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Sammendrag 

Multimedial historiefortelling er en måte å formidle historier på som blander 

stillbilder, levende bilder, skrift og lyd, og setter de sammen i et nytt og integrert 

uttrykk. Denne oppgaven har som formål å belyse hvorvidt multimedial 

historiefortelling kan sies å være en egen sjanger. Gjennom sjangeranalyse og 

fortelleanalyse har jeg studert samspillet mellom de ulike uttrykkselementene, hvor 

spesielt stillbildets funksjon vært i fokus. Analysene avdekker at de multimediale 

historiefortellingene har mange likhetstrekk når det gjelder form og innhold og at det 

dermed kan sies å dreie seg om en egen undersjanger av dokumentar- og 

reportasjesjangeren. Gjennom analysene har oppmerksomheten blitt rettet mot 

relasjonen mellom statiske og dynamiske uttrykksformer. Oppgaven diskuterer med 

andre ord relasjonen mellom stillbilder og levende bilder, og hvorvidt de ulike 

uttrykkselementene forsøker å imitere hverandres mediespesifikke kvaliteter. 

Gjennom oppgavens funn kan det dermed se ut til å dreie seg om et 

konvensjonsbrudd. 

 

 

Abstract  

Multimedia storytelling is a combination of still photographs, video clips, text, audio 

and graphics. The aim of this dissertation is to concider if multimedia storytelling is 

an independent genre. Based on genre analysis and narrative analysis, I have 

examined the interaction between the various elements of expression in multimedia 

storytelling, in particular the function of photography itself. The analysis reveals that 

the multimedia storytelling has many similarities to other genres in terms of form and 

content, and based on this it is plausible to talk about a separate sub-genre drawing 

similarities to the genres of documentary and reportage. The analysis further explores 

the relationship between static and dynamic elements. The dissertation is therefore a 

discussion about the relationship between stillness and motion images, and the 

argument it is developing is it appears that the visual expressions in multimedia 

storytelling are trying to imitate each others media specific qualities, which might 

reflect a conventional breach. 
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1.0 Innledning 
 

 

I mars 2011 deltok jeg på pressefotografenes årlige fotofestival Dok:11. Under denne 

festivalen blir blant annet årets bilde kåret, i tillegg deles det ut priser i flere ulike 

kategorier. Dette året ble prisen i den nye kategorien Multimedia for første gang 

utdelt. I motsetning til de andre kategoriene som primært bestod av pressefotografier 

og bildeserier, var dette en form for videofortelling som blandet stillbilder, video, 

tekst og lyd. Det var flere debatter om temaet multimedia på denne festivalen hvor det 

blant annet ble sagt at multimedia var det nye språket og at multimedia var framtidens 

fortellerteknikk. Fokuset her var dermed at pressefotografens rolle var i endring og at 

arbeidsmetodene og fortellerteknikkene måtte utvikles og forbedres. Jeg ble veldig 

fasinert, engasjert og fanget av historiene da jeg så de multimediale 

historiefortellingene, deretter ble jeg nysgjerrig på hvorfor jeg ble så begeistret. Min 

nysgjerrighet for dette fenomenet ble starten på denne oppgaven, for hva er det 

egentlig med denne måten å fortelle historier på som er så fengende, og hva innebærer 

den nye fortellerteknikken og det nye språket?  

Multimedia betyr kort fortalt mange eller flere medier. Det innebærer at tradisjonelle 

medieuttrykk som stillbilder, video, lyd, skrift og illustrasjoner er satt sammen i et 

nytt og integrert uttrykk (Liestøl og Rasmussen 2003:64).  Multimedia er et svært vidt 

begrep som brukes innenfor en rekke ulike sjangre og uttrykksmåter. Multimedia i seg 

selv sier mest om det uttrykksmessige nivået framfor det innholdsmessige. Det finnes 

foreløpig ikke et godt etablert norsk begrep for formidlingsformen jeg her ønsker å 

belyse. Her i Norge har uttrykksformen blitt kalt mye forskjellig, blant annet 

multimedia, web-reportasje, webdokumentar og videointervju. På engelsk brukes som 

oftest multimedia storytelling, men også begreper som audiovisual storytelling og 

visual storytelling.  Den anerkjente pioneren innenfor dette feltet, Brian Storm1, 

bruker begrepet multimedia storytelling, jeg har derfor oversatt begrepet til 

                                                        

1 Brian Storm er grunnleggeren av produksjonsselskapet Mediastorm, selskapet er kjent for 
sine multimediale historiefortellinger. www.mediastorm.com 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multimedial historiefortelling på norsk og vil dermed bruke dette begrepet videre i 

oppgaven. For å tydeliggjøre hva en multimedial historiefortelling er vil jeg nå 

presentere et eksempel på en slik historie fra det multimediale produksjonsselskapet 

Visualdays2. Visualdays er et norsketablert multimedialt produksjonsselskap som 

produserer innhold for publisering på alle plattformer. De jobber på oppdrag for 

institusjoner, organisasjoner og for blant annet de største mediehusene i Skandinavia. 

Mange av deres produksjoner kan nettopp sies å være multimediale 

historiefortellinger. Ettersom jeg startet denne masteroppgaven med bakgrunn i eget 

engasjement og interesse, er historien jeg her har valgt basert på det enkle valget at 

den rørte noe ved meg. Den multimediale historiefortellingen formidler lidelse, 

omsorg og fortvilelse på en sterk, fin og verdig måte samtidig som den retter 

søkelyset mot et samfunnsmessig viktig tema. Heroinhovedstaden3, er en historie 

hentet fra en serie som heter Oslo Stories4. Den multimediale historiefortellingen er 

publisert på Visualdays sine hjemmesider der den presenteres sammen med en liten 

tekst som kort tar for seg hva historien handler om.  

Historien starter med et stillbilde av en sprøyte som stikkes inn i en tatovert overarm. 

Øverst i bildet står tittelen ”Heroinhovedstaden” skrevet. Samtidig spilles en 

melankolsk melodi. Stillbildet glir over i et videointervju av en mann vi ved hjelp av 

skrift får vite heter Kjell Gunnar, han er tydelig preget av rusmisbruk. I det stillbildet 

begynner å gli over i videoklippet, hører vi han begynne å snakke. Med trønderdialekt 

sier han: ”det første skuddet jeg fikk, fikk jeg i 15 års gave, så det var en meget fin 

bursdagsgave. Den ødela hele livet mitt, det var nok med den ene dosen”.  

                                                        
2 www.visualdays.no 

3 Fortellingen kan ses på: http://visualdays.no/videos/heroinhovedstaden/ 

4 Oslo stories består av 30 historier fra Oslo, laget på 30 dager, hvor skaperen kun fikk 24 
timer på seg til å redigere ferdig historien. I et intervju jeg gjorde med skaperen av denne 
historien, Jon Terje Hellgren Hansen, fortalte han at denne ble laget i en periode hvor de ville 
eksperimentere og lære seg å bruke flere uttrykksmåter. Hellgren Hansen som på dette 
tidspunktet jobbet som fotograf for Dagbladet, tok en måned permisjon for å utforske dette 
feltet, hvorav han etter endt permisjon, sa opp sin stilling som fotograf i Dagbladet og 
begynte på heltid i Visualdays. Dette er den siste av fortellingene i serien som ble laget.  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Videoklippet glir over i en stillbildesekvens først av flere mennesker som står i en 

ring tatt nedenifra. Det ser ut til at noe deles ut. Samtidig med presentasjonen av 

stillbildene hører vi reallyd, eller såkalt diegetisk6 lyd. Det vi hører er altså en mann 

som snakker med de narkomane, og tilbyr dem diverse utstyr. Det foregår altså en 

slags samtale som tillegges stillbildene. Kombinasjonen av stillbilder og diegetisk lyd 

gir en opplevelse av liv og bevegelse. Samtidig er det jo statiske stillbilder, dermed 

får man tid til å betrakte stillbildene.   

 

              
                                                        

5 Bildet viser hvordan overgangene mellom stillbilder og videoklipp kan foregå, stillbildet 
fades ut og over i et videointervju. 

6 Med diegetisk lyd menes den lyden som følger bildene på opptaket, altså lyden på 
opptaksstedet. Denne type lyd omtales også som reallyd (Engebretsen 2010:204). 



  5 

Stillbildesekvensen går over i et videointervju av mannen vi har hørt prate, og vi får 

informasjon ved hjelp av skrift om hvem han er. Den skriftlige teksten forteller oss at 

mannen heter Arild Knutsen, er tidligere rusmisbruker som nå hjelper de narkomane 

på gaten. Samtidig som han forteller om Oslo som Europas heroinhovedstad vises 

stillbilder fra miljøet i Oslo. Slik fortsetter vekslingen mellom stillbilder og 

videoklipp. De er satt sammen med glidende overganger slik at det blir en naturlig 

overgang fra det ene til det andre. Skrift er til tider lagt på som tilleggsinformasjon og 

for å bringe historiens handling videre. Lyden er sammenhengende noe som gjør 

overgangene mindre merkbare. Den samme melankolske melodien spilles gjennom 

hele fortellingen, dette gir en sammenheng mellom de ulike uttrykkselementene og er 

med på å skape et helhetlig uttrykk. Den verbale fortellehandlingen legges over 

stillbildene og glir over i video der lyden er synkronisert. Det betyr at vi hører lyden 

av stemmen til personen som vises i bildet, samtidig som personen snakker. Dette 

kalles for et synkstrekk (Engebretsen 2010:188). Når det deretter glir over i stillbilder, 

hører vi fremdeles personen fortsette å fortelle historien. Videoklippene er 

hovedsakelig av personene som forteller historien. Videointervjuet er den verbale 

fremstillingen av historien, og kommer tilsyne mellom stillbildene. Fortellerstemmen, 

som er personene det omhandler, driver historien fremover, stillbildene og videoene 

er visuelle elementer som er med på å forsterke historiens uttrykk og budskap 

gjennom beskrivelser og tilleggsinformasjon.  

