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ABSTRACT 

 

The purpose of the existing methods for limiting the researcher’s bias is to see to that we have 

an objective and rational research. But what if there exist collective biases, and that the 

current process of falsification through peer to peer review only hinder individual ones. And 

this can happen because there is a shared fundamental belief system (FT) within the field, 

acquired through mutual education and knowledge sharing. 

The aim of this thesis is if there is such a thing as collective bias, and if so, what would the 

conditions for this be. A bias is collective either when it has its base in a shared FT system 

that is an unquestionable acknowledged truth, or is field specific and exists because of the 

particular knowledge shared among participants within a certain field through their field 

specific education, and practised system of information selection.  

This is an explorative study; it has been carried out through methodological triangulations. In 

this context interview, questionnaires and document analyses, and has shown the existence of 

collective bias in the Therese case. This bias could have been caused by the field particular 

shared FT systems. 

This thesis points on to the danger for the court system to use positive hypotheses which has a 

tendency to be verified, without taking precautions when it come to use of forensic science, 

and stress the need of diversity of views among the scientist as well as the need of bias 

control.  

 

This thesis joins with other voices and stresses the need of a paradigm shift in science. A shift 

from commercial production of facts, which support our subjective perception of truth, to a 

search for the absolute truth. The truth which exist independent if none or all believe in it.  

 

The question is can we afford anything else? 

 

 

KEYWORDS: SANNING, GENERATION, HABITUS, BIAS, TRO, TROSFÖRESTÄLLNGAR, 

VETENSKAP, FORDOMMAR, FÂLT 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gov. Ryan made U.S. history when he announces a blanket commutation to all 
prisoners on Illinois' Death Row.. earlier Friday, he had announced full pardon of four Death 
Row inmates. "There have been innocents that have already been executed," Orange said as 
he emerged from Cook County Jail. 
 
"Three years ago, I was faced with startling information. We had exonerated not one, not 
two, but 13 men from Death Row. They were found innocent. Innocent of the charges for 
which they were sentenced to die. Can you imagine? We nearly killed innocent people, 
nearly injected them with a cocktail of deadly poisons so they could die in front of 
witnesses on a gurney in the state's death chamber. . . . 
"How does that happen? I'm a pharmacist. If I got 50 percent of my prescriptions back 
because they were filled wrong I wouldn't be in business. 
"I must share with you some startling information. There are more innocent people on the 
Death Row”…. 
 
Ryan to Commute All Death Row Sentences 
Published on Saturday, January 11, 2003 by the Chicago Sun-Times 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"If someone says this cannot happen here, 

they should really ... take a very hard look 

                            at some of their assumptions" 

Naj Meshkati after Fukoshima 
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1.0 BAKGRUNN  

I en undersøkelse av 86 rettsaker, hvor den tiltalte senere ble frifunnet, stod feilaktig forensisk 

vitenskapelig testing for 63 % av de feil som lå til grunn for fellende dom. Her får man også 

ta med i betraktningen at forensiske forskeruttalelser bare forelå i 10-20 % av alle rettsaker i 

samme periode.1 Forensisk vitenskap er således ikke aktuelt i alle straffesaker. Undersøkelsen 

førte til et rop om paradigmeskift i forensisk vitenskap.2  

Når så forensisk vitenskap kommer i søkelyset på grunn av de feil som her eksponeres, og 

som vitenskapen ikke vil erkjenne som vitenskapelig, til tross for at disse feil egentlig er et 

resultat av den samme. Vitenskapen er nemlig ikke bare opphavet til forensisk vitenskap, men 

også det fundament den hviler på. Kan det ikke da være fordi det er akkurat i rettens lokaler, 

med fullt søkelys på, at vitenskapens svakheter virkelig eksponeres? Her står menneskers liv, 

tid og renommé på spill. Dersom dødt materiale kunne tale, ville det så rope ut om når feil 

begås? 

Foucaults tanker om viten, sannhet og vitenskap har siden første gang jeg lærte disse å kjenne 

fascinert meg. Hva vi anser for å være sannhet er mer eller mindre ferskvare, og ikke en 

konstant faktor. Til tross for dette opplever vi sannhet som konstant og fast. Paradokset er at 

vår oppfatning av hva som er sannhet, er påvirket av fundamentale trosforestillinger. Det er 

troen vi har om oss selv, generasjons sannheter og innlærte attityder, men også de 

feltspesifikke antagelser, formet av utdannelse og tilpasning gjennom ekskludering eller 

selektering av informasjon.  

I litteraturen blir sannhet fremstilt som absolutt, selveksisterende og evig, fordi den eksisterer 

uavhengig av om alle eller ingen tror på den. Når vi i vitenskapen taler om fakta og sannhet 

som et produkt av den vitenskapelige metodologiske prosess, mens vi på samme tid erkjenner 

at nettopp denne sannhet ikke nødvendigvis representerer den faktiske, kan dette skyldes at vi 

her omtaler en tredje form for sannhet: En sannhet som tar høyde for noen av de bias som 

forekommer, men mister andre. I så fall, hva skiller den vitenskapelige sannhet fra den 

subjektive? Denne avhandling drøfter denne problematikken og forsøker å finne svar.

                                                 
1 Saks og Koehler, Science 
2 Saks og Koehler, Sciense 
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2.0 PROBLEMSTILLING OG FORMÅL 
 
Formålet med eksisterende metoder for begrensning av forsker bias, er å se til at vi har en 

objektiv og rasjonell forskning. Men hva om forsker bias ikke bare er et individuelt fenomen, 

men også et kollektivt, og den samme metode derfor slår feil, i det den bare ser på 

individuelle forskeres bias, men overser kollektivt delte bias. Hva nå om prosessen for å 

begrense bias innenfor vitenskap i seg selv kan fremme og forsterke bias? Hvis så, fungerer 

ikke eksisterende metode for begrensing av forsker bias.  

 

Formålet for denne avhandling er å undersøke hvorvidt kollektivt bias eksisterer. For å finne 

svar har forfatteren behandlet Theresa saken. Mål nr. B100/97 hvor Thomas Quick ble dømt 

for mordet på norske Theresa Johannessen. Så vel rettsaken som så kalte Theresas såkalte 

beinanalyse har blitt gransket av forfatteren.  

 

Problemstillingen er følgende: Forelå det kollektivt bias i Theresa saken? Hvordan kan bias 

oppstå? Hva er fundamentale trosforestillinger (FT) ? Hvilken rolle spiller FT for tilblivelsen 

av bias? Hva gjør at man får FT? Kan FT være kollektive? Ble forskernes FT forsterket av 

falsifiserings -prosessen?  
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3.0 METODE 

Denne avhandlingens valg av metode, er påvirket av Foucaults tanker om Genealogien, og 

Durkheims analyse av sosiale fakta på en slik måte at forfatteren i rollen som observatør har 

forsøkt å beskrive, og navngi, et fenomen samtidig som årsaken til dettes forekomst er søkt 

identifisert. 

Ifølge Durkheim må vi, for å forstå et gitt sosialt fenomen, først ta steget bort fra oss selv og 

innta posisjonen som observatør. I rollen som observatør får vi den erkjennelse som er 

nødvendig, nemlig at vi ikke vet hva objektet egentlig er før det har blitt undersøkt.3 Som 

observatør befinner vi oss på ukjent mark. Resultatet av våre observasjoner er ikke på forhånd 

gitt.4  

I følge Foucault er vår måte å tenke på sammenvevet med vår språklige forståelse og vår 

kultur. Derfor må vi forsøke å forandre vår tenkemåte, forsøke å se tingene på en ny måte, 

sette oss utover vår egen forståelse av tingene og se fra en annen vinkel. Foucault anbefaler en 

kritisk holdning, hvilket innebær hva han omtaler som” å skape uro i nåtiden og underminere 

det som tas for gitt.” Dersom vi beskriver vår verden utfra oss selv, bekrefter vi bare oss selv, 

vårt eget skuespill. Vi må forsøke å se som gjennom noe fremmed, noe utenfor oss selv, 

gjennom hva Foucault ville ha kalt etnologens øyne. Da først blir det mulig å kaste lys over 

slikt hos oss, og våre egne forestillinger som vi ellers ikke kunnet se.5 Foucault kaller denne 

holdning genealogi, og omtaler det som at det lærer oss det vi vet på en ny måte.6Genealogien 

dekonstruerer og eksponerer tankesystem som maskerer sin makt-tørste bak en maske av 

tilsynelatende objektiv kunnskap. Genealogien er aktuell fordi, ifølge Foucault, lider alle 

teorier av en totalitær tendens, i det at deres ordning utelukker, undertrykker og diskvalifiserer 

andre teorier.7 Genealogien er en revolusjon mot alt som anses å være legitim kunnskap, 

metode og teori, og formår derfor å avvise teorier.8 I denne sak er genealogien aktuell fordi 

man under forundersøkelsen som i rettsaken ved hjelp av tilsynelatende objektiv kunnskap 

søkt å støtte en feilaktig feltspesifikk sannhet som støttes av feltets autoritet. Genealogien gir 

mulighet til utenfra å beskrive og identifisere et gammelt fenomen på en ny måte. 

                                                 
3 Calhoun, Classical , 139 
4 Calhoun, Classical, 140, 141 
5 Bergryd s 71-72 
6 Bergryd s 72 
7 Bergryd 73 
8 Bergryd 73 
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Forfatteren har ønsket å stå fritt i å anvende de redskap som syntes være nødvendig for å løse 

problemet.9 Utredningen har skjedd ved hjelp av kvalitativ metode med intervju, dokument -

analyse og spørreskjema. Inngangs- intervjuet med Ylva Svenfelt fant sted helt i begynnelsen 

av utredningen. Det var bredt, eksplorativt og med åpne spørsmål, nærmest i form av en 

samtale. Deretter ble det gjort dokumentanalyse. Alle tilgjengelige dokumenter med relevans 

for saken ble gjennomgått, her først og fremst rettssaken, og med denne søksmål om reisning 

og avskrivning. I tillegg ble sakkyndige uttalelser fra norske og svenske forskere gjennomgått. 

Til slutt ble innkomne svar på spørreskjema behandlet. Undersøkelsen er således utført ved 

bruk av metode triangulering.10Spørreskjemaene ble sendt ut tidlig under undersøkelsens gang 

til nesten alle av landets anklagemyndigheter. I Stockholm og Gøteborg ble det bare sendt ut 

til en, og ikke flere i hver by. Svarprosenten var lav. Etter som tiden gikk forandret 

betingelsene seg, og svarene ble ikke like aktuelle som tidligere. Dette tror forfatteren skyldes 

undersøkelsens eksplorative karakter. I en eksplorativ undersøkelse kan ting forandre seg 

under utredningens gang. Det er ikke en selvfølge at mennesker vil stille opp på intervju, 

spesielt når det gjelder noe som kan være et følsomt punkt. Denne undersøkelses 

utgangspunkt var Thomas Quicks rettssak, heri Therese saken i stort, men spesielt bein- 

analysen. Da forfatteren observerte hva hun trodde var et fenomen, ønsket hun å forstå 

hvilket, og hvorfor dette i såfall oppstod. Derfor forelå også et ønske om å intervjue 

representanter fra anklagemyndigheten og gjerne flere forskere. I saken foruten Svenfelts 

intervju, har Per Holck svart på skriftlige spørsmål. Ann Jangblad ved Statens 

Kriminaltekniske laboratorium var behjelpelig med dels å besvare spørsmål selv, dels å 

videresende disse til rette personer. Hvorfor valget falt på disse skyldes fremfor alt at 

forfatteren anså disse relevante for utredningen på grunn av den rolle de spilte i saken.  

På grunn av at samtlige vitenskapelige og rettslige dokument har blitt gjennomgått, men også 

at kryss -verifisering har skjedd gjennom dels intervju, dels skriftlige bekreftelser burde 

validiteten være noenlunde god. Når dette er sagt, så viste det seg under undersøkelsens gang 

at Theresa saken ikke kan ses fristilt fra de andre Quick rettsaker, dette fordi den pekte på et 

fenomen som i flere henseende ikke var begrenset i tid og rom. De egentlige svar på hva som 

ledet til de FTer man ser i saken må man iallfall ha fem år på å finne, hvilket krever en langt 

større utredning. Spørsmålet om hvorvidt FT alltid leder til bias krever altså ytterligere 

utredning.  

                                                 
9 Carlsson, 10 
10 Carlsson,  47-48,  94-96 
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4.0 HVA ER SANNHET? 
Slår man opp ordet sannhet finner man i Merriam-Webster at sannhetens egenskap er at den 

avspeiler den faktiske virkelighet. Men, om to mennesker er vitne til samme handling kan de 

beskrive situasjonen ulikt. Hvorfor skjer dette? Skylles dette at vi ikke formår å oppfatte 

virkeligheten? 

 
Forfatteren mener at vi kan skille mellom to virkeligheter: Den faktiske virkelighet og den 

subjektive virkelighet, som er virkeligheten slik vi tolker den ut fra vår forventning og vår 

erfaring.  

4.1 DEN FAKTISKE VIRKELIGHET 

Den faktiske sannhet er ekstern, fordi den ligger utenfor menneskets opplevelse av den. Den 

er objektiv fordi den representerer virkeligheten uten behov for menneskelig tolkning. Den 

faktiske virkelighet foreligger uavhengig av om noen tror på den eller ikke. I følge Wikipedia 

omtaltes jorden som flat i gamle Grekenland. At jorden var og ble rund er et faktum som ikke 

lot seg påvirke av menneskenes oppfattelse av den. Den faktiske virkelighet kan derfor også, 

men behøver ikke, eksistere utenfor vår innflytelse på den samme. 

