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1 Introduktion 

 

"Mr Clutter was amused. ‘I’m not as poor as I look. Go ahead, get all you can,’ he said. Then, 

touching the brim of his cap, he headed for home and the day’s work, unaware that it would be 

his last." 

(Capote, 1966:25) 

 

Citatet ovan kan verka enkelt och intetsägande, men att redogöra för dess trovärdighet kan vara 

en svår uppgift. Först borde Mr Clutter intervjuas, vilket inte är möjligt eftersom han är död. Till 

näst borde personen Mr Clutter pratade med eller någon annan som möjligen var på plats 

intervjuas för att försäkra att personen Mr Clutter pratade med kommer ihåg rätt och att 

påståendet stämmer.  

Berättandegreppet i citatet kan beskrivas som narrativt. Den är beskrivande, för läsaren 

till en situation eller en specifik händelse, och ska visa läsaren hur det är att vara i en viss 

situation (Herman, 2009:9). Ett narrativt berättargrepp är populärt förutom i fiktiva berättelser 

också bland annat inom journalistik och andra verklighetsbaserade berättelseformer.  

Citatet är taget från Truman Capotes true crime-verk In Cold Blood, som är en detaljerad 

rekonstruktion av det verkliga mordet på familjen Clutter år 1959 i den lilla staden Holcomb i 

Kansas, USA. Narrativet behandlar också den påföljande arresteringen, rättegången och 

avrättningen av mördarna Dick Hickock och Perry Smith år 1965.  

In Cold Blood inleds med att Capote gör följande klargörande: "All material in this book 

not derived from my own observation is either taken from official records or is the result of 

interviews with the persons directly concerned" (Capote, 1966: n.p). När Capotes verk 

publicerades år 1966, hävdade författaren att hans tillvägagångssätt att berätta historien om ett 

brott kom närmare verkligheten än de mer traditionella formerna av brottsrapportering 

(Feuerherd, 2018) och påstod verket vara till 100 procent sann från början till slut (Punnett, 

2018:39). Capote kallade sitt verk för en form av "ny journalistik", eller "icke-fiktiv roman" med 

vilket han menade att hans berättarsätt var en blandning av fiktiva element och fakta (Punnett, 
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2018:1). Verket hör därmed till genren som skulle kallas true crime i dag (Slingar, 2019:22; 

Browder, 2010:121).  

Som många kritiker har påpekat, använder Capote en narrativ röst i boken där han 

stundvis går in i karaktärernas förstånd och beskriver deras känslor (Lehtimäki, 2005:67). Precis 

som man kan se från citatet ovan, skapar Capote också spänning genom att använda narrativa 

fiktiva tekniker. Frost & Phillips (2011) har undersökt brottsrapportering i tv-nyheter och hävdar 

att genom ett antal visuella och retoriska knep säljer också tv-nyheterna brottshistorier till tittarna 

som underhållning, och det blir svårt att dra en gräns mellan fakta och fiktion (Frost & Phillips, 

2011:90).  

Genren true crime har sedan början samlat uppmärksamhet bland forskare och gett 

upphov till en hel del kritik och skepticism. Med sina faktiska händelser med narrativ berättarstil 

har legitimiteten och tillförlitligheten av många true crime-verk debatterats, och skaparens etiska 

och moralansvar ifrågasatts. Samtidigt blir gränsen mellan brottsunderhållning, dokumentär och 

grävande journalistik mer och mer otydlig – och ibland till och med osynlig (Yrttiaho, 2020).  

Två olika tankar finns som bakgrund för denna avhandling. Den första är hur fakta 

formas i dagens läge, i en så kallad post-truth era där personliga övertygelser och känslor uppges 

ha större betydelse än fakta. Det andra intresset ligger i hur det här påverkar journalistiken och 

etisk innehållsproduktion.  

Det här är utgångspunkten för denna avhandling, som är en empiriskt förankrad 

kartläggning av hur narrativa tekniker används i genren true crime som idag genomsyrar 

programutbudet på flera kanaler och streamingtjänster. Frågor som avhandlingen ämnar svara är 

om tittaren erbjuds tillräckliga redskap för att identifiera fiktiva narrativa element i serierna och 

om de kan anses problematiska från etisk synvinkel. Det här kommer att göras genom att 

tillämpa relevanta teorier utgående från narratologi och etiska koder för journalistik och 

dokumentärfilm.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Undersökningen till att undersöka om tittaren erbjuds tillräckliga redskap för att identifiera 

fiktiva narrativa element i serierna och om de kan anses problematiska från etisk synvinkel. Ett 

annat syfte med arbetet är att försöka kartlägga hurdana faktorer som kan anses vara relevanta i 

vad kunde kallas true crime-etik. Det här kommer att göras genom att analysera narrativet i två 

finländska true crime-verk, dokumentärserierna Katiska på streamingtjänsten Ruutu+ och 

Mordets dna på Yle Arenan.  

Mina forskningsfrågor som styr undersökningen är följande:  

 

1. Vilka narrativa tekniker kan hittas i dagens finländska true crime-berättelser? 

2. Vilka element ger produkten till tittaren för att kunna skilja åt på fakta och fiktion? 

3. a) Hurdana etiska frågeställningar väcks från användningen av de narrativa strategierna? 

b) Hur kan dessa påverka den journalistiska trovärdigheten? 

 

Som en erfaren true crime-konsument har jag börjat fundera hur narrativet i true crime-

verk är uppbyggt i Finland för att fånga publiken och huruvida de narrativa strategierna går inom 

ramen för etisk innehållsproduktion. Med etisk innehållsproduktion avser jag innehåll som 

bygger på god journalistisk sed och som följer de yrkesetiska koderna samlade i de finska 

journalistreglerna, och också dokumentärfilmsetik. Min hypotes är att finländska true crime-

serier, i en finländsk etisk kontext, erbjuds tittaren redskap att avgöra vad som är fakta och vad 

som är fiktion.  

Om populariteten av true crime-verk bara växer, skulle det vara viktigt att veta om 

narrativa tekniker – som till exempel detaljrika beskrivningar eller manipulerande av 

omgivningar eller karaktärer – kan ha en effekt på hur verkligheten representeras till publiken. 

Då mer och mer olika tekniker inom journalistiken används, är det viktigt att veta hur de kan 

användas på rätt sätt, och inom ramen för etisk innehållsproduktion.  
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En undersökning i USA av CivicScience visar att 44% av de 2 000 vuxna som svarade på 

enkäten om true crime-vanor, tittar på true crime på någon plattform (Wilson, 2019). En 

undersökning av Näsi et al (2018) visar att 22% av finländare är ganska mycket eller mycket 

intresserade av nyheter och information om våld. Speciellt bland kvinnor i Finland är 

dokumentärer eller aktualitetsprogram om våld populära (Näsi et al, 2018:15–16). 

Streamingtjänster som Netflix, HBO och Arenan har en egna kategorier för true crime 

med tiotals dokumentärfilmer och -serier. Finländsk produktion av true crime är ändå ett nytt 

fenomen. Förutom podcasten Jäljillä som har kommit ut sedan 2018 (Kanerva, 2019) har 

dokumentärserier som Katiska (Nelonen, 2020), Arman ja Suomen rikosmysteerit (Nelonen, 

2017-), Rikollinen mieli (Yle Arenan, 2019) och Murhan DNA (Yle Arenan, 2020) under de 

senaste åren strandat i våra tv-rutor. True crime är också ett populärt ämne inom podcasts, där 

den mest lyssnade podcasten i vårt land är troligen Jäljillä med 90 000 lyssningar per vecka 

(Finland har för stunden ingen samlad lyssnarinformation) (Björkqvist, 2019). 

True crime är en intressant genre eftersom den kan antas ha ett större 

underhållningsvärde än traditionell brottsjournalistik på grund av sin långformighet och har de 

element som saknas till exempel från en journalistisk artikel - som till en högre grad begränsas 

av journalistisk praxis och regler. True crime har ofta journalistiskt arbete bakom sig, men 

begränsas ändå inte av de här reglerna.  

Därför är jag intresserad av hur true crime som en genre kan samtidigt behandla verkliga 

brott och representera verkliga människor - men komma undan med de fiktiva narrativa 

strategierna som i bästa fall suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion, grävande journalistik och 

brottsunderhållning - men ändå i vissa fall behandlas som en journalistisk produkt.  
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1.2 Begrepp 

True crime: Enligt Biressi (2001) är true crime icke-fiktiva berättelser som baserar sig på 

verkliga händelser. Ofta marknadsförs verken som underhållning eller fritidsläsning. Längden på 

berättelserna kan variera från en feature-artikel till en hel bok, men ska inte klassificeras som ett 

reportage eftersom en true crime-berättelse inte behöver vara av nyhetsvärde. (Biressi, 2001:1) 

Punnett (2018) beskriver true crime som en tidvis kontroversiell genre som ofta 

associeras med mordnarrativ.  Enligt honom har genren släktskap med journalistik, men drivs 

inte av samma impulser. Med det här menar Punnett att true crime är narrativ som bäst kan 

beskrivas som berättelser baserade på verkliga händelser, genomsyrade av värderingar och 

övertygelser. Narrativen i sig kan bestå av visuellt, textuellt eller ljudbaserat material. (Punnett, 

2018:3) 

Narrativ journalistik: Lassila-Merisalo (2009:12) beskriver narrativ journalistik – eller litterär 

journalistik – som faktabaserat innehåll vars presentationssätt och form innehåller fiktiva medel. 

Det finns många termer som mer eller mindre hänvisar till samma sak. Enligt Hartsock (2000) 

har bland annat följande termer på engelska använts för narrativ journalistik: literary journalism, 

literary nonfiction, nonfiction novel, factual fiction, journalistic nonfiction,, narrative nonfiction, 

faction och New Journalism. (Hartsock, 2000:4–5) Hartsock (2000:11) föredrar själv termen 

litterär journalistik (literary journalism) och förutsätter att den har en berättande karaktär 

(narrativ).  

Enligt van Krieken och Sanders (2017) är litterär journalistik den vanligaste termen som 

används för genren, men att den kan användas för vad som helst som ligger mellan litteratur och 

journalistik – historieböcker, tidningarnas kolumner eller andra narrativ skrivna i första person, 

feature-artiklar eller reportage. Termen är problematisk också för att den oundvikligt konnoterar 

till fiktion, medan journalistik ska vara baserat på sanning (van Krieken & Sanders, 2017:1377–

1367) Jag kommer därför att använda termen narrativ journalistik eftersom den enligt mig är 

mest beskrivande av true crime-berättelser. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
Den akademiska forsningen kring fenomenet true crime är bristfällig, och den som existerar 

koncentrerar sig mest på försök att karaktärisera genren. I denna del presenteras tidigare 

forskning om hur narrativa strategier används i journalistik och ger en djupare inblick i etiska 

frågeställningar inom true crime.  

 

 

2.1 Bakgrund 

I en viss bemärkelse kan man säga att true crime funnits redan på 1500-talet (Burger, 2016). 

Truman Capotes verk In Cold Blood anses ändå enligt Browder (2010:121) vara verket som 

ändrade genren till respektabel litteratur trots all kritik. När tiden har gått och den teknologiska 

utvecklingen gått framåt har sätten att framföra true crime-berättelser utvecklats, såväl som 

plattformarna de konsumeras på. Enligt Boorsma (2017:212) har de moderna medierna påverkat 

genrens växande succé. 

 In Cold Blood  anses i dag vara en förebild för genren (Burger 2016; Roberts 2019; 

Slingar, 2019:26). Jensen (2005) beskriver att verket visade journalister om möjligheten att 

använda kreativa tekniker och på samma gång följa journalistiska regler. In Cold Blood tog 

närmare åtta år att skriva, under vilka Capote skrev över 8 000 sidor av anteckningar. Boken är 

skriven i tredje person, men ändå upplever kritiker att det finns en stark, personlig författarröst i 

boken, som anses vara etiskt tvivelaktigt i ett icke-fiktivt verk. (Lyons, 2015:26)  

Capote har också kritiserats för att ha skapat karaktären Perry Smith baserat på intervjuer 

och träffar mellan dem två. Författaren gjorde i motsats till andra källor Smith till den enda 

mördaren i fallet. En representation av det här slaget kräver enligt Lehtimäki (2005:68) en etisk 

respons och ett motstånd från läsaren. Enligt Lehtimäki (2005) använder icke-fiktiva verk 

litterära strategier eller egenskaper som uppmuntrar till att läsa, som kritiker upplever väcka 

frågeställningar om narrativets faktiska trovärdighet. In Cold Blood har sagts vara både en 

produkt av Capotes fantasi där läsaren kan manipuleras till att uppleva karaktärerna och 
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händelserna i boken på ett visst sätt, och ett verk som skapar en oren hybrid mellan fakta och 

fiktion. (Lehtimäki, 2005:69) 

Långt före The Jinx och Making a Murderer sände många amerikanska tv-kanaler 

långformade versioner av mordhistorier som nyligen varit i nyheterna. Enligt Punnett (2018) är 

det här en förflyttning av kategorin i bokform till tv-program och true crime-innehåll började 

erbjudas nästan lika fort som brotten begicks. (Punnett, 2018:12–13) Medan den nya trenden av 

true crime startade med första avsnittet av Serial (Burger 2016, Lawson 2015), var det ändå i och 

med Making a Murderer som genren nådde den kritiska massan (Larsson, 2017). 

Enligt amerikanska teknikbolaget Apples statistik fick den 12-delade podcasten Serial av 

journalisten Sarah Koenig, som undersöker mordet på Hae Min Lee år 1999, fem miljoner 

nedladdningar snabbare än någon annan podcast i historien (Dredge, 2014). Till exempel 

tidskriften The Guardian kallade Serial "sannerligen anmärkningsvärd journalistik" och beskriver 

att fascinationen ligger i Koenigs noggranna placering av serien på ett sätt att lyssnaren får 

informationen i en specifik ordning och kan följa med berättelsen sida vid sida med berättaren 

(Sawyer, 2014). Enligt McCracken (2017:1) skapade Serial en ny typ av historieberättande i den 

digitala tiden. Enligt Saraiya (2016) har kitschig true crime aldrig egentligen försvunnit från 

televisionen - men Serials popularitet förändrade genren. True crime avvisas ofta som 

exploaterande, medan Serial är omtänksam och journalistisk.  

 The Jinx matade sedan attraktionen genom att hitta nya bevis och åter öppna fallet med 

Robert Durst. Andrew Jarecki’s sexdelade serie The Jinx från år 2015 innehåller intervjuer med 

miljardären Robert Durst som är inblandad i två mord och en kidnappning (Lawson, 2015). 

Jarecki själv skildrade dokumentären som en "katt och mus" -jakt som slutade med att Robert 

Durst åkte fast på kamera då han till synes erkände morden. Serial ledde till nya rättegångar för 

en man som nu blivit fälld för ett brott och The Jinx tvingade fram nya mordåtal för en man som 

hade konstaterats oskyldig (Punnett, 2018:1). Det här får grävande journalister att engagera sig i 

ämnet då reportagen och serierna i bästa fall leder till att fall prövas på nytt och till att fängslade 

personer frias. Making a Murderer, den tiodelade Netflix-dokumentärserien från 2015, gav 

internationell uppmärksamhet till det skumma fallet med Steven Avery som blev felaktigt 



   
 
 

9 
 
 

  
 

fängslad i 18 år endast för att senare bli misstänkt och dömd för mordet på en kvinna (Hook et al. 

2016:2).  

Förutom för sin exploaterande karaktär, har genren kritiserats för dess narrativa strategier 

och fiktiva tekniker – redan före den nya vågen av true crime. Kritiken baserar sig främst på 

narrativets trovärdighet och verkens status som icke-fiktiva. I en icke-fiktiv berättelse berättar 

författaren om en verklig värld till verkliga människor. Ju mer bekant världen är för läsaren, 

desto större är sannolikheten att läsaren evaluerar textens giltighet genom att jämföra den med 

egna uppfattningar och erfarenheter. Därmed är alla friheter som berättaren tar en risk för hur 

något representeras (Lassila-Merisalo, 2009:53) 
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2.2 Tidigare forskning  

Även om själva genren true crime har undersökts en del är den akademiska forskningen kring 

fenomenet bristfällig. Forskningen koncentrerar sig på själva genren men det finns en brist på 

forskning kring hur narrativa tekniker kan påverka tittarens möjligheter att skilja på fakta och 

fiktion. Om användningen narrativa tekniker inom journalistik finns det däremot en hel del.  