Noe av det jeg ser på som det unike og spesielle med denne formidlingsformen er 

bruken av stillbilder i kombinasjon med levende bilder og lyd. Jeg har alltid vært 

veldig fasinert av fotografiet som formidlingsform og synes kombinasjonen mellom 

de ulike uttrykkselementene fungerer svært godt. Store deler av det visuelle uttrykket 

i fortellingene er stillbilder, overgangen mellom stillbilder og videoklipp er nesten 

umerkbar og føles ikke oppbrytende. Gjennom historiens temporalitet og kontinuitet 

oppleves de multimediale historiefortellingene som et filmatisk uttrykk. Stillbildene 

gjør likevel at historien og ansiktene setter seg sterkere på minnet, historien blir 

bremset opp på et vis og gjør at detaljer kommer tydeligere frem. Selv om tempoet og 

visningstiden er styrt er det som at det visuelle uttrykket stopper litt opp og dermed 

synker informasjonen dypere inn. For meg gjør denne sammensettingen av 

uttrykkselementer historien mer ekte og levende. Noe av det jeg umiddelbart la merke 

til er at fortellingene ofte er veldig personlige og at de har et emosjonelt preg over 
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seg. Historiene føles dermed svært intime og nære, man opplever å få et nært forhold 

til den som forteller sin historie.  

Det er dette som fasinerer meg mest med de multimediale historiefortellingene og 

som gjorde at jeg vil finne ut av hva dette fenomenet egentlig dreier seg om. Er det i 

det hele tatt noe nytt? Og hva er det som gjør at denne sammensetningen av 

uttrykkselementer fungerer så godt? Er dette en fortellerteknikk som er kommet for å 

bli?  

Denne formidlingsformen er relativt ny. Ettersom det ikke er etablert et faglig begrep 

for denne uttrykksformen, og fordi det foreløpig ikke er mye forskning på akkurat 

denne formidlingsformen, vil jeg rette søkelyset mot de multimediale 

historiefortellingene som objekt for å kunne si om det dreier seg om en egen sjanger? 

I Visualdays har de en stund operert med termen multimedia. I et intervju jeg gjorde 

med Jon Terje Hellgren Hansen, partner i Visualdays, kunne han ikke selv helt svare 

på hva de kaller formidlingsformen. Han liker å kalle det multimedia, samtidig som 

han ofte må bruke video for å selge inn konseptet til kunder, da de ikke forstår hva 

multimedia innebærer. På den andre siden mener han selv, at det ikke er video han 

driver med. På hjemmesiden deres er historiefortellingene presentert som filmer. 

Allerede her ser vi problematikken i forhold til begrepsbestemmelse. Multimedial 

historiefortelling ligger i grenseland mellom så mange tradisjonelle sjangre og 

uttrykksmåter at det er vanskelig å skulle lage et nytt begrep som forklarer det hele 

konkret. I denne oppgaven vil jeg, om ikke lage et perfekt passende navn, forsøke å 

definere et faglig begrep, belyse denne typen fortellerteknikk, og se på hva det 

egentlig dreier seg om. Hva er det nye? Hvordan formidler denne uttrykksformen sin 

historie? Ettersom denne fortellerteknikken tar bruken av stillbilder til et nytt nivå, 

ønsker jeg å se på stillbildenes funksjon i en slik fortelling. Hvordan brukes de og til 

hvilket formål? Hensikten med denne oppaven er å kunne bidra med teori og nye 

perspektiver til et felt som er relativt nytt og udefinert. 

  

1.1 Problemstilling 

Denne oppgaven er et kunstestetisk og teoretisk begrunnet forskningsprosjekt. I et 

kunstestetisk begrunnet forskningsprosjekt er spørsmålet om objektet skiller seg ut på 
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en uttrykksmessig interessant måte, eller om det har bidratt til å endre noen 

konvensjoner for kulturuttrykk (Hausken 2009:157). I et teoretisk begrunnet 

forskningsprosjekt begrunnes objektet ved at det utfordrer etablerte teorier eller 

begreper på et område (ibid.). I tillegg vil en analyse alltid til en hvis grad vil være 

basert på teoretisk refleksjon, noe som også er tilfellet i denne oppgaven. 

Alle mine ulike spørsmål til fortellerteknikken har jeg oppsummert i tre 

forskningsspørsmål:  

1. Er multimediale historiefortellinger en ny sjanger? 

2. Hvordan fungerer de ulike uttrykksmåtene sammen og hvilken funksjon har 

stillbildet i en slik fortelling?  

3. Utfordrer den multimediale historiefortellingen noen etablerte normer og 

konvensjoner for hvordan stillbilder og film tradisjonelt er blitt brukt? 

For å kunne operasjonalisere disse spørsmålene har jeg utført kvalitative tekstanalyser 

basert på sjangeranalyse og fortelleanalyse. Denne oppgaven har også til dels vært 

eksplorativ, en eksplorativ analyse tillater analytikeren å utforske sine objekter uten 

forutgående begrunnende hypoteser. Dette vil si at gjennom de nærlesningene jeg har 

gjort av de multimediale historiefortellingene, har jeg diskutert og fulgt opp spørsmål 

og momenter som har oppstått underveis i det konkrete møtet med mitt materiale. 

Dette vil si at noen av mine forskningsspørsmål har blitt til underveis i analysen.  

 

1.2 Begrepsavklaring 

I denne oppgaven vil jeg bruke en del begreper som det er hensiktsmessig å avklare 

fra begynnelsen av, slik at det ikke skal være noen tvil om hva jeg mener når jeg 

bruker dem. 

Stillbilde – I henhold til Liv Hausken (2009:57) blir et stillbilde i bokmålsordboka 

definert som et stillestående bilde brukt i eller tatt fra film. Det defineres med andre 

ord ut fra begrepet som man i filmverden tiltaler som et fotogram, eller filmens 

enkeltbilde. I dag vil man normalt sett omtale et stillbilde som et statisk bilde uten 

objektbevegelse. I denne oppgaven bruker jeg stillbilder både i omtalen av 
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fotografiske, digitale bilder og i filmede fotografier. Denne forskjellen vil naturligvis 

vektlegges underveis i oppgaven.  

Levende bilder - Det levende bilde vil i denne konteksten referere til bilder med 

dynamisk og kontinuerlig bevegelse, det vil altså være et synonym til både film og 

video.  

Det utvidede tekstbegrepet – I denne oppgaven vil jeg ved bruken av tekst referere til 

det utvidede tekstbegrepet. Begrepet innebærer ikke bare skriftspråk slik 

tekstbegrepet normalt sett gjør. Innenfor medievitenskap omfavner tekstbegrepet alle 

uttrykksformer som skrift, stillbilder, levende bilder, lyd og musikk. Begrepets 

hovedtese er at all kommunikasjon foregår ved hjelp av tegn. Tegnbegrepet har videre 

to sider, en uttrykksside og en innholdsside, uttrykket er tegnets materielle side, mens 

innholdet er tegnets betydning (Østbye et al. 2007:61).  

 

1.3 Liknende formidlingsformer 

Ettersom mine objekter verken er et definert begrep eller sjangerplassert ser jeg det 

som hensiktsmessig å redegjøre for liknende uttrykksformer for tydeligere å klargjøre 

skillene og for å bevisstgjøre de små marginale forskjellene som likevel kan være av 

stor betydning, men som også problematiserer de mange uttrykksformene vi etter 

hvert kan komme til å se i en digital sammenheng.   

Når jeg forteller andre på mitt fagområde hva jeg skriver om, er det mange som spør 

om det er det samme som digital storytelling. Digital Storytelling er et definert begrep 

og har etter hvert blitt et veletablert forskningsområde. Digital storytelling dreier seg 

hovedsakelig om vanlige personer som produserer sin personlige historie fra 

virkeligheten, der fortelleren selv har fortellerstemmen. Historiene er korte, ca 2-3 

minutter, og skal være på en ca 250 ord. Historiene skapes som regel i 

gruppesammenheng hvor de får hjelp av mer erfarne og profesjonelle folk.  

Deltakerne tar med seg egne fotografier til bruk i fortellingen. De kombineres også 

med musikk, lyd og i noen tilfeller med video. På grunn av det personlige aspektet er 

fortellingene ofte svært følelsesladet (Lundby 2008, Lambert 2009). 