4.2 DEN SUBJEKTIVE VIRKELIGHET 

Den subjektive virkelighet er den av mennesker opplevde virkelighet. Denne avspeiler ikke 

alltid den faktiske virkelighet, men påvirkes av hvordan vi ser oss selv, hverandre og 

virkeligheten.11  

4.2.1 Selvoppfattelse kontra virkelighets forståelse 
I kognitiv adferdsterapi finner vi at det er et ikke ukjent fenomen at depressive mennesker 

opplever virkeligheten på en annen måte enn ikke depressive. Dette fordi deres negative syn 

påvirker tolkningen av hva som skjer, samt hva man minnes har skjedd. Dette skjer fordi 

deprimerte mennesker tenderer å legge merke til informasjon som bedre overensstemmer med 

deres negative syn, på samme tid som de tolker informasjonen negativt og tenderer å huske 

negative opplevelser bedre.12 Man kan tenke seg at mennesker som har angst, på samme måte, 

forstørrer opp potensiell kommende fare, legger vekt på det farlige i det som skjer, og husker 

bedre farefulle situasjoner.  

 

                                                 
11 Westbrook mfl, 165 
12 Lundh mfl 196 



 - 6 - 

Når vi selekterer ut og legger vekt på spesiell informasjon, mens vi ignorerer annen, har vi det 

Merriam-Webster definerer som en biaset forståelse. Dette fordi vi tenderer til å filtrere og 

blokkere for informasjon som ikke stemmer overens med våre forventninger, mens vi på 

samme tid tilpasser informasjonen så den stemmer. Westbrook kaller bias kognitive, og mener 

årsaken til individuelle bias er eksisterende feilaktige ”Core Belief”, heretter CB13  CB er den 

fundamentale tro vi har om oss selv, andre eller verden.14 Fundamental fordi denne grunntro 

ligger så dypt at vi ikke pleier å tenke over den, men på samme tid utgjør den fundamentet for 

vår tolkning av hva som skjer.15  En CB blir til over tid, den kan ha utviklet seg i løpet av 

barndom, men også ved opplevelser av betydelige livshendelser. CB formes av individers 

spesielle livs omstendigheter.16 Grunntroen skiller seg fra annen tro, fordi det er en tro om noe 

eller noen, men ikke på noe eller noen. Troen blir dermed en forestilling vi har, om at noe 

eller noen, er på en spesiell måte. Når denne fundamentale trosforestilling (FT) ikke avspeiler 

den faktiske virkelighet, blir automatisk de antagelser som gjørs utfra denne 

dysfunksjonelle.17Et eksempel på dette: Judy tror at hun er gal fordi hennes mor har sagt at om 

hun reagerer på en bestemt måte, er hun gal. Derfor tror Judy at om hun viser følelser 

offentlig tror folk hun er gal.18 Judy tolker så andres reaksjon på hennes følelser som at disse 

bekrefter at hun er gal, selv om dette ikke stemmer. Judys tolkning skjer nå gjennom et 

informasjons filter, og er hva vi har kaller biaset. I kognitiv adferds -terapi angis det innerste 

lag av CBs å utgjøre fundamentale tanker om det egne selvet. For eksempel: Hvor mange har 

ikke møtt mennesker som i barndommen har blitt fortalt at de ikke kan bli til noe? Denne 

kommunikasjon om enn hvor ”uskyldig” den kan ha vært kan gi en grunntro som blir: Jeg 

udugelig, og kan ikke klare dette. 

Som en konklusjon kan man si at i den grad den subjektive virkelighet ikke avspeiler den 

faktiske virkelighet skyldes dette, at vi, når vi tolker den, filtrerer, blokkerer eller tilpasser 

informasjonen så den stemmer med vår FT om virkeligheten. 

Vi har nå dvelt ved tanken om hvordan en feilaktig FT om selvet kan lede til 

tolkningsproblem. Til tross for dette, har ikke alle mennesker samme feilaktige FTer, men på 

tvers av disse kan, som vi og så i eksemplet med den flate jord, en mengde mennesker ha en 

feilaktig opplevelse av virkeligheten. 

                                                 
13 Westbrook, 114 jfr. 125 
14 Beck, 11 
15 Westbrook, 8-9 
16 http://www.cci.health.wa.gov.au/docs/ACF3B8A.pdf 
17 Westbrook mfl, 8-9 
18 Westbrook, 125-126 
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5.0 VIRKELIGHET ET KOLLEKTIVT PRODUKT 
 
Om bias skyldes feilaktige FTer, kan disse, når de deles av flere, ikke lengre bare være 

individuelle fenomener, men blir i stedet kollektivt delte. Hva skyldes dette? Hva gjør at vi får 

FTer? 

Når vi studerer Bruner-Postmanns eksperimentet, finner vi at vår opplevelse av virkeligheten 

påvirkes av våre forventninger til den. Her går det frem at når det som vi ser ikke lever opp til 

disse forventninger, avspeiles i adferden en motstand mot anerkjennelse av det uventede eller 

anormale.19Går vi nå tilbake til eksemplet med Judy, ser vi at hennes FT om seg selv, som gal, 

ble formet av hennes tidligere erfaring. Fraser forklarer det med at når vi studerer skyenes 

formasjoner på himmelen, så ser vi etter formasjoner vi kjenner igjen. Vårt syn begrenses av 

hva vi forventer å se. Det som ikke stemmer med mønstret har vi problem med å se.20 

Gjenkjennelse er bare mulig om det foreligger et foregående bekjentskap, eller en erfaring. 

Erfaringer gir oss altså automatisk forventninger til virkeligheten. Dette leder oss til å spørre 

oss selv: Hva er en erfaring? Basert på vår gjennomgang i 4.2.1 er en erfaring noe man har 

opplevd, og som, eller involverer kommunikasjon av ett eller annet slag.  

Som en konklusjon vedrørende CB gjelder dermed: Misvisende eller på annen måte for 

individet skadelig erfaring(opplevelse og eller kommunikasjon)→Dysfunksjonelle 

CB→forventninger=Bias 

Kan erfaringer være kollektive? 

5.1 KOLLEKTIVE FUNDAMENTALE TROSFORESTILLINGER 

Mannheim sier at vi deler vår erfaringer med vår generasjon. Med generasjon menes her de 

mennesker som opplever det samme som oss.21 Generasjon behøver ikke være en bestemt 

aldersgruppe. Generasjons sosiologi ble introdusert av Mannheim i en søken etter forståelse 

av hva som utgjør fundamental kollektiv kunnskap. Den har blitt brukt som et alternativ til 

marxismens sosiale grupper. Når man studerer generasjoner finner man en rekke av de samme 

fenomener som eksisterer mellom ulike sosial grupper, så som forekomsten av konflikter 

mellom generasjoner, bevegelser, ideologier og avgrensninger. Sosiale grupper deler med 

generasjons grupper også tidsperioden der gruppen eksisterer, medlemmenes identifisering 

                                                 
19 Bruner-Postmann, On the Perception of Incongruity: A Paradigm  
20 Fraser, 49 
21 Jane Pilcher, 1994, s 486 
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med gruppen og kollektivt minne.22 Med kollektivt minne menes språklig bas, tolkning av hva 

som skjer, delte erfaringer og tradisjoner men også forståelse av hva som oppleves som 

sannhet.23 Derfor eksisterer sannhets generasjoner. En sannhets generasjon er en generasjon 

for hvilke en vitenskapelig fakta eller annen fakta utgjør en sannhet. Et av eksemplene på 

dette kan man hente fra rettsaker, en fellende dom gir signaler til allmennheten om at man har 

fanget en morder. Allmennheten ser gjerne personen som morder helt til denne får 

oppreisning eller noe overraskende annet skjer som stiller rettssystemets avgjørelse i tvil. 

Denne spesiell sannhets generasjon eksisterer dermed bare så lenge den fellende dom utgjør 

en sannhet. En fellende dom er ikke en global sannhet, om ikke den behandles som en 

bekreftelse på for eksempel stereotypien. En vitenskapelig sannhet kan derimot være en 

global sannhet, med dette menes at den angår alle eller tilnærmelsevis alle. Et eksempel på en 

vitenskapelig global sannhet kan være forskning som viser at melk gir mindre beinskjørhet. 

Dette gjelder alle mennesker. For både vår rettsak og vår vitenskapelige sannhet gjelder det at 

disse kan utgjøre hva som er allment kjent som sannhet eller generasjons sannheter.  

Mannheim mener at det som av individer oppleves som nye ideer og fundamentale attityder 

utgjør en ubevisst nedarvet basis kunnskap til tross for at disse appliseres i nye situasjoner og 

i mange tilfeller oppleves som "nye". Denne basis kunnskap er oppfanget i læresituasjoner i 

tidlige ungdom eller barneår og /eller utgjør nedarvede lærdommer. Denne felles kunnskap 

utgjør for individer deres naturlige måte å oppfatte verden på.24  Vi tilpasser ny informasjon 

inn i gamle rammer. Bearbeider vi vår ekvasjon kan vi se at den kollektive erfaring ikke er 

automatisk lik den individuelle. For mens vi lever mellom mennesker og deltar i den samme 

virkelighet, så foreligger der individuelle opplevelser og kommunikasjon som ikke deles med 

andre enn noen særskilt utvalgte som vår famille, vennekrets og lignende. Kollektive 

erfaringer derimot deles av en generasjon. Det er en større eller mindre gruppe bestående av 

mennesker vi ikke har noe annet felles med en at vi deler samme erfaringer. Det er 

generasjons sannheter eller innlært attityde, tradisjoner og sedvane, det er hvordan vi gjør 

ting, men også hva som er akseptabelt, vår språklige base og hva vi legger i saker og ting.25   

En mulig ekvasjon for videre studium gjeldende kollektivt delte feilaktige FTer skulle derfor 

kunne se ut som følgende: (misvisende, og eller, feilaktige) Generasjons sannheter 

→Feilaktige FT=Kollektivt Bias→Forvrengt virkelighets oppfattelse. 

                                                 
22  Bryan S. Turner, 1999, s 246-247 
23  Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, ((1952) 1923) s 282 
24  Ibid 282 
25 Turner, 254 jfr. Mannheim, 283 
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Et eksempel på kollektivt delte FT av senere slag som påvirker vår attityde er stereotypier.  

5.1.1 Stereotypier 

Med stereotypier, menes kategoriseringen av mennesker eller grupper av mennesker som har 

enkelte fellestrekk.26 Man kan si at stereotypi er en tro om en gruppe mennesker. En FT som 

er med til å forme de forventninger vi har til en spesiell gruppes adferd. Gruppen kan bestå av 

eksempelvis alkoholikere, prostituerte eller fargede mm. Det vil ikke være urimelig å tenke 

seg at kommunikasjon med gruppens deltagere kan noen ganger føre til en åpenbaring av 

tingenes egentlige tilstand, og derved lede til en omvendelse fra en tidligere FT. Et eksempel 

kan være en trosforestilling om en alkoholiker, som lavutdannet og sosial inkompetent. 

Samtale kan dog vise at personen i virkeligheten har høy utdannelse og er sosialt kompetent. 

Denne informasjon kan tolkes som anormal, og sorteres bort, men den kan også lede til en 

åpenbaring med etterfølgende omvendelse til et annet mindre homogent syn på gruppen.  

5.2 FELTSPESIFIKKE FUNDAMENTALE TROSFORESTILLINGER 

Vi har nå funnet at siden en generasjon kan dele erfaringer, kan de også dele en eller flere 

FTer. Nå mangler vi å diskutere hvorvidt en gruppe mennesker med ulik erfaring og 

forventninger kan komme til å dele en for gruppen særegen FT. Kan en gruppe ha en egen 

feilaktig oppfattelse av hva som er sannhet? Mathiasson henviser til Durkheims, La suicid, og 

hevder at grupper syntes å handle som en person, og at individers adferd påvirkes av den 

gruppe hvis medlemskap de har.27 Ergo utøver gruppen en påvirkning på den enkelte medlem. 

26 mars 1997 oppdaget Politiet i San Diego, California 39 døde kropper tilhørende 

medlemmene i kulten Himmelens gate. Medlemmene i kulten begikk selvmord fordi de 

trodde at døden ville bringe dem til en ufo som fulgte i halen på kometen Hale-Boop.28 Det 

forelå en feilaktig FT i gruppen. Lederen Marshall Applewhite og Bonnie Nettles så seg selv 

som ånder boende i menneskelige kropper. Kroppen ansås av medlemmene som et mer eller 

mindre temporært redskap, som skulle overgis når mennesket ved døden var klart til å bevege 

seg over til neste nivå.29  Luft forklarer at det foreligger distribusjon og/ eller forvrengninger 

innbygd i relasjonen mellom hvert av medlemmene i en gruppe. Noen av disse virkelighets 

forvrenginger inntar form av illusjoner, hvorav noen representerer et i gruppen felles syn. 

Disse felles illusjoner holder gruppen mer iherdig fast ved, enn om de hadde forblitt adskilt og 

                                                 
26 Tajfel, 131 
27 Mathiasson, 23 
28 Wikipedia, Heaven’s Gate 
29 Ibid 
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derved individuelle.30 Feilaktige FT forsterkes dermed i gruppe sammenheng når disse deles 

av gruppen/feltets medlemmer. 

Objektivitet er ifølge Bourdieu et sosialt produkt og avhengig av feltets aksepterte 

forventninger.31 Feltet er en gruppe aktører som er med i samme spill, men som kan inneha 

ulike roller. I felt foreligger der en maktstruktur, det er aktørenes plassering som avgjør deres 

makt.32Det foreligger en toveis avhengighet mellom feltets eksistens og aktørene i det. Feltet 

kan bare eksistere så lenge der finnes aktører, aktørene kan bare være i feltet så lenge de 

aksepterer maktstrukturen, og følger feltets spilleregler. Aktørenes innstilling er ikke, men blir 

til, i det den formes og forsterkes gradvis av den aktivitet som utøves i feltet. Det er denne 

konstante, intensive og regulære trening under vegledning som leder til utvikling av habitus. 