I USA har Ian Punnett (2018) gjort ett försök att skapa en teori om true crime, det vill 

säga vad det är som gör genren till det den är. I Finland har Pauliina Tuomi (2018) undersökt 

true crime-fenomenet ur avsmakens och provokationens synvinkel.  

Däremot har användningen av narrativ teknik inom journalistiken granskats mycket. 

Pewitt-Jones' (2014) studie diskuterar etiska dilemman journalister möter då de övergår från 

journalistiska feature-artiklar till narrativ litterär journalistik, och de skrivna och oskrivna etiska 

reglerna som används för vägledning i etiska dilemman. Även om studien i fråga inte direkt 

tangerar true crime, finns det många likheter mellan true crime och litterär journalistik, speciellt i 

fråga om berättarsättet som är en blandning av fiktiva element och fakta. I och med att den här 

avhandlingen tittar på problemet genom narrativ teori, är det här av intresse.  

Pewitt-Jones hävdar att amerikanska The Society of Professional Journalists Code of 

Ethics (SPJ) inte erbjuder tillräckliga riktlinjer för narrativa litterära journalister och att de måste 

använda sig av andra metoder för att samla information. Det här sätter journalister i en svår 

situation och de behöver därmed andra professionella riktlinjer än de som finns för produktion av 

nyhetsinnehåll. Pewitt-Jones' studie visar att det finns ett behov för mer specifika riktlinjer för 

journalister som möter svårare etiska dilemman i sitt arbete, men också att dessa journalister har 

skapat egna etiska standarder som de använder internt. 

I Finland har projektet Kertomuksen vaarat – Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja 

aikalaiskriittinen narratologia av Koneen säätiö (2017–2020) undersökt hurdana risker det finns 

med berättande och hur forskare kan öka på kritisk förståelse av berättandeformens kraft och 

faror. Projektet är ute efter att beskriva epistemologiska och etiska gränser i berättandet. Den här 

avhandlingen anknyter till projektet genom sättet den granskar om vissa narrativa friheter kan 

göra en journalistisk produkt etiskt tvivelaktig.  
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Också etiken inom dokumentärfilm är ett väl forskat ämne. Till de främsta forskarna 

inom området hör Bill Nichols som under flera års tid har undersökt och skapat material om 

etiken inom dokumentärfilm. Också Kate Nash har forskat kring etiska frågor inom 

dokumentärfilm - och hon hävdar att de etiska frågorna centrala i praxisen (Nash, 2011a:1).  

Diskursen om dokumentärfilm och etik inkluderar inte en stor mängd debatt kring etiska 

teorier eller vilken teori som ska styra produktionen (Sanders, 2010:534), men koncentrerar sig i 

huvudsak på tre frågeställningar (Butchart, 2006; Nash, 2011b). Den första gäller frågan om 

deltagarens samtycke. Även om dokumentärfilmmakare har rätt till konstnärlig frihet, anser 

mediekritiker att deltagarnas rättigheter ska skyddas i representationsprocessen. Den andra 

frågan gäller filmmakarens sociala ansvar angående representation av människor och händelser, 

och publikens rätt att veta om materialet kan anses representativt. Enligt Butchart (2006) är det 

journalistreglerna som formar publikens förväntningar om vad som utgör god smak i 

dokumentärer. Påståendet om objektivitet är den tredje aspekten inom den etiska diskursen, och 

ovilligheten att erkänna maktrelationerna i produktionen. (Butchart, 2006:428) Butchart 

observerar att diskursen om etik i dokumentärfilm ändå koncentrerar sig på 

sanningsenlighetskonceptet. Det finns en tro om att det som ses i dokumentären är en verklig 

representation av ett händelseförlopp och att deltagarna inte blir felrepresenterade. (Butchart, 

2006:430) Forskningen kring etiska frågor inom dokumentärfilm är omfattande, men 

koncentrerar sig ofta på plikten mot subjektet.  
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3 Teori, metod och analysstrategi  

I det här kapitlet presenterar jag det teoretiska ramverket jag kommer att utgå från för att 

analysera mitt material. Jag kommer dessutom att gå igenom vilka journalistiska regler och 

etiska regler för dokumentärfilm som jag kan använda mig av för att besvara frågan om 

innehållet i true crime-verken jag valt att analysera innehåller etiskt tvivelaktiga narrativa 

strategier som kan göra det svårt för tittaren att urskilja på fakta och fiktion. Här presenteras 

också de metoder jag använder, det vill säga kvalitativ innehållsanalys som genomförs med hjälp 

av ett klassifikationssystem. Jag presenterar hur jag kommer att göra min analys, och vilka 

variabler och kategorier jag kommer att undersöka. Analysen kommer att ske i två delar där den 

första är en genomgång och redovisning av materialet. Därefter tas det fasta på de viktigaste 

elementen som kom fram i analysdel 1 som är relevanta för denna studie, och som kan hjälpa 

besvara forskningsfrågorna.   

 

3.1 Narrativ teori 
Narratologi eller narrativ teori är en disciplin tillägnad till studien om logik, principer och 

tillämpning av narrativ representation. Narratologi har utvecklats till flera olika teorier, koncept 

och analytiska processer. Dess koncept spelar en stor roll i undersökningen över våra förmågor 

att producera och bearbeta narrativ i olika former av media. Narratologi kan definieras både som 

en teori och en akademisk metod för narrativ. (Meister, 2009:329)  

 Narrativ teori försöker förstå både vilken roll narrativet spelar i specifika kulturer under 

specifika tidsperioder, och vilka effekter antaganden och övertygelser av en viss kultur har på 

utvecklingen av narrativ. Narrativa teorier grundar sig på frågan om hur händelser organiseras - 

alltså hurdana estetiska val, ordningar och vändningar narrativet kan ha så att händelserna som 

beskriver blir meningsfulla. Narrativ är ett försök att göra antingen verkliga eller fiktiva 

händelser och ting meningsfulla i relation till varandra, oberoende av om kontexten är fiktiva, 

historiska, politiska, ekonomiska, psykologiska, sociala eller vetenskapliga. Narrativ teori kan 

också beskrivas som undersökning av relationen mellan olika ting. Under de senaste årtiondena 

har teorin använts för att granska också andra aspekter av narrativ, som etiska aspekter och 
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narrativ i nya medier (Puckett, 2016:1–2). Den är därför passlig för min studie. Herman 

(2009:31) beskriver den här trenden inom narratologi som en fortsatt utforskning av aspekter 

som redan tidigare identifierats av teoretiker – berättande och handling, tid och rum, karaktär, 

dialog- och tankerepresentation, perspektiv och synvinkel. 

 Det nya inom narrativ teori som utvecklats under de senaste årtiondena är idéer från 

lingvistiken och stilgrepp, och en förflyttning till processen hur information om berättelser är 

förmedlade, samt undersökningen av begränsningar och meningsbildande de olika medietyperna 

hämtat med sig. Mediespecifika egenskaper av berättelser kan kräva en utveckling av verktygen 

för att studera narrativ, som inte erbjuds av klassiska narrativa teorier. (Herman, 2009:31) 

Enligt Andrews, Squire och Tamboukou (2008) erbjuder narrativ forskning, till skillnad 

från andra kvalitativa ramverk, inga automatiska start- eller slutpunkter. Det finns heller inga 

klara kategorier som man ska fokusera på eller heltäckande regler över vilket material är lämpligt 

att analysera eller på vilket sätt. Narrativ forskning berättar inte om man ska sträva till 

objektivitet eller involvera forskaren och deltagaren, om man ska analysera berättelserna i detalj 

eller generellt, eller vilken epistemologisk signifikans att binda med narrativen. Trots de här 

svårigheterna kan man genom att fokusera på narrativ undersöka hur berättelser är strukturerade 

och på vilket sätt de fungerar men också vem som producerar dem och hur de konsumeras. Det 

här kan få oss att förklara viktiga aspekter av världen och förstå mer om individuella och sociala 

förändringar. (Andrews, Squire & Tamboukou, 2008:2) 
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3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 Som forskningsmetod i min studie använder jag kvalitativ innehållsanalys. Den här metoden är 

passande för min studie eftersom forskningsmaterialet består av dokumentärfilmer och –serier, 

och vill besvara frågan hur. Kvalitativ innehållsanalys tillämpas enligt Saldaña (2011:10) genom 

att systematiskt undersöka texter eller visuellt material, för att analysera både materialets 

framstående och dolda betydelser. 

Enligt McKee är det viktigt att förstå hur medietexter används, eftersom det inte finns en 

enda rätt tolkning av verkligheten. Med det här menar han att det inte går att endast samla 

statistik om samhället eftersom verkligheten inte bara formas av text och siffror. Frågan är alltså 

hur människor skapar mening till den världen. (McKee, 2001:8) Eftersom jag är ute efter att 

besvara frågeställningen hur fiktiva tekniker tillämpas i en sanningsbaserad journalistisk produkt 

- och om de kan anses problematiska från etisk synvinkel, är textanalys av kvalitativa data den 

metoden som kommer att ta mig närmast mitt syfte. 

Saldaña (2011:10) delar kvalitativ forskning i olika genrer och det är det specifika 

närmandet till undersökningen som skiljer dem åt. En av de här genrerna är innehållsanalys. 

Analys, beskriver Saldaña som en stil av kvalitativ forskning, där nyckelfaktorer identifieras i 

materialet och också deras relation till varandra. Regelbundna mönster kan kontextualiseras och 

jämföras med ett annat case, i detta fall annan text, och utvärderas. (Saldaña, 2011:29) 

Innehållsanalys är en empirisk form av textanalys som härstammar från ett masskommunikativt 

förhållningsätt till media. Den här formen av analys bryter upp komponenter i materialet till 

delar som kan bearbetas (McKee, 2001:17) Då text analyseras är det vanligt att forskaren delar 

upp texten i koder, fraser, segment eller andra portioner av text. De här kan antingen vara på 

förhand fastställda, men de flesta forskare går efter att koderna framträder i en process av att läsa 

och tänka igenom materialet. (Lichtman, 2014:9) 

Enligt McKee (2003) är analys av text ett sätt för forskare att samla data om hur andra 

människor ger mening till världen. Det en metodologi for forskare som vill förstå sätten hur 

andra människor ser sig själva och hur de passar in i världen och tiden de lever i. Forskaren 

försöker förstå de mest troliga tolkningen av text som konsumenten gör. (McKee, 2003:1) Det är 
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också på det här sättet materialet i den här avhandlingen kommer att bearbetas – genom att 

spjälka upp texten i verken, för att undersöka om det finns gemensamma och ofta förekommande 

fiktiva tekniker i verken jag undersöker, för att sedan kunna vidare bedöma deras etiskhet. Jag 

anser att det bästa sättet att nå mitt mål med forskningen är att hitta möjliga gemensamma 

egenskaper och försöka förstå deras innebörd från en etisk synvinkel. 
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3.3 Analys av narrativ 
Inom forskningen av narrativ gås materialet först igenom en gång för att få en generaliserad 

förståelse av att den är användbar för att den är lik andra narrativ. Med andra ord ska man börja 

med att samla ett antal narrativa texter för att skapa ett ramverk som de individuella narrativen 

passar in i. Det här görs genom att analysera olika narrativ av samma struktur eller genre. Det här 

är strategin som används för att hitta element av narrativ och omstrukturera dem för att passa ett 

klassifikationssystem. (Alleyne, 2017:39) 

De delar av narrativet som intresserar analyseras antingen form av egenskaper eller 

karaktärsdrag som den har gemensamt med andra narrativ. Då narrativ analyseras krävs det att 

man har ett tidigare teoretiskt ramverk och en startpunkt för analysen. De här kan hittas genom 

en genomgång av vad det finns att hitta inom den genren som man är intresserad att analysera. 

(Alleyne, 2017:39) 

Enligt Elliot (2005) kan man välja att analysera innehåll eller form av narrativ. Jag 

kommer att koncentrera mig både på innehållet - med andra ord, vad händer och varför - men 

också på strukturen av berättelsen. För det andra delar Elliott in analysen i holistisk eller 

kategoriserande, av vilka jag kommer att koncentrera mig på materialet som en helhet, men välja 

ut sektioner då det är befogat. (Elliott, 2005:38) 

Då material samlas kan man göra beslut om vad som är signifikant baserat på ett 

konceptuellt ramverk som består av antaganden, förväntningar, övertygelser och teorier som 

stöder forskningen, och ger en riktning för vilka element i narrativet som är viktiga för den egna 

studien. På det här sättet skapas ett klassifikationssystem med kategorier som kan användas som 

kartläggning för att bedöma om kategorierna är tillräckliga. (Alleyne, 2017:40) 

Efter att ha under flera års tid konsumerat en hel del true crime-serier, dokumentärfilmer 

och böcker har jag klara antaganden om vilka kategorier och egenskaper som kommer att finnas i 

narrativet och som är typiska för genren. Men för att separera mina allmänna förväntningar från 

den här studien kommer jag enligt Alleynes teori går jag först igenom materialet en gång för att 

få en generell förståelse av materialet jag handskas med. Utifrån det skapar jag sedan ett 

klassifikationssystem med element av narrativ som finns att hitta i båda serierna. Enligt Alleyne 
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(2017:41) är kodning det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning att systematisera dessa 

koncept. 

För den här avhandlingen har jag identifierat följande fyra klassifikationer som ger 

relevant information som behövs i analysen av true crime-verk. De alla vill besvara frågan; hur 

representeras verkligheten i serierna? 

1) Röster. Vem är narratorn i berättelsen? Ur vems synvinkel berättas historien? Vem kommer 

till tals? Hurdan ton har narratorn? Är de samma i samtliga serier? 

2) Representation av de verkliga personerna. Hur representeras de olika karaktärerna? Hur 

kommer de till tals, är det via personintervjuer, via en annan person, eller på något annat sätt? 

3) Presentation av brottet/brotten. Varifrån kommer informationen om brotten? Vem berättar om 

dem? Finns det dokumentation? 

4) Dramatiska kurvan. Hur är berättelsen uppbyggd? Sker händelserna i kronologisk ordning? 

Finns det några överraskningar i hur den dramatiska kurvan är uppbyggd? Hur byggs 

spänningsmomentet upp? 
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3.4 Dokumentärfimsetik 
I den andra analysdelen som följer efter att jag gått igenom de fyra klassifikationerna som 

behövs för analysen kommer jag att granska dem ur etisk synvinkel. Det här kommer jag att göra 

genom att ta hänsyn både till dokumentärfilmsetik och de finska journalistreglerna. Kapitel 3.4 

och 3.5 kommer att redogöra för de etiska regler jag kommer att ta i beaktande.  

Redan 1998 sade Alan Rosenthal att relationen mellan etiska överväganden och 

filmpraxis är en av de viktigaste, men mest försummande ämnet i dokumentärfilm (Maccarone, 

2010:192). 

Närmare 15 år senare argumenterar Aufderheide (2012:362) att även om etiska 

frågeställningar diskuteras inom ämnesområdet, finns det fortfarande ingen etablerad standard 

för hur verkliga händelser på ett ärligt sätt ska uttryckas. Problemet enligt forskare (Aufderheide, 

2012; Nichols, 2016) är att det inte skapats regler för dokumentärfilmmakare för en gemensam 

etisk standard, som det gjorts för journalister. Man kunde tro att journalistreglerna skulle vara 

användbara för dokumentärfilmmakare, men enligt Aufderheide (2012) vill många avstå från att 

klassa sig som journalister eller begränsas av journalistregler. Dokumentärfilmmakare vill inte 

vara bundna vid att visa "båda sidorna" av en berättelse, utan intresset ligger i att visa en 

verklighet som varit undangömd eller missförstådd (Aufderheide, 2012:366). 

Nichols (2016) undersöker bland annat de etiska formerna av representation i 

dokumentärfilm. I dokumentärfilmer är den etiska (eller oetiska) representationen av subjekten i 

filmmakarens händer, då de ofta fastställer att alla deltagare avstår från alla rättigheter till hur det 

som dokumenteras från deras liv används. Frågan om etik kringgås - och subjekten ger över sina 

rättigheter till filmmakaren. Enligt Nichols är detta normen, oberoende hur orättvist det verkar 

vara. Det härstammar från idén att filmmakare måste kunna ha friheten att göra det jobbet de har 

föreställt sig med de etiska skyldigheter som berör deras arbete och inte enligt subjektens 

förväntningar. 

