravlagt i romjula. 

 

Samtidig som moren forteller kan man se at hun er svært preget emosjonelt, hun har røde og 

blanke øyne. Imens hun forteller føres kamera til et bilde av sønnen da han var barn, deretter 

vises et tent lys hvor det står ”tenker på deg”, etterfulgt av et bilde av sønnen i eldre alder. 
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Konstruerte kriminalitets narrativer som blant annet innebærer detaljer om ofre, deres familier 

og sosiale kontekster provoserer frem emosjonell respons ved å engasjere tilhørere til å 

relatere hendelsene til sin egen erfaring (Katz, 1987, s.68). Derfor er et annet vesentlig aspekt 

innenfor den moraliserende funksjonen og særlig medmenneskelighet, identifisering og 

personifisering. Det er sannsynligvis flere årsaker til Åsted Norge anvender personifisering. 

Blant annet tillater personifisering tilhøreren en større grad av identifisering og en større grad 

av empati (Cohen, 2001, s. 251). I den forstand er det viktig å påpeke at identifisering ikke er 

begrenset. Det er nemlig en rekke ting man kan identifisere seg med i fortellinger, som for 

eksempel relasjoner, verdier, kultur, utsende, situasjon, alder, bosted, identitet osv. Ut i fra det 

lille moren til Richard forteller, er det flere som kan identifisere seg med, om ikke forestille 

seg, situasjonen til denne moren. Hun var langt unna, hun fikk ikke tak i sønnen sin, hun var 

hjelpeløs og i sjokk. Frykten for å miste barnet sitt er noe de fleste foreldre og 

omsorgspersoner kjenner til. I tillegg blir det ekstra tragisk da hun forteller at sønnen ble 

begravet i romjula. Julen har også en helt spesiell kulturell verdi i Norge, og er en tradisjon 

mange forbinder med kos, samvær og kjærlighet. Det er flere kulturelle verdier i fortellingene 

som fremtrer. Karakterer i seg selv tjener formålet med å gjøre menneskelige verdier 

fremtredende (Scholes, 1980). Gjennom de pårørende overføres verdier som de fleste kan 

relatere seg til og identifisere seg med. Gjennomgående for nesten alle narrativene er for 

eksempel familieverdier og nære relasjoner. Tre år etter et uaktsomt bildrap gjenforteller en 

enkekone noe av det hun opplevde dagen ulykken forekom. Hun sliter med følelsene mens 

hun forteller, og det er tydelig at dette er vanskelig for Elisabeth å snakke om. Hun har ikke 

kun mistet mannen sin, men barna hennes har også mistet pappaen sin. Sønnen, som ikke er 

med i programmet skulle på jakt med faren sin den dagen, og det var han som fant sin far 

omkommet i veikanten. Her kommer også morsrollen tydelig frem. Vi kan forstå at Elisabeth 

ikke bare bærer sin egen sorg, men også barnas:  

Elisabeth: Jeg husker at Øystein, da jeg gikk ut av bilen der oppe og kom hit, så sitter Øystein i veikanten på 

den andre siden. Han var helt grå i ansiktet. (Elisabeth gråter) Og har.. Han har det jo ikke bra da. Med blod 

nedover klærne. 

Grunnen til at det virker som hun også bærer sønnens sorg, er fordi det er det hun fokuserer 

på når hun forteller. Hun snakker ikke om seg selv eller mannen sin for den saks skyld, men 

hun snakker om sønnen sin og hva han mest sannsynlig går igjennom der han finner far. I 

tillegg er dette ofte barns største frykt, uavhengig av alder er foreldre stort sett barnas anker 

og trygghet i livet. Morsrollen kjenner de fleste til. Den verdsettes høyt i den norske kulturen 
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og symboliserer typisk omsorg, trygghet, kjærlighet og familie. Bente har mistet sin eldre 

mor, hun er med Åsted Norge tilbake til barndomshjemmet sitt og forteller om sin traumatiske 

opplevelse:  

Bente: Viser på gulvet foran en soveroms dør: Her lå mamma. Og der er mitt rom. Jenterommet mitt. Så… 

Reporter: Fant du henne der du står nå?  

Bente: Ja… (rister på hodet) Jeg så at hun var død. Jeg så at hun hadde blitt tatt livet av. Jeg så at hun ikke hadde 

dødd en normal død. (svelger) Det var det siste jeg så til mamma. M-m. 

Det er tydelig at det var ekstra spesielt for Bente å finne moren sin akkurat der hun fant 

henne. Et barnerom er et sted de aller fleste har en trygg og fin relasjon til. Som barn er det 

der man kanskje tilbringer mest tid, et sted der man har mange minner, lekte og var 

bekymringsfri. For de fleste forbindes et hjem med noe personlig og trygt. Bente forteller 

også at det er her hun føler seg hjemme, men at hver gang hun er tilbake så får hun den vonde 

følelsen i kroppen. Barndomshjemmet har blitt transformert fra et koselig minne, til et 

traumatisk minne. Alle de avdøde ofrene hadde ikke nødvendigvis nære pårørende som stilte 

opp i Åsted Norge, men likevel fremmes sorgen og følelsene fra bekjente, hvilket 

understreker betydningen av ofre og pårørende i slike programmer.   

Vi hyller fortellinger og spesielt fortellingens personlige elementer (som de pårørendes 

stemmer her). Dette er på grunn av dens autentisitet, lidenskap og kapasiteten til å ikke bare 

inspirere til empati men også handling (Polletta, 2006). Som tilhører av Åsted Norges 

fortellinger inspireres derfor publikum til å hjelpe.  
 

 

      
  

Den medlidende tilblivelsen forsterkes spesielt av det visuelle, nettopp fordi virkelige 

mennesker, med ærlige følelser deler åpent for kameraet. Ut i fra det vi ser, sparer heller ikke 
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Åsted Norge på kruttet, de passer nemlig på å fange opp hver minste mimikk som utspiller 

seg i fjeset til de pårørende. De etterlatte er alvorspregede med som oftest røde, blanke eller 

tårevåte øyne, de ser slitne og tomme ut. De er gråtkvalte mens de åpent forteller om sin 

verste erfaring i livet. Sammen med trist betont bakgrunnsmusikk befinner de etterlatte seg på 

personlige steder, som for eksempel i hjemmet, på graven eller på dødsstedet. Disse scenene 

legger helt klart opp til en trøstesløs stemning der emosjonelle innvirkninger nesten er 

uunngåelig. For å bestyrke argumentet har Höijer (2004) forsket på hvordan mennesker 

reagerer emosjonelt via medias fokusering på uskyldige ofre for politiske konflikter, krig og 

vold. Hennes funn antyder at medfølelsen tilskuerne uttrykte var direkte relatert til 

dokumentarbildene de hadde sett på tv. Som forskeren sier, skaper bilder eller tolkninger av 

bilder uutslettelige inntrykk på sinnet, og som publikum fra avstand blir vi dermed bærere av 

indre bilder av menneskelig lidelse. Videre hevdes det at påvirkningskraften fra bilder også 

kommer fra sannhetspåstanden som er knyttet til dem, slik som i Åsted Norge. De blir ansett 

som sanne vitnemål fra virkeligheten og tilskuere stiller sjeldent spørsmål rundt den virkelige 

statusen til dokumentar bilder, eller anser det som konstruksjoner (s.520-521).    