Habitus er holdninger eller normer som avgjør hva som er tillatt og rett, godt eller ondt, samt 

hvilke muligheter som eksister.33 Bourdieu’s habitus blir dermed som et filter, et kollektivt 

bias, som filtrerer ut for feltet valide sannheter. Filtreringen er oftest ubevist, automatisk 

generert som følge av livs kondisjoner eller blitt til som følge av et strategisk tankesett, idet 

man har unngått visse bøker, dårlig selskap eller lignende.34 For Himmelens gates medlemmer 

ble ikke en selvmords- tro til over natten men fulgte en gradvis prosess, hvor troen utviklet 

seg over tid og medlemmene tilpasset seg de forandrede omstendigheter.35  

Disse eksempel leder oss til det naturlige spørsmål, nemlig leder tro alltid til bias og 

virkelighets forvrenging?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Luft , 94 
31 Bourdieu 2004, 71 
32 Bourdieu 2004, s. 34 
33 Bourdieu 2004, s 33 jfr.  Bourdieu 1999 s. 18-19 jfr. Theory, Culture & Society November 2006 vol. 23 no. 6 25-43 
34 Calhoun 2007, 285 jfr. 51 
35 Wikipedia, Heaven’s gate 
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6.0 TRO 
Det virker som om når man taler om tro så kan man skille mellom i alle fall to typer, nemlig 

troen på og troen om.  

6.1 TROEN PÅ NOE ELLER NOEN 

Man kan tro på Gud, en eller flere guder, en person, en gruppe eller noe. 

Som vi så i vårt eksempel med stereotypier, kan en person under samtale med en alkoholiker 

få den åpenbaring at det eksisterende bilde på en alkoholiker ikke stemmer med virkeligheten. 

Det virker dog å være rimelig å tro at åpenbaringen bare blir mulig om man tror på hva 

alkoholikeren sier. Tror man ikke på alkoholikeren, veier dennes ord like med null, og en 

åpenbaring med etterfølgende omvendelse er ikke mulig. Troen på kan derfor ikke i seg selv 

gi bias, men utgjør derimot et redskap til å omvende en person fra bias. Hvordan kan det så ha 

seg at tro synes å være involvert i alle våre eksempel på virkelighets forvrenginger? En 

løsning kan være at det er ikke troen på som skaper bias men troen om.  

6.2 TROEN OM NOE ELLER NOEN 

I vårt eksempel hadde Judy den tro at om hun viste følelser trodde andre hun var gal. Judy 

hadde dermed en tro om seg selv. Man kan ha en tro om seg selv, andre, Gud, overnaturlige 

vesener, virkeligheten eller noe. Denne tro om noe, noen eller sannhet/virkeligheten har 

forfatteren i avhandlingen valgt å kalle FTer. FT utgjør dype antagelser basert på vår erfaring 

til hvordan noe eller noen er.  

Basert på vår tidligere gjennomgang kan vi nå skille mellom tre typer av FT som alle kan gi 

bias. Den første er individuell og utgjøres av ”Core beliefs,” de andre kollektive, og utgjøres 

av hva som er allmenkjent delt generasjon fakta som det ikke stilles spørsmål ved, men også 

feltspesifikke sannheter ekstrapolert gjennom applisering av feltets normer som avgjør hvilke 

valide sannheter som er tillatt i ett gitt felt. 

I neste kapittel vil vi se på feltet forensisk vitenskap. 
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7.0 FORENSISK VITENSKAP 

Forensisk vitenskap er en felles betegnelse for all vitenskap som utøves i relasjon til rettssak, 

og eller, etterforskning.36 

I litteraturen forekommer det meg som at begrepene sakkyndig og ekspert er brukt om 

hverandre. Dette kan skyldes at både almenpraktiserende leger og eksperter i ett gitt område, 

brukes som sakkyndige avhengig av sammenhengen. I denne avhandling er dog alltid 

sakkyndige eksperter. 

Der foreligger flere måter vitenskaps- utøvere bringes inn i straffesaker. Disse kan enten 

oppnevnes av retten eller politiet, eller fungerer som sakkyndige vitner.37 

Av loven fremgår at anklageren plikter å søke hjelp av sakkyndige i den grad dette er 

nødvendig.38 Sakkyndige kjennetegnes av at de har spesialkunnskap på det spesielle område. 39 

Eksperten skal være kompetent nok til å kunne utlede sluttsatser fra hypotetisk angitte fakta. 

Denne kompetanse avgjør retten og ikke personen.40 På grunn av hensynet til tiltalte, 

foreligger det et overordnet krav om at retten utnevner de beste sakkyndige i den foreliggende 

sak.41 Anser retten at den sakkyndige er kvalifisert, plikter den sakkyndige å ta i mot vervet til 

tross for at denne kjenner seg ukvalifisert. Man kan altså ikke unndra seg uten å risikere bøter 

og erstatningsansvar for kostnader som følger derav.42 

I et forsøk på oppgjør med feil som begås innom forensisk vitenskap, og som har fått stor 

media omtale, henviste forfatterne Brandtzæg og Eskeland til eksistensen av en egen ”logikk” 

i rettslivet når det gjelder bevisvurdering. En logikk løsrevet fra natur- og 

samfunnsvitenskapelige krav, og med hjelp av hvilken man konkluderer utfra fra den 

kunnskap man har i dag, hva som skjedde i fortiden. Forfatterne hevder at anvender man ikke 

vitenskapelig metode, vet man ikke om tilsynelatende likheter eksisterer på grunn av 

tilfeldigheter, eller om der foreligger en forbindelse.43  

                                                 
36 Olsson og Kupper, 4 
37 Brandtzæg og Eskeland, 23 
38 Norsk rett Andernæs, 251,  Svensk RB 40 kap: §1 
39 Brandtzæg og Eskeland, 13 
40 Siegal, 32 
41 Andernæs, 247 
42 Andersnæs, 250 jfr. strpl §138, 208, jfr Rb 40 kap. §12,14 og 16  samt 36 kap. 
43 Brandtzæg og Eskeland, 13-14 
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Pyrek angir at forensisk vitenskap kritiseres som manglende på vitenskapelig metode.44 

Paradokset er at i følge Thornton i boken «Crime reconstruction» fremgår der at det eneste 

som skiller forensisk vitenskap fra annen vitenskap er at en forensisk vitenskaps- utøver 

fremlegger sin observasjon, og sitt resultat, i rettslokalet.45  

Johnsen hevder at sannhetskravet er viktig i straffesaker. Særskilt i alvorlige saker bør 

straffedommer baseres på best tilgjengelige kunnskap til enhver tid.46 Kravene til sikkerhet om 

at det som ligger til grunn for fellende dom utgjør fakta er høye. Samme krav som foreligger 

vedrørende skyldspørsmålet gjelder for hele straffeforfølgelse prosessen, dermed også på 

kvaliteten av ekspertbevis.47 Hver del prøves hver for seg, siden det er gjennom oppfyllelsen 

av delene at beviskravet oppnås. Faller beviset for én av rekvisittene, faller hele saken.48 

Kravene på korrekthet er betydelig større i strafferetten enn i tvistemåls saker.49 Desto 

alvorligere handlingen er, desto viktigere blir kravet til sikkerhet i bevisprøvingen. Med andre 

ord: Bevisene må være klare.50  

Så vel Diesen som Andenæs angir sannsynligheten for at bevis avspeiler sannhet som like i 

underkant av 100 %, Diesen 98 % og Andenæs like under 100.51 Begge viser de til begrepet: 

”Beyond all reasonable doubt”. Kravet på bevis bortom rimelig tvil gjelder for samtlige 

objektive rekvisitt for den kriminelle handling, og innebær at det ikke foreligger alternative 

forklaringer, i dette tilfelle motbevis. 52 Dette er en egenskap som deles med vitenskapen, hvor 

en hypotese anerkjennes som fakta når det ikke foreligger noen motargument.53 

Ekspert -vitnet uttrykker sin mening som svar på en hypotese postulert av anklageren 

vedrørende årsaken til døden, eller vedrørende spesielle fysiske omstendigheter.54 

Bevisprøvingen i en strafferettslig rettssak kan metodemessig sammenlignes med et 

vitenskapelig eksperiment, hvor gjerningsbeskrivelsen utgjør utgangshypotesen. Ved å teste 

variablene som er relevante, kan hypotesen enten verifiseres eller forkastes.55  

 

                                                 
44 Pyrek, xiv 
45 Chisum, Turvey and Thornton mfl. refererer til tidligere artikkel skrevet av  Thornton i Moderns Science Evidence 1997 
46 Brandtzæg og Eskeland, 17 jfr. Norsk strpl § 294 
47 Brandtzæg og Eskeland, 17-18 
48 Diesen, 33 
49 Diesen, 81 
50 Diesen, 83, 85 
51 Andenæs, 178 jfr. Diesen, 75-81 
52 Diesen, 82-83, 88 jfr Andenæs, 178 
53 Bourdieu 2004, 27 
54 Siegal, 72 
55 Diesen, 101 
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7.1 EN VITENSKAPLIG PROSESS 

I forensisk vitenskap blir forskeren innen analysen briefet på sakens omstendigheter. 

Eksempelvis så som hvor, og når, skjedde mordet, hvem som var offer, navn på anklager samt 

annen kjent informasjon. Formålet med dette er å gi forskeren mulighet til å gjennomføre en 

så effektiv undersøkelse som mulig, idet det gir denne informasjon om etterforskningens 

behov og prioriteter. Problemet med denne metode er todelt, for det første kan det skape 

forventninger, for det andre får forskeren, i tillegg til hva som kan anses være nødvendig, en 

mengde irrelevant informasjon, hvorav en del kan være fordomsfull på en slik måte at den 

mistenkte anses være skyldig fordi en eller flere indisier peker i en retning.56 Ifølge Fraser 

unngår man denne senere problemstilling ved å anvende en passende vitenskapelig metode, 

samt nøyaktig registre rasjonaliteten i konklusjonen.57Han hevder videre at mye av den 

forensiske vitenskapens verdi ligger i kombinasjonen av vitenskapelig testing og en rasjonell 

transparent prosess som kan overvåkes av andre. Hva som er objektivt her er den 

vitenskapelige holdning, og ikke forskeren.58   

Paradokset er at Foucault utrykte at det er vår måte å formulere problemstillinger i 

vitenskapen som avgjør hvordan vi strukturerer denne i våre tanker,59 hvilket innebær at 

problemstillingen styrer vår bearbeiding av selve problemet, være seg metode valg eller 

metodologisk bearbeiding. Dette styrkes av Bless m. fl. som gir utrykk for at mange hypoteser 

tenderer å bli bekreftet fordi de reflekterer individers tidligere forståelse eller personlige 

motiv.60 Først gjør hypotese testeren et aktivt valg når han velger hvilke data å fokusere på, 

for siden å ignorere andre. Dette på grunnlag av selektivt fokus eller simpelthen den 

informasjon som allerede foreligger i minnet. Siden kan man faktisk produsere til en viss 

grad, de data som kreves for å støtte en viss hypotese.61Hvilket også bekreftes av Overskeid 

når han uttaler at: ”Alle som er ærlige mot seg selv, vet at det er lettere å tro på informasjon 

som støtter det man mener fra før,” og ”Vi lager automatisk argumenter som støtter det vi tror 

på fra før, og som ikke går i mot det vi i utgangspunktet mener.”62Kuhn uttaler at deler av 

svaret er på forhånd gitt.63  

 
                                                 
56 Fraser, 86-87 
57 Fraser, 87 
58 Fraser, 49 
59 Bergryd ,69 
60 Bless 147 
61 Bless 147-148 
62 Brandtzæg og Eskeland, 73 
63 Kuhn, 35 
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7.2 MULIGE FEIL KILDER 

I denne avhandling vil bare de for avhandlingen relevante feilkilder tas opp. Feil som relaterer 

seg til forskeres personlige egenskaper eller kvalifikasjoner er derfor utelatt. Oppdelingen i 

grupper er ikke absolutt, men å se som et forsøk på åt komme til klarhet i hva som ligger til 

grunn for det som skjer på et abstrakt nivå. En vis gruppe ”cross over” virker å være tenkbar. 

7.2.1 Allment kjent kunnskap 

Noen ganger introduseres der ny forskning, som motbeviser ”gammel fakta.”64 Et eksempel på 

utdatert gammel fakta er Bjugn saken, hvor beviset bygde på en myte som oppstod, mer eller 

mindre, etter introduksjonen av Kampes artikkel: ”The battered child syndrom” i 1962, etter 

denne, fokuserte forskerne på forekomsten av unormale fysiske funn i underlivet til barn som 

man mente hadde blitt misbrukt.65 Dette synet forandret seg på slutten av -80 tallet da man 

oppdaget at “unormale” forandringer, var normale, samtidig med at den rettsmedisinske 

undersøkelse som ble gjort etter overgrep, fant mange ganger sted så sent, at barns underliv 

ikke lengre viste spor av overgrep. Undersøkelser foretatt i begynnelsen på 2000 tallet 

konkluderte med at bare 5 % av barna hadde ”sikre” fysiske forandringer. Bare i lille Norge, 

ble 17 mennesker frifunnet som følge av at premissene for domsavsigelsen hadde forandret 

seg.66 

Det er vanskelig å komme utenom å diskutere hva som utgjør en vitenskapelig fakta. Ordet 

vitenskap kommer fra det latinske ord scientia som betyr kunnskap. All kunnskap er dog ikke 

vitenskapelig kunnskap, Hertil regnes bare det som kan testes på en vitenskapelig måte, det er 

gjennom observasjoner og/ eller eksperiment. Man kan si at vitenskapen er et 

produksjonssystem som anvendes til å utvikle eller bygge på et organisert sett vitenskapelig 

kunnskap.67   

Et vitenskapelig faktum avspeiler ikke nødvendigvis den faktiske sannhet. Dette kan skyldes 

at forsker- objekt, utvalg og metode ikke er objektive formål.68Men også at fakta i vitenskapen 

er et kollektivt produkt, dette idet det her foreligger en kollektiv produksjon av sannhet. 