 Medan Nichols sätter stor vikt på maktrelationerna mellan filmmakare och subjekt, tar 

Sanders (2010) fasta på ett behov av mer etiska teorier och empiriska data. Enligt Sanders är 
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diskussionen oftast fokuserad på färdiga filmer och enskilda verk, och debatten om etik i 

dokumentärfilmer har därmed inte utvecklats på de senaste tre decennierna (Sanders, 2010:529). 

 Enligt Nichols (2016:154) har etiska koder två syften – "att skydda de bestående 

intressen av den professionella gruppen från ingripande utifrån genom att erbjuda en 

policymekanism inifrån, och att skydda dem som kommer i kontakt med den professionella 

gruppen"1. Nichols beskriver skapandet av dokumentärfilm som en konstform som involverar 

andra människor, där etiska koder är nödvändiga för att ansvarsfullt kunna representera deras liv. 

Å andra sidan är det en retorisk konstform vars intresse är att vinna publikens samtycke och inte 

fungera som en källa för information. Problemet med att skapa en etisk standard ligger i att 

dokumentärer har olika syften, där en del föredrar faktum och rättvisa istället för övertygelse på 

sanningens bekostnad (Nichols, 2016:154–156). Den här har enligt Nash (2011:225) varit det 

konstanta teoretiska problemet i dokumentärfilmstudier.  

 Enligt forskare har det inte skapats en gemensam etisk standard som 

dokumentärfilmmakare kan tillämpa (Aufderheide 2012; Nichols, 2016), som det exempelvis 

finns för journalister. Nichols (2016:154) upplever att det krävs etiska koder för att kunna 

representera andra människor på ett ansvarsfullt sätt. Journalister har en plikt att undvika skada 

från att förekomma till subjekten, och det här är enligt Maccarone (2010:200) ett ansvar 

dokumentärfilmmakare inte kan kringgå. 

  

 
1 Orginaltext: Their ethical codes serve at least two purposes: (1) to protect the vested interests of the professional group from 

outside intervention by providing a self-policing mechanism, and (2) to safeguard the well-being of those who come into contact 

with this professional group. 
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3.5 Etiska regleringar i narrativ journalistisk kontext 

Det andra viktiga etiska ramverket jag kommer att använda mig av för att besvara mina 

forskningsfrågor för den här avhandlingen är de etiska frågeställningarna från ett journalistiskt 

perspektiv, eller mer specifikt – genom journalistreglerna.  

Det tog ungefär åtta år för Truman Capote att skriva In Cold Blood. Fast Capote skrev 

boken i tredje person har kritiker pekat ut den starka författarrösten i boken. Capote inkluderade 

inte sig själv i boken ordagrant, men boken har ändå en stark personlig röst. Etiskt talat är 

Capotes röst i boken "elefanten i rummet". Lyons (2015:26)  

Enligt Lyons har autenticitet enligt kritiker blivit mindre viktigt inom skrivande och blir 

ännu mer betydelsefull i true crime-verk där mord och död är involverade. Att representera andra 

är alltid ett problem inom journalistiken då den lovar faktiskhet och uppriktighet. Personer som 

intervjuades för In Cold Blood klagade om att deras kommentarer var tagna ur kontext, och 

boken har väckt frågor angående etiska problem om autenticitet och ansvar i true crime -genren. 

Boken var därmed ett av de första verken som väckte frågor som har blivit viktiga inom intim 

och professionell journalistik. (Lyons, 2015:29).  

Till journalistens arbete hör att följa etiska regleringar. Inom professionen följs alltså 

journalistreglerna som bevakas av Opinionsnämnden för massmedier. Enligt Lehtinen (2016) 

följer man i journalistiken vissa regler med vilka man sätter begränsningar för personliga 

omdömen och strävar till att undanröja subjektiva förvrängningar. För att nå objektivitet krävs 

det att aktiv undersökning och information som handlingar istället för att representera något 

passivt. (Lehtinen, 2016:87)  

En del av problemet i till exempel true crime-dokumentärer är att det inte är helt klart vad 

genren är, och det finns därmed inget etiskt ramverk att följa. Problemet i genren är att gränsen 

mellan fakta och fiktion är svår att dra. Lassila-Merisalo (2009:88) behandlar också skillnaden 

mellan fakta och fiktion med hjälp av journalistreglerna, vilket är orsakerna att jag upplever 

reglerna vara möjliga att tillämpa också för min studie. Journalistreglerna är senast uppdaterade 

år 2014. Under rubriken "Att ta fram och publicera information" finns följande paragrafer: 



   
 
 

21 
 
 

  
 

 

8. Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling. 

9. Det är tillrådligt att journalister i sitt arbete uppger sitt yrke. De ska försöka skaffa fram information på 

ett öppet sätt. Om samhälleligt betydelsefulla omständigheter inte kan utredas på annat sätt, kan 

journalister göra intervjuer och ta fram uppgifter även på sätt som avviker från det vanliga. 

10. Journalister bör kontrollera uppgifter så väl som möjligt – även om de har publicerats tidigare. 

11. Allmänheten ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial 

får användas på ett vilseledande sätt.  

12. Journalister ska förhålla sig kritiskt till informationskällorna. Detta är särskilt viktigt i kontroversiella 

frågor, eftersom nyhetskällorna kan syfta till egen vinning eller till att skada andra. 

13. Nyheter kan publiceras även utgående från begränsad information. Rapporteringen om saker och 

händelser bör kompletteras då ny information finns att tillgå. Nyhetshändelser bör helst följas upp till 

förloppets slut. 

15. Rubriker, ingresser, pärm- och bildtexter, löpsedlar och annan exponering ska ha en grund i 

innehållet. 

(Journalistreglerna, 2014) 

För den här studien har jag valt ut paragraferna 8–13 och 15 eftersom de går att tillämpa 

som referens för att besvara min forskningsfråga om de narrativa strategierna i true crime -

dokumentärer är inom ramen för etisk innehållsproduktion.  
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4 Avgränsning och material  
I det här kapitlet kommer jag att presentera det material jag samlar data från för min avhandling. 

Materialet består av två finländska true crime -dokumentärserier: Mordets dna - Bodommorden 

(2020) och Katiska (2020). Jag har valt två färska dokumentärer från två typer av mediebolag i 

Finland 

 

4.1 Avgränsning av materialet  
 

Materialet som valts för den här avhandlingen består av finländska true crime-serier. Jag har valt 

att analysera endast finländska serier eftersom mitt intresse ligger i att veta hur de ser ut i dagens 

länge. Vidare är jag intresserad av att ta reda på om de narrativa strategierna som används går 

inom ramen för etisk innehållsproduktion i Finland. Genom att analysera finländska serier fås en 

bättre insyn i hur journalistiken och i allmänhet etisk innehållsproduktion mår i Finland idag.  

Eftersom jag i analysdelen kommer att granska serierna delvis utgående från de etiska 

ramverken som skapats för journalister i Finland anser jag att det skulle vara missvisande och 

irrelevant att analysera serier som inte är applicerbara till reglerna i fråga. Den ena serien jag 

kommer att analysera kan hittas från finska public service-bolaget Rundradions plattform för 

serier, filmer och annat videomaterial, Yle Arenan, och den andra serien från det kommersiella 

bolaget Nelonen, vars plattform är Ruutu, för att få variation i materialet.  

Det finns begränsat med material då det kommer till true crime i programformat i det 

finländska utbudet. Jag har valt att analysera två serier eftersom jag anser det var ett tillräckligt 

stort urval för att komma till ett resultat. Av de 13 serier På Yle Arenan under kategorin true 

crime är för tidpunkten sju stycken finländska. True crime-serierna på plattformen Ruutu är 

under kategorin inhemsk reality där endast Katiska är publicerad som true crime. De här två 

serierna är de enda på respektive mediebolag som representerar det format jag valt att analysera, 

formatet där endast ett fall behandlas genomgående i alla avsnitt. Eftersom de här båda serierna 

är de enda i kategorin true crime som kommit ut år 2020 i det finländska utbudet för tiden då 

materialet valdes för denna avhandling, anser jag dem vara representativa för hur genren ser ut i 
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dag i Finland. Fallen serierna behandlar är tillräckligt olika för att kunna vara representativa för 

hela genren i dokumentärfilm-format. Mordets dna behandlar ett 60 år gammalt mord, medan 

Katiska behandlar en droghärva från några år bakåt. Jag har valt att begränsa mig till 

serieformatet eftersom det är en berättandeform som går lättare att generalisera i det här fallet. 

Till sin uppbyggnad är serierna i det här formatet mer jämförbara än om det handlade som 

behandlar ett fall per avsnitt. De båda serierna är relativt lika i fråga om uppbyggnad och det här 

gör valet av de analyserbara kategorierna lättare eftersom de går att avgränsa till färre. Största 

kontrasterna väntas bero på vilket mediebolag har köpt in serien.  
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4.2 Mordets dna – Bodommorden (Yle Arenan, 2020)  
Yle Arenan har en egen kategori för true crime dokumentärer med benämningen "True crime – 

brott från verkliga livet" med 13 olika dokumentärer i tv-format, varav sju är finländska vid tiden 

då den här studien är gjord. Från dem har jag valt den nyaste: Murhan DNA - Bodominjärven 

murhat med det svenska namnet Mordets dna – Bodommorden med fyra avsnitt á 18–20 minuter. 

Serien är producerad av Tommi Hakko och består av följande avsnitt:  

1. Armbandsur med blod på, 20 minuter. Hans Assman, den ständigt misstänkta för 

Bodommorden, var en tysk arbetskarl med orolig läggning. Varför dök han efter 

mordnatten upp på ett sjukhus med röda fläckar på sina händer och kläder? Jari 

Louhelainen får undersöka Assmans gamla ur och finner blod på det. Kan blodet komma 

från något av offren? 

2. Ett örngott med fläckar, 18 minuter. På mordplatsen vid Bodom träsk hittades ett 

mystiskt och omtvistat örngott med sperma från en okänd person. I åratal har polisen 

försökt lösa gåtan med örngottet, utan resultat. Har örngottet lett utredarna vilse under 

årtionden? Hans Assmans alibi under mordnatten är inte övertygande. Knyter örngottet 

Assman till brottet? 

3. Två skumma män, 19 minuter. Taxichauffören Kenneth hittar två killar, vilkas fäder 

polisen har knutit till örngottet funnet på mordplatsen. Många anser att männen 

fullständigt passar in på kännetecknen på Bodommördaren, men polisen tog aldrig dna-

prov på de misstänkta. Nu bidrar männens anhöriga till undersökningen. Får man 

äntligen, med hjälp av dagens teknik, klarhet i vem som ägde örngottet? 

4. Det avgörande provet, 19 minuter. Mannen som drev en kiosk i byn var känd som hela 

byns skräck och tyckte illa om att främmande ungdomar tältade vid Bodom träsk. Han 

påstås ha erkänt morden och ha begått självmord nio år efter Bodommorden. Hittar Jari 

Louhelainen det avgörande dna-provet eller förblir Bodommorden ett mysterium? (Yle 

Arenan, 2020) 
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4.3 Katiska (Nelonen, Ruutu+, 2020) 
Katiska är en serie med fyra delar som öppnar upp fallet om en droghärva där huvudmisstänkta 

är Niko Ranta-aho. Ranta-aho har erkänt i huvudsak alla brott och berättar med egna ord från 

egen synvinkel hur hela historien gick till. Utöver Ranta-aho själv kan man höra hans närmaste 

och flera andra personer som har medverkat i hans liv. Serien består av fyra avsnitt á 41–43 

minuter. Katiska är producerad av Joni Soila. Serien består av en säsong och avsnitten är 

följande:  

1. Meidän Niko, 42 minuter. Niko Ranta-aho blir narkotikaberoende som ung pojke och 

och familjen för honom till en institution för drogmissbrukare. Efter vården inleder Niko 

ett nytt och hälsosamt liv i Spanien. Sex år senare fängslas han som chef för den största 

drogligan i Finlands historia.  

2. Rikos ja rakkaus, 41 minuter. Niko driver en byggverksamhet värd miljontals euro och 

lever ett jet-set liv som absolutist. Han blir bekant med internationella kriminella ledare 

och inleder en dopingaffär som till slut utvidgas till en stor mängd hårda droger. I den 

spanska solkusten blir Niko blir vän med Janne "Nacci" Tranberg, dit också flickvännen 

Sofia Belórf flyttar. Niko börjar använda kokain, ännu mer än tidigare.  

3. Lopun alku, 42 minuter. Katiska-ligan hämtar en betydande mängd narkotika till 

Finland. Nikos medhjälpares slarvande får komiska drag och en efter en tas de fast av 

polisen. Nikos paranoia får ett övergrepp om honom och Ruisrock-helgen artar sig som 

början av slutet för Katiska-ligan.  

4. Tilinteko, 42 minuter. Polisen tar fast Niko och Sofia. Rättegången som fick stort 

medieuppmärksamhet börjar och Niko överraskar alla med att erkänna att han fungerat 

som ledare för Katiska-ligan. Nikos affärspartner skjuts kallblodigt och Niko börjar 

fundera djupare på konsekvenserna av sina handlingar. Han träffar barn som är 

drogberoende. (Ruutu+, 2020) 
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5 Analys del 1 – en genomgång av materialet 

I den här delen av avhandlingen tas en närmare titt på kategoriseringarna skapade för analysen i 

den här avhandlingen. Analysens mål är att besvara forskningsfrågorna: 

1. Vilka narrativa tekniker kan hittas i dagens finländska true crime-berättelser? 

2. Vilka element ger produkten till tittaren för att kunna skilja åt på fakta och fiktion? 

3. a) Hurdana etiska frågeställningar väcks från användningen av de narrativa strategierna? 

b) Hur kan dessa påverka den journalistiska trovärdigheten? 

 

Det här kommer att göras genom att gå igenom de fyra olika kategorierna en för en. Jag 

kommer att bryta upp serierna i de olika kategorierna narratiologiskt med hjälp av de olika 

kodifieringarna jag etablerat efter typiska drag för true crime-serier. Beroende på hur starkt 

kategorin kommer fram i serien, fördjupar jag mig i olik grad i dem alla. I den sista kategorin 

som behandlar etiska frågeställningar görs en överblick om hur journalistreglerna och 

dokumentäretik kan anpassas i true crime-serier. Sedan görs en djupare analys av de relevanta 

elementen som kommer fram i analysdel 1.  

 

5.1 Mordets dna - Bodommorden 
År 1960 mördades tre ungdomar brutalt medan de sov i ett tält vid Bodomsjön. Endast den fjärde 

i kompisgruppen blev vid liv, men skadades. Under de 60 åren som gått sedan morden har det 

funnits tiotals misstänkta i fallet men det finns fortfarande ingen klarhet i vem som mördade 

ungdomarna. Av de misstänkta koncentrerar sig serien på Hans Assman, Esko Lonka, Aarne 

Louko och Valdemar Gyllström. Serien Mordets dna följer taxichauffören Kenneth Cederberg 

och dna-forskare Jari Louhelainens försök att lösa fallet genom dna.  

 

Centrala karaktärer i serien: 
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Kenneth Cederberg är taxichaufför och en så kallad medborgardetektiv. Han har redan under en 

lång tid varit intresserad av Bodomfallet och har med egna medel försökt reda ut fallet.  

Jari Louhelainen har en expertroll i serien som en dna-forskare som har löst den kända Jack 

Uppskäraren-fallet (Jack the Ripper) genom dna-undersökningar 120 år efter morden, och 

försöker nu med samma medel, lösa Bodommorden.  

Hans Assman, Esko Lonka, Aarne Louko och Valdemar Gyllström är alla misstänkta i fallet 

och är också de som mest undersöks som misstänkta i serien. Ingen av de misstänkta medverkar i 

serien själva eftersom de inte länge är vid liv. 

Nils Gustafsson är den enda som överlevde mordnatten. Han har även länge varit en av de 

huvudmisstänkta i fallet. Gustafsson är också den enda av de misstänkta som fortfarande lever.   

 

1) Röster. 

De mest centrala karaktärerna som hörs i serien och som också bygger upp hela berättelsen är 

taxichauffören Kenneth Cederberg och dna-forskaren Jari Louhelainen.  