  9 

Når man på et overordnet nivå skal forklare digital storytelling er de i utgangspunktet 

ganske like de multimediale historiefortellingene. Det er likevel en del aspekter og 

faktorer som skiller de. For det første er det i digital storytelling amatører som skaper 

historiene, historiene skal være sanne og dreie seg om et tema fra sitt eget liv. I de 

multimediale historiefortellingene er det profesjonelle fotografer og aktører som 

produserer historiene, men hvor temaet er hentet fra andre menneskers liv. Til 

sammenlikning dreier det seg også her om følelsesmessige og personlige historier fra 

virkeligheten. De multimediale historiefortellingene veksler mer mellom video, 

stillbilder, skrift og illustrasjoner og er i større grad mer journalistisk rettet. Det 

visuelle materialet samles også inn samtidig med at historien blir skapt, og er i mindre 

grad basert på allerede eksisterende fotografier satt sammen i etterkant for å skape en 

historie.   

Digital Storytelling har strengere og mer definerte retningslinjer man skal følge, dette 

finnes ikke i like stor grad for de multimediale historiefortellingene. De multimediale 

historiefortellingene kan kanskje ses på som de profesjonelles videreføring av digital 

storytelling, dette vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.  

De multimediale historiefortellingene har som sagt mange navn og er blitt plassert i 

mange ulike sjangrer. En av de er soundslides. Soundslide er en betegnelse for flere 

stillbilder som vises i kombinasjon med et lydspor bestående av musikk og 

fortellerstemme(Arnesen 2008). Her mangler altså videoklippene. Sjangeren her er 

også bare bestemt etter form og uttrykksside.  

Et filmatisk uttrykk som har eksistert i lang tid er Stillbildefilmen. Den benytter seg 

av alt det man vanligvis forventer seg av en film, men her er billedsiden hovedsakelig 

stillbilder. Mange stillbildefilmer er også dokumentarfilmer og kortfilmer. 

Stillbildefilmen har likevel et annet uttrykk enn de multimediale historiefortellingene, 

men likner i form av at billedsiden primært består av fotografier. I motsetning til en 

soundslide eller trykte fotonoveller kan stillbildefilmen representere objekter i 

bevegelse. Dette gjør den ved at kameraet filmer og zoomer inn på fotografiene. Eller 

gjennom stillbildesekvenser. Den kan derimot ikke representere kontinuert bevegelse. 

Et temporalt organisert billedforløp kan likevel gi en dynamisk representasjon av 

bevegelse noe som også gjelder for de multimediale historiefortellingene (Hausken 

2009:35). Forskjellen fra de multimediale historiefortellingene er at stillbildefilmen i 
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hovedsak har dreid seg filmede fotografier og ikke en sammensetning av digitale 

bilder, videoklipp, illustrasjoner og fotografier.  

 

1.4 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 har jeg tatt for meg oppgavens metodiske tilnærming. Her redegjør jeg for 

de metodiske verktøyene jeg har valgt å benytte meg av, samt metodenes styrker og 

svakheter. Deretter presenterer jeg de ulike multimediale historiefortellingene jeg har 

tatt med i mitt utvalg. I kapittel 3 har jeg redegjort for historiske og teknologiske 

forutsetninger for utviklingen av de multimediale historiefortellingene. Videre har jeg 

gått inn på fotografiet som dokument og for dokumentarsjangeren da de fleste 

historiene jeg har sett på i dette utvalget kan sies å ha et dokumentarisk uttrykk. 

Deretter har jeg redegjort for den overordnede diskursen jeg mener de multimediale 

historiefortellingene kan sies å plasseres i. I tillegg har jeg tatt for meg Bolter og 

Grusins (1999) remedieringsteori. Teorien forsøker å forklare hvordan nye sjangre 

utvikles og vil dermed være hensiktsmessig for denne oppgaven. Til slutt har jeg kort 

tatt for meg en av de sentrale navnene som ofte dukker opp i forbindelse med 

fotografiet, Roland Barthes. Hans refleksjoner og tankemåte vil være til hjelp for 

tilnærmingen av fotografiet i denne oppgaven. 

I kapittel 4 har jeg gjennomført en sjangeranalyse med utgangspunkt i Peter Larsens 

fire aspekter for en sjanger. Dette har jeg gjort for å kunne belyse eventuelle 

fellestrekk og likheter som kan si noe om hvorvidt det dreier seg om en ny sjanger. I 

kapittel 5 har jeg utført en fortelleanalyse basert på Gerard Gennettes begreper. 

Analysen vil bidra til en bredere forståelse om hvordan de ulike uttrykkselementene 

fungerer i samspill med hverandre. Gjennom disse analysene har det dukket opp 

elementer og observasjoner jeg har valgt å følge opp, diskutere og reflektere mer over. 

I kapittel 6 tar jeg dermed for meg relasjonen mellom de statiske og dynamiske 

uttrykkene, her ser jeg nærmere på om de multimediale historiefortellingene kan sies 

å utfordre noen etablerte konvensjoner og normer for hvordan foto og film tradisjonelt 

sett er brukt og diskuterer om det kan være snakke om et konvensjonsbrudd. I kapittel 

7 har jeg oppsummert oppgavens funn og basert på disse har jeg tilslutt formulert en 

konklusjon.  
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2.0 Metodisk tilnærming 
 

 

Det finnes mange ulike måter jeg kunne ha undersøkt dette fenomenet på. En av mine 

største utfordringer har vært at de multimediale historiefortellingene ligger i 

grenseland mellom så mange tradisjonelle uttrykksmåter og sjangre. Dette har gjort at 

jeg har vært nødt til å avgrense hva jeg ønsker å se på i forhold til oppgavens omfang. 

Jeg har vært inne på svært mange forskjellige måter å løse det på at det til tider har 

vært vanskelig å ikke gå seg bort i den store jungelen av teorier og ulike 

analysemetoder. Målet mitt har vært å finne et verktøy som på best mulig måte har 

belyst min problemstilling. Det vil alltid være en mulighet for å undersøke et fenomen 

på flere måter, den måten man velger vil også være avgjørende for hva man finner ut, 

noe som også vil være tilfellet i denne oppgaven. Jeg vil nå gjøre rede for de 

analyseverktøyene jeg har tatt i bruk og hva mine valg har vært begrunnet på. Deretter 

vil jeg kort presentere de multimediale historiefortellingene i mitt utvalg.   

 

2.1 Tekstanalyse 

For å kunne svare på problemstillingene har jeg valgt å ta utgangspunkt i en kvalitativ 

tekstanalyse. Det generelle utgangspunktet for en tekstanalyse er at den som 

analyserer har en interesse for det den studerer. For å kunne stille gode spørsmål til 

teksten er det viktig at den som utfører teksten vil noe med den og er interessert i å 

finne ut noe om den (Østbye et al. 2007:68). Mitt utgangspunkt for denne 

masteroppgaven var nettopp at jeg var svært interessert i denne uttrykksformen fordi 

den formidlet en historie som engasjerte meg på en helt spesiell måte og ga meg en ny 

opplevelse. Mine forskningsspørsmål er dermed formulert ut fra min egen interesse 

og det jeg ønsker å finne ut av.   

Tekstanalysen forutsetter et perspektiv, et begrep og en problemstilling som gir 

analysen en retning og redskaper til å forstå teksten med. Tekstanalyse er en generell 

betegnelse på kvalitative tilnærmelser som for eksempel semiotikk, narratologi, 

sjangerteori, hermeneutikk, feministisk teori, psykoanalytisk teori, diskursteori og 
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retorikk. I tekstanalyse er teori og analyse nært knyttet opp til hverandre (ibid. 

2007:59). Kvalitative tekstanalyser dreier seg ofte om å besvare spørsmål som dreier 

seg om felles kjennetegn og karakteristikker ved en tekst. Da min problemstilling 

omhandler hvorvidt de multimediale historiefortellinger kan sies å være en egen 

sjanger og hvordan de ulike uttrykkselementene fungerer sammen, har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i sjangeranalyse og en narratologisk analyse basert på Gerard Genettes 

begreper. Fortelleteori- og analyse har gitt vesentlige bidrag til forståelsen av 

fortellingens rolle i ulike sjangre og medier i kulturen. (Ibid.:61). Jeg ser det dermed 

som hensiktsmessig å kombinere disse to analysemetodene for en nærmere forståelse 

av objektet.  

Tekstanalyse dreier seg altså om å plukke en tekst fra hverandre ved at man hele tiden 

stiller den spørsmål, for å så sette den sammen igjen på en ny måte som gir økt 

forståelse for den på et annet vis enn tidligere. Enhver tekstanalytisk metode er en 

hermeneutisk metode. I hermeneutikken legges det spesielt stor vekt på analytikerens 

rolle. Et viktig aspekt er at man som analytiker alltid tar med seg sine kulturelle og 

historiske erfaringer. Disse erfaringene kan vi ikke fri oss fra fullstendig og 

erfaringene vil dermed prege analysen. Hermeneutisk selvrefleksjon dreier seg altså 

om analytikerens selvrefleksjon i analysen (Østbye et al. 2007: 68). Når man 

gjennomfører en tekstanalyse vil man være mer oppmerksom og fokusert på teksten 

slik at man registrerer momenter og detaljer man normalt sett kanskje ikke ville gjort. 