  

7.1.3 ”Håp”  
	
Etter at vi har fått fornemmelsen av de umoralske menneskene som står bak drapshandlingene 

så vel som det tragiske tapet og det tunge livet de pårørende kjemper seg igjennom, rår det 

ingen tvil om hvorfor disse sakene må løses. Gjennomgående for alle narrativene er nemlig 

påminnelser slik som i fortellingen om brannen i Urtegata;   

 
Reporter: En oppklaring vil bety mye for dem som ble rammet. 

Siv Anita: Jeg håper bare at de som har mistet noen, kan få ”closure”. At de kan få litt ro. Ro, at det nå.. De som 

har tatt livet av barna, søsteren eller broren, eller, (eh), hva som helst har, at de blir eller at han eller hun blir tatt. 

Moren til offer: Jeg har jo et håp. Det er alltid lettere når det er noen som, altså at jeg får vite hva som har 

skjedd da. Hvorfor. Det ordet ”hvorfor” blir jo stående igjen, ikke sant. 

 

Ettersom Åsted Norge er et program som har til formål å løse kriminalsaker, er det derfor 

vesentlig at vi som seere får moralske tankevekkere som dette. I tillegg til hva de pårørende 

forteller at de føler selv, forsterkes også dette ofte av politiets og ekspertenes lånte ord, slik 

som i fortellingen om det uaktsomme bildrapet;  
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Programleder: Det som er sikkert er at det er noen som vet hva som skjedde denne morgningen 20. Oktober 

2012. Hanne Kristin, her hører vi de etterlatte si at behovet for et svar blir sterkere og sterkere jo lengre tid det 

går. 

Hanne Kristin: Ja, dette er en hjerteskjærende sak. (Ehh). Og det samsvarer jo med den opplevelsen jeg hadde 

når jeg møtte pårørende i Oslopolitiet. Nemlig at tiden leger ikke disse sårene. Det vokser seg som en verkebyll. 

Og behovet for å få vite hva som skjedde, det er så absolutt til stede. 

 

Det er verken programlederen eller ekspertene som har mistet noen. Men de viser en empati 

og en identifiserings tilbøyelighet som viser medmenneskelighet. Selv om etterforskningen 

har stoppet opp, kan vi likevel se at det fortsatt eksisterer et håp om å løse sakene. Et håp hos 

de pårørende, et håp hos kontrollapparatet og et håp hos Åsted Norge. Dette kan også være 

med på å skape et håp hos seerne. Hvis det ikke eksisterer et håp, er det heller ikke håp for 

Åsted Norge. Et annet poeng er at det i dag forventes at indirekte ofre, som oftest de 

nærmeste, uttrykker følelsene sine og deler smerten sin med media, nettopp fordi det øker 

sannsynligheten for offentlig samarbeid med drapsetterforskningen (Greer, 2007). Hvilket er 

interessant, ettersom dette samarbeidet er imperativt for at et program som Åsted Norge skal 

kunne fungere.    

7.2 Oppsummering  
	
  Gjennom dette kapittelet har vi sett hvordan de visuelle drapsfortellingene fremprovoserer 

fordømming av gjerningspersoner, rettferdighetsfølelsen, en medlidenhet, et håp og en sterk 

sans for hva som er rett og galt. Dette demonstrerer dermed hvor viktig den grunnleggende 

moral er i vår kultur. Moraliseringen i denne sammenheng kan refereres til det Frank (2010) 

kaller et standpunkt. Dette baserer han på Mills (1959) sitt råd om å spore forholdet mellom 

personlige vanskeligheter og sosiale problemer, som nettopp er tilfellet med den 

moraliserende funksjonen. Et standpunkt hører først noens fortellinger og gir de dermed 

prominens. Ettersom det fremtrer mange stemmer og flere standpunkt er det viktig å 

understreke at den moraliserende funksjonen ikke er eksklusiv. Likevel var det viktig å få 

frem disse stemmene på en måte som de ønsket og som de ønsket at lytterne var forberedt på 

å høre (Frank, 2010, s. 88-93). Disse stemmene jobber sammen for et fokus på felles moral og 

felles følelser. Stemmene snakker ikke bare til samfunnet men også for det. En motstand mot 

hva drapsmenn representerer, de taler for en respons for å overbevise om at det er et samsvar 

med etablerte normer og verdier. Det er en advarsel om at det eksisterer konsekvenser for 

avvik, og stemmene sørger for å skape en vesentlig moralsk bevissthet hos de som lytter og 

ser på Åsted Norge.  
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8. Lindring 

Goldstein (1999, s.274) hevder at voldelig underholdning ikke kan gi lettelse fra ubehagelige 

følelser. Dette argumenteres med at selv om publikum blir forstyrret og forferdet av slike 

scener, fortsetter de å se på likevel, fordi fordelene overgår ulempene (s. 275). Jeg vil derimot 

utfordre dette argumentet da drapsfortellingene i Åsted Norge kan ha en lindrende funksjon. 

Med lindrende funksjon menes alt fra å skape en trygghetsfølelse, bevissthet, tillit, søkelys, 

bearbeiding og selv avskrekkende funksjoner hos seerne. Ved å bli presentert for visuelle 

drapsfortellinger er det enkelt å bli berørt på et eller annet vis. Kanskje det er fordi trygghet 

står så sterkt for de fleste? Dette kapittelet vil begynne med å vise hvordan Åsted Norge 

fremmer viktigheten av samspill og tillit. Videre skal vi se på hvordan det å skape frykt, 

faktisk kan ha positive virkninger. Tilslutt vil jeg illustrere hvordan traumatiske hendelser og 

fortellinger om dem kan bearbeide vanskelige følelser, som igjen skaper solidaritet og ikke 

minst viser integritet.  

8.1.1 Samspill, tillit og de gode vokterne  
	
Åsted Norge blir sendt ukentlig på TV, med over 600.000 seere i 2018, i følge NTB. Derfor 

blir tv-serien et slags møtepunkt mellom journalister, politiet og publikum, der de som har lyst 

kan være med og bidra med tips i de ulike kriminalsakene. Tips var svært sentralt i alle 

drapsnarrativene, noe som understrekes og gjentas hyppig for publikum gjennom 

programmene. På den måten etableres også et fellesskap, en gjensidighet, en interesse og et 

engasjement mellom mennesker med et felles mål, der seeren kan få en følelse av å ha en 

betydningsfull og viktig rolle i kampen mot kriminalitet.    

 
Programleder: Velkommen til nok en time hvor vi trenger din hjelp til å stoppe kriminelle på frifot. Du ser på 

Åsted Norge, og vi sender direkte. 