Händelserna berättas ur synvinkeln av olika personer som försöker lösa, eller som på 

annat sätt varit inblandade, i det snart 60 år gamla mordet. I centrum av serien är också släktingar 

till de misstänkta som numera är döda. 

Den första karaktären som presenteras i serien är dna-forskaren Jari Louhelainen som 

berättar om sina erfarenheter från andra mordutredningar. Louhelainen är en av de få i serien 

som presenterar sig själv.  

Redan under de första minuterna av Mordets dna skapas en bild av att serien verkar vara 

en hybrid av många narrativa former. Berättelsen byggs också upp av en så kallad voice-over 

kommentator (Nichols, 2016:106). Narratorrösten är en kvinnoröst som inte identifieras, troligen 

på grund av att hon är utomstående och inte har något med undersökningen av fallet att göra. 

Den narrativa rösten från kvinnan som hörs genomgående i alla fyra avsnitt är lugn och 

angenäm, och om det inte var för den spänningsfulla musiken i bakgrunden kunde narratorns röst 
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lika väl komma från en naturdokumentär.  Största delen av tiden förhåller sig narratorn objektiv 

och neutral till händelserna, förutom en enda gång då kvinnorösten i första avsnittet säger: "Det 

känns som att mördaren har roffat år sig saker av alla slag, utan att desto noggrannare välja bland 

dem"2 (Avsnitt 1, 00:12:14). Det förblir oklart vems tankar hon läser upp.  

Tommi Hakko, producenten för serien, hörs inte alls och deltar inte i interaktionen med 

karaktärerna, vilket efter att ha sett många av de amerikanska exemplaren, ofta verkar vara fallet.  

Genomgående i serien hörs förutom de två huvudkaraktärerna Louhelainen och 

taxichauffören och medborgardetektiven Cederberg också andra personer som är på olika sätt 

inblandade. I första avsnittet hörs också en person som endast presenteras med namnet, som har 

varit på plats vid Bodomsjön efter morden. Genom serien hörs också en del andra ögonvittnen 

och karaktärsvittnen. Nils Gustafsson som var den enda som överlevde Bodommorden, hörs 

också genom videomaterial från polisens förhör. Tre minuter in i andra avsnittet hörs 

mordgruppens chef från Centralkriminalpolisen, som var med i den tredje undersökningen av 

Bodommorden (Avsnitt 2, 00:03:01). I andra avsnittet hörs också en person som träffat en av de 

huvudmisstänkta, Hans Assman.  

Narrativet ser liknande ut de första två avsnitten, men när an kommit fram till det tredje 

avsnittet sker en förändring i narrativet. De första två avsnitten har bestått av en dialog med 

personen bakom kameran, medan man nu får ta del av en diskussion mellan två personer. I tredje 

avsnittet läses ett e-mail högt från son till Aarne Louko som varit misstänkt i fallet (00:03:03), 

det är första gången i serien man får höra en närstående till en misstänkt. Taxichauffören pratar i 

tredje avsnittet med "Make" som är sonen till Esko Lonka, en annan misstänkt i fallet (00:16:09). 

Make är den första närstående personen vi får se på bild i serien och som pratar med egen röst. 

Scenen är olik från vad hittills har visats, och man får för första gången höra en ärlig diskussion 

med någon närstående. Det filmas då Make ger sitt dna-prov till taxichauffören Cederberg 

genom att sätta en provtagningstops i munnen. Fjärde avsnittet försätter som vanligt och inleds 

med en röst från en man som sett offren innan de nog och var på väg och tälta. I sista avsnittet 

möts också de två huvudpersonerna i serien, taxichauffören Cederberg och dna-forskaren 

 
2 Orginaltext: Tuntuu kuin surmaaja olisi kahminut mukaansa kaikenlaista tavaraa, sen enempää niitä valikoimatta.  
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Louhelainen för första gången, via videosamtal (Avsnitt 4, 00:07:00). Efter de två första 

avsnitten sker berättandet till en större del som diskussioner mellan två olika personer och 

berättandet förändras till mer personligt och känsloladdat, tidvis även rörande.  

 

2) Representation av de verkliga personerna.  

En av de huvudmisstänkta Hans Assman har avlidit år 1998 och kommer därmed själv inte till 

tals i serien. Det är fallet med alla misstänkta, förutom den enda överlevande, Nils Gustavsson.  

Det är medborgardetektiven och taxichauffören Kenneth Cederberg som berättar om den ena 

misstänkta i fallet, Hans Assmans liv och om vem han var – en äventyrsbenägen fridlös man. 

Under första avsnittet visas fotografier på Assman. Det kommer inte fram varifrån informationen 

om honom kommer, men man får en bild av att kanske det kommer från närstående personer till 

honom. Narratorn berättar att misstankarna över Assman växte fram då han kom till sjukhuset ett 

och ett halvt dygn efter morden vid Bodomsjön. Men åter igen, kommer det inte fram varför 

läkarna misstänkte honom eller varifrån informationen kommer. Han beskrivs till exempel ha 

gett sken av att vara medvetslös. Kontaktpersonen till Assman som taxichauffören Cederberg 

kontaktat anser det vara realistiskt att Assman kunde ha begått ett mord – han kunde nämligen få 

våldsamma raseriutbrott. Assman har också skrämt andra patienter på sjukhuset, säger narratorn. 

Tittaren här drar slutsatsen att informationen kommit från de andra patienterna. De nämns ändå 

inte vid namn. Ett annat vittne kallar honom för en kall man.  

Den enda som överlevde Bodommorden och också en som länge misstänktes för dådet är 

Nils Gustafsson. Gustafsson visas endast ett fåtal gånger genom videomaterial av polisförhör där 

han säger sig vara oskyldig. Han är ändå den enda personen som själv hörs prata, även om han 

inte medverkar i serien på andra sätt.  

Aarne Louko som också har undersökts som misstänkt för mordet beskrivs av narratorn 

som en våldsam man, som har lämnat sin familj, och som levde ett luffarliv. Hans utseende 

motsvarar en man som setts på brottsplatsen perfekt. (Avsnitt 3, 00:02:32) Hans barn beskriver 

mannen så här i ett e-postmeddelande: "Vad jag minns av min far var han hänsynslös och ofta 
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berusad. Fräck. Han hade ett alkoholproblem och var osocial. Jag har sett honom kanske sex 

gånger" (00:03:07). Sedan visas tidningsklipp där det visar sig att Louko slått ihjäl en kvinna. 

Även en annan misstänkt Esko Lonka beskrivs som våldsam. Hans brott har dokumenterats i 

tidningar som visas i serien, brotten har ändå inte varit våldsamma. Enligt Cederberg har någon 

polischef sagt att han var gärningsmannen.  

Ett klipp av en intervju från ett annat program visas av professor Jorma Palo som skrivit 

två böcker om Hans Assman (Avsnitt 3, 00:12:25). Han säger att Assman själv berättade om att 

han har en våldsam natur och använde morfin samt kokain hela sitt liv. Han beskrivs också 

indirekt ha erkänt mordet på Kyllikki Saari, men det här säger narratorn. Oklart om 

informationen kommer från någon av böckerna. "Han gjorde sig själv till en myt" (00:12:48), 

men alla påståenden om honom som han själv har yttrat visar sig vara falska. Cederberg säger att 

Assman helt klart har njutit av alla antagningar om honom, att han varit agent för KGB. Den här 

informationen kommer från diskussioner med Assmans syster (Avsnitt 3, 00:14:16).  Karaktären 

som presenteras som "Make" beskriver sin far som även är en misstänkt, Esko Lonka: "Jag såg 

aldrig hela gubben"3 (00:16:41).   

En annan misstänkt "Vallu" Valdemar Gyllenberg beskrivs med många adjektiv av flera 

vittnen (00:00:15): "Han var inte en så social person". "En människa av naturen". "Rörde sig som 

en gasell i skogen". "Smal, stark, snabb". "På samma gång var han lättretlig, våldsam och grym 

men på samma gång vänlig och artig". "När han blev arg förändrades mannen helt". Även Vallu 

är numera död och kommer inte heller själv till tals i serien. Några fotografier av honom visas. 

Ett vittne berättar att Vallu skulle ha erkänt mordet till tre olika personer, innan Vallu själv 

drunknade i Bodomsjön (Fjärde avsnittet, 00:11:27). Vallus sons röst hörs från ett bandat 

telefonsamtal (00:11:44) där han säger att andra människor sagt till honom att hans far inte är 

skyldig och sonen vill inte ta ställning till misstankarna. Ett fotografi av Vallu visas som är tagen 

dagen efter mordet av en pressfotograf (00:12:35). Han skulle inte sitta där om han tagit livet av 

någon dagen före säger har någon sagt till sonen.  

 
3 Orginaltext: En nähnyt koko äijää ikinä. 



   
 
 

31 
 
 

  
 

De tre offren i fallet Maila Björklund, Anja Mäki och Seppo Boisman presenteras inte 

alls i serien förutom i början då namnen nämns och då deras dna jämförs med dna som hittas från 

uret och ett dynvar. Inte heller är offrens anhöriga på något sätt med i serien.  

 

3) Presentation av brottet/brotten.  

Den narrativa tråden i Mordets dna skapas av intervjuer med polisen, nyhetsbevakning, 

vittnesmål, videor från polisförhör, telefonsamtal, dokument som till exempel 

förundersökningsprotokoll, fotografier, e-postmeddelanden och rekonstruktioner av mordplatsen 

eller mordet, offren och andra situationer som är centrala för berättelsen.  

I första avsnittet visas tidningarnas rubriceringar efter mordet, Helsingin sanomat, 7 juli 

1960: "Förfärligt trippelmord på stranden i den nattliga Bodomsjön"4. Det finns visas inte 

mycket autentiskt material från mordplatsen, vilket kan bero på att mordet skedde för så länge 

sedan. Det visas fotografier av det sönderrivna tältet där ungdomarna hittades. Narratorn 

beskriver hur ungdomarna hade blivit knivhuggna genom tältets tyg, tiotals gånger. Det visas 

även svartvitt videomaterial på nyfikna människor som kommit till mordplatsen. Vittnet Henrik 

Rosenqvist berättar hur han såg ett av offren då polisen lyfte på tältets tyg. Under första 

avsnittets gång visas också ritningar på hur offren har legat i tältet efter morden och 3D skapelser 

av samma motiv. "Det här måste vara en film", beskriver Rosenqvist sina tankar den dagen.  

Taxichauffören Cederberg har kontaktat Hans Assmans kontaktperson och erhållit en del 

av Assmans ägodelar. Det är så delen av armbandsuret som Cederberg skickar till Louhelainen i 

Yorkshire för att undersökas för blodfläckar förklaras ha kommit till Cederbergs ägo. Uret 

kommer från Hans Assmans arvinge. Det visas också klipp på den enda överlevande Nils 

Gustafsson som säger att gärningsmannen tagit hans klocka under mordnatten, och narrativet 

leder därmed tittaren att tro att klockan kan ha ägts av Gustafsson. Ett tidningsklipp från en 

artikel visas där polisen publicerat armbandsurets kännetecken. Uret i tidningen motsvarar uret 

som nu skickats till forskaren Louhelainen. Cederberg säger att uret med stor sannolikhet är av 

 
4 Orginaltext: Hirvittävä kolmoismurha öisen Bodominjärven rannalla 
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märket Vinca – precis som Gustafssons ur. Bilder av Vinca-ur visas sida vid sida med den som 

Cederberg erhållit av Assmans arvinge. Cederberg säger om uren: Om man nu ens kan bedöma 

(Avsnitt 1, 00:13:16). Det att uren liknar varandra är ändå en "veretseisauttava havainto".  

I början av andra avsnittet beskriver Cederberg att det är "sannerligen intressant" 

(00:00:50) att det hittas ett dynvar med sperma och blod på, på brottsplatsen som ser ut som en 

plats där ett sexualbrott har begåtts. I andra avsnittet intervjuas en polis, Tero Haapala från 

Centralkriminalpolisen som varit med i brottsutredningen för 15 år sedan, under det så kallade 

tredje undersökningen av morden. Han bekräftar att dynvaret undersöks och senare att den är 

väsentlig. Verkliga experter, enligt Tuomi, intervjuas ofta med relevant kostym då det 

understryks att det är frågan om en trovärdig person med trovärdig åsikt och erfarenhet (Tuomi, 

2018, ingen sida). Och alldeles riktigt kan man i scenerna där Haapala förekommer se att han har 

på sig ett passerkort med hands fotografi där man på det svarta bandet tydligt ser skrivet texten 

"Homicide unit – NBI Finland" (Andra avsnittet, 00:03:05).  

Vittnet Ulf Jansson berättar att han såg offret Seppo Bojsman och Nils Gustafsson (fjärde 

avsnittet, 00:01:35) dagen innan mordet köra moped i området där Boisman sedan hittades 

mördad i tältet. Gustafsson själv beskriver händelserna i ett videoförhör. Ett vittne berättar om att 

han såg "Vallu" Gyllström kvällen före mordet (00:04:09) och han var mycket arg för att andra 

har kommit hit med moped och skräpat, säger ett annat vittne. Han även sköt mot människor 

ibland. "Kylän kauhu". Vallu säger själv enligt narratorn att han inte var på jobb vid kiosken den 

dagen där han setts av vittnen.  

I scenerna för hur brottet presenteras används också visuella och audiovisuella medel. I 

Murhan dna finns inga scener där skådespelare använts, men vissa scener är dramatiserade 

genom digitala bilder. I första avsnittet (00:07:14) visas hur en man som narratorn säger vara en 

medvetslös Hans Assman, ligga på en sjukhussäng medan en doktor undersöker honom. 

Personerna på bilderna rör inte på sig. Liknande scener kan ses genomgående i serien 

(exempelvis första avsnittet, 00:09:28). Scenerna ger ingen tilläggsinformation och för inte 

berättelsen framåt. Det är narratorn som beskriver händelserna som är i fokus och scenerna 

fungerar som stöd för att tittaren ska kunna föreställa sig situationen. 
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Genomgående under hela serien visas klipp från Centralkriminalpolisens förhör av Nils 

Gustafsson år 2004 (till exempel första avsnittet, 00:11:55). Förutom det visas inga andra 

polisförhör om fallet. Gammalt videomaterial visas i överlag mycket lite i serien.  

I Mordets dna har specialeffekter och tekniska lösningar använts med måtta. Förutom 

spänningsfylld bakgrundsmusik och svartvita rekonstruerade stilla scener är beskrivningarna av 

morden verbala. De visuella och audiovisuella medlen i serien skapar rätt sorts atmosfär, men är 

inte avgörande för berättelsen på något sätt.  
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4) Den dramatiska kurvan.  

Mordets dna är uppbyggt på ett sätt att tittaren får följa med händelserna med paketet och uret 

inte bara i kronologisk ordning, utan även i "realtid". I en av de första bilderna i första avsnittet 

visas paketet som innehåller delen av armbandsuret, som kommer att vara väsentligt i berättelsen 

från början till slut. Paketet ligger i taxichauffören Kenneth Cederbergs bil som om han skulle 

vara på väg att föra det till posten och skicka i väg det. Under första avsnittet får tittaren se att 

paketet anlänt till dna-forskaren Jari Louhelainen i Yorkshire. Den nämns inte om det i 

verkligheten är frågan om samma paket. På samma sätt fortsätter tidsgången genom hela serien 

och tittaren får följa med hur undersökningen av paketets innehåll fortskrider. Det visas hur dna-

forskaren Louhelainen öppnar paketet och försiktigt tar ut delen av armbandsuret och sedan hur 

han tar prover av fläckar som ser ut som torkat blod. Tittaren får tillsammans med forskaren 

vänta på svaren och se hans första reaktioner på provresultaten.  

I början planteras tanken hos tittaren att när serien är slut kommer man att få veta något 

mer om Bodommorden och vem som möjligen kan vara den skyldiga. Tanken kunde jämföras 

med att serien börjar med ett problem som förhoppningsvis kommer att lösas i slutet. I början 

byggs alltså upp en spänning som bygger på att tittaren kanske får veta något mera om 

Bodommorden. Serien är byggd upp som en helhet där berättelsen fortskrider genomgående 

istället för avsnitt för avsnitt, på samma gång som varje avsnitt har sitt eget tema, eller föremål 

som granskas. Alla avsnitt slutar med ett spänningsmoment som tyder på att det under nästa 

avsnitt kan framkomma något nytt och intressant om fallet. Till exempel slutar första avsnittet 

med att Louhelainen tittar in i ett annat paket, eller möjligen samma paket, och tar upp ett par 

glasögon som möjligen också kan innehålla dna från någon av de misstänkta. Det handlar om ny 

information som plötsligt introduceras, för att hålla spänningen uppe.  