Disse momentene systematiseres for å få en samlet, overordnet forståelse for tekstene. 

Under denne systematiseringen vil man videre kunne bli mer oppmerksom på andre 

trekk ved teksten og dermed vil nye synspunkter kunne dukke opp. I tekstanalyse kan 

det samtidig med at det er viktig å følge skjematiske analyseprosedyrer for liknende 

tekster, aldri bli like fast og konkret som i andre analysesammenhenger. Dette er 

begrunnet i at tekstene innbyrdes er ulike, og at det er disse ulikhetene man forsøker å 

fange opp (ibid.). Det er også viktig at man ser synspunktene og trekkene i forhold til 

omstendighetene og konteksten rundt teksten, og det vil derfor være hensiktsmessig å 

diskutere funnene opp mot tidligere teori (Larsen 2008:26). Dette vil også være 

tilfellet i denne analysen. Det vil være mine egne kulturelle og historiske erfaringer 

som er utgangspunktet for de tolkningene og antakelsene jeg gjør meg i analysen, 

men de må likevel diskuteres opp mot tidligere teori og plasseres i en større 

sammenheng. Denne analysen vil ikke være generaliserbar og kan ikke sies å være 
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representativ for alle multimediale historiefortellinger. Analysen er derimot ment som 

et teoretisk supplement til et felt som er relativt nytt, og for å få innsikt i og nye 

perspektiver om multimedial historiefortelling som formidlingsform.  

I tillegg til tekstanalysen utførte jeg tidlig i prosessen et intervju med kreativ partner i 

Visualdays, Jon Terje Hellgren Hansen. Dette ble gjort for å få en generell oversikt 

over og et innsyn i uttrykksformen fra et annet perspektiv. Ettersom de har tilknytning 

til medieinstitusjonenes verden så jeg det som hensiktsmessig for å få et inntrykk av 

hvordan de betrakter og forholder seg til formidlingsformen. I tillegg har jeg hatt en e-

postdialog med redaksjonen for VGTV og med Brian Storm fra Mediastorm. Ingen av 

disse intervjuene eller e-postene vil bli brukt som grunnlag for analysens resultater, 

men vil brukes for å kunne supplere argumenter og for å få en mer helhetlig forståelse 

av de multimediale historiefortellingene.   

 

2.2 Metodiske utfordringer og avgrensninger 

Ettersom dette feltet er relativt nytt har det medført en del utfordringer knyttet til både 

utvalg, begrepsavklaringer og under hvilket faglig område jeg ønsket å studere de 

multimediale historiefortellingene. De multimediale historiefortellingene er enda i en 

slags startfase, selv om flere og flere medieinstitusjoner og andre bedrifter og 

organisasjoner tar i bruk multimediale teknikker for å spre sitt budskap. På 

Mediastorm sine sider har de hovedsakelig dokumentariske historiefortellinger, mens 

på Visualdays finnes en del som nesten kan plasseres i en slags reklamesjanger som 

har et mer kommersielt rettet budskap. I tillegg finnes det også multimediale 

historiefortellinger av mer fiktiv art. Til tross for dette har samtlige av fortellingene 

likheter i framstillingsmåte, noe som gjør at de likner hverandre uavhengig av 

budskap. Likevel har jeg valgt å ta utgangspunkt i historier som representerer 

dokumentarsjangeren ettersom disse enda er hovedtyngden av de multimediale 

historiefortellingene. Historiefortellingene kunne dermed også vært presentert som 

documentary storytelling eller visual storytelling. Mange ville kanskje ved første 

øyekast plassert de i det veletablerte begrepet digital storytelling. Det finnes så mange 

navn og begreper på multimedial historiefortelling, noe som sikkert kan begrunnes 

med at det omfavner et veldig bredt spekter av sjangre og ulike typer tematiske 

historier. Det de likevel alle har til felles er bruken av og sammensetningen av ulike 
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uttrykkselementer. Jeg ønsker derfor å ta forbehold om at begrepet multimedial 

historiefortelling ikke nødvendigvis er det mest konkrete og korrekte, og at historiene 

i denne oppgaven ikke nødvendigvis representerer alle typer multimediale 

historiefortellinger, men at de kan gi oss noen retningslinjer og innsyn i en ny digital 

fortellerteknikk og historieformidling. 

 

2.3 Utvalg 

I en tekstanalyse kan objektet som skal analyseres være valgt med utgangspunkt i 

analytikerens egen interesse (Østbye et al. 2007:68). Da jeg skulle velge ut historier 

for videre analyse, baserte jeg det på hvilke historier som gjorde meg spesielt 

engasjert, eller som jeg syntes var spesielt bra. Jeg har sett på svært mange 

multimediale historiefortellinger, dette for å se om jeg umiddelbart kunne se et 

mønster og noen likheter. Jeg valgte deretter ut noen av de som har utmerket seg i 

forhold til kvalitet og interesse, disse gjorde jeg nærlesninger av. Jeg skrev ned hver 

eneste lille detalj som jeg kunne se, alt hva som syntes i bildene og det som ble sagt 

og av hvem. Hensikten var å bli oppmerksom på hvordan informasjonen ble formidlet 

både på uttrykkssiden og på innholdssiden.  

Selv om analysene ikke kan sies å være generaliserbare er det viktig å ha et 

representativt utvalg, jeg har derfor valgt multimediale historiefortellinger fra 

forskjellige medieinstitusjoner. Jeg har tatt utgangspunkt i to historier fra Mediastorm 

ettersom grunnleggeren, Brian Storm, blir sett på som en av pionerene innenfor 

multimedial historiefortelling. Mediastorm er et stort og anerkjent amerikansk 

produksjonsselskap, som det derfor er av stor hensikt å ta med i oppgaven. På 

nasjonalt nivå er Visualdays det eneste byrået som kan sammenliknes med 

Mediastorm. Visualdays jobber konsekvent med multimediale presentasjoner og 

historiefortellinger og er ledende på dette i Norge. To av deres historier er derfor tatt 

med i denne analysen. I tillegg til disse byråene ville jeg se på om jeg kunne finne 

tilsvarende historiefortellinger i noen norske nettaviser. Det har ikke vært mange, men 

det har vært noen. To av de som utmerket seg er fra VGs nettavis. I tillegg har den 

ene fortellingen fra Visualdays også vært publisert på DN Aktivs nettside. 
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De eldste multimediale historiefortellingene som ligger ute på Mediastorm sine sider 

er fra 2005. Det finnes nok noen fra tidligere også, mulig i en mer eksperimentell 

fase. Likevel er de multimediale historiefortellingene jeg har funnet vært fra år 2005 

og frem til i dag. Historiefortellingene jeg har valgt for min analyse er fra tidsrommet 

2007- 2011. Det finnes også fortellinger fra 2012, men disse har Mediastorm begynt å 

ta betaling for, de vil derfor ikke være tilgjengelig for alle, og dermed har jeg valgt å 

utelukke dem fra denne analysen.  Jeg kan heller ikke se at de utmerker seg spesielt 

fra de andre, dermed vil det ikke være av grunnleggende betydning for resultatet av 

analysen.  

Jeg anbefaler å se de multimediale historiefortellingene før man leser analysene, på 

den måten vil det bli lettere å forstå hva fenomenet multimediale historiefortellinger 

er. I tillegg vil det da være enklere å følge analysene og forstå refleksjoner og 

observasjoner som jeg tar for meg i diskusjonen. 
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Den første fortellingen jeg har sett på er En uvanlig kjærlighet 7, den ble publisert på 

VG nett 09.11.2009. Historiefortellingen er produsert av Kyrre Lien, Markus Aarstad 

og Brian Cliff Olguin. Historien handler om Eija-Riitta Berliner-Mauer, hun er 

objektseksuell og giftet seg med Berlinmuren i 1979. Fortellingen ble presentert i 

sammenheng med 20 års jubileet for Berlinmurens fall. I tillegg til den multimediale 

historiefortellingen er det også på samme nettside publisert en skriftlig artikkel som 

tar for seg tilsvarende innhold, men fra et litt annet perspektiv. Fortellingen varer i 

05:41 min og er sett 36 752 ganger [07.11.12]. 

 

     

 

Den andre multimediale historiefortellingen er Størst av alt er kjærligheten 8, 

produsert av VG i 2010. Fortellingen vant prisen for beste web dokumentar9 i 2010. 

                                                        

7 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=587914 

8 http://www.vgtv.no/#id=33097 

9  Her ser man problematikken med de udefinerte termene, fortellingen er her sjangerplassert 
som webdokumentar, noe som ikke er feil, den kan absolutt sies å være en webdokumentar. 
Problemet er like fullt at det heller ikke finnes felles konvensjoner og normer innen web 
dokumentar sjangeren.  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Historien varer i 05:39 min og handler om 28 år gamle Ida og hennes kamp mot 

kreften. VG fulgte Ida og mannen Frode i en tidsperiode på et halvt år. Den 

multimediale historiefortellingen lå presentert på forsiden av VGs hjemmeside over 

lengre tid. Fortellingen er sett 283 624 ganger [07.11.12]. Fortellingen er også 

tilknyttet en lengre skriftlig artikkel som er mer rettet mot det mer problematiske 

forholdet Ida hadde med legen, sykehuset og møtet med helsevesenet. Artikkelen er 

mer journalistisk rettet og den multimediale historiefortellingen oppleves dermed som 

et mer personlig møte med personene artikkelen omtaler.    