Resultatet av en undersøkelse foreligger ikke før det som er observert har blitt kollektivt 

                                                 
64 Brandtzæg og Eskeland , 20-21 
65 JAMA. 1962;181(1):17-24. jfr. Brandtzæg og Eskeland, 28-32 
66 Brandtzæg og Eskeland, 28-32 jfr: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=67197 
67 Merriam-Webster, jfr. Wikipedia, Google dictonary and http://www.sciencemadesimple.com/science-
definition.html 
68 AF Chalmers, 47-48 jfr. Bourdieu 2004, 71 
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vurdert, ergo vet man ikke hva man har observert før resultatet har blitt assimilert inn i 

eksisterende rammer. Fakta blir til fakta når de går gjennom hele prosessen med verifisering, 

forhandlinger og kollektivt konsensus.69 Selve prosessen med å sirkulere rapporter vil lede til 

at alle motstridende argument og usikre uttalelser forsvinner.70 Den forskningsmessige prosess 

eksisterer derved ikke uavhengig feltets aktører. Vitenskapelig fakta blir således et sosialt 

produkt og er avhengig av feltets samlede forventninger. 

I over tyve år utgjorde unormale funn i barns underliv bevis på misbruk av barn. Dette var 

bare mulig fordi dette var vitenskapelig verifisert sannhet. Først en sannhet for et spesifikt felt 

av forskere, siden sannhet for en større gruppe rettsmedisinere og tilslutt allmenn. Troen om 

at unormale funn i barns underliv skyldes misbruk ble derved en feilaktig FT, det var allment 

kjent at forandringer skyltes overgrep, først for feltet siden for en generasjon. Rettsak etter 

rettsak ble avgjort utfra samme antagelse. 

FT kan videre bygge på erfaring i form av kjennskap til tidligere dommer, indisier som peker 

mot tiltalte eller annen erfaring som kan lede til forutinntatte meninger hos eksperter.71 Det 

hjelper ikke på saken at noen mennesker som blir dømt, ikke alltid er Guds beste barn fra før 

av, Quick for eksempel var tidligere dømt for pedofili, og var i tillegg voldelig,72 mens Liland 

frekventerte byens dårlige område.73  

7.2.2 Felt spesifikke fundamentale trosforestillinger 

Det har hendt at bevis tilpasses til konklusjonen, dette skjedde i Liland saken hvor 

rettsmedisinerne antok at det forelå ”celleinnvekst” på hjerne hinnen i en konklusjon som 

støttet en eksisterende hypotese om når døden inntraff. Antagelsen var gjort uten den 

forutgående mikroskopiske undersøkelse som var nødvendig for å kunne konstatere 

celleforandringen.74 Man var så sikker i sin sak på at celleforandringen virkelig forelå at 

ytterligere bevis ikke behøvdes. Liland sås som den eneste mulige morderen, og man tilpasset 

dødstidspunktet etter denne tro. Dødstidspunktet viste seg senere å være feil.75 For å styrke 

saken misbrukte de også ekspert -rapporten. De sakkyndige fant en promille på 2.3 respektive 

0.0 hos de to drepte. Politiet tolket det som at begge hadde drukket like meget, og konkluderte 

                                                 
69 Bourdieu, 73 
70 Bourdieu 2004, 27 
71 Brandtzæg og Eskeland, 13 
72 Golang, 57 se  også litteratur fortegnelsen for DN og Svd artikkler 
73 Stridbeck, Liland.skandalen 
74 Stridbeck, Lilandskandalen 
75 Stridbeck, Lilandskandalen 
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med at den ene forble i live lengre enn den andre, da han måtte ha vært i stand til å forbrenne 

alkoholmengden Med i beregningen fantes ikke den mulighet at en av personene var syk og 

derfor ikke hadde drukket alkohol.76 Begge eksempler viser til forekomsten av en felt 

spesifikk FT, hvor ekspert rapporten ble misbrukt for å argumentere for feltets sannhet.  

Noen ganger blir rettergangen for målrettet, fordi man eliminerer hypoteser på et for tidlig 

stadium, da oppstår fenomenet som kalles ”tunnel syn,” her filtrerer man ut den informasjon 

som støtter hypotesen, og ignorerer annen.77 I Liland saken angir Stridbeck at man la all kraft 

på etterforskning av et eneste spor, uten å være åpen for alternative gjerningsmenn.78 Fra 

vitenskapen kjenner vi igjen denne problematikk som et av problemene ved bruk av Occam’s 

razor, her velger man den hypotese som baserer seg på færrest antagelser.79Dog foreligger 

ingen garanti for at det er de rette hypoteser som testes ut, ei heller at fundamentet er sant.80 

Det virker ikke å være urimelig å tro at de hypoteser som velges er de som stemmer overens 

med i første hånd feltets FT, samt i andre hånd hva som er allment tenkbart, det er i stort 

kollektivt delte FT. 

 Det kan også skje at anklager styrer undersøkelse og konklusjoner.81Konklusjonene er gitt på 

forhånd i overenstemmelse autoritetens ord. Drar man en sammenligning med vitenskapen 

gjelder det at vitenskapelig faktas grad av annerkjennelse avhenger av så vel status på 

laboratorium som forsker, men også aksept og ikke minst status på akseptørene. Desto høyre 

opp i forsker hierarkiet anerkjennelsen skjer, desto mere bekreftes fakta som fakta.82 Således 

burde en autoritet i et homogent felt, kunne angi feltets sannhet uten at aktører stiller 

spørsmål. Feltets FTer blir da formet av hva en autoritet i feltet angir som sant. Et eksempel er 

hendelsene i Knutby hvor pastoren utøvde en autoritet som ansås gitt av Gud og ikke fikk 

etterprøves.83 

 

                                                 
76 Brandtzæg og Eskeland 21-22 
77 Westbrook, 61 jfr Diesen, 35-40 
78 Stridbeck,  Lilandskandalen 
79 http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor 
80 http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A21648783 
81 Stridbeck, Lilandskandalen 
82 Bourdieu 2004, 73 
83 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fem-ar-sedan-morden-i-knutby jfr 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=356408 og 
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=73055 
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7.3 EN KONKLUSJON 

I vår korte analyse av vårt eksempel, Liland saken, kunne vi ikke unngå å se forekomsten av 

habitus. Der forelå en akseptabel sannhet i feltet som virkeligheten ble tilpasset til. Dette kan 

skyldes den særskilte sannhet man hadde i feltet, allmenfakta eller, også, være maktrelatert. 

Ved maktrelaterte foreligger en eller flere samstemmige autoriteter som avgjør normen for 

valide sannheter i feltet. Desto mer homogent et felt er, desto større vil faren for bias være. 

Anses autoriteten å være en kompetanse på området vil dette lede til at aktører tar ord for 

sannhet uten å stille spørsmål. Hvilket leder oss til tro igjen, tror man for mye på feil person, 

altså et menneske som selv er biaset, misledet eller farer med usannhet, vil dette kunne 

utgjøre en fare for at ens egen virkelighets oppfattelse tar skade.  

 

Vi har også sett at misvisende eller feilaktig felt produsert sannhet kan når denne er verifisert 

vitenskapelig, eller gjennom fellende dom bli til en generasjons sannhet, samt hvordan man 

gjennom ekstrapolering tilpasser virkeligheten så den passer overens med den favoriserte 

innom et felt. Derved kan vi nå revidere våre ekvasjoner som følgende:  

 

a) ((Homogent felt+Auktorit)›1)=Sterkt feltspesifikt Habitus  

b) Generasjons sannhet →Feilaktige FT=Kollektivt Bias→Forvridd virkelighets 

oppfattelse 

c) Feilaktig feltspesifikk sannhet →Feilaktige FT=Feltpartikulært 

Bias→Forsterkt forvridd virkelighets oppfattelse 

d) Feilaktig feltspesifikk sannhet →Feilaktige FT+((Homogent 

felt+Auktorit)›1)= 

Sterkt feltspesifikt Habitus→Meget sterk forvridd virkelighets oppfattelse 

 

Man kan spørre seg er det så farlig om man tar feil? 
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7.4 KAN MAN BLI FOR SIKKER? 

Ifølge Brandtzæg og Eskeland foreligger ingen fullgod garanti for at faglige feil i ekspertvitne 

rapporter blir fanget opp, om ikke mistanke foreligger. Hvilket krever at jurister og dommer 

har forutsetninger for å oppdage svakheter, og feil, ved ekspertvitne uttalelser. I tillegg angir 

høyesterettsadvokat Pål Mitsem, at det har vært sett på som ufint å stille spørsmål ved det 

vitenskapelige grunnlag.84 Det må være veldig vanskelig for sakens parter å evaluere 

ekspertvitnes metode, og data analyse.  

Det ligger en fare i den autoritet en forsker utøver når han uttaler seg, ikke bare gjelder dette 

når han selv hevder sin autoritet, men også når han gis denne av de som hører på eller leser 

den gitte rapport.  Dette gjelder i særdeleshet den autoritet som ligger i et ekspert vitne utsagn, 

og den sikkerhet hvormed en rapport fremlegges. Når sakkyndige legger frem en 

undersøkelse, representerer denne hva de anser være fakta, og fremlegges som fakta. Se bare 

til People vs. Marx saken hvor bitemerke analysen som ble gjort ble presentert av teamet med 

ekspert vitner som ren fakta, til tross for at man senere hevder at det aldri har eksistert et 

vitenskapelig grunnlag for bitemerke analyser.85  I 1999 ble Sally Clark dømt for at ha myrdet 

to av sine barn på grunnlag av et annet ekspertvitne som også kom med skråsikre uttalelser.86 

Dr. Meadow var en av de fremste i landet, det samme var også tilfellet med forskerne vi ser 

feilet i Quick saken, samt Torgersen saken i Norge. Torgersen, så vidt meg bekjent har ennå 

ikke fått oppreisning, til tross for at han ble dømt på hva fremstående eksperter mener er 

feilaktige ekspert uttalelser vedrørende bitemerker, avføring og barnåler i forbindelsen med 

saken i 1958.87 Hvilket sier igjen noe om hvor vanskelig det er å få oppreisning når skaden 

først har skjedd. Om vi nå ser på Liland saken, hvor Per Liland i juli 1970 ble dømt av 

Eidsivating Lagmannsrett til livstids fengsel og 10 år sikring for mord på to personer i 1969, 

så synes dette å stemme overens med den opplevde virkelighet. Liland anket i 1970 til 

Høyesterett, anken blir avslått, han ber om gjenreisning første gang desember 1971, hvilket 

blir avslått i 1975, han anker til Høyesterett som avslår i 1976. Ny søknad i 1993, hvoretter 

Liland får gjenopprettelse i 1994, og blir tilkjent erstatning for justismord.88 Først fjerde 

gangen Liland anker får han gjenreisning. 

Derfor og alene derfor, burde der alltid stilles spørsmål ved ekspertvitne uttalelser. 

                                                 
84 Brandtzæg og Eskeland, 112 
85 Brandtzæg og Eskeland  37, 41 jfr. Saks og Koehler, Science om forskere og feilfri vitenskap s. 894 
86 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4432273.stm jfr. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3307549.stm 
87 Brandtzæg og Eskeland, 72-88 jfr. http://www.peaceispossible.info/brevtiljustisministeren.html 
88 Stridbeck, Liland.skandalen 
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8.0 THERESA SAKEN 

Da ni og et halvt år gamle Theresa Johannessen forsvant om kvelden den 3. Juli 1988, startet 

en av de største straffeutredninger som noen gang har funnet sted i Norge.89 Hvilken Normann 

husker ikke den omfattende medie- omtale saken fikk. Lille, trygge Norge ble forvandlet over 

natten, fra å være ett land hvor barn gikk fritt, og unge kunne være ute på kvelden, til en 

utrygg plass hvor en farlig morder gikk løs.  

11 000 mennesker ble forhørt i saken, hvorav to tusen formelt. Fire tusen biler ble sjekket. Fra 

begynnelsen sysselsatte saken ca. 100 polititjenestemenn. Denne mengde ble redusert til et 

tyvetall året etter. Til tross for dette store antall kunne man ikke rette mistanke mot en eneste 

person, som engang kunne tenkes ha hatt med Thereses forsvinning å gjøre.90 

I februar 1996 blir så norsk politi kontaktet av sine svenske kollegaer, dette etter at Quick 

under behandling ved Säters psykiatriske behandlingshjem hadde begynt å tilstå ulike mord. 

Quick ble forhørt ved 24 ulike anledninger i Sverige. Utskriftene fra disse forhør ble sendt til 

Norge for å sammenlignes med sakens fakta.91  

Retten oppnevnte tre sakkyndige, Professorene Per Holck, Richard Helmer, og Thereses lege 

Thor Baekken. Politiet fikk under etterforskningen hjelp av Professor Sven-Åke Christianson, 

samt Thomas Quicks behandler Leg. Psykolog og terapeut Birgitta Ståhle. Avdelingsleder på 

Säter, Bengt Eklund, har også uttalt seg vedrørende Quicks reaksjoner på ”vallningen” 

(åstedsbefaringen), og hans reaksjoner angående den medieoppmerksomhet saken fikk. 