Det första avsnittet är avgörande för hur tittaren förstår hela serien och hur den kommer 

att fortskrida framöver och skapar moment som får tittaren att vilja se vidare. Mordets dna består 

av fyra avsnitt som ändå är ganska olika från varandra. Under det första avsnittet presenteras de 

två huvudkaraktärerna som kommer att vara med genomgående i hela serien. De två första 
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avsnitten koncentrerar sig också på att undersöka föremål som kan ha ägts av en av de 

huvudmisstänkta Hans Assman eller som kan innehålla dna av någon annan misstänkt. De två 

sista avsnitten fokuserar mer på vem de misstänkta är, och den dramatiska kurvan som tittaren 

får följa med i "realtid" får därmed ett uppbrott. Med jämna mellanrum kommer också andra 

avbrott då den kvinnliga narratorn berättar detaljer om vad som hände 60 år sedan under tiden 

runt morden.  
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5.2 Katiska  

Katiska-serien behandlar för vid tidpunkten ännu oavslutade brottsmålet av den misstänkta i 

fallet som blivit att kallas Katiska, Niko Ranta-aho, och den andra åtalade Janne "Nacci" 

Tranberg. I serien intervjuas Ranta-ahos familj och närmaste, och är berättad ur hans synvinkel. 

Serien öppnar upp händelserna och bakgrunden till den största droghärvan i Finlands historia.  

 

Centrala karaktärer i serien:  

Niko Ranta-aho är huvudåtalade i den omfattande droghärvan Katiska. Han har huvudrollen i 

serien som är också berättad från hans synvinkel.  

Janne "Nacci" Tranberg är den andra misstänkta i fallet. Han nekar till alla anklagelser.  

Jasmin Ranta-aho är Nikos syster och medverkar mycket i serien. Hon har intervjuats inför 

serien och medverkar också i andra tillfällen. Hennes roll är att berätta om deras och framför alln 

Nikos barndom och barndom, och hurdan han är som person.  

Sofia Belorf är Niko Ranta-ahos ex-flickvän som hade ett förhållande med Niko under tiden han 

begick brotten han nu åtalas för. Belórf har beskyllt för att ha varit medveten om Ranta-ahos 

affärer. 

Rami Mäkinen hörs och ses i serien i någon sorts expertroll. Han är producent för Ilta-Sanomas 

brottsredaktion, och berättar om vändningar i brottsutredningen och om rättegången.  
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1) Röster.  

I Katiska medverkar en hel del personer. De består av Niko Ranta-ahos familj och närmaste, ex-

flickvänner, brottsutredare, både finländska och utländska reportrar, med flera. Jag kommer inte 

att nämna dem alla, endast de som är mest väsentliga och som medverkar mest under seriens 

gång.  

Narratorns uppdrag i Katiska är att berätta detaljerna i fallet och hur bakgrunden till 

brottet. Narratorns röst är klart dramatisk och finns till också för att skapa spänning och dramatik 

genom att redan i början ställa frågan om den misstänkta som vid tiden var oidentifierad och 

kallades Cobra: "Oliko Cobra paljastunut?" (Avsnitt 1, 00:01:46). Han säger även meningar i stil 

med: "Jännitys tiivistyy" (Avsnitt 1, 00:10:45) och ställer under seriens gång andra frågor som 

tittaren förväntar sig att besvaras framåt i serien.  

Även i Katiska är narratorn en så kallad voice-over kommentator. Rösten presenterar 

också serien: "Tämä on Ruutu alkuperäissarja - Katiska" (Avsnitt 1, 00:05:14). Många personer 

har intervjuats för serien. De viktigaste och mest centrala rösterna i är Niko Ranta-aho, hans 

syster Jasmin Ranta-aho och Nikos barndomsvän Janne Naamanka som presenteras tidigt i 

serien. Både berättar om Nikos familj och hurdan person har var som yngre. Även Niko Ranta-

ahos ex-flickvänner kommer till tals genomgående i serien, Sofia Belórf som var tillsammans 

med honom under tiden brotten begicks och Linda Manuella som också beskriver Ranta-ahos 

familj.  

Producent för Ilta-Sanomas brottsredaktion Rami Mäkinen hörs i serien i en expertroll 

precis som Hannu Kaitaluoma, Ranta-ahos advokat. De berättar turvist under första avsnittet hur 

rättegången gått till hittills, vad han beskylls för och vilka Ranta-ahos straff kan vara. En 

bandning från rättegången hörs nu och då där åklagaren berättar sin synvinkel. Åklagaren sägs 

ändå ha nekat till att ge kommentarer för serien på grund av att förundersökningen ännu är på 

hälft.  

Niko Ranta-aho själv hörs mest under serien, som också ämnar att öppna upp berättelsen 

från hans synvinkel. I serien hörs även konfirmationsprästen Arto Köykkä några gånger, och en 
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liknande roll har Mika Kananen som är Ranta-ahos terapeut för narkotikamissbrukare. De båda 

öppnar upp hurdan Ranta-aho är.  

Den andra huvudmisstänkta i Katiska-härvan Janne "Nacci" Tranberg hörs också en del 

under seriens gång. Både Tranberg och Ranta-aho beskriver sin relation vara bara vänskaplig och 

att de inte är medbrottslingar. I Spanien intervjuas också reporter Mika Heikkilä samt 

kriminalinspektör och Centralkriminalpolisens kontaktperson i den spanska solkusten, Kaj 

Björkqvist. De berättar om solkustens drogaffärer och Tranbergs och Ranta-ahos relation. 

Heikkilä är insatt i de finländska kretsarna i Marbella.  

På bild visas också en person som introduceras som en av spanska solkustens mest 

ökända brottslingar. Narratorn berättar att polisen ännu inte i denna dag vet personens identitet 

som i serien kallas för "Iso" eller "Mr. Big" (Avsnitt 1, 00:40:21).  
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2) Representation av de verkliga personerna. 

Som tidigare nämnts är det många människor med i serien som på ett eller annat sätt är 

inblandade i brottet eller som har annan koppling till Niko Ranta-aho eller fallet. I Katiska får 

alla personer som är väsentliga i fallet eller i Ranta-ahos liv, representera sig själva. Det som alla 

ändå mest pratar om är Niko Ranta-aho, eftersom serien är gjord ur hans perspektiv. De andra 

som det pratas mycket om är Ranta-ahos vän och den andra huvudmisstänkta Janne Tranberg och 

ex-flickvännen Sofia Belórf.  

Ranta-ahos barndom kommer först upp i seriens första avsnitt som också har namnet 

Meidän Niko, alltså Vår Niko. Under första serien söker man orsaker till Ranta-ahos brottslighet 

delvis från hans barn- och ungdom.  

Ranta-aho beskrivs av narratorn vara född i Björneborg till en familj som är mer 

förmögen än medelklassen. Han beskrivs ha varit en normal ung man som ändå redan som 15-

åring sålde importerade båtar. "Något hände. Varför blev den framgångsrika pojken från en bra 

familj ledaren till den största drogkartellen i Finland?"5 (00:05:05). Ranta-ahos syster berättar att 

hon inte minns en enda gång i sin barndom då hon skulle ha mått dåligt, och att barndomen varit 

perfekt (00:09:05) 

Ranta-ahos familj beskrivs på samma sätt av hans barndomsvän Janne Naamanka och 

yngre syster Jasmin Ranta-aho. Familjen beskrivs av alla medverkande som en modellfamilj, 

men föräldrarna medverkar inte alls i serien. Nikos familj beskrivs som att alltid ha stött 

varandra. Även Ranta-ahos ex--flickvän Sofia Belórf beskriver familjerelationerna vara mycket 

goda och att familjemedlemmarna ringer varandra varje dag (Avsnitt 1, 00:07:00). Den andra ex-

flickvännen som medverkar i serien Linda Manuella beskriver familjerelationen som "vacker" 

och "ljuvlig" (Avsnitt 1, 00:07:18).  

Niko Ranta-aho beskrivs i stort sett av alla som medverkar i serien som en mycket social 

person som inte var särskilt bra i skolan i sin ungdom. Narratorn beskriver att Ranta-ahos 

barndom och ungdom väcker många frågetecken, och ställer frågan om gnistan till det brottsliga 

 
5 Orginaltext: Jotain kuitenkin tapahtui. Miksi hyvän perheen menestynyt poika ryhtyi suomen rikoshistorian suurimman 

rikoskartellin johtajaksi? 



   
 
 

40 
 
 

  
 

livet redan då eller om något hände i en vuxen ålder (Avsnitt 1, 00:20:00). Här kommer 

konfirmationsprästen Arto Köykkä in och spekulerar om Ranta-aho kanske bara hade för mycket 

pengar. Ranta-aho säger själv att han förtjänat sina pengar egna redan som ung (Avsnitt 1, 

00:22:04). Det visas också under första avsnittet en del bilder av Niko Ranta-aho som barn (till 

exempel 00:23:57).  

25 minuter in i första avsnittet börjar en annan sida av Niko Ranta-aho komma fram. 

Hans syster beskriver hur han slog sin näve genom hennes dörr då han blev arg och bilden byts 

från henne till Ranta-aho som röker en cigarett, på samma gång som spänningsfylld och 

dramatisk musik spelas. Narratorn berättar att Ranta-ahos liv snart präglades av allvarliga 

problem och narkotikamissbruk kom med i bilden (00:26:20). Ranta-aho säger själva att han 

levde ett dubbelliv och han är den enda människan som egentligen känner honom. Hans 

barndomsvän Janne Naamanka beskriver Niko som en person som inte kan styras. Vid det här 

skedet visas också en videosnutt när Ranta-aho sitter i en bil i dåligt skick på väg hem efter en 

resa till Amsterdam, nu på väg till drogrehabilitering som 24-åring (00:32:40).  

Narratorn beskriver hur Ranta-aho blev i sitt nya liv i Nueva Andalucia i Spanien en 

omtyckt och välkänd person i de rikare kretsarna. Niklas Nordgren som är Ranta-ahos vän i 

Spanien beskriver honom som "en legend" (Avsnitt 1, 00:40:02) och i andra avsnittet säger han 

att "även godhjärtade personer gör misstag" (Avsnitt 2, 00:06:16).  

Ranta-ahos ex-flickvän Sofia Belórf beskrivs av andra personer vara oärlig och en 

"golddigger". Under andra avsnittet med namnet Rikos ja rakkaus, alltså Brott och kärlek 

introduceras Belórf noggrannare. Narratorn beskriver henne så här: "Nikos nästa flickvän 

knappast kräver introduktion. Hon var societetsskönheten Sofia Belórf"6 (Avsnitt 2, 00:15:02). 

Katja Lintunen från MTV Uutiset berättar att Belórf kom till offentligheten som en tävlare i Miss 

Finland och att hon var blyg och osäker (Avsnitt 2, 00:15:27) Lintunen beskriver Belórfs tidigare 

förhållanden som varit enligt hennes beskrivning en enda röra och sedan hur hon träffade Ranta-

aho. Ranta-aho beskrivs ha köpt storartade presenter till Belórf, som till exempel ett armbandsur 

av märket Rolex som har sin del i brottsutredningen (se vidare i representation av brotten). 

 
6 Orginaltext: Nikon seuraava naisystävä ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän oli seurapiiripalstoilta tuttu kaunotar Sofia Belórf.  
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Belórf beskrivs av narratorn ha haft ett eget framgångsrikt välmåendeföretag, men att hon hade 

50 000 euro i skatteskulder, som Ranta-aho sedan betalade bort. Den andra huvudmisstänkta i 

Katiska-fallet Janne "Nacci" Tranberg beskriver Belórf med sina egna ord: "Tää on pahemman 

luokan kullankaivaja tää mimmi" (Avsnitt 2, 00:22:18). Ranta-ahos vän Niklas Nordgren i 

Spanien beskriver henne som en bortskämd flicka som bara vill festa och ha en rik man (Avsnitt 

2, 00:23:30). Under andra avsnittet kommer också Belórf själv till tals.  

Den andra huvudmisstänkta i Fallet Janne "Nacci" Tranberg beskrivs av en finsk 

freelancerreporter i Spaniens solkust Mika Heikkilä som en man som lever ett "vagabond-liv" 

(Avsnitt 2, 00:26:17) Bilder av Tranberg i tidningsartiklar visas också, som ser ut som 

polisbilder. I stort sett får ändå Tranberg beskriva själv hur han blivit inblandad i fallet.  

De enda som inte tas upp i serien överhuvudtaget är möjliga offer för brottet. Det här 

beror mest högsta sannolikhet att man inte vet vem som använt just de drogen som kommit till 

Finland i och med Katiska-droghärvan. Cirka 50 personer är misstänkta i fallet men serien 

behandlar endast de två huvudmisstänkta.  
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3) Presentation av brotten. 

Brotten i Katiska presenteras på ett ganska likadant sätt som det görs i andra true crime-serier. 

Det illustreras med hjälp av tidningsartiklar från fallet och annan nyhetsbevakning, 

ljudinspelningar från rättegången, fotografier, intervjuer med inblandade och dramatiseringar. 

Det enda som fattas i det här faller är bilder på när själva brottet görs. Det finns till exempel bara 

några videoklipp som polisen tagit. I början varje avsnitt kommer en förvarning om att serien 

innehåller dramatiseringar.  

 I början av första avsnittet visas en del material från när Ranta-ahos försvarsadvokat 

Hannu Kaitaluoma berättar om hur många inblandade i fallet varit häktade och varför försvaret 

nu upplever att Ranta-aho också måste frias. Under seriens gång hörs också ljudinspelningar från 

Ranta-ahos förhör under rättegången i Helsingfors tingsrätt (till exempel Avsnitt 1, 00:10:32). 

Under första avsnittet visas också hur försvaret kommer ut ur rättegångssalen och medier 

intervjuar försvarsadvokaten utanför salen (Avsnitt 1, 00:10:46).  

17 juni 2020 frias Ranta-aho från häktet och han själv stiger glad ut från rättssalen där producent 

för Ilta-Sanomas brottredaktion Rami Mäkinen står och väntar. Ranta-aho intervjuas framför 

kameran (Avsnitt 1, 00:02:51).  

Under första avsnittet beskrivs brotten inte så mycket, men man får en inblick i hur stora 

brott det är frågan om. Kriminalinspektör Kaj Björkqvist berättar till exempel att människoliv 

inte betyder så mycket i drogvärlden och morden som sker i samband med drogaffärer ofta är 

lönnmord (Avsnitt 1, 00:39:29). I slutet av första avsnittet visas videomaterial där Niko Ranta-

aho träffar den tidigare nämnda "Mr. Big" som beskrivs vara en av den spanska solkustens mest 

ökända brottslingar. Ranta-aho skakar hand med "Mr. Big" som endast visas bakifrån. Bilden 

stannar upp och det kommer ett ljud från kamerans slutare som om någon skulle ta fotografier i 

smyg av dem och bilden förändras för den tiden från färgbild till svartvit. Framför bilden ses 

också löv som om fotografen gömde sig i en buske eller bakom ett träd. (Avsnitt 1, 00:40:21). 

Det är ändå relativt klart för tittaren att det handlar om en förfalskad situation, men det förblir 

oklart om personen på bilden verkligen är "Mr. Big" eller någon som spelar honom.  
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Det här är i stort sett hur brottet presenteras under första avsnittet. Under andra avsnittet 

börjar orsakerna till varför Ranta-ahos hamnade in på sin brottsliga bana. Bildsättningen i andra 

avsittet består av Tallink-fartyg i en hamn varifrån lastbilar kör ut. Till exempel hur 

distributionen och lagringen gick till på finska sidan visas genom dramatiseringar och 

skådespelare (Till exempel avsnitt två, 00:14:00).  

Under serien visas också bilder från Ilta-Sanomat och Iltalehti som föreställer LSD-

lappar och annan narkotika som hittats. Också tidningsklipp med starka rubriken om Katiska-

härvan visas under hela seriens gång.  