 

 

 

Den tredje fortellingen er Kampen mot tyngdekraften 10. Den ble publisert på 

Visualdays sine hjemmesider i 2011. Den er produsert av Jon Terje Hellgren Hansen. 

Den ble også presentert på DN aktiv som er Dagens Næringslivs trening og helse del. 

Fortellingen varer i 03:09 min og handler om to gutter som trener på å bli så sterke de 

kan, ved å løfte seg selv og hverandre.  

 

                                                        
10 http://visualdays.no/videos/kampen-mot-tyngdekraften/ 
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Heroinhovedstaden 11 som jeg også presenterte kort i innledningen handler om Oslos 

narkotikaproblematikk. Den gir et innsyn i en narkomans liv i Oslo. Fortellingen ble 

publisert i september 2010 og varer i 04:37 min. Begge historiene til Visualdays 

ligger publisert på selskapets hjemmesider, de er presentert med et kort sammendrag 

om hva fortellingene handler om. Heroinhovedstaden er den mest sette av Visualdays 

sine historier12. Denne multimediale historiefortellingen brukes ofte som eksempel på 

Visualdays egne foredrag og workshops.  

 

                                                        

11 http://visualdays.no/videos/heroinhovedstaden/ 

12 Visualdays har ingen konkrete visningstall på historiene sine fordi de har byttet 
programvare og nettsider, noe som har gjort at det totale antall visninger er borte. Likevel 
mener Hellgren Hansen at Heroinhovedstaden er den som er vist flest ganger med et ca antall 
på ca 5500 visninger. Det var også flest visninger under perioden hvor Oslo Stories ble laget 
og hvor en ny historie daglig ble presentert. I tillegg brukte de i denne perioden Twitter og 
Facebook for å gjøre prosjektene kjente. Hellgren Hansen opplyser om at i denne perioden 
hadde de mellom 2-4000 unike brukere hver dag.  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Intended Consequenses 13 ble publisert i 2008 og er en av de første multimediale 

historiefortellingene jeg så. Historien gjorde et sterkt inntrykk på meg, noe som 

gjorde at jeg ville studere den nærmere. Den er produsert av fotograf Jonathan 

Torgovnik for Mediastorm, i samarbeid med Foundation Rwanda14. Fortellingen 

varer i 14:45 min og er dermed litt lenger enn de tidligere nevnte historiefortellingene. 

Historien handler om noen av de kvinnelige ofrene for borgerkrigen og folkemordet i 

Rwanda i 1994. Kvinnene ble gravide som følge av voldtekter og historien retter 

søkelyset mot kvinnenes problematiske relasjon til disse barna. Historien presenteres 

på Mediastorm sine nettsider med en kort tilhørende tekst som blant annet forteller at 

20.000 barn ble født som et resultat av voldtekt etter krigen. Intended Consequences 

har både vunnet og vært nominert til svært mange ulike priser innenfor fotografi, 

dokumentar og journalistikk.  

 

                                                        
13 http://mediastorm.com/publication/intended-consequences 
14 Foundation Rwanda er en hjelpeorganisasjon som ønsker å samle inn penger til å støtte 
skolegang for barna som er resultatet av voldtekt under krigen i Rwanda i 1994. 
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 Den siste multimediale historiefortellingen i mitt utvalg er A Darkness Visible: 

Afghanistan15, produsert av Mediastorm. Fortellingen ble publisert 9 november 2011. 

Fortellingen er delt opp i fem deler som til sammen varer i 27,5 min16. Denne 

fortellingen er den mest omfattende i dette utvalget. Fotografen, Seamus Murphy, har 

fortalt denne historien basert på sine 14 reiser til Afghanistan mellom 1994 – 2010. 

Den tar for seg Afghanistans historie gjennom 30 år. Samfunnets politiske 

forandringer gjenspeiles gjennom fotografens historier om vanlige, sivile mennesker. 

Spesielt synliggjøres dette gjennom en spesifikk familie fotografen møtte gjennom 

sine mange reiser.   

Som vi allerede kan se her er de multimediale historiefortellingenes tema ganske 

ulike. Lengden på historiene er forskjellige, noen av historiefortellingene er skapt på 

en dag, noen gjennom et halvt år, og den siste er et resultat av et materiale samlet 

sammen gjennom 16 år. Før jeg går i gang med selve analysene vil jeg i det følgende 

først ta for meg historiske og teoretiske perspektiver på hvordan de multimediale 

historiefortellingene har utviklet seg. 

                                                        
15 http://mediastorm.com/publication/a-darkness-visible-afghanistan 

16 Mediastorm offentliggjør ikke sine seertall, men i en e-post fra Brian Storm opplyser han 
om at seertallene har økt hver måned siden de startet for 7 år siden. 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3.0 Historiske og teoretiske perspektiver 
 

 

I likhet med de multimediale historiefortellingene finnes det ingen presis definisjon av 

uttrykket multimedia, derimot finnes det flere forsøk på å fastholde og avgrense 

betydningen av termen. Helt grunnleggende betyr multimedia flere eller mange 

medier. Videre innebærer multimedialitet at uttrykkselementene fra tradisjonelle 

medier samles med utgangspunkt i en felles teknologisk plattform og i et integrert 

uttrykk (Liestøl og Rasmussen 2003:64). Multimediale tekster tar i bruk flere 

konvensjoner for hvordan uttrykkselementene settes sammen. Disse konvensjonene 

vil stadig endre seg, noen forsvinner mens andre oppstår. Derfor er det viktig å ha et 

historisk blikk på utviklingen av disse tekstene (Fagerjord et al. 2009). I dette 

kapittelet vil jeg derfor redegjøre for teknologiske og historiske forutsetninger for 

utvikling av de multimediale historiefortellingene. Deretter vil jeg ta for meg 

dokumentarsjangeren og videre opplevelsesdiskursen, da jeg mener de multimediale 

historiefortellingene tilsynelatende kan se ut til å passe inn i disse. Til slutt vil jeg 

redegjøre for remedieringsteorien (Bolter og Grusin 1999). Teorien er en av få som 

tar sikte på å forklare hvordan nye sjangre utvikles. Bolter og Grusin beskriver 

hvordan ny medieteknologi i en tidlig fase ofte fylles med sjangre som har sterk 

forankring i eldre medier (Engebretsen 2007:14). Teorien vil derfor være 

hensiktsmessig for å belyse hvordan de multimediale historiefortellingene har 

oppstått. 

 

3.1 Overgangen til digitale medier og utviklingen av nye 

formidlingsformer 

Teknologi er av stor betydning for hvordan mennesker i dagens samfunn uttrykker 

seg og hvordan de kommuniserer med hverandre. Teknologien og digitaliseringen har 

dermed hatt stor innvirkning på blant annet nye måter å fortelle historier på. Derfor er 

det viktig å tillegge teknologien en egenverdi i kombinasjon med de multimediale 

historiefortellingene (Lundby 2008). I en analog verden var det så å si umulig å sette 

sammen et fotografi og en film i samme uttrykk. En film var da en virtuell, 
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immateriell framvisning, mens fotografiet var et konkret bilde og en konkret 

gjenstand. I overgangen fra det analoge til det digitale har altså fotografiet endret seg 

til også å være en immateriell framvisning på en skjerm. Datamaskinen var en 

forutsetning for digitaliseringen og for digitale medier. Kort fortalt dreier 

digitaliseringen seg om datamaskinenes bearbeiding av digital informasjon (Liestøl & 

Rasmussen 2003:15). Digital informasjon er data representert gjennom distinksjonen 

mellom de to tallverdiene: 0 og 1. Verdiene lar seg videre representere og prosessere 

elektronisk. Digitaliseringen som er grunnlaget for digitale medier har altså gjort det 

mulig å representere mange ulike former for informasjon, slik som tegn, tekst, bilder, 

lyd og video på en elektronisk maskinvare.  Gjennom digitaliseringen av tradisjonelle 

og etablerte uttrykksformer, blir datamaskinen et multimedium, fordi elektronikken 

styres av programvarer som selv består av verdiene 0 og 1. Dermed blir datamaskinen 

multifunksjonell, noe som videre har lagt grunnlaget for multimedialitet (ibid.).  

I overgangen fra det analoge til det digitale har de ulike informasjonstypene 

gjennomgått en rekontekstualisering. I forflytningen fra tradisjonelle til digitale 

medieomgivelser vil informasjonstypene kunne endre karakter, samtidig som noen 

iboende egenskaper vil holde seg relativt stabile (ibid.:65). Rekontekstualiseringen 

kan samtidig føre til en løsrivelse fra tradisjonelle normer og konvensjoner som 

videre kan åpne opp for nye kommunikasjons- og medieformer og dermed nye 

digitale genrer (ibid.). 