Professor i botanisk økologi, Mikael Ohlson, ble avhørt vedrørende datering av rissinger i tre, 

ved Skumpen.92 

 

 

 

 

                                                 
89 Mål nr. B100/97, 3 
90 Mål nr. B100/97, 3 
91 Mål nr. B100/97, 3-4 
92 Mål nr. B100/97, 4-5 
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Hedemora tingsrett behandlet saken fem dager i 1998. Dommen ble ikke anket.93 Av rettsaken 

går det frem som følgende:  

                       -Ifølge Quick skjedde mordet på Therese sammen med Mattias, Birgitta 

Axelssons sønn, som da var 16 år. Birgitta Axelsson og Thomas Quick drev på denne tiden 

kiosk sammen i Grycksbo, som også var Quicks hjem plass. Quick kjørte til Norge, sammen 

med Mattias, i Birgittas blå Mazda. Denne hadde hun stilt tilrådelighet for at Mattias skulle 

kunne bruke denne. Hverken Birgitta eller Mattias ble avhørt som vitne i saken, til tross for at 

der forelå indikasjoner på at Quick arbeidet i kiosken den skjebnesvangre dagen og kunne hatt 

alibi. Det at retten ikke kaller inn Mattias som vitne, eller reiser tiltale mot ham, er en tydelig 

indikator på at man anser at Quicks vitnemål angående Mattias bare var rent oppspinn.94 

Til tross for dette er man klar til å godta Quicks stadig forandrede forklaring og vage historie. 

                       -Quicks forklaring utvikles ad veien og i følge Birgitta Ståhle, skjedde dette 

fordi han hadde behov for gradvis å nærme seg hendelsen, som var så bestialsk at han måtte få 

bekreftet att han virkelig hadde utført den.95Quicks detaljrikdom er fantastisk. Som leser av 

saken kan man bare beundre at man ved et tilfeldig utvalgt offer kan klare å få med seg så 

mange detaljer. Ifølge Quick gjennomfør han ikke mindre enn tre parteringer av kroppen. Den 

første skjedde ved Hærlands kirke, hvor han gravde ut innvollene og fordelte disse og 

kroppen i to ulike plastposer. Etter dette tar han seg tid til å skrape blodet bort fra stenene 

hvor parteringen fant sted. Den andre partering er delvis og skjer etter at han har kjørt et 

stykke bortover Ringveien på Ørje og har stoppet ved et tjern. Deretter svømmer han med 

bløtdelene helt ut til midten av tjernet. En senere variant av denne episode forelå under 

rettsakens gang. Da er det bare øynene som droppes i vannet. Her skal også legges til at Quick 

i sin innledende variant av samme historie angav at hele Thereses kropp ble dumpet heri. Men 

etter at Norske myndigheter la ned store ressurser på å tømme det samme tjern i 1996 for 

35.000 kubikkmeter vann, og undersøkte bunnen to ganger helt ned til en sukkerbits størrelse 

uten resultat, forandret hans sin historie. Det foreligger enda flere versjoner. En versjon anga 

at bare Thereses aske senkes ned i vannet. Dog fremgår der ikke hvordan dette gikk til. I en 

annen veldig tidlig versjon la han kroppen i et grustak. I den versjon som retten virket å ha 

mest tillit til, ble mesteparten av kroppen begravd ved Torget.  

                                                 
93 Mål nr. Ö 3293-10 jfr. B100/97, 4 
94 Mål nr. B100/97, 5, 9, 21 jfr. Ö 3293-10 
95 Mål nr. B100/97, 17 
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Deretter legges resten av kroppen, om det er hele uten innvoller eller uten øyne, tilbake i 

bilen. Klærne begraves en plass i nærheten av tjernet, hvoretter de igjen gir seg i vei og 

passerer et grønt hus. Dette hus viser seg ved besikting å være rødt, men grønt løv og grønt 

tak mener retten kan ha påvirket syns oppfattelsen. Tredje partering skjer ved et område ved 

navn Torget. Her gjemtes også visse kroppsdeler på en spesiell måte, som skulle forhindre 

forråtnelse og angrep av dyr. På plassen la han igjen et sagblad for senere å kunne finne 

tilbake. Deretter, nå fri for kroppen, men fortsatt medbringende hennes hender og hode drar 

de videre i til en ny plass kalt Skumpen, hvor han begraver hendene, og risser et merke i en 

bjørk, også dette for senere å gjenfinne plassen. Her skal tillegges at Quick i sin bekjennelse 

utrykket at han aldri hadde vært i Drammen eller i Ørjeskogen før. Hodet ble gjemt på 

Hammaråsen, andre kroppsdeler som ikke fremgår, blir gjemt ved Skumpen. Omkring et år 

senere dro Quick tilbake igjen til Norge. Nå søkte han opp alle gjemmesteder, gravde opp 

delene og samlet disse i et finmasket nett som han hadde kjøpt på en jernvarehandel i Falun, 

hvoretter han gjorde opp ild og brente alt ved Torget. Dette tog mange timer i følge Quick. 

Mens det brant fulgte han med fra høye plasser for å sjekke at ingen nærmet seg. Han tror at 

han også satte ild på hodet, men er ikke sikker!96 

Det er her professorene Holck og Helmer koplets inn. De bekrefter ovenfor retten at noen av 

de forkullede rester som man finner på området med stor sannsynlighet stammer fra et ungt 

menneske.97 

Quick i sin detaljrikdom legger merke til mange ting. Han vet for eksempel at Therese har en 

stor skospenne på sine sko, men han vet ikke hvilke sko hun har. Her varierer han fra vanlige 

sko av lær til lakksko, men lykkes ikke å treffe mokasinene som hun hadde på seg. 

Innledningsvis husker han at piken er blond, men senere ad veien beskriver han henne som 

mørk eller sydlandsk. Dog har han lagt merke til at hennes tenner var lengre enn på bildet, og 

at hun har en klokkerem som smalner inn ved spennen. Han husker at hun hadde joggebukser. 

I virkeligheten hadde hun jeans- kjole. Han husker hennes lengde og omtrentlige vekt. Han 

har også lagt merke til at hun hadde arr, men først senere i etterforskningen ble det klart for 

han at det var eksem. Han uttalte at Therese uttrykte astmalignende lyder, ikke ulogisk å tenke 

seg til når man vet at barne- eksem, astma og allergi gjerne går sammen.98 

                                                 
96 Mål nr. B 100/97, 6-18 jfr Bilag 1 for kart 
97 Mål nr. B 100/97, 6-18 
98 Mål nr. B 100/97, 6-10 
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 -Quick husker ikke at han har lest noe om mordet på Therese før sin tilståelse. 

Retten finner også lite sannsynlig, ja nærmest en ikke eksisterende mulighet for at Quick skal 

ha fått kjennskap til etterforskningens detaljer før sin tilståelse. Dette bekreftes av samtlige 

som har hatt kontakt med Quick under utredningens gang. Dog fremgår det av Quicks egen 

historie at en norsk journalist tidlig under etterforskningens gang sendte et eksemplar av VG 

til han.99  

Retten i sin doms prøvelse av saken arbeidet med to hva denne forfatter vil kalle positive 

hypoteser, i det at de bare skal bekreftes for å være sanne. Begge var grundet på samme 

antagelse, nemlig at Quick hadde myrdet Therese.  

 Første hypotese utredet hva som kunne binde Quick til Therese. Av rettens uttalelse fremgår 

det at man i den gjeldende sak bare hadde å bevise at Thomas Quick hadde myrdet Therese. 

En tenkt hypotese ville da kunne bli: Hva tyder på at Thomas Quick har myrdet Therese 

Johanssen?  Det fremgår av rettens uttalelse at på hvilken måte Quick har kvittet seg med 

kroppen var ikke viktig for denne sak bortsett fra for å få en bekreftelse på at Quicks 

bekjennelse kunne stemme. Retten får Quicks spesielle tilbøyelighet til å huske detaljer så 

mange år etter, bekreftet som normal, på grunnlag av dokumentasjon utarbeidet av 

hukommelses- eksperten, Professor i psykologi Sven-Åke Christianson, under 

etterforskningens gang.  

Selve tanken om at Quick skulle ha kunnet samlet informasjon om Therese og hennes 

forsvinning gjennom åtte år, ser retten som virkelighetsfremmed. Retten erklærer, på 

bakgrunn av Birgitta Ståhle og Sven-Åke Christiansons opplysninger, Quicks historie for 

sann.100 

Den andre hypotese berørte spørsmålet hva kunne binde Quick til tiden og plassen for 

Thereses forsvinning. En tenkt hypotese som må konkludere med at han har vært på plassene 

ved angitt tid, ville kunne få følgende ordlyd: Hva bekrefter at Quick var på de gitte plasser, 

til den gitte tid? I sin besvarelse av denne innleder retten med å tilkjennegi at man ikke kan 

helt utelukke at Quick har fått sine detaljer vedrørende Thereses utseende og klær tidligere, 

eller under etterforskningens gang. Til tross for dette tar man ikke stilling til sin tidligere 

uttalelse om at dette utgjør en ikke-eksisterende mulighet.  

                                                 
99 Mål nr. B 100/97 
100 Mål nr. B 100/97 jfr. AM-16761-10 
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Retten velger i stedet å fokusere på: At Quick kjente til Thereses eksem, noe som var ukjent 

for media og politi i begynnelsen. At han kjente, og kunne gi detaljerte opplysninger om 

plassen Fjell ved tiden for hennes forsvinning, samt at han kunne gi detaljerte opplysninger 

om Therese. Retten anså at dette beviste at han var gjerningsmannen. Retten resonnerte videre 

at Quicks påståelse om at det var en medskyldig ikke medførte en annen bedømmelse. Retten 

la også vekt på, selv om det ikke var sikkert at beinbitene som ble funnet ved plassen Torget 

kom fra Therese, så indikerte disse at en ung person hadde blitt brent der. Dette var med på å 

styrke Quicks tilståelse. Quicks diagnose og tidligere aggressive historie peket i retning av at 

han var en sadistisk pedofil, som var kapabel av å begå alvorlig handlinger, selv om det i 

denne sak handlet om en pike og ikke gutt, og Quick likte gutter.101  

Retten finner så Quick skyldig i mord.102 

24 september 2010 bevilger Svea Hovrett nå Sture Bergwalls gjenreisning av saken. Som 

hovedårsak skjer gjenreisning, fordi det har kommet til nytt bevismateriale eller 

omstendigheter som ikke har blitt tatt opp i saken, som skulle kunne lede til en tiltaltes 

frikjennelse. Dette virker ikke her å være tilfelle. Gjenreisningen skjer etter tilleggsregelen 

hvor det fremgår at: ”på grund av vad som påberopes och i övrigt förekommer i målet finns 

synnerliga skäl att pröva ansvarsfrågan på nytt”.  Bergwalls dom bygger, som vi har sett, 

hovedsakelig på hans egne tilståelse. Denne tilståelsen tillegges ikke troverdighet i Hov retten 

med den begrunnelse at Bergwalls historie forandret seg under sakens gang på en måte som 

gjorde at den kom til å inkludere de oppdagelser man gjorde under etterforskningens gang, 

samt de detaljer som skulle til for å få et holdbart materiale. Hov retten poengterte også at 

Bergwall ikke viste hva han hadde gjort med liket, og hadde gitt feilaktig informasjon om 

Thereses utseende og klær. Hov retten fant også, fordi de beinrester som var med på å styrke 

Bergwalls historie, ikke var bein men tre, at det ikke var noe som kunne binde Bergwall til 

mordet. I tillegg hadde hov retten det inntrykk at Bergwall var i Grycksbo og deltok i kiosk 

arbeidet ved tiden for mordet. Her fremgår at det forelå en promemoria som ikke inngikk i 

retts- undersøkningens materiale, som kunne, sammen med Birgitta Axelsson vitnemål, 

muligens vise at Bergwall hadde alibi ved mord tidspunktet.103 

 

                                                 
101 Mål nr. B 100/97 jfr. AM-16761-10 
102 Mål nr. B 100/97, 22 
103 Ö 3293-10 
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29. mars 2011 legger anklageren i Falun ned saken med henvisning til at Bergwall under 

sakens forundersøkelse hadde gitt feilaktig beskrivelse av Thereses utseende, klær og den 

plass hun forsvant. Deretter har han riktignok forandret sin historie så den «stemmer overens» 

med den ønskede. Dette har dog skjedd etter at han har fått tilgang til massemedia. En annen 

justering har også skjedd når det gjelder hvor kroppen tok veien. Her har Bergwall forandret 

sine opplysninger så de passet inn med etterforskningen etter att de tidligere historier hadde 

blitt kontrollerte og funnet ikke sanne.  

Man legger også vekt på at de bein som ble funnet ved Torget viste seg å være forkullede tre 

biter. Det fremgår også at et vitne i saken har hørt Therese snakke med en norsktalende mann 

i trappeoppgangen til sitt hjem, mens Quick snakker svensk.104 

8.1 LITT OM THOMAS QUICK 
 
Thomas Quick är död, han fanns I Sture Bergwalls drogomtöcknande hjärna, ett fantasispöke 

närt och uppmuntrat av företrädarna för en tvivelaktig och ifrågasatt psykoterapeutisk metod 

praktiserad vid rättpsykiatriska kliniken i Säter.105 

Thomas Quick, født 26. april 1950 dømtes den 2. juni 1998 til fortsatt sikring med særskilt 

utskrivning prøvningen for mord på Therese Johanssen, født 1979. Mordet ble begått i 1988 i 

nærheten av byen Drammen i Norge.106 Dette var ikke det eneste mord Quick ble dømt for. I 

tidsrommet mellom 1994 og 2001 ble han dømt for til sammen åtte mord. I alle tilfeller 

representerte Christer Van der Kwast påtale myndigheten.107 I tillegg til disse erkjente Quick, 

ifølge Advokat Per Oskar Svensson, ytterligere 25 mord som ikke prøves i domstol siden 

disse enten var foreldet, han hadde gitt feilaktige opplysninger, vært vag eller hadde alibi.108 

Quick bekjente ytterligere mord hvor det dog viste seg at de ”myrdede” var i livet.109 

Thomas Quick var dømt for mordforsøk i 1970. Her ble han erkjent skyldig i å ha forgrepet 

seg på en ung gutt. Under voldtekten tok han strupetak på gutten som mistet bevisstheten. 