I Spanien berättar kriminalinspektör Jak Björkqvist och en brittisk reporter varför 

Spanien är ett optimalt land för droghandel. De båda beskriver ett större problem som Katiska-

fallet bara är en del av (Avsnitt 3, 00:04:43). I det här avsnittet beskrivs det också i detalj med 

hjälp av dramatiseringar hur Niko Ranta-aho har lett drogligan och hur affärerna gick till. I tredje 

avsnittet ses också ett klipp från en Channel 4 news från Youtube där det visas hur poliserna 

stormar in i en lägenhet i London (00:16:50) eftersom cirka 1000 personers identiteter har klarnat 

för polisen i och med textmeddelanden som skickats mellan Ranta-aho och hans medarbetare.  

Narratorn beskriver att händelserna tidvis fick komiska drag. Vid det här skedet av serien 

ses för första gången verkligt videomaterial av polisen (Avsnitt 3, 00:26:40). I videon ses en ung 

man som slänger en dator i vattnet. Ilta-Sanomas Rami Mäkinen berättar att pojken på videon 

skulle göra dig av med den men eftersom vattnet var i is sjönk datorn inte ner i vattnet. Man ser i 

videon hur mannen på bilden hämtar en stång som han sedan slår sönder isen med så att datorn 

ska sjunka. Mäkinen berättar att vad mannen inte visste var att polisen filmade honom på andra 

sidan vattnet. Man kan inte känna igen mannen på videoklippet.  

Det finns också några klipp från polisens tekniska avlyssning från diverse olika 

situationer. I tredje avsnittet spelas ett videoklipp upp från en lägenhet i Åbo där Niko Ranta-

ahos sällskap befinner sig (00:33:37). I ljudklippet hörs Ranta-shos och ex-flickvännen Sofia 

Belórfs röster. Gripandet av Janne "Nacci" Tranberg har också filmats av den spanska polisen 

(Avsnitt 3, 39:24). 
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I sista och fjärde avsnittet kommer inte mycket ny information om brottet längre. Men det 

som tillkommer är frågan om Ranta-ahos ex-flickvän Sofia Belórfs medverkat i brotten, eller 

varit medveten om varifrån pengarna kommer (Avsnitt 4, 00:08:59). Enda antydan om att hennes 

involverande tagits i beaktande är i andra avsnittet då det visas bilder på ett armbandsur av 

märket Rolex - som är samma armbandsur som Ranta-aho gett som present till henne (00:21:00). 

På samma gång spelas ett ljudklipp upp från förhöret av Belórf i rättegången om Katiska-fallet i 

Helsingfors tingsrätt. Belórf var också häktad under en tid och bilder från tidningen Ilta-Sanomat 

och Seiska visas med stora chockerande rubriker.  

I Katiska har specialeffekter och tekniska lösningar använts en del. Serien använder sig 

mycket av spänningsfylld bakgrundsmusik på samma gång som narratorn säger något 

chockerande. Samma sorts dramatisk musik används så tittaren ska styras till att tänka på ett visst 

sätt, som till exempel som det kom fram i ett tidigare exempel - när tittaren ska förstå att Niko 

Ranta-aho också har en annan, ondare sida.  
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4) Den dramatiska kurvan. 

Händelserna i serien framskrider i huvudsak i kronologisk ordning. Första avsnittet "Meidän 

Niko" handlar om Niko Ranta-ahos barndom och ungdom. Härifrån framåt berättas berättelsen 

om hur en ung pojke från en bra och förmögen familj blir ledare för den största droghärvan i 

Finlands historia, och slutar med efterdyningar av brottet. Serien är delvis också uppbyggd på ett 

sätt att tittaren i början får följa med hur Ranta-aho frisläpps från häktet medan rättegången är 

igång, och man får se hur han för första gången ser sin nyrenoverade lägenhet som blev klar 

under tiden han var i häktet. Han köper sin första glass och ringer sina vänner och berättar att han 

är frisläppt. Första avsnittet skiljer sig på det sättet från de andra, eftersom den hoppar från tiden 

före brotten till nutid, efter att brotten gjorts.  

Serien inleds i första avsnittet med en hel del "cliffhangers" och framåtblickar om vad 

som kommer att komma i serien. Dessa cliffhangers fortsätter genomgående i serien och kommer 

flera gånger under ett avsnitt. Till exempel på följande sätt: Narratorn säger, "Han fick höra en 

chockerande nyhet under första dagen av sin resa"7 (Avsnitt 4, 00:21:37). Det här är en typisk 

metod som används genomgående i hela serien. Narratorn säger någonting chockerande vars 

innebörd kommer att framkomma senare i serien, och får tittaren att villa se vidare.  

Det här händer också i slutet av varje avsnitt. Det visas ett klipp om någonting som 

kommer att visas i nästa avsnitt, som när man till exempel i slutet av första avsnittet ser den 

andra huvudmisstänkta i fallet Janne "Nacci" Tranberg säga "att vara efterlyst är mycket svårt. 

Jag försökte skydda mitt eget ansikte på alla möjliga sätt och inte ge polisen några lätta 

ledtrådar"8 (Avsnitt 1, 00:41:31). 

Varje avsnitt har sitt eget tema och behandlar dem ingående. Katiska består av fyra 

avsnitt som är alla uppbyggda på samma sätt, förutom den första som egentligen börjar från 

slutet medan de andra fortsätter kronologiskt. Från andra avsnittet framåt är uppbyggnaden 

precis den samma, det börjar med korta klipp om vad som kommer att komma i serien och det 

 
7 Orginaltext: Hän sai matkansa ensimmäisenä päivänä kuulla shokkiuutisen.  
8 Orginaltext: Etsintäkuulutettuna oleminen on perin hankalaa puuhaa. Koitin varjella omaa naamaani ja omaa nimeäni, kaikilla 

mahdollisilla tavoilla enkä antaa poliisille mitään helppoja johtolankoja. 
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här upprepas flera gången under ett avsnitt. Tanken är troligen att det ska komma en framåtblick 

som ska få tittaren att stanna efter reklampausen.  

Tittaren får egentligen aldrig något slut på berättelsen eftersom rättegången ännu var 

igång då serien gjordes, men idén med serien är att öppna upp Niko Ranta-ahos liv och hur han 

kom att bli kriminell. Oberoende framskrider tiden kronologiskt för det mesta, även om serien 

egentligen börjar med hur situationen för Ranta-aho såg ut när dokumentären gjordes.  
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6 Analys del 2 – en djupare inblick 

I den här delen av analysen tas en djupare titt på vad de olika kodifieringarna har för relevans i 

bägge true crime-serierna och hur de förhåller sig till varandra. Jag kommer att jämföra serierna 

med varandra för att hitta likheter och olikheter, för att få en större helhetsbild över hur de finska 

true crime-serierna ser ut år 2020. Sedan tas en titt på hur Mordets dna och Katiska faller in i 

kategorin true crime serier överlag och vilka relevanta aspekter för avhandlingen kan hittas i 

serierna. Genomgående i analysen kommer jag att basera analysen på narrativ teori, både som 

teori och metod – som ska till slut hjälpa till att belysa vilka redskap tittaren ges för att kunna 

urskilja på fakta och fiktion.  

 

6.1 Likheter och olikheter i två true crime –serier 
Det är viktigt att plocka fram relevanta likheter och olikheter i serierna för att få en överblick 

över hur genren ser ut i Finland år 2020. I den här delen kommer jag att redogöra för centrala 

punkter i båda serierna som representerar genren.  

Redan efter en första inblick i första avsnitten av serierna Mordets dna – Bodomorden 

och Katiska är det klart att det handlar om två helt olika serier. Mordets dna kan ses på public 

service plattformen Yle Arenan medan Katiska är producerad för kommersiella kanalen Nelonen 

och kan ses på streamingtjänsten Ruutu+, mot en avgift. Redan det här i sig återspeglas i serierna 

på grund av att Katiska avbryts av reklampauser vilket man har tänkt på i avsnittens uppbyggnad. 

Före reklamerna kommer texten "tulossa" och därpå följer lösryckta kommentarer som visar vad 

som komma skall och fungerar som en cliffhanger så att tittaren ska stanna också efter pausen. 

Det här ses inte i Mordets dna där spänningsmomenten kommer i slutet av varje avsnitt, som 

lovar något spännande i nästa avsnitt. I själva formatet och uppbyggnaden av serierna kan man 

alltså hitta både likheter och olikheter. I båda serierna sträcker sig ändå handlingen över flera 

avsnitt vilket kräver element som håller tittarens intresse uppe, vilket kan hittas i båda.  

Den troligen äldsta modellen för att analysera narrativet och den dramatiska kurvan i en 

berättelse kommer från Aristoteles och fokuserar på hur tiden passerar under berättelsens gång 

(Alleyne, 2017:3). Handlingen i båda serierna framskrider i huvudsak i kronologisk ordning. I 
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Mordets dna kan tittaren till och med följa händelserna i "realtid" vilket delvis också är fallet i 

första avsnittet av Katiska. I Mordets dna får man följa med då ett paket som kan innehålla viktig 

information om mördaren förflyttar sig från en medborgardetektiv till en dna-forskare i 

Storbritannien, där tittaren sedan kan ta del av forskarens spänning då han väntar på 

provresultaten från blod som hittats på föremålet i paketet. I Katiska följer tittaren med i första 

avsnittet hur den huvudmisstänkte i fallet nyss frisläppts från häktet och för första gången ser sin 

nyrenoverade lägenhet och hur han köper sin första glass på 11 månader.  

Båda serierna har en voice-over narrator vars uppgift är att berätta detaljer om brottet som 

för berättelsen vidare. Kvinnorösten i Mordets dna är ändå olik från mansrösten i Katiska i fråga 

om tonen av rösten. Kvinnan är lugn och pratar på ett sätt som kunde passa i vilken sorts 

dokumentär som helst, medan mannens röst i Katiska är mer vad kunde anses typisk för true 

crime-dokumentärer. Rösten är ute efter att skapa spänning och dramatik, och har därmed en 

större uppgift i serien. Enligt Nichols (2016:106) hänvisar rösten i en dokumentär till hur filmen 

pratar till sin publik. Narratorn ger en röst till dem som vill ha sitt perspektiv synligt och 

behandlar sin publik som likvärdig. En multidimensionerad, förkroppsligande röst hoppas på att 

beröra tittaren och göra dem mottagliga till en sanning som de inte ännu var medvetna om. 

(Nichols, 2016:106–107) Enligt Pauliina Tuomi (2018) som analyserat en mängd true crime -

dokumentärer har dokumentärer ofta en så kallad "speakare". Speakarens uppgift är, precis som 

narratorns, att föra berättelsen framåt. Speakarens kan ge bakgrundsinformation, förklara eller till 

exempel summera (sidan finns inte). Ofta är rösten filmmakarens enligt Nichols (2016:106), men 

det är den varken i Mordets dna eller Katiska. Själva filmmakarna deltar inte på något sätt i 

serierna. 

Lassila-Merisalo beskriver "berättandet" (kerronta) vara den mest använda narrativa 

formen. I till exempel noveller är dess betydelse stor, men i andra former kan betydelsen vara 

mycket liten. Den vanligaste tidsformen är imperfekt, och används då det berättas till exempel 

om en människas livsfaser. Enligt Saksala (2008:126) kan man också hitta skillnader mellan 

berättaren i en dokumentär och en "speakare", där speakaren i första hand förmedlar information 

utan att ha en känsloband till ämnet, medan narratorns uppgift är att förmedla känslor. 
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I Mordets dna används berättande på ett sätt som passar mer in på en speakare:  

"Ungdomarna hade attackerats med hejdlöst raseri. Tältets band hade kapats av och kortändan 

skärts upp. Offret hade knivhuggits genom tälttyget tiotals gånger i hela kroppen och slåtts i 

ansiktet med ett platt objekt"9. (Mordets dna, första avsnittet, 00:05:06) 

 
Medan narratorrösten i Katiska klart har mer dramatik och kunde anses vara en narrator enligt 

Saksalas beskrivning:  

"Spänningen stiger då domstolen drar sig tillbaka för att överväga Nikos krav på frihet"10 

(Katiska,  första avsnittet. 00:10:45). 

"Han beslöt att åter kräva att bli frisläppt. Tillträdet för kameror var förbjudet och medier  
 dejourerade utanför salen. Skulle man för första gången få se Niko i kamerornas korseld?"11 

 (Katiska, första avsnittet, 00:12:25).  

 

Enligt Nichols (2017) är den mest klassiska formuleringen av representation från 

relationen mellan filmmakare och subjekt är "jag pratar om dem till er". Filmmakaren kan 

representera subjekten genom att göra sig själv till en karaktär eller att tala genom en voice-over 

som fungerar som surrogat. Genom ett surrogat hör man den representerade personen prata utan 

att hen syns på bild. Representation i tredje person i jämförelse med "oss" separerar berättaren 

och subjekten (Nichols, 2017:42; Huisman et al., 2005:77).  

Den som är "jag" är inte samma person som personen pratar om. Enligt Nichols ger det 

här en bild till publiken att subjekten är placerade där för att examineras och för publiken att 

bygga upp. De kan framställas på ett visst sätt, och fungerar ofta som bevis för en händelse eller 

tillstånd. Ofta kan dessa personer vara av symbolisk betydelse, som exempel Rodney King som 

kom att stå som bevis för polisbrutalitet i Los Angeles och institutionell rasism, istället för en 

fullt utvecklad karaktär. (Nichols, 2017:42–44) Det här passar in både då det gäller 

representation och narrativa greppet. På den här punkten skiljer sig Mordets dna och Katiska. I 

den först nämnda finns två huvudkaraktärer men de har inget med brottet att göra, vilket betyder 

 
9 Orginaltext: Nuorten kimpuun oli hyökätty silmittömällä raivolla. Teltan narut oli katkaistu ja päädyt viilletty auki. Uhrja oli 

puukotettu telttakankaan läpi kymmeniä kertoja ympäri kehoa, ja lyöty kasvoinhin laakealla painavalla esineellä. 
10 Orginaltext: Jännitys tiivistyy kun oikeus vetäytyy miettimään Nikon vapautumisvaatimusta 
11 Orginaltext: Hän päätti vaatia vapautumistaan uudelleen. Turvasaliin kameroilta oli pääsy kielletty ja media päivysti salin 

ulkopuolella. Nähtäisiinkö Niko ensimmäistä kertaa kameroiden ristititulessa? 
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att de inte representerar något större problem i samhället eller annat sådant. I Katiska finns en 

klar huvudkaraktär som har en symbolisk betydelse. Niko Ranta-aho representerar ett större 

samhälleligt, och till och med globalt problem, droghandel - på samma gång som han 

symboliserar alla personer som missbrukar droger.  

Enligt Nichols (2016:153) behandlar de flesta dokumentärerna ämnen som missbruk, 

orättvisa, tortyr eller exploatering presenterade från offrets perspektiv. Då det gäller att 

representera andra gäller det enligt Nichols att ställa frågan: har subjekten möjlighet att 

representera sig själva? (Nichols, 2016:159). 

I Katiska representeras offren väldigt lite. Som tidigare nämnts i analysens första del får 

offren för droghandel tre minuter tid i serien, och det är inte ens nödvändigtvis frågan om direkta 

offer av Ranta-ahos handlingar. De andra subjekten i Katiska får representera sig själv och 

medverkar intensivt i serien. Man kunde till och med påstå att det är delvis ovanligt för de finska 

true crime-serierna att så många personer som är inblandade kommer själv till tals.  

Precis som i Katiska kommer offren inte heller till tals i Morders dna, men det är givetvis 

för att morden hände 60 år sedan och är inte längre vid liv. Flera misstänkta gärningsmän tas upp 

i serien, men ingen av dem representerar sig själva. Det här åter igen för att de inte längre är vid 

liv. Den enda som ännu lever är den fjärde ungdomen som var i tältet under mordnatten Nils 

Gustafsson, på honom kan man se videomaterial från polisens förhör, men han medverkar inte 

personligen. De misstänkta gärningsmännen representeras i stort sett av deras närmaste som till 

exempel barnen eller annan familj. Också narratorn delar information om de misstänkta men det 

kommer inte fram varifrån informationen kommer.  

Bevis, enligt Tuomi, används i true crime för att skapa autenticitet (2018, ingen sida). 