Etter digitaliseringen har teknologien fortsatt å utvikle seg i et raskt tempo, og spesielt 

i forhold til utstyr og programmer som blant annet tilgjengeliggjør verktøy for 

multimediale formidlingsformer. Det er likevel ikke teknologien alene som 

bestemmer hva man skal skape, heller ikke hva mottakeren vil se. Teknologien former 

derimot det som normalt sett blir gjort. Det som vanligvis blir gjort former hvordan 

teknologien utvikles. Det som før tok svært lang tid og i tillegg var kostbart, er nå 

muliggjort grunnet lettere tilgjengelighet. For eksempel behøver man ikke være like 

mange på et oppdrag, da en person alene kan klare mange flere arbeidsoppgaver nå 

enn det som tidligere var mulig. Et digitalt apparat, som for eksempel et digitalt 

fotoapparat eller en smarttelefon, er multifunksjonelt, det betyr at det både kan ta opp 

lyd, film og ta stillbilder. I tillegg er det også blitt mindre kostbart å gjøre lange 

opptak som kan klippes og redigeres digitalt. Teknologi fører ikke umiddelbart til en 
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god historie, men det gjør det mulig å fortelle historier på en ny måte, som igjen kan 

føre til gode historier (Ellis 2012: 43). 

For ikke mange år siden var intervjusituasjon noe annerledes enn den kan være nå. 

Før var kameraene mye større, det krevde flere folk til lyssetting, lydopptak og 

liknende, dette medførte at de som ble intervjuet kunne bli noe overveldet av hele 

produksjonen og litt mer tilbakeholden og sjenert. Mindre utstyr har gjort at man kan 

knytte bedre kontakt til sine intervjuobjekter og dermed ha større sjanse til å skape 

tillit, slik at historiene blir mer personlig og spesielle, og dermed av bedre kvalitet 

(Ellis: 2012:44). I takt med teknologien har dermed flere visuelle medier endret seg. 

Digitale medier har altså medført en rekke nye muligheter for hvordan man kan 

kommunisere med omgivelsene på. Mange nye teknologier har endret 

rammebetingelsene for tekstforming og meningsskaping. Blant annet kan man si at 

innenfor dokumentarsjangeren har dokumentaren blitt mer personlig og uformell, 

hvor den i større grad enn før kan krysse grensene mellom det private og det 

offentlige.   

3.1.2 Skillet mellom amatører og profesjonelle 

Digitaliseringen har også ført til at skillet mellom amatører og profesjonelle 

medieutøvere er redusert. Dette har med utstyrets økonomiske side å gjøre. Det som 

før var svært dyrt og som krevde mye kunnskap er nå tilgjengelig og innenfor 

økonomisk rekkevidde for allmennheten, noe som igjen har ført til at feltet for 

fotografi og film har ekspandert. Vi lever nå i en verden hvor alle på en eller annen 

måte har tilgang på et fotoapparat. Vi omgir oss daglig av utallige bilder, og det 

visuelle uttrykket er blitt en viktig og stor del av vår digitale hverdag. Skillet mellom 

amatører og profesjonelle vil likevel alltid eksistere på grunn av de profesjonelles 

vilje til å redde seg selv. Med eldre medier, som fotografi, film og video dreide dette 

skillet seg om tre hovedområder: teknologi, ferdighet og estetikk. Med de nye 

mediene har et nytt område oppstått. Ettersom de profesjonelles teknologi ble gjort 

tilgjengelig for amatørene, ble nye standarder, formater og design utviklet for å 

beholde de profesjonelles status, eksempelvis gjennom ulike redigeringsprogrammer 

og ulike web-design programmer (Manovich 2001:120).  Men selv her har amatøren 

kommet inn på banen og redigeringsprogrammer er blitt et allemannseie, selv 

smarttelefonen har egne redigeringsapplikasjoner.  
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For å tydeliggjøre skillet mellom amatører og profesjonelle kan vi se nærmere på 

digital storytelling. Som nevnt tidligere er det en formidlingsform utført av amatører. 

På uttrykksnivå likner de multimediale historiefortellingene på digital storytelling. 

Det dreier seg som sagt om korte personlige fortellinger fra skaperens liv. De er ofte 

følelsesmessig ladet og som sagt består de av fotografier, tegninger og i noen tilfeller 

video. Uttrykkselementene har også tillagt musikk og fortellerstemme. De 

multimediale historiefortellingene kan altså sies å være de profesjonelle fotografenes 

videreføring av digital storytelling.  

 ”Multimedia is, in many ways, a combination of the enduring values of good 

journalism and the modern visual tools available to deliver a more compelling 

story.” (Silvia & Anzur 2011:3) 

Multimediajournalistene, Tony Silvia og Terry Anzur, mener altså at multimedia først 

og fremst er en fortellerteknikk som gir en ny kraft, både for historiefortelleren og for 

tilskueren. Tidligere har en journalistisk tekst gått gjennom svært mange ledd og vært 

gjennom en rekke personer. Med multimedia slipper man dette, den samme personen 

kan produsere hele historien alene, helt fra ide til distribusjon. Dette gir fotografen en 

enestående mulighet til å presentere sin egen historie helt fra ende til annen, uten 

innblanding fra andre. Dette var en av hovedgrunnene Jon Terje Hellgren Hansen, 

partner i Visualdays, oppga til meg på spørsmålet om hvorfor han ønsket å begynne 

med multimedial historiefortelling og kan dermed ses på som en av grunnene til 

utviklingen av uttrykksformen.  

3.1.3 Digitaliseringens sosiale kontekst 

Det er viktig at man ikke bare ser på det teknologiske aspektet når det gjelder skillet 

mellom det analoge og digitale. Selv om det er teknologien som muliggjør de ulike 

teknikkene, må vi også se på skillet i en større kontekst av kontinuitet og forandring. 

Med andre ord må vi for å se på betydningen av ny bildeteknologi også se på hvordan 

bildene blir brukt, av hvem og for hvilken grunn (Wells [1997] 2001:322).   Det er 

ikke kun digitaliseringen som er eneste faktor til hvordan den multimediale 

historiefortellingen har utviklet seg. Nye medieplattformer har også endret hvordan vi 

som tilskuere tilegner oss stoffet, dermed har lesersituasjonen også noe å si for de 

formidlingsformene som utvikles. Når vi leser noe på dataskjermen og på nett er det 

en annen lesersituasjon enn om vi eksempelvis ligger i sofaen og leser en god bok. På 
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skjermen leser vi på en annen måte, blikket er mer flakkende og det vi leser må være 

engasjerende for at vi skal lese det. Tekstene må helst ikke være lange og uten 

visuelle virkemidler. Da for eksempel avisene begynte å etablere seg på internett, var 

det visuelle uttrykket identisk med papiravisene. Selv om datamaskinen er meget godt 

egnet til visuelle presentasjonsmåter ble ofte bildene presentert på akkurat samme 

måte som i avisene (Engebretsen 2007). Dette har endret seg noe, og man har i løpet 

av de siste årene sett en økning i visuelle uttrykksformer. For eksempel har mange av 

de store mediehusene som Aftenposten, VG, Dagbladet og DN egne webTV-

redaksjoner som utvikler små reportasjer, nyheter og i blant egne serier. Disse 

reportasjene og nyhetsklippene har mange seere, man har altså sett at responsen til de 

mer visuelle uttrykksformene er stor. Som en konsekvens av dette har man sett 

behovet for nyskapning av uttrykksformer som kan gi nye visuelle opplevelser.  

3.1.4 Statiske og dynamiske modi i et sammensatt uttrykk 

Ettersom film også er kombinasjoner av levende bilder, tale, lydeffekter, musikk og 

skrift har Anders Fagerjord (2006:24) stilt spørsmålet: Hva er det som er så nytt med 

digitale tekster at man har måttet ta i bruk ordet multimedia for å beskrive dem? 

Svaret ligger etter Fagerjords mening i at vi for første gang har å gjøre med en 

teknologi som er like godt egnet til statiske og dynamiske modi. Stillbilder og tekst er 

altså det vi kan kalle statiske informasjonstyper, mens levende bilder og lyd er 

dynamiske. Multimedia er altså kombinasjonen av statiske og dynamiske modi.  

Eivind Røssaak (2011) diskuterer det statiske mot det dynamiske aspektet i forhold til 

algoritmer,  i dette tilfellet dreier det seg om nye teknologier og nye artistiske måter å 

produsere og utforske bildet på. Algoritmebegrepet dreier seg altså om informasjon, 

koder, digitalisering, brukergrensesnitt og programvare (ibid.:16).      

Nye medier trenger ikke kun og studeres ut i fra det som tilsynelatende er nytt, men 

kan også ses i forhold til det gamle, fra for eksempel hvordan det har styrket 

distribusjon og hegemoni fra det gamle. I følge Manovich (2001) er alle nye medier 

definert ved programmerbarhet. Alle programmerte objekter er konstruert av digitale 

koder og er derfor subjekter for algoritmisk manipulasjon. Algoritmene er det 

nødvendige konverteringspunktet i overgangen fra det analoge til det digitale bildet. 