Quick var selv redd for at han hadde drept gutten. Straffen var forvaring med rettspsykiatrisk 

behandling siden Quick ble ansett som farlig for andres sikkerhet.110 

                                                 
104 AM-16761-10 
105 Bergwall, Sten-Ove och Sture, 5 
106 Mål nr. B 100/97  
107 http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick 
108 http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/04/den-stora-rattsskandalen jfr. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Quick 
109  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/04/den-stora-rattsskandalen 
110 Mål nr. B 100/91, 21 jfr http://www.dn.se/nyheter/sverige/quick-domd-for-grova-brott-redan-fore-morden  



 - 26 - 

8.2 BEIN OG ANALYSER 

Professor i medisin ved Anatomisk institutt, på Oslo Universitet, Per Holck, var under 

etterforskningens gang med, så vel under søket i Ringen tjernet, som i området rundt. Søket 

etter Thereses kropp ble påbegynt våren 1996, og det er om sommeren samme år at hele 

tjernet tømmes for vann uten å gi noe resultat.111 På våren ble der også gjort analyser av brent 

treverk uten at dette virker å ha fått videre betydning for etterforskningen.112 

Samme høst gjør politiets likhund Zampo en markering ved et pledd på Torget. Teknikeren 

fant dyrehår på pleddet, men intet spor av mennesker. Hunden Zampo gjør senere under 

sommer og høst 1997 flere markeringer i samme område ved ulike ild plasser, som ifølge 

politiet, Quick hadde pekt ut på en skisse. Det må være ved en av disse at man finner biter 

som kunne tenkes være rester av bein. Det går videre frem at Zampo fant organiske rester ved 

Skumpen høsten 1997. Det fremgår ikke av rettsaken hva som skiller markeringen av pleddet, 

og det organiske materiale.113 

Professor Holck er en av Norges fremste eksperter på brente bein. Han gjorde sin doktorgrad i 

1987, på samme tema ved Universitetet i Oslo.114Holck sender våren 1998 over material til 

Professor Richard Helmer ved Institute of Applied Medical Forensics Remagen, som er 

spesialisert i så vel antropologi som medisin. Helmer er en autoritet på rekonstruering av 

mennesker på grunnlag av beinrester.115Av sakspapirene fremgår det at Helmer trodde at 

prøvebitene ble funnet og sikret av Holck, med mistanke om at det dreide seg om beinrester, 

og at han kjente til at funnstedene ble oppsporet av politiets likhund. Holck korrigerer Helmer 

med at det var ikke han som fant beinrestene, dog var han der når disse ble funnet.116 

Av det faktum at Helmers oppdrag ble gitt av Holck, så kan man implisere at Helmers 

kunnskap deles i fundamentet med Holck, hvilket Holck også i ettertid har bekreftet.117 

 

                                                 
111 Mål nr. B100/97, 14-15 jfr. Bilag 1, del 1-2 
112 Bilag 1, del 1 og 3 
113 Mål nr. B100/97, 15, jfr Bilag 1, del 1 
114 Bilag 1, del 1 j 
115 http://cit.srce.hr/index.php/CIT/article/viewFile/1594/1298 jfr. Bilag 1., del 1, 1b og http://www.imt.uni-
luebeck.de/uploads/tx_wapublications/BoA-RSFP2005.pdf 
116 Bilag 1, del 1, fotnot side 4 jfr del 4 samme 
117 Bilag 1, del 1b jfr del 4 samme 
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Ved Skumpen, Kal sten og Fjellkollen ble det funnet tilsammen 188 biter organisk materiale, 

og 23 biter iblandet organisk materiale. Det fremgår ikke hvilket organisk materiale det dreier 

seg om av Holcks rapport. Merriam-Webster angir organisk som kommende fra levende 

organismer, det er planter eller dyr, men i rapporten skilles der mellom trekull, bark, tre og 

organisk materiale, hvilket kan tyde på at det dreier seg om rester fra mennesker eller dyr. 

Ved Torget finner man 22 biter organisk materiale, herav 4 biter som identifiseres som 

beinrester. De første to biter ble funnet 3. Juli 1997 de siste to 13. November samme år.118  

8.2.1 Helmers analyse 
 
Helmer kommer frem til følgende når det gjelder de tre første stykker: 

 

• Prøvene har under lengre tid vært utsatt for sterk oppvarmning, dette 

bekreftes av den svarte farge og de lakkliknende svarte partier som 

indikerer smelting. 

• Prøvene skiller seg fra trekull, dess beskaffenhet og funnene i sin helhet 

taler entydig for at det dreier seg om knokler. 

 

For den fjerde, gjelder at denne av samme kvalitet som de andre, i tillegg angir han att: 

 

• Dette dreier seg med all sannsynlighet om et forkullet beinstykke som i 

dette tilfelle kunne stamme fra den ene enden av overarm eller lårbein fra 

et barn. 

• På denne prøve foreligger et snitt som det er nærliggende å tro kommer 

fra en gjenstand med et tynt blad.  

Helmer kan ikke oppvise noen større erfaring i undersøkelse av forbrente dyreknokler, og 

anbefaler videre undersøkning ved hjelp av kjemisk elementæranalyse 119 

 

 
 

 

                                                 
118 Bilag 1, del 1 
119 Bilag 1, del 1b 
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8.2.2 Holcks analyse 

Av Holcks rapport fremgår det at de første to brente biter, funnet under sommeren 1997 (F9 i 

rapporten) med stor sannsynlighet var å bedømme som beinfragment. Vurderingen er basert 

på morfologisk skjønn. Beinene ansås i så fall å komme fra en bein overflate med en svært 

tynn kompakt beinandel, muligens fra ledd, eller flat knokkel som ved bekken. Han utrykte 

videre at det er snakk om et ungt individ, ikke spedbarn eller voksen ungdom men anslagsvis i 

alderen 5-15 år. Beinfragmentene ble brent ved lav til moderat temperatur, ca. 2-300 grader, 

hvilket var varmt nok til å gjøre DNA analyse umulig.120De to andre biter som ble funnet om 

høsten 1997 (F12 i rapporten) bedømmes som den indre, spongiøse del av en brent, tynn 

rørknokkel. Dette skulle kunne være ett mellomhånds -bein.  I den ene bit er det et snittmerke 

gjort av verktøy. Alle biter bærer preg av å være brent ved lavere temperatur, ikke 

tilstrekkelig varme til å destruere helt et menneskelegeme, poengterte Holck. Videre fremgår 

det at de beskjedne funn av organiske rester tyder på at det som var tilbake av legemsdelene 

etter det ufullstendige forbrenningsforsøk, må ha blitt fjernet.121 

Der foreligger intet som tyder på at kjemisk elementær analyse ble utført. 

8.2.3 Svar fra Holck 

Holck angav i mail at han ble kontaktet av politiet som han fra før hadde nære forbindelser 

med, dette på grunn av sitt spesiale i brente bein.122 

8.2.4 Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 

SKL, mottok et brev, forfattet av Ylva Svenfelt, datert 8. januar 2010. 123Av brevet går det 

frem at Svenfelt stiller spørsmål ved metoden som anvendes i Therese saken til å skille 

menneskebein fra dyrebein. Hun henviser i sitt brev til, at ved en undersøkning av kremert 

beinmaterial fra 488 jernalder graver i nordre Spånga var det bare mulig å identifisere 9 % av 

562 kg bein, og peker på hvor vanskelig det er å skille mellom beinmateriale fra visse dyr og 

mennesker. Hun utrykker videre at basert på iakttagelser som gjøres i Theresa saken, ser det 

ut som de påtrufne beinfragmenter kommer fra dyr, og ikke menneske.  

                                                 
120 The microscopic unit of compact bone construction; consists of thin lamellae of bone arranged in a series of 
concentric tubules around a small central canal. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/osteone jfr Bilag 
1, del 1 
121 Bilag 1, del 1 
122 Bilag 1, del 4 
123 Bilag 2, 3 jfr. Brevet omtales i materialet som Synspunkter på Per Holcks og Richard Helmers undersøkning 
av de beinfragment som oppdagedes i forbindelse med utredningen av Therese Johannessen 
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Hun hevder videre at aldersbestemmelse antagelsen henviser til materiale basert på nyfødte 

barn, mens faktiske måling av det undersøkte materiale kunne like gjerne indikere bein fra en 

voksen. Men også at fordi Helmer savner erfaring fra brente dyrebein, har han ikke 

referansemateriale. Dette gjør at Ylva anser at der dras slutninger som det ikke foreligger 

grunnlag for.124 

Fjerde februar samme år får SKL oppdraget med å analysere bitene omtalt som F9 og F12, av 

Anklagemyndighetens Riksenhet i Malmö. Ifølge Ann Jangblad på SKL opplevde man her 

forventninger om at beinmaterialet skulle komme fra dyr eller mennesker. Dette på grunn av 

tidligere undersøkelser, men også fra Anklagemyndighetens side.125Jangblad angir at man til 

tross for disse forventinger ikke opplevde press på seg til å få et gitt resultat. Materialet ble 

ikke først undersøkt av SKL men sendt over til Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet 

(OFL) ved Stockholms universitet.126 

 Til OFL stilte man følgende spørsmål: 

                     1. Er materialet fra mennesker eller dyr? 

2. Om materialet er fra mennesker, går det å bestemme om det kommer fra et 

barn eller en voksen person?127 

OFL fikk også muntlig informasjon om hvilken utredning materialet tilhørte.128 

Undersøkelsen ble utført av tre forskere dels ved hjelp av Mikroskop, stereomikroskop samt 

okulært. Der ble videre gjort flere undersøkelser av ytterligere to forskere, dels ved hjelp av 

Svepelktronmikroskopi (SEM) av Arkeologiske forskningslaboratoriet, dels utførtes der en 

XRD analyse ved samme laboratorium. Samtlige undersøkelser viste at materialet ikke besto 

av bein. For nærmere å bestemme kjemisk struktur ble FTIR analyse også anbefalt, men ikke 

uført, på universitetet.129 

                                                 
124 Bilag 1,  del 1, 1a 
125 Bilag 2, 2a 
126 Bilag 4, 2a 
127 Ifølge Ann Jangblad omtalte man materialet som benfragment i forespørselen, Bilag 2a 
128 Bilag 2a, 4 
129 Bilag 4 jfr.  
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Materialet ble siden overgitt til SKL for videre bedømming. Her ble materialet undersøkt av 

to spesialister okulært og mikroskopisk. Det ble også utført kjemiske/fysikalske undersøkelser 

av ytterligere tre spesialister, blant annet ble det gjort en FTIR analyse mm. 130 

Ifølge Jangblad gjorde man valget å benytte alle disse metoder ettersom de ansås å være vel 

testede og relevante i sammenhengen. På SKL foreligger ingen bestemmelser for hva forskere 

får eller ikke får vite. SKL forskere ble opplyst på forhånd om at OFL hadde konstatert at 

materialet ikke bestod av bein.131 

Konklusjonen etter undersøkelsen var at materialet F9 og F12 ikke utgjøres av bein. F9 

utgjøres av fragment sammensatt av syntetisk materiale, mens F12 utgjøres av samme som F9 

men til dels i kombinasjon med tre og lim lignende materiale. Sikkerheten i uttalelse fra SKL 

anes å være konkluderende og uten usikkerhet. Derved er ikke svaret gradert ved bruk av 

SKLs vanlige sannsynlighets skala.132  

8.3 INTERVJU MED YLVA 

Av intervjuet går det frem at Ylva gikk til aksjon etter å ha sett et dokumentarprogram som 

Hannes Råstam hadde gjort for Svt1, med et innslag med Thereses bein. Hun lurte på hvordan 

man hadde kommet frem til så vidtrekkende konklusjoner på så lite materiale. Ylvas interesse 

i saken henger sammen med at hun i sitt daglige arbeid holder på med brente bein, og vet hvor 

vanskelig det er å gjøre alders -bedømminger. Hun forteller at her anvender de graden av 

skallestrukturens sammenvoksing for å bedømme kremert materiale, men at også denne 

metode er omdiskutert. Hun syntes tidsrommet 5-15 år var veldig snevert, og hadde vanskelig 

for å tro at dette var mulig. Videre utrykker hun at for at man skal kunne skille mellom dyr og 

mennesker når det gjelder brente bein må man finne rett materiale. Er det en ledd- ende, et 

såkalt: ”karakters bein” går det å sammenligne, men det er fortsatt vanskelig å si med full 

sikkerhet hva det er.  

Ylva angir også at hun tror det kan være et problem i forskning at man styres av forventninger 

og /eller at konklusjonen kan vært gitt fra begynnelsen. Dette skyldes at vi er mennesker og 

påvirkes av våre følelser.  

                                                 
130 Bilag 2 jfr http://www.semlab.com/ftir.html jfr. Bilag 2,4 jfr. http://www.csma.ltd.uk/techniques/sem-eda.htm 
jfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography 
131 Bilag 2a 
132 Bilag  2 
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Det hun synes er mest interessant er den autoritetstro som finnes i den vitenskapelige verden. 

Hun synes man stiller for få spørsmål, hvilket leder til at autoriteters uttalelser om en 

undersøkelse kan gi inntrykk av mer autoritet enn undersøkelsen egentlig kan rettferdiggjøre, 

så som i denne sak. Hun sier videre at jo høyre opp du kommer i hierarkiet desto mindre blir 

der stilt spørsmål til deg. Det forventes at det du sier er riktig. ”Så anklagemyndigheten vil 

ikke spørre hvem som helst?” Blir det spurt. Hun svarer så at det er også rimelig, det skal også 

være slik.133  

8.4 SPØRRESKJEMA OG SVAR 

For å få vite mer om de krav som stilles til sakkyndig vitner ble mail sent ut med spørsmål til 

26 av 32 anklagemyndigheter i Sverige. Bare 4 svarte.  