Utöver berättade fakta behövs också bevis, eftersom fakta ger information men fungerar inte 

alltid som bevis, enligt Nichols (2016:97). Dokumentär grundar sig på bevis som inte kan ses när 

det händer mer än den ena gången. Vi kan till exempel se hur en händelse såg ut, men för att 

själv se hur det såg ut, vänder vi oss till dokumentärer - "i hjärtat av dokumentärer finns 

påståenden om sanningen. Och de här sanningarna är baserade på argument och bevis". Men 
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bevis i sig räcker inte, utan dokumentärens uppgift är att ge bevisen mening och besvara frågan 

"vad är det här bevis på?". (Nichols, 1991:116–117) 

Bevis på brotten och händelserna som dokumentärerna vill återge är ganska så likadana i 

båda serierna, och är också typiska för genren. Det är videomaterial, fotografier, dokument, 

rekonstruktioner, dramatiseringar och så vidare. Av båda brotten finns väldigt lite videomaterial 

och fotografier. Brottet som Mordets dna vill återge händelserna på skedde så länge sedan att det 

knappast finns så mycket material att få tag på. Fallet i Katiska för sin del är till naturen sådan att 

det egentligen inte finns någon direkt brottsplats, och inte heller finns det något annat 

bevismaterial som till exempel kläder eller annat som det kunde visas bilder på i dokumentären. 

Serien saknar bevis nästan helt och hållet från själva brottet, och den information som ges är 

mest från rättegången eller personer i någon sorts expertroll. Det här kan också bero på att det i 

Finland knappast ges ut så mycket bevismaterial till allmänheten. Det som båda serierna har 

gemensamt är användningen av tidningsartiklar och framförallt rubriker som bevis. De kan 

fungera som bevis på att fallet verkligen var av betydelse, och exceptionellt i finländsk skala och 

att det var någonting som människor brydde sig om.  

Hur brotten återgavs i serierna skilde sig mycket från varandra. I Mordets dna användes 

digitaliserade bilder som inte rörde på sig eller gamla ritningar av tältet och mordplatsen. I 

Katiska användes dramatiseringar med skådespelare som också hade repliker i vissa fall. Enligt 

Tuomi strävas det till i true crime-dokumentärer att bygga upp brottsplatsundersökningen och 

detektivernas tankegång på ett så realistisk som möjligt, och på ett visuellt sätt som vi är vara vid 

från andra serier, som tidigare nämnts i den här avhandlingen. Bakgrundsberättelserna är i true 

crime-formatet ofta skrivna och dramatiserade. (Tuomi, 2018, ingen sida) 
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6.2 Vilka redskap ges till tittaren för att kunna skilja på fakta och fiktion? 
I det här kapitlet lyfts de faktorer fram som är relevanta för att besvara frågan. Resultaten 

kommer sedan att redogöras i kapitel 7. Jag går igenom varje klassifikation för sig och analyserar 

sedan om redskapen som tittaren ges för att skilja på fakta och fiktion är tillräckliga för att 

genren true crime kan anses vara etisk i ramen för denna avhandling.  

 

1) Röster 

Rami Mäkinen från Ilta-Sanomat nämner mot slutet av serien, att eftersom Katiska-härvan har 

involverat kända personer och röriga parförhållanden har fallet blivit behandlat mer som 

underhållning än som ett brott i sig. Enligt honom har den biten fallit bort att droger för med sig 

stora problem för många, det är en nivå i berättelsen som inte når medborgarna och som inte 

heller behandlades i rättegången (Avsnitt 4, 00:32:52). Eftersom försäljare inom droghandel 

sällan träffar sina kunder, speciellt om det är frågan om näthandel, har drogmissbrukande 

ungdomar tagits med i serien. Det här händer ändå sex minuter innan hela serie är slut och 

ungdomarna är med hela tre minuter.  

Serien handlar i stort sett om Niko Ranta-aho och hans liv som affärsman. Han betonar 

flera gånger under seriens gång att han har gjort flera lagliga och framgångsrika affärer och att 

allt han gjort inte varit olagligt. Serien visar en bild av Ranta-aho att han lyckats få mycket i livet 

som varit viktigt för honom och som hör till ett lyxliv, som kvinnor och dyra bilar.  

Medier har skrivit om kritiken Katiska-serien har väckt i sociala medier. Till exempel 

skriver Iltalehti att en del av kritiken handlar om att konsekvenserna till narkotikabrott lämnats 

bort i serien och att den idealiserar och beundrar Ranta-ahos liv som affärsman (Miettänen, 

2020). Solar Republic som gjort serien har svarat på kritiken genom att säga att dokumentären är 

gjord från Ranta-ahos synvinkel och det intressanta med berättelsen är hur en person som har allt 

gör sådana val som han gjorde (Miettänen, 2020b). Problematiken om vem som hörs i serien har 

tagits upp av en av dem som själv medverkar i serien, men problemet har ändå inte fixats på ett 

sätt som skulle göra serien presentabel från drogmissbrukares synvinkel.  
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2) Representation av personerna  

I bägge serierna får huvudkaraktärerna som medverkar i serien representera sig själva. Men i 

Mordets dna medverkar ingen av de huvudmisstänkta som hela serien egentligen handlar om. 

Den ena misstänkta Hans Assman är avliden och kan därmed inte medverka, det här leder till att 

han endast representeras av andra människor. Beskrivningen av honom är mycket ensidig för att 

inte tala om att filmmakarna kan ha tagit med endast vissa bitar av beskrivningen av de 

misstänkta, eftersom de själva inte kan inverka i hur de beskrivs. Samma gäller de andra 

misstänkta i fallet.  

I Katiska får alla karaktärer representera sig själva även om de också tidvis beskrivs av 

andra. Niko Ranta-aho beskrivs av sina vänner, familj och andra som är på olika sätt inblandade i 

hans liv. Att beskriva och representera andra människor är en metod att också beskriva 

verkligheten eftersom tittaren på det här sättet en får bild av hurdana människorna i verkligheten 

var. Problemet i Katiska är att Niko Ranta-aho i stort sett beskrivs av hans närmaste, vilket gör 

att bilden av honom är mycket ensidig. Serien är också gjord ur hans synvinkel, vilket kan betyda 

att bara en vald del av hans liv kommer fram till publiken. Elliott (2011) beskriver hur Shaw på 

1930-talet har studerat självbiografier av brottslingar, och beskriver berättarens synvinkel vara 

viktig i fråga om att försåt personliga värden, känslor och attityder. Är verket skrivet från 

brottslingens egen synvinkel är det inte nödvändigt att förvänta sig att brottslingen erbjuder en 

objektiv och sanningsenlig redogörelse. 
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3) Presentation av brotten 

Litterär journalistik, precis som grävande journalistik, har en mer metatextuell nivå, där 

verkligheten byggs upp av de olika faserna av hur texten har byggts upp: samlandet av 

materialet, intervjubokningar, filmning, fotografering och så vidare. Med den här tanken överges 

alltså inte strävan till objektivitet eller sanningsenlighet, utan tvärtom ledet de här teknikerna till 

att berättelsen uppnår en djupare nivå av verklighet, enligt Lassila-Merisalo (2009:17–18) På det 

här sättet har verkligheterna byggt upp i båda serierna genom att skildra brotten utifrån 

intervjuer, bevismaterial och visuella hjälpmedel.  

Som tidigare nämnts fastställer paragraf 11 i journalistreglerna följande: "Allmänheten 

ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får 

användas på ett vilseledande sätt". I slutet av första avsnittet visas videomaterial där Niko Ranta-

aho träffar den tidigare nämnda "Mr. Big" som beskrivs vara en av den spanska solkustens mest 

ökända brottslingar (Avsnitt 1, 00:40:21). Här används både bild- och ljudmaterial som en sorts 

effekt, men det blir ganska klart för tittaren att situationen är förfalskad. Situationen är filmad på 

ett sätt att tittaren ska få intrycket av att "Mr. Big" och Ranta-aho smygfilmas och fotograferas, 

men det är gjort på ett sätt som gör det ganska klart att det inte handlar om en verklig situation. 

Frågan här gäller själva personen i bilden som sägs vara "Mr. Big". Det blir inte klart för tittaren 

om mannen i bilden verkligen är han eller en person som spelar honom. Mannens identitet har 

ännu i denna dag inte klarnat för polisen, så det kan ifrågasättas huruvida personen har velat 

träffa dokumentärmakarna. 
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4) Den dramatiska kurvan 

Både i Mordets dna och Katiska används många olika metoder för att representera verkligheten - 

alltså hur brottet på riktigt gick till. Handlingen i båda serierna framskrider i kronologisk ordning 

och tidvis även i "realtid". Det här ger tittaren ett intryck av att det verkligen handlar om något 

som hänt på riktigt. I Mordets dna används skickligt ett paket som tittaren får följa med då det 

postas till Yorkshire från Finland, och då dna-forskaren öppnar paketet då det kommit fram. På 

samma sätt får tittaren se forskarens reaktioner då han tittar på dna resultaten. Det här en form av 

transparens som enligt Ian Punnett kan anses vara grundstenen för professionell journalistisk etik 

(Punnett, 2018:65). På samma sätt är verkligheten tidvis också i Katiska representerad, då tittaren 

i första avsnittet får följa med hur den huvudmisstänkte i fallet nyss frisläppts från häktet.  

Men det finns också en viss problematik med den här metoden att representera verklighet. 

Punnet som analyserat true crime-podcasten Serial påpekar hur journalisten och producenten för 

podcasten Sarah Koenig undanhåller publiken från information och på det sättet manipulerar 

tittaren. I podcasten kan man tillsammans med Koenig följa med berättelsen som i realtid - även 

om Koenig varit medveten om hur berättelsen slutar. Andra forskare har enligt Punnett ansett att 

det som gör Serial så speciell är just transparensen, samma som kan hittas i både Mordets dna 

och Katiska.  

Enligt Karlsson (2010:535) ka transparens bli den nya normen inom journalistik. 

Transparens kan fungera som ett redskap för tittare att bedöma om något påstående handlat om 

fakta eller fiktion. Där journalistisk objektivitet varit normen inom den västerländska 

journalistiken, kunde transparens ersätta den i framtiden. Objektivitet har varit sättet för 

journalister att bygga upp legitimitet i sitt arbete. Koenigs ger sitt journalistiska arbete en 

transparens då hon tar lyssnarna med då hon begrundar fallet. (Punnett, 2018:65) Då det kommer 

till Mordets dna, är det ändå oklart om det är frågan om journalistik eller inte, som Helsingin 

Sanomat skriver:  

"Gränsen mellan brottsunderhållning, dokumentär och grävande journalistik bli bra suddigare, till 

 och med försvinner. Den fyrdelade Mordets dna – Bodommorden (2020) blir halvvägs i sin 
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 genrehybrid. Fascinerande är den ändå, främst på grund av mysteriet som det bollas med fram 

 och tillbaka"12. (Yrttiaho,  2020) 

 

Då det kommer till uppbyggnaden av en nyhet skiljer den sig mycket från hur Murhan 

dna är uppbyggd. Typiskt för en nyhet enligt Lassila-Merisalo är en beskrivning uppbyggd som 

en upp och nedvänd pyramid, där det viktigaste besättas först. En nyhet visar läsaren 

viktighetsordningen på innehållet, men i princip kan läsaren sluta läsa när som helst. Triangeln är 

alltså inte bara ett sätt att presentera utan också ett sätt att analysera verklighet enligt Lassila-

Merisalo (2009:17–18). 

  

 
12 Orginaltext: Rikosviihteen, dokumentin ja tutkivan journalismin rajat hämärtyvät entisestään, parhaimillaan  jopa 

katoavat. Neliosainen Murhan DNA - Bodomjärven murhat (2020) jää genrehybridissään  puolitiehen. Kiehtova se silti on, 

lähinnä palloittelemansa arvoituksen vuoksi. 
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6.3 Etiska aspekter 

I det här kapitlet redogörs vilka etiska problem förekommer i serierna och på vilka punkter 

genren i Finland kan anses strida mot etisk innehållsproduktion. Med etisk innehållsproduktion 

avser jag innehåll som bygger på god journalistisk sed och som följer de yrkesetiska koderna 

samlade i de finska journalistreglerna, och också dokumentärfilmsetik. 

Oetiska betraktas i den här studien de faktorer som kan anses problematiska med tanke om 

tittaren kan skilja på fakta från fiktion. Dessa faktorer är ensidig rapportering om fallet, 

förvrängd representation av brottet eller personerna inblandade i brottet, bristfällig användning 

av källor, bristfälliga redskap att avgöra om något är fakta eller fiktion och missledande 

förväntningar kopplade till den berättelsens uppbyggnad - mer specifikt undanhållande av 

information.  

Redan under första minuten av Mordets dna (Första avsnittet, 00:00:18) leds tittaren att 

tro att det kan vara möjligt att fastställa mördaren i Bodomfallet under seriens gång. 

Taxichauffören Cederberg säger: "Jag hoppas att Jari Louhelainen lyckas avskilja dna från den 

och möjligtvis lösa Bodommorden"13. Om man tar en titt på den åttonde paragrafen i 

journalistreglerna "Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig 

informationsförmedling", blir det ganska klart att redan i början vilseleds tittaren till att tro att 

det kan vara möjligt att den skyldiga hittas genom dna-forskning innan serien är slut. Det händer 

ändå inte. Med tanke på orden "sanningsenlig informationsförmedling", syftar paragrafen på att 

förmedlingen av informationen ska vara sanningsenlig, inte nödvändigtvis endast informationen. 

Förmedlingen av informationen är det intressanta, och kan enligt den tolkningen strida mot 

journalistreglerna, om producenten uppgav sig vara journalist. Frågan är då om Murhan dna 

anses vara en journalistisk produkt. Det här förblir oklart.  

Mordets dna är inte Tommi Hakkos första dokumentär. Hakko presenteras i intervjuer för 

Helsingin Sanomat och Yle som en producent och regissör och på databasen IMDb som skribent 

 
13 Orginaltext: Toivon että Jari Louhelainen pystyy eristämään siitä DNA:ta ja kenties ratkaisemaan Bodominmurhat 
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och producent. En artikel har han skrivit för Yle, men journalist säger han sig inte vara baserat på 

det begränsade materialet det finns att arbeta med.  
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I en artikel om Mordets dna skriver Kajander (2020) så här:  

"Dokumentären Mordets dna filmades i över ett års tid och det gjordes fyra delar av den. I varje 

 avsnitt kan tittaren följa med från nära håll hur undersökningen fortskrider och vara spända inför 

 provresultaten. Resultaten avslöjas till behöriga samtidigt som kameran spelar in känslosamma 

 reaktioner".14  

Dokumentärens narrativa uppbyggnad kan också anses strida mot "sanningsenlig 

informationsförmedling". Som det kommer fram i citatet tagen ur en artikel, filmades 

dokumentären under ett års tid. Det intressanta med serien är att tittaren får följa med i "realtid" 

hur dna-undersökningen framskrider, genom att tittaren kan tillsammans med forskaren 

analysera provsvaren och vänta med spänning på resultaten.  

Om man ändå jämför Mordets dna med journalistik är vad man kunde kalla 

"sanningsmodellen" i serien förvrängd, där sanningen kommer fram som en process 

genomgående i hela serien och först i slutet får publiken veta att gärningsmannen inte kunde 

fastställas. "Mysteeri säilyy mysteerinä" är det sista taxichauffören Kenneth Cederberg säger 

(Fjärde avsnittet, 00:18:23).  