 

Ut I fra programlederens velkomst får man nesten følelsen av at man ”bør” se på. Fordi 

programmet er autentisk, det er noe som foregår nå og det er aktuelt og viktig. Selv TV2 

nyhetene pleier å oppfordre seere til å se på Åsted Norge. I motsetning til utallig tv-materiale 

fra blant annet fiksjonsverden, innrammes programmet som politisk korrekt tv-titting. Ut i fra 

det programmet hevder, kan man utrette en forskjell og hjelpe politiet i å gjøre Norge ”litt 

tryggere”. I tillegg er det som vi så i forrige kapittel, medmenneskeligheten og moralen som 
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virkelig vekkes i oss da vi både får sentimentale berettelser om ofrene og det tunge livet de 

pårørende gjennomgår. På den måten kan man se på programmet med god samvittighet. Ikke 

bare kan man se på programmet med god samvittighet, men seerne får også annerkjennelse 

for å se på;  
	

Programleder: Dette er altså siste program av Åsted Norge i denne omgang. Men vi kommer tilbake. Allerede 

til høsten håper jeg du igjen er klar for å hjelpe politiet. Jeg vil takke alle dere som har sett på oss. Ikke minst alle 

som har ringt inn med tips. Sammen har vi gjort Norge litt tryggere. Dersom du går inn å følger Åsted Norge på 

facebook, lover vi å holde deg oppdatert til vi er på lufta igjen til høsten. Redaksjonen er allerede i gang med å 

velge ut nye saker. Vi vil gjerne ha innspill fra dere som ser på. Tips oss om uoppklarte saker via Facebook eller 

e-post. Takk for at du så på Åsted Norge i kveld. Til vi sees igjen til høsten: Ta vare på hverandre. 

  

 Via programlederens korte avslutning, rekker han å takke sine behjelpelige seere hele to 

ganger. Utover det legges det særlig vekt på seernes rolle og hvordan publikum og Åsted 

Norge sammen skaper trygghet for samfunnet vårt. Dette samspillet understreker også 

betydningen av åpenhet og tillit til politiet som preger kulturen vår, i hvert fall idealet i 

kulturen vår (NOU, 1981, s. 74). Ettersom vi i Norge har en velvoksen tradisjon om at 

politiets funksjon i samfunnet skal grunne i relasjon og samspill med publikum (Gundhus, 

2010, s. 146). Politiets publikumsrettede aktiviteter er mest betydelig i forhold til støtte og 

tillit i befolkningen, det Finstad (2000, s.180-181) betegner som ”det store 

samarbeidsprosjektet”. Politiet er nemlig totalt avhengig av publikum i forhold til oppklaring 

av lovbrudd, så vel som gjennomføring av ordenstjeneste, forebygging og andre vesentlige 

oppgaver de har. Dog denne omstridte diskusjonen ikke skal ta plass i denne analysen sies det 

generelt at publikum har en positiv holdning og tillit til politiet (Finstad, 2000, s. 178). 

Poenget her, er heller hvordan Åsted Norges drapsfortellinger tar med publikum inn i varmen 

og danner et klassisk eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt, som dermed kan forsterke tillit 

og positive holdninger til politiet.   

	
Ved hjelp av Åsted Norges fortellinger åpnes også en dør til politiet, en dør som for mange 

kanskje betraktes som ”lukket og låst”. Dette kan blant annet komme av politiuniformen, som 

tydelig skiller sivile fra mennesker med høyere maktposisjon i samfunnet. Eller det at det ofte 

er tydelige sperrebånd på åsteder, hemmeligstemplet informasjon eller ”adgang forbudt” 

knyttet til blant annet etterforskning. Likevel er det ikke slik at døren til politiet faktisk er 

”lukket og låst”, tvert i mot er det mange muligheter til å få innsyn hos politiet og i politiets 

arbeid. Likevel innhenter folk flest sin kunnskap og innsikt om kriminalitet og politiet fra 
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media (Proise og Johnson, 2004). Ved hjelp av Åsted Norge får blant annet publikum innsikt i 

hvordan politiet etterforsker drap. Publikum får eksempelvis være med i laboratorier eller 

arkiver og se på beslag, bevismateriale og gjerningspersoners eiendeler;  

 
Reporter: Nederst i kjelleren på Kongsvinger politistasjon ligger et godt bevoktet arkiv. Her oppbevares beslag 

fra forskjellige kriminalsaker. For 12 år siden ledet Asbjørn Hansen den taktiske etterforskningen i en drapssak. 

Nå henter han den fram igjen, i håp om å få den avsluttet. 

	

Bare det at politiets arkiv ellers er godt bevoktet, gir følelsen av at politiet er relativt rause 

med hva de velger å vise til publikum. En politikvinne låser opp døren inn til kjelleren, vi blir 

fulgt ned en trapp til et rom fylt med hyller og esker. Da Asbjørn går igjennom 

gjerningspersonens personlige eiendeler, er det som at politiet og Åsted Norge deler 

hemmeligheter med seerne.  

 

Informasjonen vi får fra media bekrefter en myte om at alt det politiet hovedsakelig gjør, er å 

bekjempe kriminalitet og jakter på individer som kan være til fare for oss (Baylay, 2005, 

s.142). Dermed ser det ut til at Åsted Norge er en perfekt arena for å holde fast ved denne 

myten. Fordi narrativene i Åsted Norge handler om drap og drapsetterforskning, der det som 

utspiller seg på skjermen bekrefter et politi som gjør alt de kan for å løse mystiske drapsgåter. 

Uavhengig om det er en myte eller ikke, skapes det uansett en lindrende og betryggende 

funksjon for publikum.  

	

																																											 	
 
 
Bildet av politibetjenten ovenfor er tvetydig ettersom et politi kan symbolisere flere ting (se 

f.eks. kap.5). I dette tilfellet betegner politiet sikkerhet, beskyttelse og trygghet. Fra 

barndommen av husker man kanskje gode og trygge ”onkel politimann”. Ved kriser og nød er 
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det som kjent politiet og nødetater vi lener oss mot og har forventninger til. Åsted Norge er 

intet unntak, der hver eneste episode av Åsted Norge viser et politi som er på plass ved kriser 

og bekrefter nettopp dette. I tillegg til å bekjempe kriminalitet, betrygge og hjelpe har også 

politiet en annen viktig rolle i Åsted Norge, som er med på å skape en helende funksjon. I 

nordisk sammenheng er politiets mest essensielle oppgave forebygging (Gundhus, 2014, s.98-

99). Likevel har dette oppdraget en dobbelthet fordi en betydelig del av det forebyggende 

arbeidet begår i å kontrollere. Det er jo nettopp dette som særpreger politiet fordi det er de 

som råder over statens monopol ved å kunne bruke tvang og fysisk makt (Finstad, 2014, s. 

229). Derfor kan det tenkes at det som rommer den generelle persepsjonen om politiet er at de 

er en type ”macho” etat, de er barskere, mektigere, og mer apatiske enn folk flest. Ikke minst 

for å nevne hvordan akkurat dette blir dramatisert i populærkulturen. Likevel er momentet 

her, at gjennom drapsfortellingene og særlig politistemmene i Åsted Norge, utmales en 

mykere side av politiet. Det er ikke så ofte man for eksempel ser eller hører at politifolk blir 

preget emosjonelt eller trer litt ut av sin såkalte profesjonelle yrkesutøvelse. Slik som i tilfellet 

med fortellingen om Monika, en 8 år gammel jente politiet påstod hadde begått selvmord, 

men som senere viste seg å være et drap; 

 
Programleder: Hvordan kunne en sak da bli henlagt som et selvmord? 