Det fremgår av spørreskjemaet at kravene om at sakkyndige skal være en autoritet i sitt felt er 

veldig høye. Det samme gjelder kravene om utredningens pålitelighet.  Bare halvparten av de 

spurte hadde vært med på at forsvaret hadde dratt sakkyndige vitner i tvil og gjort bruk av 

egen sakkyndig.  

Det fremgår ikke at det foreligger noen begrensninger for hva den sakkyndige må få vite, 

respektive ikke får vite. En angav her ”vanligvis ikke”. 

To av fire angav at sakkyndige fikk tilgang til alt materiale av betydning for saken, oftest hele 

forundersøkelsen. En sa forhør og annet relevant materiale, mens den siste opplyste at det var 

avhengig av undersøkelsen. 

En av fire fortalte at siste gang man kalte inn sakkyndige, valgte man denne fordi personen 

hadde vært med under forundersøkelsen, mens en annen svarte at det oftest er de samme 

personer som deltar i utredningen.134 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Bilag 5 
134 Bilag 6 
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9.0 KONKLUSJON 
 
Vi kom tidligere frem til iallfall fire mulige ekvasjoner nemlig:  
 

a) ((Homogent felt+Auktorit)›1)=Sterkt feltspesifikt Habitus  

b) Generasjons sannhet →Feilaktige FT=Kollektivt Bias→Forvridd virkelighets 

oppfattelse 

c) Feilaktig feltspesifikk sannhet →Feilaktige FT=Feltpartikulært 

Bias→Forsterkt forvridd virkelighets oppfattelse 

d) Feilaktig feltspesifikk sannhet →Feilaktige FT+((Homogent 

felt+Auktorit)›1)=Sterkt feltspesifikt Habitus→Meget sterk forvridd virkelighets 

oppfattelse 

 

Et første grunnleggende spørsmål innen videre analyse er interessant er foreligger der et 

felt? Stort sett utgjør begrepet ”felt” et sosialt domene med egne organisasjonsmessige regler, 

posisjoner, og som understøtter en gitt praksis.135 Enhver samling av mennesker med et 

formål, regler og posisjoner så som en kult, en utdannelses- institusjon, et legesenter, en 

fotball klubb mm. blir således et felt. Noen felt er store og består av aktører som enten, eller, 

både er med i en eller flere interne mindre felt, eller eksterne felt. Et eksempel på dette er 

vitenskapen, som utgjør et stort felt bestående av en mengde mer eller mindre spesialiserte 

mindre felt. Vitenskapens aktører i sin tur kan i tillegg til å holde på i sitt vitenskapelige felt, 

delta i andre felt som for eksempel eksperter i en rettsak. Rettsaken i seg selv kan dermed 

også ses som et felt, i denne inngår ikke bare de som sedvanlig tilhører det for dem vanlige 

felt, men også andre tilhørende andre felt. 

 

Foreligger der en generasjons sannhet? En generasjons sannhet utgjør allmenfakta som det 

av flertallet ikke stilles spørsmål ved. En fellende dom er alltid en generasjons sannhet, selv 

om den senere kan dokumenteres som ikke korrekt. Det samme gjelder enhver vitenskapelig 

sannhet som senere viser seg å være usann. I denne sak, var Thomas Quick dømt omlag et år 

tidligere ved samme domstol for mordet på Yenon Levi, en dom som senere har blitt påklaget 

og sett som ukorrekt.136 Dermed foreligger der en generasjons sannhet som angir Thomas 

Quick som morder.  

                                                 
135 Calhound 2007, 262 
136 Rättsutredning avseende de 8 avdömda mordåtalen mot Thomas Quick, sk Quickutredningen se www 
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Foreligger der innom feltet en felt sannhet? Ifølge rettsaken utrykker Thomas Quick at han 

må få bekreftet at han virkelig har utført den bestialske gjerning. Vitnemålet tilpasses til de 

funn som skjer, og blir derved veldig komplisert. Man kan se ønsket om å tilpasse seg de 

forventninger som allerede foreligger i saken, den sannhet som deles av gruppen.  

På samme måte som vi ser i Liland- dommen går retten ut fra ved prøvelsen av saken at Quick 

er skyldig. Dette fremgår dels ved at de eneste vitner de kaller inn er de som kan binde Quick. 

En av dem som blir forhørt er Leif Indrehus. Da retten finner Indrehus vitnesbyrd lite 

tillitsvekkende, uttrykker retten skuffelse over dette.137 De stiller to positive hypoteser og 

bekrefter begge, ved først og fremst å støtte seg på en seleksjon av Quicks bekjennelse som 

passer med de funn som er gjort, samt de tekniske bevis som foreligger og sakkyndige 

uttalelser. Retten stiller heller ikke spørsmål ved deres egne tilnærmesvis motsigende 

argumenter vedrørende Thomas Quicks tilgang til informasjon under etterforskningens gang, 

som kunne ha vært med å forme hans tilståelse under saksgangen.  

Birgitta Ståhle angir i et senere intervju at personer som er under påvirkning av medikamenter 

som bensodiazepiner tenderer å huske ting som mangler støtte i virkeligheten, og derfor kan 

”finne opp” straffbare hendelser som ikke har funnet sted.138Til tross for dette virker hun fullt 

ut noen år tidligere å ha trodd på Quicks bekjennelse, gjort under innflytelse av samme 

stoffer, dennes usammenhengende historier, og ”gradvise tilnærmelser” til feltets forståelse av 

at han hadde myrdet Therese.139  

Jeg har ikke hatt tilgang til  Sven-Åke Christiansons utredning, men som den er tolket av 

retten, fremgår det at der ikke har vært snakk om noe tilfeldig  drap. På grunn av dette 

fortrengte Quick hva som skjedde og flyttet minnet til fremtiden. Der legges videre vekt på 

fremmaningen av disse fortrengte minnesopplevelser ved hjelp av hypermnesi. Christianson 

støtter videre det for observatøren uforståelige faktum at Quick kunne huske med en slik 

detaljrikdom hva som skjedde på en ukjent plass et antall år tilbake, dette uten å stille 

spørsmål ved at Quick selv angir at Theresa var en tilfeldig utvalgt person, det at Quick aldri 

hadde vært på plassen før, samt at han ga en fragmentert og lite tillitsvekkende tilståelse.  

Den sakkyndige Holck verifiserer på en tydelig og overbevisende måte at det foreligger 

beinfragment som i seg selv ikke er fellende bevis, men som støtter Quicks bekjennelser og 

hjelper retten å komme frem til en fellende dom. Det må anses at det faktum at benrestene ble 
                                                 
137 B100/97 s14 
138 http://www.snpf.org/Artiklar/Forhor_med_narkotikapaverkade.htm, hösten 2004 
139 B100/97 s17 ref SVT1-2 dokumentær 
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oversendt til Helmer, indikerer at Holck var overbevist om at funnet var benrester. 

Bekreftelsen fra Helmer støttet senere hans FT. Holck var med når en likhund fant beinene, 

dette i seg selv kan gi forventninger. Når så Helmer mottar beinbitene, vet han at en av 

Norges fremste forskere på området har funnet disse, og at det dreier seg om funn gjort av en 

likhund. Det kan se ut som at peer to peer review bare fungerer når gruppen ikke deler en 

felles overbevisning. Så vel Holck som Helmer unnlater å utføre den kjemiske analyse som 

kunne ha frifunnet Quick fra mistanke. 

 

Anklageren som driver saken fremlegger ikke alt bevis som kan støtte Quick sak, men 

selekterer materialet. Det at anklageren er sikker på at Quick var skyldig er logisk i seg selv, 

for ellers ville de ikke ha prøvd saken i retten i første omgang. Det som er i strid med 

anklagerens beskyldninger mot den anklagede er at vitner ikke ble hørt, vitnes rapporter ble 

glemt og PM underslått, alt for å støtte en eksisterende overbevisning som er så sikker at han 

kan få et helt tjern tømt for vann. 

 

Ikke engang Chlaes Borgström, Thomas Quicks advokat, tror på at Quick er uskyldig. Til 

tross for alt som allerede er nevnt vedrørende manglende pålitelig informasjonen og et antall 

selvmotsigelser og tvilsomme teorier, stiller han ikke spørsmål ved sakkyndiges uttalelser, 

innkaller egen sakkyndig eller påklager dommen. 

 

Feltet som stort delte derved en felt- spesifikk sannhet, delfelt delte også, for disse, 

feltspessifikke sannheter som styrket feltets sannhet. Det er vanskelig å trekke en annen 

konklusjon enn at der forelå en FT i feltet. Quick ga ansikt til en typifisering av en 

massemorder. 

 

Er feltet homogent? 

Aktører som deltar i en rettsak, kommer fra ulike bakgrunner og profesjoner. Deres 

yrkesutdannelse er derfor også ulik, selv om den består av for feltet visse felles moment. Så 

som det å lære hva som inngår/ ikke inngår i rettsmateriale, sakens bakgrunns informasjon, 

hva man får og hva man ikke får under en rettsak. Theresa- saken var Thomas Quicks fjerde 

rettsak. Noen av aktørene hadde vært med fra begynnelsen, for eksempel Quicks terapeut 

Birgitta Ståhle, minnes eksperten Sven Åke Christianson og anklageren Christer wan der 

Kwast 140 Quick har hatt samme forsvarsadvokat i tre rettsaker, hvilket er alle unntatt første.141 

                                                 
140 Rättsutredning avseende de 8 avdömda mordåtalen mot Thomas Quick, sk Quickutredningen se www 
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Rettsakene har dog funnet sted på ulike plasser så som Piteå, Gällivare, Falun og Hedemora. 

Hedemora tingsrett var året før scenen for en annen rettsak hvor Quick ble dømt for mordet på 

Yenon Levi. Bare Theresa- saken alene strakte seg over iallfall et par år, og sysselsatte derved 

blandt andre forskeren Per Holck tidvis fra høsten -96 til våren -98. Der virker ikke å være 

urimelig at det foreligger en homogenitet vedrørende Quicks skyldspørsmål blant disse 

langtids -deltagende aktører. Det kan virke urimelig å anta, uten at det foreligger særskilt 

dokumentasjon på dette, at dommerfullmektig og andre deltagere i Hedemora tingsrett var 

partisk ved dommens start. Man kan dog ikke unngå å legge merke til at under de fem dager 

som saken pågår skjer det en usedvanlig selektering av informasjon fra rettens side. 

Selekteringen har blitt gjort med støtte av så vel beinfunnet som av utsagn fra behandlende 

terapeut Birgitta Ståhle og hukommelsesekspert Professor Sven-Åke Christianson. Alle disse 

var langtids- engasjerte i saken. Quicks vitnemål er så fragmenter og forvirret, at dette i seg 

selv ikke kan gi opphav til en fellende dom. Av rettsaken fremgår det at der ikke fremkom 

noe som talte mot det faktum at Thomas Quick var Theresas morder.142 På spørsmålet 

hvorvidt feltet er homogent er det derfor vanskelig å svare annet et ja.  

 

Forelå det en autoritet i feltet? 

Bare det faktum at det drives en sak som strekker seg over to år, og som har en slik karakter at 

et helt tjern på 35.000 kubikkmeter tømmes for vann etter utsagn fra en person som gir så mye 

feilaktig informasjon at ethvert rasjonelt menneske ikke ville feste tro til dennes ord, tyder på 

en meget sterk overbevisning hos anklagemyndigheten om at Quick er Theresas morder. 

Videre ble bevis som styrkte Quicks uskyld underslått under utredningens gang: Vitner som 

kunne gitt alibi ble ikke innkalt mm. Dette styrker den teori at det forelå en autoritet i feltet, 

og at anklageren var en sådan. Dette utelukker ikke at det kan ha vært en eller flere samstemte 

uoffisielle autoriteter, eller bakenforliggende årsaker, dog kreves det  ytterligere 

undersøkelser for å utrede dette punkt. 

Går vi nå tilbake til våre ekvasjoner finner vi som følgende:  

 

For etterforskningen gjeldende:  

a) ((Gradvis innlært Homogent felt+ Anklager Autoritet)›1)=Sterkt feltspesifikt Habitus  

Det må forekommes styrket at normen for hva som sies å være sannhet er sterk i feltet, i 

denne hendelse bare det som styrker at Thomas Quick er morderen. 

                                                                                                                                                         
141 Wikipedia 
142 B100/97, s 13 
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For rettsaken gjeldende: 

b) Eksisterende generasjons sannhet i form av en fellende dom →Gir utgangs tro om en 

person som skyldig FT= Kollektivt Bias→forvridd virkelighets oppfattelse, det er man 

bekrefter seg selv. 

 

En feilaktig utgangs FT i form av en generasjons sannhet kan i seg selv ikke være nok for en 

fellende dom. I så fall ville mennesker med en eksisterende fellende dom kategorisk felles i 

kommende dommer. For videre studium kan det dog være interessant å se på hvorvidt det 

foreligger en høyere andel tidligere dømte som blir feilaktig dømt i senere rettsaker. 

 

Troen om en person som skyldig i en handling kan tenkes oppstå ved første fellende dom, 

antallet fellende dommer deretter kan tenkes ikke veie like tungt på vektskålen som første 

dom. Dog bekreftes resultatet i første dom av neste fellende dom. En feltsannhet burde derfor 

kunne lede til så vel flere feltsannheter som til generasjonssannheter i den grad disse blir 

aksepterte av allmennheten. 

 

For beinanalysen gjeldende: 

c) Bekreftelse styrker troen på korrektheten i bedømmingen. Når resultatet bekreftes av 

Helmer får man ennå mer rett. Dette leder oss til følgende mulig konklusjon: Feltspesifikt 

sannhet(feilaktig tro om beins utseende som bendte)+bekreftelse av feltspesifikk sannhet 

gjennom peer to peer review(Helmer) =bekreftet bias og forsterket sannhet. Sannheten oppnår 

status som fakta. 