Algoritmene er abstrakte, symboliserte, steg for steg instruksjoner normalt skrevet i 

pseudo koder eller tegnet inn i en programplan. Det er med andre ord definert som en 
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hver form for instruksjoner matet i en maskin for å løse et problem (Røssaak 

2011:189-191). En tekst eller et bilde som gjennomgår denne behandlingen blir et 

programmert objekt og er mer åpent for forandring. Det er derfor det har vært mange 

debatter rundt det digitale bildets indeksikalitet og representasjon, en debatt jeg ikke 

vil begi meg inn på i denne oppgaven. 

Det som derimot er av interesse her er det som tidligere har skilt fotografi og film, og 

som har vært mediespesifikke kvaliteter ved dem begge. Dette har nå radikalt blitt 

problematisert. Vi kan kalle den algoritmiske kulturen en tversgående kultur fordi det 

så enkelt skaper overganger mellom de ulike, tradisjonelle mediene. De 

mediespesifikke kvalitetene som tidligere var tilknyttet hvert av mediene er nå åpne 

for endringer. Den algoritmiske kulturen henviser til en ny materialisme som ikke er 

basert i et mediespesifikt skille mellom foto og film eller mellom stillbilder og 

levende bilder, men heller i foranderlige informasjonskoder. Film og foto er ikke 

lenger medie- spesifikke kvaliteter men er to av måtene algoritmene gjemmer seg på 

(Røssaak 2011:191).  

”…Certainly, the identity of the photographic image no longer has to do with its 

support or its chemical composition, or with its authorship, place of origin, or pictoral 

appearance. It instead comprises, as Müller- Phole suggests, a pliable sequence of 

digital data and electronic impulses. It is their configuration that now decides an 

image’s look and significance, even the possibility of its continued existence. In other 

words, ”photography” today is all about the reproduction and consumption, flow and 

exchange, maintenance and disruption of data” (Røssaak 2011:193). 

Fotografiet er ikke lenger hva det var, og dermed følger det ikke de ontologiske 

teoriene om hva et fotografi er i den digitale verden. I den digitale verden er det få 

begrensninger for hva som kan gjøres, og dermed åpner det for nye bruksområder, 

funksjoner og muligheter. Ettersom film og foto nå kan redigeres i samme program 

vil de kunne hente litt av sine opprinnelige mediespesifikke kvaliteter over i 

hverandres uttrykk, og dermed skape en opplevelse av noe nytt og egenartet. De fleste 

veletablerte teorier om fotografiet og film er fra den analoge tiden. I nye digitale 

uttrykksformer slik som de multimediale historiefortellingene vil dermed noen av 

normene, konvensjonene og teoriene om film og fotografi kunne utfordres noe jeg vil 

komme tilbake til senere i oppgaven.  
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Fram til nå har jeg altså kort tatt for meg teknologiske forutsetninger for utviklingen 

av de multimediale historiefortellingene. Jeg har redegjort for digitaliseringen og 

hvordan uttrykkselementer og informasjonstyper kan endre seg i overgangen fra det 

analoge til det digitale. I det følgende vil jeg kort ta for meg dokumentaren som 

sjanger både gjennom film og fotografi. Ettersom de multimediale 

historiefortellingene har et dokumentarisk uttrykk ser jeg det som hensiktsmessig å 

redegjøre for denne sjangeren.   

 

3.2 Fotografiet som dokument 

Det er ikke en forutsetning for multimediale historiefortellinger at det må dreie seg 

om sanne historier fra virkeligheten. Med unntak av noen få er likevel de fleste jeg 

har sett historier som kan sies å befinne seg innenfor dokumentarsjangeren. Jeg vil 

derfor ta for meg en kort historikk av dokumentarfotografiet i forhold til hvordan det 

ble utviklet og hvordan det tradisjonelt sett er brukt og deretter kort om hvordan 

dokumentarfilmen defineres. 

Historiefortelling i kombinasjon med bilder er ikke noe nytt, det er noe man har gjort i 

alle år, likevel ga dokumentarfotografiet ideen nytt liv og en sosial funksjon. De første 

dokumentarfotografene hadde som formål og informere, utdanne og spre sannheten 

om et problem ved å bruke fotografier i kombinasjon med tekst. Problemene som ble 

dokumentert var ofte krig, fattigdom, immigrering, barnearbeid og gatearbeidere. 

Ønsket om å belyse slike problemer eller belyse ulike perspektiver i samfunnet skulle 

tilføre kunnskap og dermed føre til medmenneskelighet (Bate 2009:50). De tidligere 

dokumentarfotografene hadde en vektleggende betydning på at ”å se” innebar å vise 

noe som en sannhet og et bevis, som de presenterte med en pedagogisk tekst fortalt i 

en juridisk tone. Det er her ideen om dokumentaren som bevis har sine røtter (ibid.).  

Etter første verdenskrig hadde dokumentaren en ny oppblomstringsperiode. Den gang 

var dokumentarens visjon å formidle kunnskap om livet i seg selv. På en informativ 

måte var målet å vise en gruppe menneskers hverdagsliv til en annen gruppe 

mennesker. Målet til sosialdokumentaren var ikke bare å dokumentere, men også å 

belyse og utdanne publikum (Bate 2009:49). Utviklingen av populære bildemagasiner 

på 1930-tallet skapte en konstant strøm av nye fortellinger med blant annet 



  29 

dokumentariske bilder. Fotografene fikk en stor rolle i innhentningen av fotografier 

av dette ”hverdagslivet”. Deres rolle ble dermed svært betydelig i denne 

sammenhengen. Fotomagasinene oppstod over hele verden, fotografen ble dermed 

den ”nye journalisten” og reporteren, som samlet informasjon og skapte en 

bildefortelling, bestående av en serie bilder som fortalte en historie selv med minimal 

tilhørende tekst. På samme tid ble også dokumentarfilmen utviklet, og i denne 

perioden var man opptatt av at verden tilhørte folket. Ambisjonene til den nye 

dokumentarbevegelsen var i likhet med dokumentarfotografiet, drevet gjennom 

tanken om at det vanlige folkets liv også var av stor betydning, derfor ble det kalt 

”Reality entertainment”, eller ”virkelighetsunderholdning”. Samtidig med å vise 

hverdagslivet skulle en sosialdokumentar forsøke å belyse større problemer og 

utfordringer i samfunnet ved å fortelle enkelthistorier (ibid.).  

Prosess, hendelse og tilstand er tre begreper som står sterkt i dokumentarsjangeren, 

innen dokumentaren vil man alltid kunne bevege seg mellom disse tre begrepene for å 

fortelle en historie. Dokumentarfotografiet kan altså vise sosiale prosesser, personene 

det handler om (hendelsene), og under hvilke forhold de finner sted (tilstand). Dette 

viser hvor kompleks dokumentarsjangeren er og hvor vanskelig det er å karakterisere 

den konkret, gjennom sine praksiser kan den inngå i både kunst, nyheter og 

journalistikk (Bate 2009:54).  

Dokumentaren forsøker også å omgjøre tilskueren til et øyenvitne. Tilskueren deltar 

ved å se gjennom sine egne øyne, det fotografien har sett. Dette argumentet innebærer 

en slags kontrakt mellom fotografen og tilskuerne gjennom at det man ser faktisk 

viser sannheten (ibid.).  

Når man skal analysere dokumentarer kan det være hensiktsmessig å bruke Bill 

Nichols (2010) fire ulike representasjonsformer for dokumentar: Interaktiv, 

forklarende, observerende og den refleksive representasjonsformen. I den interaktive 

dokumentarfilmens representasjonsform deltar filmskaperen selv aktivt i diskursen. 

Den forklarende representasjonsformen kjennetegnes ved at en forklarende stemme 

henvender seg til publikum og forteller historien, enten ved hjelp av voice-over eller 

ved at en person ser rett inn i kamera (Larsen & Hausken 1999:217). I den 

observerende dokumentarfilmens representasjonsform har filmskaperen derimot 

trukket seg tilbake. Her finnes ingen autoritær, forklarende kommentatorstemme, man 
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forsøker heller å gi inntrykk av at dokumentaren tilbyr en direkte og uformidlet 

virkelighet. Her er det meningen at mottakeren selv kan vurdere saken som 

presenteres, uten å bli forstyrret av skaperens syn, eller andre forhold som kan ha en 

innvirkning på formidlingen. I den refleksive representasjonsmåten er selve 

representasjonsformen i fokus. Ved å synliggjøre produksjonsprosessen ønsker man å 

tematisere forholdet mellom tilskuer og film og ved å problematisere filmmediets 

muligheter til å representere virkeligheten (ibid). De fleste dokumentarer vil kunne 

bevege seg gjennom flere av disse representasjonsformene, denne kategoriseringen er 

likevel kun basert på filmskaperens rolle ovenfor materialet.   

Som vi ser kan fotografiet og filmen som dokument både inngå i dokumentaren som 

bevis og som en sosial erfaring som har til hensikt og belyse sosiale prosesser, 

hendelser og tilstander gjerne gjennom enkelthistorier. Som vi ser står mange av 

prinsippene og tankene rundt dokumentarens formål fremdeles sterkt i denne 

sjangeren i dag.  

De fleste typer tekster kan plasseres i en diskurs. For å forstå hvordan tekstene er 

ment å brukes kan det være hensiktsmessig å plassere de i en overordnet diskurs. Jeg 

vil i det følgende derfor ta for meg opplevelsesdiskursen, som jeg mener vil være 

representativ for de multimediale historiefortellingene.  