Asbjørn: Ja, det lurer jeg og på og jeg har heller ikke fått noe svar på det per i dag. Men det var i hvert fall det 

som skjedde. Og jeg må si når jeg satt og leste det, gikk den saken så innpå meg at jeg måtte snakke med mine 

nærmeste for og så konstatere om jeg var ved mine fulle fem selv. For det var en tragisk lesning. Og man trengte 

ikke å være tidligere drapsetterforsker i kripos for også se at det var svært mangelfullt. 

 

Det er helt klart en tragisk sak, men at det skulle prege den tidligere kripos etterforskeren på 

et slikt emosjonelt nivå reflekterer ikke nødvendigvis det alminnelige bildet folk flest har av 

politiet. Det menes selvsagt ikke at politiet ikke har følelser eller bryr seg, de er tross alt 

mennesker, men snarere hvordan Åsted Norges narrativer bidrar til å forsterke bildet av 

politiet som mer sårbare og humane. Som illustrert i den moraliserende funksjonen viser også 

politiet og ekspertene en tydelig empati for ofrene og de pårørende som er med på å forme 

dette myke bildet;  

 
Politibetjent: Det sitter faktisk en familie her og venter på svar. For at de kanskje skal få en mulighet til å gå 

videre, så synes jeg hensynet til og respekten for dem bør veie tungt her. 
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I tillegg må det nevnes at det er en rekke politistudenter som tar i mot tips hvor politimannen i 

studio stadig anerkjenner deres engasjement og blant annet trekker frem hvordan flott ungdom 

”stiller opp hver eneste mandag, uten noe form for honorarer”. Hvilket tilsier en oppriktig stå-

på vilje og engasjement blant fremtidens politi. Ved å bevitne høyrespekterte eksperter så vel 

som et politi som drives av følelser, empati, engasjement, i tillegg til ivrige politistudenter får 

man en god og betryggende følelse.  

8.1.2 En form for forebygging?  
	
Som vi så i forrige kapittel bidrar de visuelle drapsnarrativene fra Åsted Norge til å fremme 

moral. Uten at det skal ta for stor plass i dette kapittelet er det i forebyggende forstand svært 

interessant, da politiforsker Bjørgo (2015) påpeker at moralske barrierer er blant det som 

faktisk forebygger mest kriminalitet.   

 
Programleder: For 12 år siden ble Cathrine Halvorsen funnet kvalt i sin egen leilighet på Kongsvinger. Like 

lenge har denne mannen vært på rømmen fra politiet. 

 

Programlederens ytring ovenfor kan føre til engstelse hos enkelte, fordi et uskyldig offer er 

drept på brutalt vis, mens gjerningspersonen spaserer fritt blant oss. Som dokumentert i 

litteraturgjennomgangen resulterer medias unaturlige representasjoner av kriminalitet, at folk 

generaliserer informasjonen de får og overdriver dermed sensibiliteten for å bli offer (Doob 

og Macdonald, 1979; Jewkes, 2015). Dette kan dermed også være tilfelle i Åsted Norge. Ved 

å høre og se alvorlige, skremmende og riktignok sjeldne fortellinger om drap, kan derfor 

frykten for å bli offer dannes. Det er nok kanskje ironisk at ”frykt for kriminalitet” er plassert 

under den lindrende funksjonen. Men, interessant nok kan faktisk frykt for kriminalitet ha 

potensialet til å inspirere til positive handlinger hos individer og samfunn, som dermed kan 

redusere risikoen for å bli offer for kriminalitet (Cashmore, 2012). Dette forklares med at 

individer som føler seg truet, ofte utfører handlinger som er utformet for å forhindre at deres 

fryktede katastrofe skal oppstå (Salkovskis, 1991). I følge Cashmores (2012) modell (The fear 

of crime-media feedback model), antas det at kriminalitetsrelatert media som 

overrepresenterer og øker frykt for kriminalitet, resulterer i at mennesker begrenser sine 

aktiviteter for å minimere risikoen for å bli et offer. De foretrekker relativ sikkerhet og det 

familiære fremfor potensielle farer i det offentlige. Derfor er det mulig å spekulere i om Åsted 

Norges publikum kan ty til en viss unngåelses adferd som følge av eksponering for virkelige 

drapsfortellinger. Slik oppførsel kan være alt fra å låse dører, til å ikke ferdes alene, til å være 
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mer årvåken, til å være mer forsiktig og ikke minst ha en større bevissthet rundt kriminalitet 

og potensielle farer. Dermed kan Åsted Norges fortellinger bidra til former for forebygging. 

En annen ting som kan være lindrende ved hjelp av Åsted Norges fortellinger er rett og slett 

hvordan fortellinger om kriminelle og kriminalitet blir eksponert på tv.  

 
Reporter: Vet du noe som kan hjelpe politiet med å finne Azad Ghaleb Ali? Ring åsted Norge nå på ******** 

Den irakiske asylsøkeren skal også ha kalt seg ”Ahmed” da han bodde i Norge i 2003. Han er 1 meter og 74 cm 

høy og den 16 mai i år, blir han 45 år gammel. 

 

Slik som ovenfor legges det for eksempel ikke skjul på hvem mistenkte eller siktede personer 

er, eller personer politiet er interessert i å komme i kontakt med. I tillegg til at man får en 

rekke hint om hvem gjerningspersonen kan være, som kan være skremmende for kriminelle i 

seg selv. I tillegg til materielle ting som kan knyttes til personer, som for eksempel en bil, et 

klesplagg eller andre former for spor. På den måten bidrar Åsted Norge til å synliggjøre og 

potensielt inkriminere personer som ellers ville vært krevende å finne. I tillegg er det noe med 

hvordan fortellingene demonstrerer at man ikke kan ta livet av noen uten å bli straffet for det, 

og illustrerer at vi ikke bare kan godta slike handlinger uten en reaksjon. På den måten kan 

dermed fortellingene fungere som avskrekkende både for lovlydige og lovstridige individer.   

8.1.3 Bearbeiding, solidaritet og integritet  
 
Torgunn Olsen: Det var vel om kvelden at presten kom på døra. M-m (nikker). Jeg husker at jeg lå og sov. Jeg 

ble vekket. Så jeg fikk jo, jeg tror jeg fikk sjokk. For det at det, men så.. Men så liksom ja, Trude nå, nå har dem, 

nå har dem funnet henne. Hun er drept, nå har de funnet henne. Hun er drept. 