 

Hvordan ble løgn til sannhet? 

Sakens dokumenter må anses å ha vist at det forelå så vel bias under selve rettsaken som 

lenge før etterforskningen av Theresa saken. Anklagemyndigheten i kraft av sin stilling avgjør 

hvilken informasjon som tas med resp. ikke tas med. Viktig informasjon som kunne frifinne 

Quick ble ignorert, og der ble gjort seleksjon basert på hans uttalelser.  

Selektering og blokkering av informasjon virker å ha blitt gjort av politimyndigheten i andre 

tidligere saker hvor Quick har vært dømt.143Det har foreligget kommentarer gjort av aktører 

som deltok i etterforskning som at svaret var gitt fra begynnelsen.144 Dette er med andre ord en 

sak hvor bias har syntes følge etterforskningen helt fra begynnelsen. Spørsmålet vedrørende 

                                                 
143 http://www.dn.se/debatt/material-som-kunde-fria-quick-gomdes-av-polisen 
144 SVT del1 og 2 om Thomas Quick 
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det eksakte tidspunkt for når Quicks skyld oppstår er det mulig man må tilbake til Sätra 

sjukehus för å svare på. Det spesielle med saken er at det kan se ut som at man i dagens 

Sverige er skyldig før man blir dømt,. hvilket må anses stride mot en god rettsikkerhet. 

 

d) I feltet har vi en feilaktig feltspesifikk sannhet→feilaktige FT +((Homogent 

felt+Auktoritet)›1)=Sterkt feltspesifikt Habitus→Utfallet i denne sak er en så forvridd 

virkelighets -oppfatning at et uskyldig menneske blir dømt, til tross for lovens strengeste krav 

på bevis for skyld i alvorlige straffesaker, som morder. Kan en virkelighets -oppfatning bli 

mer forvridd i en spesiell sak enn dette? 

 

Hvor kom så troen om Quick som massemorder fra? 

En fellende dom er en meget sterk indikator for skyld. Quick hadde tilstått og var allerede 

dømt i tre tidligere mordsaker. Det at Quick var en morder var allmenfakta, hans 

”personlighetstype” var gjennom innlæring kjent for feltets aktører.145Feltets aktører forventet 

en massemorder, og en massemorder ble det.  

 

Blant de langtidsdeltagende aktører skiller Birgitta Ståhle, Sven Åke Christianson og Christer 

wan der Kwast seg ut. Disse har vært med fra og med første tilfelle. Der er ting som tyder på 

at der forelå en overbevisning om skyld helt fra første rettsak.146 Det kreves dog ytterligere 

studium for å finne årsaken til dette. En mulighet kan ha vært Quicks tidligere adferd, en 

annen spesielle vitenskapelige teorier. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
145 SVT del 1 og 2 dokumentær 
146 SVT del 1 og 2 dokumentær 
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9.1 LÆRDOMMER  
 
I begynnelsen av mine studier lærte jeg å kjenne grupper som overlegne enheter. Hvor en 

person kunne gå feil, var ikke grupper underlagt de samme feilmekanismer. De fattet bedre 

beslutninger og sås som mere konstruktive. Jeg tviler ikke på at dette stemmer under ideelle 

forhold, men når disse forhold ikke foreligger synes grupper å være utsatt for de samme typer 

feilmekanismer som individuelle mennesker. Hvilket ikke er urimelig da grupper, eller felt, 

består av mennesker. Vi har gjentatte ganger sett at en mengde mennesker kan sammen dele 

en overbevisning som er feilaktig. Vi behøver ikke engang å gå lengre bak i historien enn til 

Nazi Tyskland for å se hvor grotesk dette kan ta seg ut. Eksisterte så vitenskapen i Tyskland 

på denne tiden? Ja, så absolutt. Den var tilpasset de rådende FT som eksisterte i samfunnet. I 

Tyskland på den tid eksisterte så vel trosforestillinger om en gruppe mennesker, som en 

autoritet, men også innlært homogenitet.  

 

I studiet har jeg sett faren ved kombinasjonen homogenitet og autoritet. Homogenitet kan 

oppstå gjennom innlæring, men synes også å kunne påvirkes av generasjons sannheter. Deler 

en generasjon en sannhet som er uten tvil må den anses være homogen på iallfall dette punkt. 

I Quick saken synes det å ha foreligget en mere eller mindre identisk overbevisning om 

Quicks skyld. I allmennheten for øvrig var det likevel noen som tvilte på skyldspørsmålet. 

Mellom disse fantes også innflytelsesrike mennesker som kunne være med å påvirke. Ylvas 

brev og intervju skiller seg ut, på den måte at hun tok ikke stilling til Quicks skyldspørsmål, 

men tvilte på Holcks konklusjoner. Holck utgjør en autoritet innom osteologien, og har også 

vært med å skrive Ylvas lærebøker.  

 

Hadde da resultatet blitt ett annet om det ikke forelå en homogen gruppe i henhold til 

skyldspørsmålet? Det kan virke som at dette ville ha vært tilfellet. Det at det foreligger en 

homogen gruppe kan dog ikke være nok. Det må også eksistere en feilaktig FT. I denne sak 

måtte det også være noen til å drive saken, her en anklager. Det er skremmende å se at det 

under sakens gang ikke fremkommer noe til Thomas Quicks forsvar, ikke ett menneske synes 

a stille anklagene eller ekspert -uttalelsene i tvil. Der er intet forsvar. Enhver sak uten forsvar, 

som hvor ekspert -vitnes rapporter, vitner eller andre indisier ikke dras i tvil er misbruk av 

offentlige midler, men fremfor alt en fare for rettsikkerheten. Det har tydelig fremgått av 

saken hvor farlig det er at ekspertvitner som er med under sakens gang blir tillagt vekt i retten.  

Fordi disse ekspertvitners oppdragsgiver er anklagemyndigheten, gir dette så vel en 

lojalitetsplikt som en maktforskyvning. 
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Anklager -siden blir uforholdsmessig sterk. Er man ute etter å felle en morder uansett er dette 

det rette å gjøre, men vil man gi den anklagede retten til en rettferdig sak blir det feil.  

 

Det som kan synes å være interessant med denne studie er ikke bare hva som gikk feil, men 

også hva skal til for at det blir rett.  

9.1.1 Hvordan produserer man sannhet? 
En ting er sikkert, risikoen for at man ikke produserer sannhet i et homogent felt med en eller 

flere samstemte autoriteter er overhengende. Dog må det anses gjelde at et ikke homogent felt 

uten autoritet i seg selv ikke er nok. Løsningen kan derfor ikke være å ”slippe alle krefter 

løs.” Feltet må i seg selv ha et formål, en gjensidig respekt for ulike synspunkt og en 

diversitet.  

 

 I virkelighetens verden skulle denne kunnskap tillempes på følgende sett: En gitt rettsak, med 

gitte deltagere krever en anklager som tror på skyld, og en advokat som tror på individet som 

har blitt anklaget: En anklager som henviser til skyld og dokumenterer skyld, en advokat som 

stiller anklagers vitner, og ekspertvitner i tvil. Men her kreves også et forbud mot å  bringe 

ekspertvitner som har deltatt under etterforskning inn i rettsaken. Der må foreligge et skille 

mellom rådgivning under etterforskningens gang og selve rettsaken. Ekspert vitner kan ikke 

være lojale mot kun en av partene uten at det foreligger maktbalansering.  

 

Med tid akkumuleres kunnskap, men også generasjons sannheter. Derfor gjelder det at i stedet 

for å konsolidere ekspert- kunnskap, og dyrke homogenitet i den akademiske verden burde 

man se til at mennesker med ulik syn eksisterer og respekteres. Ellers foreligger det en fare 

for at man bygger den ene usannhet på den andre, og alt behandles som sannhet.  

 

Hvordan vet man så om noe utgjør en generasjons sannhet?  

Svaret til spørsmålet er gitt. Det vet man ikke før noen stiller allmenfakta i tvil. Når så andre 

tror på en, og derved ens tillitt, da først er en åpenbaring mulig som viser tingenes forandrede 

tilstand, hvilket vi også så i Quick saken.Ylva’s brev og artikkel ble ansett å være pålitelig, 

dette ført til en ny utredning med åpne øyne hvor resultatet ble et helt annet en tidligere. 
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Kan man kvitte seg med fundamentale trosforestillinger? 

I CBT lærer man å bli klar over sine FTs og utfordre disse. Dette gjøres med relativ godt 

resultat. Da kollektive FT har en annen karakter og man mer eller mindre er innsyltet i disse 

utgjør dette en utfordring for så vel det rettsvitenskapelige område, som vitenskapen generelt. 

Mangfold og ulikheter synes å være en god ting, men nytter lite om innlæringen og/ eller 

autoritet homogeniserer. Maktbalansering er nødvendig. 

9.1.2 Tanker om tro og trosforestillinger 
Etter å ha gransket litteratur og empiri ser det ut for meg som om man kan ha tro uten bias 

men man kan ikke ha bias uten FT. Jeg kan heller ikke se at man kan ha FT uten bias. 

Derimot synes det å se ut som at en FT forsterkes av den sannhets- filtrering, seleksjon og 

blokkering som skjer. Dette stemmer godt overens med hva man ser hos OCD pasienter. Her 

finner man at for hver gang pasienten reagerer med et rituale for å forhindre at noe 

skremmende skjer, så stimuleres den underliggende angst, angsten forsterkes dermed av 

ritualet i stedet for å svekkes.147Det samme kan tenkes skje når en røyker for å kunne fortsette 

med sin vane velger sin egen sannhet. For hver gang han kan røyke uten å se direkte 

konsekvenser bekrefter han at røyking ikke er så farlig. Når så dagen kommer når 

lungeemfysem oppstår, er sannheten bekreftet så mange ganger at den fortsatt kan te seg som 

sann. Man kan også se dette i en par -relasjon, hvor den ene ektefelle, etter å ha blitt såret, ser 

den andre som ikke snill hvoretter informasjon selekteres, tilpasses og blokkeres så bildet av 

den andre personen stemmer med den opplevde virkelighet. I ytterste konsekvens har man 

skapt en psykisk mishandler.  

 

Det har videre vist seg at i seg selv er det ikke nok at man mistror en autoritet, dels fordi det 

eksisterer nesten alltid noen som mistror en eller flere autoriteter, eller for den saks skyld 

generasjons sannheter. Det sier seg selv at det at der foreligger ulike synspunkter i eller 

utenfor et felt ikke er nok til å produsere sannhet. Dette siden det at den rådende felt -sannhet 

byttes med en ny, betyder ikke nødvendigvis at den nye automatisk er sann, eller for den saks 

skyld bedre. 

 

 

 
 

                                                 
147 Landsman, Karen J. s 34 
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9.2 EVALUERING 
 
Sannhet, fundamentale trosforestillinger og bias er abstrakte begrep. Så også med 

homogenitet. Det er ikke slik at man kan peke på veggen, som med en flue, og si at der sitter 

den. Det er veldig vanskelig å både fange og identifisere et abstrakt fenomen. I avhandlingen 

har jeg studert en rettsak, Theresa saken. Jeg har forsøkt å beskrive noe av det som skjedde og 

hvorfor. Hadde jeg hatt tilgang til alle sider i saken ville dette selvfølgelig gitt et bedre bilde 

og en bedre forklaring. Dog skal det sies, at en av de fremste grunnene til at saken ble valgt 

var på grunn av den mengde dokumentasjon som forelå. Rettsdokument skal gjerne upartisk 

utrykke hva som fant sted i rettsaken. Dokumentasjonen for at det eksisterte bias i Thomas 

Quick saken er overveldende. På juridisk språk, at det forelå bias er uten rimelig tvil. 

Dokumentasjonen har også vist at det eksisterte så vel en generasjon -sannhet i form av 

fellende dommer, som at det forelå en felt -sannhet. At feltet var homogent går også tydelig  

frem av foreliggende dokumentasjon. På grunn av den overveldende dokumentasjon som 

foreligger torde mitt eget bias reguleres med hensyn til at Kwast ikke har blitt forespurt i 

saken. Studie av denne rettsak og derved identifiseringen av de forekommende fenomen har 

vært veldig krevende. Krevende fordi jeg har opplevd at for å kunne beskrive og tolke 

prosessen måtte jeg gå utenfor min egen referanse- ramme. Dette gjelder med hensyn til ord, 

derav introduksjon av nye begrep som: FT, Kollektivt og feltspesifikk bias men også 

Generasjons sannhet mm. Begrepet homogenitet har også blitt utviklet underveis. Mitt bilde 

av tro har forandret seg. Jeg innser at det ikke bare er en type tro, men flere. Jeg innså også at 

vi er så innsyltet i den subjektive virkelighet at vi i oss selv ikke kan se den faktiske, ikke 

nødvendigvis på grunn av individuell bias, men på grunn av de forutsetninger vi har for å 

gjenkjenne og kategorisere hva som skjer. I all forskning er det nødvendig at det skjer en 

seleksjon av dels hva man skal studere, men også hvor og med hvilke redskap. Det er umulig 

å forske uten seleksjon, og dermed avgrensning av studiet. Det er ikke heller mulig å si at 

seleksjonen har skjedd uten bias, om ikke den enkelte forskers bias så forskergruppen, eller 

samfunnet i stort. I denne sak har jeg studert gjennom eksplorativ fremgangsmåte generelle 

fenomen, noen uten identitet, og noen har tidligere eksistert som fragmenter i ulike teorier. 

Dette har gjort at undersøkelsen har utviklet seg under studiets gang. Som det fremgår av 

undersøkelsen blir noen ganger det mest essensielle valgt bort på grunn av våre egne FT. Så 

holdt jeg her på å velge bort begrepet tro, som imidlertid viste seg å utgjøre fundamentet. 
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