Enligt tidningen Journalisti har producenten av serien Katiska Joni Soila, journalistisk 

bakgrund som tidigare chefredaktör för tidningarna Seiska och Katso. Soila själv säger i en 

intervju för Journalisti att även om Katiska är gjord med journalistiska spelregler, skulle han 

ändå inte kalla det journalistik - utan hellre för en biografi. Det här säger han som försvar till 

påståendet att det att man gör en serie om ett brott innan rättegången är avslutad kan påverka 

slutresultatet. (Honkonen, 2020) 

Paragraf 11 i journalistreglerna fastställer: "Allmänheten ska kunna skilja fakta från 

åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett vilseledande 

sätt". I början av första avsnittet visas en bild av ett paket som taxichauffören Cederberg säger 

innehålla någonting intressant: "I det här paketet finns ett mycket intressant föremål. Jag skickar 

 
14 Orginaltext: Murhan dna -dokumenttia kuvattiin yli vuoden verran, ja siitä tehtiin neljä osaa. Jokaisessa  jaksossa katsoja 

pääsee seuraamaan läheltä tutkimuksen etenemistä ja jännittämään näytteiden  tuloksia. Tuloksia paljastetaan asianomaisille 

kameroiden taltioidessa tunteikkaita reaktioita 
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den till forskaren som redde ut Jack uppskärarens identitet"15 (Första avsnittet, 00:00:07). Två 

minuter senare är samma paket i Yorkshire i England i händerna på dna-forskaren Jari 

Louhelainen. Tanken är förstås att tittaren ska uppleva att det är samma paket som nyss var i en 

taxibil i Helsingfors. Paketet innehåller en del av ett armbandsur som har kommit från Hans 

Assmans arvinge och kan ha hört till den enda som överlevde, Nils Gustafsson. Som det tidigare 

framkom kunde man inte fastställa att uret var av samma märke som den som hittades bland 

Assmans saker, på samma gång som Cederberg kommenterar "se on tietysti semmoinen 

veretseisauttava havainto". Tittaren kastas fram och tillbaka med känslan från att det kan vara 

frågan om ett märkvärdigt fynd men på samma gång är det inte möjligt att veta om uret ens är av 

samma märke som den Gustafsson blev av med. Det är också tvivelaktigt om det är frågan om 

samma paket i både Helsingfors och Yorkshire, eller om det handlar om en fiktiv teknik som 

använts för att representera hur något gick till i verkligheten.  

Personerna som presenteras i serien beskrivs av någon annan, förutom då det kommer till 

de två huvudkaraktärerna Kenneth Cederberg och Jari Louhelainen. Antingen beskrivs 

personerna av den kvinnliga narratorrösten eller av någon närstående till personerna. Det ges ett 

intryck till tittaren att det som sägs om personerna stämmer och nästan alla beskriver de 

misstänka i en negativ ton. Det blir klart för tittaren i nästan alla beskrivningar av de misstänkta 

att det handlar om en otrevlig och våldsam person. Inga bevis på hurdana personerna är finns 

visas förutom fotografier där det kommer fram hur de såg ut. Då narratorn berättar om de 

misstänkta i fallet kommer det inte fram varifrån informationen kommer eller så berättas 

informationen komma från någon annan person (till exempel en läkare) som inte nämns vid 

namnet. 

  

 
15 Orginaltext: Tässä paketissa on kovin mielenkiintoinen esine. Lähetän sen Viiltäjä-Jackin henkilöllisyyden selvittäneelle 

tutkijalle. 
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7 Resultat och diskussion 

Eftersom genren true crime växer i popularitet är det viktigt att bedöma dess etiskhet och 

hurdana redskap det erbjuds för att urskilja på fakta och fiktion. Min forskning syftade på att 

undersöka om tittaren erbjuds tillräckliga redskap för att identifiera fiktiva narrativa element i 

serierna och om de kan anses problematiska från etisk synvinkel. För att göra detta skapade jag 

kategorier som stöd för att veta vilka element jag ska koncentrera mig på i narrativet genom att 

första ta en snabb titt genom serierna. Därefter analyserade jag varje kategori för sig och 

kontrollerade sedan med hjälp av dokumentärfilmsetik och journalistreglerna om de finländska 

true crime-serierna kan anses gå in i ramen för etisk innehållsproduktion i det här anseendet. 

Faktorerna som kan anses problematiska med tanke om tittaren kan skilja på fakta från 

fiktion var följande: Ensidig rapportering om fallet, förvrängd representation av brottet eller 

personerna inblandade i brottet, bristfällig användning av källor, bristfälliga redskap att avgöra 

om något är fakta eller fiktion och missledande förväntningar kopplade till den berättelsens 

uppbyggnad - mer specifikt undanhållande av information. 

En av mina forskningsfrågor var att ta reda på vilka narrativa tekniker kan hittas i true 

crime-berättelser. Analyserna visar att det i serierna används en hel del narrativa tekniker för att 

återberätta brotten och för att representera verkligheten överlag. Teknikerna är väldigt typiska för 

genren om man jämför till exempel med de brittiska eller amerikanska true crime-serierna. 

Brotten och personerna beskrivs genom fotografier, videomaterial, vittnen och en narrator. Ofta 

innehåller serierna också intervjuer med personerna inblandade i brottet, vilket finns i Katiska 

men saknas helt från Mordets dna. Det att alla inblandade i morden vid Bodomsjön är sen dess 

avlidna gör att serien har ett lite olikt narrativt grepp då det kommer till att beskriva personerna 

och brottet. Då mordet redan är 60 år gammalt kan man ifrågasätta vittnens minne och också hur 

personerna representeras då de inte kan komma till tals själv.  

Som det tidigare framkommit i avhandlingen, brottas genren med problem som är 

bekanta från andra mediegenrer. Genom narrativa och visuella knep säljer till exempel också tv-

nyheter berättelser om brott till tittarna som underhållning, och gränsen mellan fakta och fiktion 

suddas ut. Spänningsförhållandet i en medieprodukt som dels är journalistik, dels dokumentär 
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och dels underhållning kommer klart fram även i de finländska true crime-serierna. Analysen 

visar att genren i Finland har större underhållningsvärde än till exempel traditionell 

brottsjournalistik, och kan klart kringgå vissa regler som journalister och dokumentärfilmmakare 

i regel begränsas av.  

 Det här kommer fram klarast då det är frågan om representation. I fråga om hur 

personerna och brottet representeras i serierna, kan båda beskrivas som tvivelaktiga som bäst. På 

den här punken är de problematiska oberoende ser man på genren true crime som journalistik 

eller dokumentärfilm. Missvisande representation är en brist som den här avhandlingen lyckats 

påvisa. Ser man på serierna som dokumentärfilmer som inte lika strängt är begränsade av 

journalistreglerna, väcks ändå etiska frågor. Som tidigare nämnts, fastställer tidigare forskning 

att etiska frågor är viktiga i praxisen kring dokumentärfilm (Nash, 2011a:1). Som det nämndes 

tidigare i del 2.2 i avhandlingen koncentrerar sig forskningen om etik i dokumentärer kring tre 

frågor, varav den andra är den relevanta för den här avhandlingen - frågan om representation. 

Enligt Butchart (2006) har filmmakaren ett socialt ansvar att representera människor och 

händelser på rätt sätt, och publiken har rätt att veta om materialet kan anses representativt. Enligt 

resultaten av den här undersökningen kan man ifrågasätta om det här uppnås in någondera serien.  

Serierna har både likheter och olikheter då det kommer till användningen av narrativa 

tekniker. I överlag kan skillnaderna summeras i att Katiska som visas på en kommersiell kanal, 

är mer ute efter att chockera tittaren och skapa spänning med olika tekniker i jämförelse med 

Mordets dna som visas på public service-kanalen Yle. Största skillnaderna kan hittas i 

användningen av cliffhangers och narratorns sätt att berätta historien, där Katiska klart söker mer 

dramatik och därmed påverkar tittaren mer. I stort sett erbjuder serierna inga överraskningar i 

användningen av narrativa tekniker i jämförelse till internationella true crime-serier.  

Ett annat syfte vara att undersöka vilka element produkten ger tittaren för att kunna skilja 

åt på fakta och fiktion. Jag förväntade mig att finländsk true crime, i en finländsk etisk kontext, 

skulle erbjuda tittaren redskap att avgöra vad som är fakta och vad som är fiktion men 

undersökningen bestyrkte det inte. Resultatet av den här avhandlingen motbevisar inte 

hypotesen, men ger skäl att anta att den inte håller.  
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Bristfällig användning av källor är en annan faktor som den här avhandlingen har lyckats 

påvisa. Bevis för att det som påstås i serien överensstämmer med verkligheten finns det en del av 

i båda serierna, men det ges inte många verktyg till tittaren för att skilja på om det är frågan om 

fakta eller fiktion. I överlag är det meningen att eftersom serierna handlar om verkliga brott antar 

tittaren att det som presenteras är baserat på sanning, men frågor väcks för båda seriernas del vid 

de tidpunkterna då en scen har filmats i "realtid". Det är för tittaren omöjligt att bedöma om det 

på riktigt är första gången Niko Ranta-aho går in i sin lägenhet efter att han blivit frisläppt eller 

om filmmakarna följer med paketet till Yorkshire - eller om det är frågan om rekvisita. För själva 

handlingen har det egentligen ingen betydelse, men det kan i värsta fall ha en effekt på 

pålitligheten av allt annat som påstås i serien. Särskilt i Mordets dna berättas en hel del 

påståenden vars koppling till verkligheten blir oklar. Det ges inget ursprung till påståendena som 

narratorn läser upp under flera tillfällen under seriens gång, och en den bristfälliga 

källdokumentationen går emot allmän journalistisk praxis. Paragraf 7 i journalistreglerna säger 

följande: "Även när journalister utnyttjar andras arbete ska de iaktta god sed. Då man använder 

information som publicerats av andra ska källan anges". Det är alltså i stort sett inte möjligt för 

tittaren att bedöma om det är frågan om ett exakt återberättande av fakta eller om serien 

innehåller fiktiva element, och vilka de är i så fall. På den här punkten strider även innehållet 

direkt mot de finländska journalistreglerna.  

Den sista frågan jag ställde var vilka etiska frågeställningar väcks från användningen av 

de narrativa strategierna i en journalistiskt trovärdig produkt. På basen av de här två serierna kan 

etiken av true crime-genren i Finland ifrågasättas, i samma mån som till exempel de brittiska 

eller amerikanska. I USA har genren fått mycket kritik och på basen av de här två serierna är 

situationen den samma för de finska serierna. Som tidigare nämnts har genren true crime enligt 

Punnett (2018), trots sin sanningsbaserade karaktärisering ofta avvisats som en mer sensationell, 

mindre trovärdig upprepning av traditionell brottsjournalistik. Det här beror delvis på genrens 

narrativa berättargrepp som kan vara fiktiv, och serieformatet som har enligt vissa experter 

ansetts undanhålla publiken från information (yle viiltäjä jack 

). Det är de etiska aspekterna som skiljer true crime från journalistik, även om samma 

metoder och arbete finns bakom. Med de finska journalistreglerna som referens, strider både 
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Mordets dna och Katiska emot paragraf 11 som fastställer att "Allmänheten ska kunna skilja 

fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett 

vilseledande sätt", vid olika situationer som från tittarens synvinkel kan tolkas på olika sätt. 

Också den här punkten kan genren i Finland anses oetisk eftersom den visar brister i berättelsens 

uppbyggnad i och med att de undanhåller publiken från information. Den här faktorn skiljer 

också genren från traditionell brottsjournalistik. En nyhet kan enligt Lassila-Merisalo (2009) 

tolkas bara på ett sätt, men då berättandet i journalistiska litterära texter som sägs vara en 

blandning mellan fakta och fiktion precis som true crime , har blivit mer färggrant har nyheter 

också blivit mer underhållande och upplevelsebaserat (Lassila-Merisalo, 2009:29).  

Resultaten av min forskning överensstämmer med tidigare forskning av Pewitt-Jones 

(2014), att det för journalistiskt innehåll av det här slaget där berättandet skapar en blandning 

mellan fakta och fiktion, behövs andra regler än för nyhetsjournalistik. Berättandet i en nyhet är 

osynligt, men då berättandet får en makt kan den föreslå till läsaren hurdan berättelse det är 

frågan om - är det frågan om en intressant, eller en viktig berättelse. Om den här utvecklingen 

håller i och fortsätter, kan man fråga sig om true crime och journalistik i framtiden kommer 

närmare varandra även om de nu, etiskt sätt, skiljer dig från varandra. Verkligheten i sig är 

representerade på samma sätt i både journalistik och true crime-serierna, där det i båda används 

intervjuer med inblandade och experter, fotografier och videomaterial – men det är i sättet att 

återberätta historien där den största skillnaden hittas. Personerna i serierna representeras ensidigt, 

de undanhåller tittaren på information och låter tittaren tro att frågorna som ställs i serien till slut 

besvaras.  

Enligt de här resultaten har avhandlingen lyckats påvisa att de finländska true crime-

serierna visar brister på alla punkter som kan anses problematiska ur etisk synvinkel - ensidig 

rapportering om fallet, förvrängd representation av brottet eller personerna inblandade i brottet, 

bristfällig användning av källor, bristfälliga redskap att avgöra om något är fakta eller fiktion och 

missledande förväntningar kopplade till den berättelsens uppbyggnad.  

Finska true crime-serier har tagit inspiration av de amerikanska serierna som till exempel 

kan ses på streamingtjänsterna Netflix eller HBO Nordic. Det här kan ses in användningen av 
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cliffhangers, videomaterial från polisförhör och användningen av experter som ger trovärdighet. 

Det som enligt min erfarenhet ofta fattas från de amerikanska serierna är användningen av en 

narrator vilket de båda finska serierna som analyserades har. Det här är ändå inte unikt för de 

finska serierna, eftersom till exempel de brittiska och svenska serierna ofta är uppbyggda på 

samma sätt - där det är narratorn som ger bakgrundsinformation och för berättelsen vidare. Det 

som kan vara en unikt för de finska serierna är att offer eller deras familjer inte alls kommer till 

tals eller visas. Det är vanligt enligt min erfarenhet i de amerikanska serierna att berättelsen är 

berättad från gärningsmannens synvinkel, men ofta intervjuas också offrens närmaste eller offren 

själva. Det här kan bero på att det i Finland kan vara känsligare för offret eller de närmaste att 

uttala sig på grund av att Finland är ett relativt litet land i jämförelse med USA, eller att man inte 

vill nämna offren på grund av att de kan vara för lätta att känna igen. Det här kritiserades till 

exempel Yles true crime-program Rikollinen mieli för, då kopplingen mellan gärningsmannen 

och offret avslöjades vilket gjorde att offret kunde kännas igen. Yle hade heller inte kontaktat 

offret i förväg om att programmet gjordes. Yle tog bort avsnittet från Arenan och en 

förundersökning om fallet har påbörjats. (Kilpeläinen, 2019) 

Det är svårt att bedöma i vilken mån de finska true crime-serierna kan anses vara 

sanningsbaserade. Men det är tydligt att det används en hel del tekniker för att göra berättelsen 

mer färggrann och en hel del tekniker för att återberätta verkligheten, en del av dem missvisande 

och därmed oetiska.  

Av resultaten av denna avhandling blir det klart att true crime också i Finland är en unik 

genre som placerar sig någonstans mellan journalistik, dokumentärfilm och underhållning. Men 

så länge genren påvisar om att basera sig på verkliga händelser borde ett slags etiskt ramverk 

etableras så att tittaren får klara verktyg att skilja på fakta och fiktion. På den här punkten kunde 

man tänka sig att samma regler borde gälla innehållet i true crime-serier, som det gäller för 

brottsjournalistik eftersom de påstår dig vara sanningsbaserade berättelser om brott, oberoende 

placeras de i kategorin journalistik eller dokumentärfilm.  
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7.1 Förslag till vidare forskning  

För att få en heltäckande bild av hur genren ser ut i Finland borde också andra former av true 

crime i analyseras. Den mest kända true crime-podcasten i Finland Jäljillä kan till exempel ha en 

stor effekt på hur genren ses i Finland och hur den kommer att utvecklas. Vidare undersökning 

kunde innehålla även tidningar, böcker och podcasts eftersom det också producerats en relativt 

stor mängd av de formerna av genren. Det finns också andra sorts finska true crime-serier som 

till exempel Arman ja suomen rikosmysteerit som behandlar ett fall per avsnitt. Frågeställningen 

för serier av de slaget kan vara olika, eftersom ett fall behandlas på cirka 40 minuter medan faller 

i serierna har valt får fyra gången längre tid. I de förstnämnda finns inte tid att gå djupt in i 

brotten så teorin är att de använder sig av andra tekniker för att föra berättelsen framåt. Intressant 

skulle också vara en jämförande undersökning mellan serierna i Finland och serierna i till 

exempel USA – en undersökning av det här slaget kunde också ge en bra helhetsbild över hur 

finska true crime-serier placerar sig i genren internationellt och därmed ge en större inblick i om 

den kan anses mer etisk här i jämförelse med andra länder.  
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