 

Moren til et av ofrene forteller om da hun fikk bekreftet at datteren var blitt drept. Selv om det 

nesten har gått to tiår, sliter hun med å finne de riktige ordene. Død kan være traumatisk, og 

kanskje enda mer traumatisk når det omhandler drap. Nettopp fordi drap bryter mot alt man 

tror er rett, ærlig og rettferdig, eller rett og slett bryter mot forventningene man har til livet 

(King, 2004). Slik som ovenfor og som vi så i den moralske funksjonen har de pårørende en 

emosjonell smerte, og via deres fortellinger skapes en medlidenhet for disse. Emosjonell 

smerte defineres på mange måter, men det kan blant annet refereres til følelsen av tap og 

sårbarhet i møte med livskriser (Bolger, 1999). Det tilsvarer en følelse av å miste seg selv og 

å miste kontroll. Men når den skyldige ikke blir ansvarliggjort blir behovet for rettferdighet 

hos de pårørende forstyrret og sorgprosessen kompliseres (Lord, 1987). Følelser av 
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hjelpeløshet og håpløshet intensiveres og det er vanskelig å fokusere sinnet når ingen er 

ansvarliggjort. Traumatiske opplevelser må bearbeides og snakkes om (Sandberg, 2015), 

nettopp hva drapsfortellingene i Åsted Norge gjør, særlig gjennom de pårørendes stemmer. 

Som Siegel (1991) hevder, kan man først heles innvendig når man får følelsene utvendig.   (s. 

188). Sinne, angst, depresjon, frykt og tilsvarende følelser er kun usunt hvis det blir begravd 

på innsiden eller ikke gjøres noe med (s. 191). På samme måte som de pårørendes fortellinger 

gjør at publikum kan føle en medlidenhet, kan fortellingene også være bearbeidende. Ikke 

bare for de pårørende, men også for tilhørerne. Det er noe med å snakke høyt og åpent om 

ting som er vanskelig, og ikke minst det som er tabubelagt. Ved at de pårørende deler disse 

fortellingene, kan det produseres en lindring i de vonde minnene, i tillegg til at de prøver å 

finne mening i erfaringen av traumatiske hendelser (Adnand, 2011). De pårørendes 

fortellinger tillater dermed å få frem grusomme erfaringer som de kan dele med andre, som 

således gjør det mer utholdelig. Som den danske storytelleren sier det så fint, ‘All sorrows can 

be borne if you can put them into a story’ (sitert i Jackson 2002, s. 17).  
	

Det er i utgangspunktet personlige og traumatiske fortellinger, men ved at disse fortellingene 

deles offentlig skapes en form for offentlig sorg. Dette kan knyttes til begrepet nærhet, som 

enten kan være kulturelt eller geografisk ladet (Østegaard, 1965; Golding og Elliot, 1979). 

Den geografiske nærheten refererer til begivenheten rent fysisk, mens den kulturelle nærheten 

uttrykker en form for betydning for mottakeren. Hvis fysisk og kulturell nærhet konvergeres, 

kan fortellingene reflektere tilhørernes verdier, syn og interesser. Med tanke på ”lille Norge”, 

vår lave drapsrate og felles kultur blir drapsfortellingene fra Åsted Norge en måte å komme 

sammen, i støtte for pårørende, i støtte for ofrene og for felleskapet, vi føler en nærhet. Ved 

tragedier kan det oppleves som lindrende å komme og stå sammen. Et annet godt eksempel på 

dette er tiden i etterkant av terroren 22. Juli 2011. Selv om man ikke nødvendigvis kan 

sammenligne terroren og drapsfortellingene i Åsted Norge, er det likevel noen likheter med 

hvordan et land som Norge responderer på tragedier. Da høyreekstremisten forestilte seg et 

samfunn som skulle eskalere i opprør og kaos resulterte den sosiale responsen derimot i rose 

tog og samhold. ”Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et folk” (sitert i 

Aftenposten, 2011), som vår daværende statsminister, Stoltenberg sa så fint. Dette minner litt 

om Durkheims (1933, s. 102) påstand om at kriminalitet er funksjonelt for samfunnet, nettopp 

fordi det forener mennesker mot en felles trussel. På den måten økes sosial solidaritet fremfor 

at den reduseres. Som Sosiologen selv sier, kan kriminalitet bringe frem oppriktig bevissthet 

og konsentrere folket. Alt man trenger er å legge merke til hva som skjer når moralske 
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skandaler har forekommet. Mennesker stopper hverandre på gata, de besøker hverandre, og 

søker etter å komme sammen og snakke om hendelser og å vokse indignert i fellesskap. Med 

både ny og gammel media teknologi trenger ikke dette fellesskapet å bli begrenset til fysisk 

form, fordi teknologi presenterer muligheter for å delta kollektivt for å uttrykke følelser av 

empati, lidelse, sorg og hat (Greer, 2004). Åsted Norge har for eksempel en egen facebook-

side og instagram konto der seere kan komme sammen. Ved hjelp av geografisk, kulturell og 

virtuell nærhet, etableres det derfor muligheter til å skape følelser av medlemskap og 

tilhørighet, gjennom en kollektiv sorg for uskyldige ofre og fordømmelsen av de kriminelle ” 

andre”. 
	

	
	

Bildet illustrerer beskrivelsene ovenfor. Lysene og kransene symboliserer felles sorg, empati, 

medfølelse og solidaritet. Det er et sted å gå til, enten om det er for å vise respekt, sørge eller 

ventilere. samtidig som politisperrebåndet forsikrer å fremme alvoret i det som har skjedd.   

 
Elisabeth: Vi kan ikke gi oss, for det (eh) finnes et svar. Det, det må finnes et svar. 

 

Det krever mot å stille opp på nasjonal tv og dele private følelser, hvilket svært mange av de 

pårørende gjør. Hvis man snakker om sine personlige erfaringer går fortelleren fra å føle en 

meningsløshet til en større klarhet (Jackson, 1994). De må godta at de ikke får sine kjære 

tilbake. Gjennom sine beretninger viser de pårørende en betydelig integritet. De viser 

integritet fordi de først og fremst åpner seg og deler vanskelige følelser. Slik som utdraget 

viser ovenfor, reiser de pårørende seg i motgang. Til tross for henleggelse av saker, 

etterforskere uten svar og tiden som bare fortsetter å gå, vil de ikke gi opp håpet om å løse 

sakene. De viser integritet fordi de med styrke og pågangsmot stiller offentlig på tv. De viser 

integritet fordi de er optimistiske og gir seg ikke uansett hvor lang tid det har gått. På samme 
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tid som politiet, så vel som Åsted Norge med sitt publikum, er med på å bestyrke denne 

integriteten. Med det enkle beviset om at uten en felles integritet, håp og pågangsmot ville 

mest sannsynlig ikke Åsted Norge fungert som det gjør.  

 

	
	

Denne integriteten fremkommer også visuelt. I dette bildeeksempelet ser vi moren til Trude. 

Saken om Trude er først og fremst en veldig gammel sak, hvilket tilsier mange år med sorg, 

frustrasjoner, spekulasjoner, håp og motgang. Det at denne damen dermed velger å røske opp 

i alle disse tunge følelsene på TV, viser integritet i seg selv. Hun stiller opp for datteren sin, 

og viser at hun aldri vil slutte å kjempe for å finne ut hva som skjedde. Hun vil sørge for at 

gjerningspersonen blir tatt og ansvarliggjort. Ikke nok med at hun åpent deler sin tøffe 

historie, så ser hun direkte og selvsikkert inn i kameraet og ber gjerningspersonen melde seg.    

 

De ulike sakene som tas opp i Åsted Norge er som nevnt av forholdsvis eldre dato. Derfor har 

flere av sakene i varierende grad, fremkommet i ulike mediekanaler tidligere. For å nevne 

noe, kan dette være bøker, aviser, nyheter, filmer eller podcaster. Til tross for ulik 

mediedekning, er det ofte slik at når aktiv etterforskning av saker stopper opp, eller henlegges 

av ulike årsaker, stopper som oftest mediedekningen av de også. Like raskt som slike saker 

dukker opp, forsvinner de. For de aller fleste, utenom pårørende og øvrig berørte parter, 

glemmer vi og livet går videre. Andre saker tar over og andre saker blir i fokus. På den måten 

gjør Åsted Norges publisitet at de gamle kriminalsakene ikke blir glemt. Tvert imot vies en 

stor oppmerksomhet til både pårørende og ofre som har lidd en urettferdig skjebne, slik at de 

kan bli hørt og sett. I tillegg til oppmerksomheten som blir rettet mot etterforskningen, slik at 

muligheten for en oppklaring kan blir større. Takket være Åsted Norges belysning og 

fortellinger har faktisk flere av drapssakene blitt gjenopptatt, i tillegg til at politiet har fått 

sjekket personer eller gjenstander av interesse ut av sakene.   
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Morten: Så jeg sier bare igjen det jeg sa på starten av programmet: det nytter, (ehh), det nytter å ringe inn og 

tipse politiet og sammen så gjør vi Norge til et tryggere samfunn. 

	

I dette utdraget bekrefter tipsleder i direktestudio at det faktisk hjelper å engasjere seg i 

kriminalsakene som tas opp i Åsted Norge. Én ting er å engasjere seg for enkeltindivider og 

familier man får empati og sympati for, en annen ting er å bidra til at landet og samfunnet vi 

lever i blir tryggere. Om det faktisk er slik eller ikke er usikkert, men det som er sikkert er at 

fortellingene som blir formidlet gjennom Åsted Norge, gir en lindrende funksjon.  

8.2 Oppsummering  
	
Til tross for at Åsted Norge ikke har oppklart noen drapssaker, oppnår de likevel en hel del 

som er bemerkelsesverdig. Som vi har sett gjennom dette kapittelet, sørger Åsted Norges 

drapsfortellinger for et viktig samspill mellom programmet, politiet og publikum. 

Fortellingene gjør at vi blir bedre kjent med politiet vårt, som igjen skaper tillit. Kriminalitet 

kan være skremmende, men at kriminalitet er skremmende kan også være fordelaktig, da 

muligens flere passer ”bedre på”, ved hjelp av enkle forhåndsregler. Åpen eksponering av 

lovstridige individer kan være skremmende for en som leker med tanken på en kriminell 

karriere, eller en som allerede har vært lovstridig. Ved at Åsted Norge demonstrerer at vi ikke 

kan godta kriminalitet og gjør poeng ut av hver sak, kan de bidra til å avskrekke mennesker 

fra å begå kriminalitet. Tilslutt har kapittelet vist hvordan de visuelle fortellingene bearbeider, 

både for de pårørende og for tilhørerne. Ikke minst hvordan tragedier, uavhengig av deres 

tyngde eller størrelse ofte skaper sosial solidaritet. Tilslutt har vi sett hvordan integritet spiller 

en viktig rolle, ikke bare for de pårørende, men for alle som ikke ønsker kriminalitet. Tilbake 

til Goldsteins (1999, s.274) påstand om at voldelig underholdning ikke bidrar til lettelse fra 

dårlige følelser, har derimot den lindrende funksjonen motbevist akkurat det.   
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9. Diskusjon og avslutning 

Først og fremst har denne avhandlingen vist at både Åsted Norge, bilder og fortellinger gjør 

noe, de har en funksjon. På lik linje med Ekström (2000) deles oppfatningen om at tv-

journalistikk så vel som andre kommunikasjonsformer, er intensjonell. Skaperne av tv-

programmer slik som Åsted Norge vil oppnå noe og adressere sitt tiltenkte publikum på en 

spesifikk måte. Disse intensjonene kan være uartikulerte eller vage, men de kan også være 

presise og tydelige. Dette kan være alt fra hvordan programmet idealistisk sett bør bli 

oppfattet, til intensjoner om å appellere og involvere publikum, som kan gjøres på flere måter. 

Likevel har verken den som forteller eller de som hører på nødvendigvis en konkret 

oppfatning av fortellingens mål, eller det brede spekteret av effekter en fortelling kan ha 

(Sandberg, Tutenges og Copes, 2015, s.13). Derfor har narrativ kriminologi vært svært 

fordelaktig i å redegjøre for hvordan fortellinger handler. I tillegg opptar vesentlig deler av 

dataen visuelt materiale hvor dermed visuell kulturell teori har tydeliggjort hvordan Åsted 

Norge overfører konstruksjoner av sosiale betydninger gjennom kulturelle gjenstander 

(Coleman, 2005).   

 

 Så hvilke funksjoner har de visuelle drapsfortellingene fra Åsted Norge? Ved hjelp av 

narrativ og visuell kulturell kriminologi har denne avhandlingen beskrevet hvordan Åsted 

Norge underholder, informerer, moraliserer og lindrer. Til tross for at Åsted Norge betegnes 

som et aktualitetsprogram (TV2, u.d.) og hevder å ikke være et underholdningsprogram 

(Mortvedt, 2019), illustrerer analysen i de foregående kapitlene at det er mye mer komplekst 

enn som så. Empirien viser nemlig at fortellinger og bilder gjør mange forskjellige ting, der 

funksjonen kan forandre seg ut i fra hvor, når, hvordan og til hvem den blir fortalt. Åsted 

Norge inneholder mange forskjellige stemmer, der funksjonene både kan støte på og 

overlappe hverandre. Ikke minst har jeg vist at både bilder og fortellinger er tvetydige og 

ambivalente. Dette tilsier at Åsted Norge kan ha flere funksjoner, mens de fire overnevnte var 

de mest sentrale og fremtredende. Av analytiske årsaker har jeg derfor forsøkt å løse denne 

tvetydigheten, slik at resultatet skal være så klart og forståelig som mulig for leseren.       

Den underholdende funksjonen viser blant annet at elementer av fortellingene og det visuelle 

er preget av dramatikk, spenning og sensasjon. Selv om mye av de underholdende effektene 

faller naturlig. Som for eksempel det at drap er relativt sensasjonelt i seg selv, eller at 
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politirollen, etterforskning og rettsmedisin er spennende. På samme tid utbygges 

underholdningen av et melodramatisk vokabular, stilisering av karakterer, klipping og 

redigering, inkludering og ekskludering. Hvilket er interessant ettersom Åsted Norge som 

nevnt betegnes som et aktualitets program og ikke har til formål å underholde (TV2, u.d). 

Dette minner om hvordan journalistisk forskning har blitt karakterisert med en viss bias i 

favør mot å behandle og evaluere journalistikk som rent informerende og belysende (Ekström, 

2000). Hvis dette var tilfellet, og journalistikk primært ble produsert som informasjon, ville 

den neppe ha oppnådd det volumet og den graden av kommersiell suksess som den gjør i dag 

(s.466). 

  Mens den informative funksjonen viser hvordan fortellinger om drap har en informerende 

funksjon ettersom fortellinger blant annet brukes som et primærmiddel for å dele informasjon 

og erfaringer på en gjenkjennelig og komfortabel måte (Hinyard og Kreuter, 2007, s.778). I 

motsetning til ren fakta får vi informasjon som kan knyttes til erfaring og fortellinger som 

igjen gir mening. Ved hjelp av underholdning og informasjons funksjonen, ser det ut til at 

Åsted Norge er et godt eksempel på det Cavender og Fishman (1998) identifiserer som et 

infotainment-program. Dette er også et meget godt eksempel på hvordan de narrative 

funksjonene kommer i konflikt, der det er krevende å skille mellom hva som faktisk er 

underholdning, og hva som er informasjon. 

Den moralske funksjonen derimot, fungerer som en moralsk rettesnor i programmet. 

Fortellingene demonstrerer at vi ikke kan godta drapshandlinger uten reaksjoner og driver 

frem bevisstheten rundt rett og galt. Tilslutt viser den helende funksjonen at drapsfortellinger 

også kan være lindrende. Å dele traumatiske opplevelser er blant annet bearbeidende så vel 

som at fortellingene bekrefter at vi har et kontrollapparat som gjør alt de kan i 

drapsetterforskning, eller hvordan reaksjoner på kriminalitet ofte resulterer i sosial solidaritet.  

Likevel er det i all vesentlig grad, bemerkelsesverdig å huske på at mennesker ikke er like. 

Derfor er det ingen som nødvendigvis ser, bruker, tolker eller responderer på disse visuelle 

fortellingene på samme måte. Ved et og samme bilde for eksempel, kan noen bli frastøtt mens 

andre blir tiltrukket, et bilde kan forstyrre noen men opphisse andre, så vel som et bilde kan 

skremme eller provosere (Greer, 2013). Derfor bør tilskuere se forbi det instinktive behovet 

for å takle komplekse dilemmaer med forenklede forklaringer og generaliseringer. I samsvar 

med sistnevnte forfatter er forholdet mellom media, bilder og verden rundt oss fascinerende 

nettopp fordi det er så kompleks og vanskelig å sammenfatte. Fortellinger gjør mange ting 
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(Frank, 2012; Alberski, 2010), hvilket er presist det de visuelle drapsfortellingene fra Åsted 

Norge viser. Ikke minst må man huske på hvor betydningsfull fantasien er i forhold til disse 

funksjonene. Fantasien kan blant annet øke underholdningsverdien i fortellingene, eller 

enklere fordømme gjerningspersoner så vel som å skape frykt. Dette er altså et svært 

utslagsgivende element i forhold til hva de visuelle drapsfortellingene gjør.   

 Fra et overordnet perspektiv har narrativ teori vært svært fordelaktig for denne avhandlingen. 

I tillegg til at fortellinger er spesielt viktig knyttet til studien om kriminalitet fordi fenomenet 

er relativt sjelden og vanskelig å observere (Sandberg, Tutenges og Copes, 2015). Samtidig 

har visuell kulturell teori vært vel så viktig ettersom mye av det vi ser, blir mediert gjennom 

bildet. Som Hayward (2009) understreker, inkorporerer TV-en lyd og teknologi, men er 

primært fotografiske erfaringer. Derav den økende bruken av termen ”visuell form” som 

måter å forklare og forstå en verden der den kollektive bevisstheten nå blir formet og 

manipulert av det digitale bilde maskineriet fra medielandskapet.      

 Det er ikke overkommelig å formulere en positiv eller negativ konklusjon om disse 

funksjonene. Det finnes helt klart elementer av underholdning i Åsted Norge. På den ene 

siden virker underholdnings aspektet å være helt vesentlig for et slikt program. Nettopp fordi 

underholdning appellerer, hvilket bidrar til å opprettholde engasjement hos seerne. Noe som 

er utslagsgivende siden programmet er totalt avhengig av publikum for at programmet skal 

holdes på skjermen. Hvis underholdende midler bidrar til å engasjere seere kan vel det mer 

eller mindre rettferdiggjøres hvis det faktisk hjelper etterforskningen? Selv om drap og 

voldelig kriminalitet er sjelden i Norge, er det faktisk en realitet for noen som derfor fortjener 

å bli hørt og sett. På den andre siden derimot har kriminalitet som underholdning bare 

ekspandert, hvilket har ført til en rekke bekymringer (Surette, 2011). En ting er for eksempel 

hvordan underholdnings tendensene bunner i kommersialisme, som er en utnyttelse av alle 

områder av liv for underholdning, som gir fordeler for konsumenter, men ikke for borgere 

(Bondebjerg, 1996, s.44). Med andre ord blir menneskers tragiske erfaringer et produkt som 

blant annet kan bidra til å øke seertall. Tidligere riksadvokat, Tor Aksel Bush har blant annet 

kritisert hvordan norske true crime serier går mot amerikansk retning til NRK (Døvik, Zondag 

og Edvardsen, 2019). En annen ting er fokuset på voldelig kriminalitet, slik som drap, som 

kan vært med på å skape unødvendig uro. Samtidig må man huske på at denne oppgaven kun 

har sett på drapssaker, som dermed kan skape en viss forvrengning mot å hevde at Åsted 

Norge kun fokuserer på voldelig kriminalitet, noe de riktignok ikke gjør. Likevel dekker de 
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drapssaker uten å redegjøre for dette omfanget i en større sammenheng, i tillegg til at det ikke 

finnes spor av årsaksforklaringer. På den måten får man først og fremst et uklart drapsbilde, 

da 32 uoppklarte drap er lite statistisk sett, særlig hvis man sammenligner det på globalt nivå. 

Da det også må legges til at i følge kripos, har antall drapssaker i Norge minsket mellom 

1980-2017 (Politiet, 2019 s. 5). Når det kommer til årsaksforklaringer er dette helt klart en 

større utfordring, ettersom ingen forskning eller disiplin kan redegjøre for hvorfor drap 

forekommer på generell basis. I tillegg til at media gjerne opererer ut i fra ideen om at stoffet 

som formidles skal være så enkelt så mulig. Likevel kunne Åsted Norge gitt publikum en 

indikasjon på regulariteter som gjerningspersoner, ofre, alder, etnisitet, kjønnsfordeling osv. I 

tillegg til å avklare for seerne at noen av sakene skiller seg særlig ut, og er atypiske. Ettersom 

programmet kun presenterer enkeltsaker uteblir det store bildet og konsekvensen blir at det 

kan dannes myter og generaliseringer.  

Den informerende funksjonen viser at Åsted Norge formidler informasjon. Vi får særlig 

innsikt i etterforskning og dens utfordringer, vi får følge politiet tett med sin omgivende 

virkelighet. Vi får møte pårørende i sorg så vel som eksperters nyttige kommentarer og 

innvendinger. På den ene siden får man muligheten til å dyrke kunnskapen sin om viktige 

kriminalitetsrettete spørsmål. Åsted Norge kan dermed sies å være en god budbringer av 

samfunnsnyttig informasjon. På den andre siden legges det ikke skjul på Åsted Norge og 

politiets samarbeid. Problematikken som kan oppstå, er dermed båndet mellom politiet og tv-

kanalen, hvor den kritiske journalisten kan forsvinne på grunn av samarbeidet som skaper 

avhengighet (Bondebjerg, 2002, s. 75). Dermed kan en sammenblanding mellom politidiskurs 

og journalistisk diskurs ha en smittende effekt på seerens oppfattelse av relasjonen mellom 

politi og mediene. Et annet poeng er at etterforskning er svært kompleks hvilket kan bety at vi 

får en viss innsikt, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon om det komplekse 

fenomenet kriminalitet.  

Når det kommer til infotainment, er utfordringen å skille mellom informasjon og 

underholdning, som på ingen måte er en enkel oppgave i dagens media, heller ikke i Åsted 

Norge. På den ene siden kan infotainment muligens bidra til å gjøre faktabasert informasjon 

mer mottakelig da underholdende midler er mer appellerende. Likevel sies det at infotainment 

i media og tv-en især blir kritisk betraktet til å påvirke journalismen, som en offentlig tjeneste 

(Anderson, 2004). Ettersom fokuset heller ligger på sensasjon og underholdning, får folket det 
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de vil ha, fremfor hva de trenger av informasjon og kan derfor få en illusjon om at de er vel-

informert.  

Den moralske funksjonen bidrar til å bygge barrierer mot kriminalitet. Ettersom Åsted Norge 

har mange seere er dette absolutt en effektiv og hensiktsmessig måte å fremme moral. Likevel 

handler plottet i fortellingene i korte trekk om grusomme, umoralske rovmorderne mot 

uskyldige (ofre, pårørende og samfunnet) med tydelig behov for beskyttelse. Sammen med et 

politi som har beundringsverdige kvaliteter og ofrer alt, og som dermed promoterer en veldig 

forenklet forklaring på kriminalitet og dens løsninger. Et godt eksempel er blant annet 

Birkeland mfl., (2011) som har foretatt et adferds studie av kriminelles moral. Resultatet viste 

en tilbakevisning av ideen om at lav moral forårsaker kriminelle hendelser, ettersom studiet 

viste at det ikke var noen forskjell på moralen mellom kriminelle og lovlydige personer. En 

annen utfordring ved den moralske funksjonen er hvordan mistenkte og siktede personer blir 

disponert offentlig, som igjen kan ha store skadevirkninger for enkeltindivider og grupper (Se 

blant annet labelling theory). Likevel er det paradoksalt nok en nødvendighet for samfunnet at 

det gjøres opprør mot uønskede handlinger (Røssland, 1998).  

Den lindrende funksjonen viser at visuelle narrativer om drap kan ha positive virkninger. 

Åsted Norge retter oppmerksomhet mot kriminalitet og drap, belyser og diskuterer 

tabubelagte temaer det er viktig å snakke om. Pårørende og ofre får oppmerksomhet så vel 

som en stemme slik at de kan vise integritet, i tillegg til at programmet kan være med å skape 

sosial solidaritet. Programmet bidrar også til å skape en bedre relasjon mellom borgere og 

politiet, som igjen kan øke tillit og samarbeidsvilje fra publikum. Likevel er det uunngåelig å 

ikke undre seg over alle de ofrene og pårørende som av ulike grunner ikke får 

oppmerksomhet i media? I tillegg til støtteapparatet som kommer med, og ressursene som da 

blir brukt på noen utvalgte, men ikke nødvendigvis på alle som ønsker og trenger det.    

Tradisjonelt sett har kvantitative tilnærminger dominert forskningen på media og kriminalitet. 

Kvantitative metoder kan blant annet bidra til å tilby innsikt om forandrende mønstre og 

trender i presenteringen av kriminalitet, så vel som å generere brukbar data som kvalitative 

forskere kan basere seg på (Greer, 2013). Likevel har kvalitativ metode vært mer fordelaktig 

for dette prosjektet da formålet var å studere et true crime program i dybden. Greer og 

McLaughlin (2017) påstår at mediene forvrenger det sanne bildet av kriminalitet, og at denne 

forvrengningen er helt betydelig da det kan ha negative virkninger for samfunnet. I den 

sammenheng kunne det derfor vært interessant med en mer kritisk tilnærming i dette 
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prosjektet. Likevel er empirien i denne avhandlingen et svært viktig bidrag (hvert fall i 

nasjonal sammenheng), til belysning rundt media og kriminalitet konvergensen. Dessuten 

viser empirien i denne avhandlingen hvordan Åsted Norges visuelle drapsfortellinger 

potensielt kan ha positive virkninger. Vi blir nå oversvømt med informasjon og 

underholdning om kriminalitet, hvor det derfor er utfordrende å peke spesifikt på hvilke 

virkninger media har på våre ideer og holdninger (Dowler, Fleming og Muzatti, 2006, s. 837). 

Hvis man derimot er spesifikk på hvilken informasjon som overføres og hva slags form 

informasjonen blir representert, kan det blir det lettere å sammenfatte. Hvilket er hva denne 

avhandlingen har forsøkt å belyse. Som man kan se ut i fra denne oppgaven utfyller Åsted 

Norges visuelle fortellinger funksjonene underholdning, informasjon, moralisering og 

lindring, som igjen kan ha sine positive og negative virkninger.  

  

Når det kommer til videre forskning er jeg enig i Surette (2012) om at det er behov for et 

dynamisk publikums perspektiv hvor innhold kan bli tolket og modifisert etter hvert som det 

blir konsumert. Nettopp fordi én eller noen få forskere ikke har muligheten til å overgi 

universale tolkninger for hvilken eksakt påvirkning mediene eller mer spesifikt true crime har.  

I tillegg er mesteparten av forskningslitteraturen innen media og kriminalitet, særlig 

virkelighetsprogramformater som Åsted Norge, gjennomført i USA og Storbritannia. Derfor 

er det angloamerikanske oppfatninger om samfunnet og media fremstillinger som regjerer og 

er av den grunn ikke nødvendigvis egnet for hele verden (Bondebjerg, 2001). Dermed hadde 

det vært interessant med flere studier på nasjonalt og nordisk nivå. I tillegg kunne det vært 

interessant å foreta et tilsvarende studie på Åsted Norge med fokus på andre 

kriminalitetstyper enn drap. Ville for eksempel de visuelle fortellingene utfylt de samme 

funksjonene med fokus på tyveri? Ettersom interessen rundt kriminalitet, særlig alvorlig 

kriminalitet er såpass fremtredende, og hvordan vi bruker media til å lære om det, er det 

derfor formålstjenlig med mer nyansert forskning på feltet.  

 

Den globale mediesfæren pågår døgnet rundt, på den måten endres konseptualiseringer, 

definisjoner av og oppfatninger om kriminalitet og kontroll hele tiden. Det rår derfor ingen 

tvil om hvorfor dette er et viktig forskningsområde. Mens den store utfordringen, som Greer 

(2013) sier så korrekt, er å holde følge med mediene som til stadighet kun ekspanderer.   

  

    

Ordtelling: 34 581 
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