 

3.3 Opplevelsesdiskursen 

I de fleste typer sjanger og diskursanalyser er det et fokus på samspillet mellom 

tekstens semiotiske strukturer på den ene siden og deres sosiale funksjoner på den 

andre (Engebretsen 2007:12). En diskurs kan altså forstås som en type kommunikativ 

praksis, definert ved den sosiale aktiviteten som utfoldes gjennom denne praksisen. 

Diskursene reguleres av ulike sjangernormer eller med andre ord konvensjoner for 

utforming og bruk av tekster. Gjennom diskurser etableres også sjangre, og det kan 

dermed si noe om hvordan tekster skal brukes i forhold til ulike hensikter i ulike 

sammenhenger (Ibid.).  Ettersom en av mine problemstillinger dreier seg om hvorvidt 

de multimediale historiefortellingene kan sies å være en egen sjanger ser jeg det som 

hensiktsmessig å redegjøre for den diskursen jeg mener de som en eventuell sjanger 

vil inngå i. 
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Innenfor opplevelsesdiskursen har tekstene som hovedmål at leserne skal få oppleve 

et møte med interessante personer, miljøer, hendelser eller aktiviteter. Denne 

diskursen består hovedsakelig av sjangre som reportasjer, featurereportasjer, 

portrettintervjuer og liknende. Opplevelsesdiskursen skiller seg dermed fra 

nyhetsdiskursen ved at fokuset ikke ligger på en nyhetsaktuell hendelse, heller ikke på 

spekulasjon og debatt. Opplevelsesdiskursen fokuserer derimot på skildring, dialog og 

fortelling. Subjektive perspektiver og framstillingsformer prioriteres framfor 

objektive (Engebretsen 2007:69).  

De multimediale historiefortellingene kan sies å være en digital videreutvikling av 

papirmedienes featurejournalistikk og fotoreportasjer, altså kan det dreie seg om en 

undersjanger av reportasjesjangeren. Reportasjesjangeren preges av et journalistisk 

krav om sannhet og etterrettelighet i forhold til virkeligheten, samtidig er det i denne 

sjangeren et større fokus på billedbruk, språk og dramaturgi enn det som er vanlig i 

journalistikken for øvrig (Engebretsen 2007: 71). Den gode reportasjen skal gi leseren 

tilgang til virkeligheten, ikke som harde tall, men som medmenneskers fortellinger 

(Ibid). Feature-sjangerens tekster er gjerne kjennetegnet ved omfattende layout og 

utvidet bruk av illustrasjoner. Målet til feature journalistikken er å engasjere og 

underholde leseren på et følelsesmessig nivå ved å fortelle historier om personlige 

erfaringer som har en offentlig verdi (Steensen 2010:17).  

 

 3.4 Remediering 

Remedieringsteorien er en av få teorier som har som hensikt å forklare hvordan nye 

sjangre utvikles. Bolter & Grusin (1999) er teoretikerne bak remedieringsteorien, de 

mener representasjonen av et medium i et annet er det som kjennetegner nye medier. 

De mener altså at alle nye medier blir oppfattet som konkurrenter til de allerede 

eksisterende mediene. De nye konkurrentene arver formene til tidligere medier, men 

forbedrer dem ved å være mer umiddelbar, enten ved å være mer gjennomsiktig 

(transparency) eller mer hypermediert (hypermediacy). Ved gjennomsiktighet ønsker 

man at mediet skal forsvinne, på den måten vil tilskueren komme i kontakt med den 

umedierte virkeligheten. Hypermedialitet innebærer det motsatte, her er 

oppmerksomheten og fokuset rettet mot selve medieringen. Med hypermedialitet 

forsterkes mediets teknologiske egenskaper fremfor det kommuniserte budskapet. 
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Den medierte fremstillingen blir her tolket som virkeligheten. Remedieringsprosessen 

følger altså en av to motstridende retninger og kan dermed sies å være en dobbel 

logikk, på den ene siden hypermedialitet, på den andre gjennomsiktighet. Denne 

prosessen er nøkkelen til å forstå hvordan et medium reproduserer eller remedierer 

sine forgjengere og andre samtidige medier (Ibid.).   

I følge Bolter og Grusin har alle nye medier utviklet seg gjennom en slik 

remedieringsprosess. De beskriver hvordan ny medieteknologi i en tidlig fase alltid 

fylles med sjangre som har en sterk forankring i eldre medier. Et typisk eksempel på 

dette er hvordan de første nettsidene hentet sitt uttrykk fra papirmediene før de etter 

hvert etablerte egne former tilpasset de nye teknologiske mulighetene som var 

muliggjort. 

Hovedmålet til de nye mediene er enten å søke mot gjennomsiktighet eller 

hypermedialitet, og alltid være mer umiddelbar enn det forrige. Fotografiet var i sin 

tid mer umiddelbar enn maleriet, film mer enn fotografi, TV mer enn film og slik 

fortsetter det. I dette tilfellet vil kanskje de multimediale historiefortellingene sies å 

være mer umiddelbar enn soundslides, fotoreportasjen, stillbildefilmen og digital 

storytelling. Med umiddelbar menes her den ultimate medieopplevelsen hvor 

brukeren blir så trukket inn i mediet at han eller hun ikke er bevisst på selve 

medieringsprosessen, som altså kan oppnås både gjennom hypermedialitet og 

gjennomsiktighet (Steensen 2010:74). Formålet til både hypermedialitet og 

gjennomsiktighet er å bryte gjennom mediets grenser og oppnå noe ”ekte”. Ekte 

defineres her i henhold til brukerens opplevelse, det ekte er det som vil fremprovosere 

en umiddelbar og autentisk emosjonell respons (Bolter & Grusin 1999:53). Det er i 

seg selv et paradoks at et hypermediert medium skal kunne oppnå en form for 

umiddelbarhet, ved at brukeren opplever mediets virkelighet som umediert. Likevel 

vil hypermedia kunne gi en fullverdig og autentisk medieopplevelse ved å fremheve 

det medierte, gjennom flere referanser til andre medieformer og innhold som dermed 

kan gi en følelse av umiddelbarhet (ibid.:54).   

Remedieringsteorien har blitt kritisert for at den kun ser på teknologi som eneste 

drivkraft for endring av medier og ikke for eksempel menneskelig kraft og ønsker 

(Steensen 2010:75). Anders Fagerjord har blant annet kritisert teorien for å ikke 

inkludere at mediene kommuniserer en mening. Han foreslår termen ”retorisk 
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konvergens” som et alternativ til remediering for å inkludere både meningen som 

kommuniseres og de ulike retoriske konvensjonene og praksisene som konvergerer i 

media (ibid). I henhold til Fagerjord er retorisk konvergens blandinger av ulike 

medieformer som settes sammen for å formidle et eller annet. Med andre ord 

multimedia, han mener likevel at hver medieform er bærere av sine bestemte trekk, og 

når disse skal kombineres oppstår det retoriske blandinger som på et eller annet vis 

må avklares om oppslaget skal fremstå som helhetlig og velkomponert. Utfordringen 

ved denne sammensetningen er altså å sette sammen de ulike uttrykkselementene slik 

at de fungerer retorisk godt sammen og at de dermed fungerer som en helhet 

(Rasmussen 2006:97). 

 

3.5 Opplevelsen av Objektet 

I denne oppgaven har jeg et fokus på fotografiets funksjon i samhandlingen med de 

andre uttrykkselementene i den multimediale historiefortellingen og et fokus på 

hvorfor denne formidlingsformen oppleves så engasjerende og fasinerende. Roland 

Barthes er en fransk teoretiker som har reflektert mye over fotografiet og dets 

ontologi. Selv om hans tanker rundt fotografiet i boken Det lyse rommet ([1980] 

2001), ikke kan sies å være en teori, har hans refleksjoner tilføyd mye i henhold til 

hvordan man kan tilnærme seg fotografiet. I denne boken kan man også ane hans 

distanse til filmen, noe som gjør det hensiktsmessig og interessant å diskutere hans 

refleksjoner opp mot de multimediale historiefortellingenes sammensetning av film 

og fotografi. I opplevelsen av fotografiet opererer Barthes med to anerkjente begreper 

studium og punctum. Studium er når bildene ikke gir mer enn en middels effekt. Det 

dreier seg altså om en felleskulturell forståelse av fotografiet. Som Barthes hevder 

dreier det seg om en slags høflig interesse. Punctum derimot dreier seg om noe dypt 

personlig. Noe som kan treffe deg og som gir deg en spesiell opplevelse. Begge disse 

begrepene vil følge hverandre noe som tilbyr en dobbel erfaring (ibid.:57) Selv om 

begrepene ikke kan sies å være forankret i teori kan de gi oss en pekepinn på hvordan 

et subjekt møter objektet og hvordan det som formidles har noe å si for opplevelsen 

av objektet.   

I dette kapittelet har jeg sett på ulike historiske perspektiver som kan si oss noe om 

hvordan utviklingen av nye uttrykksformer som de multimediale historiefortellingene 
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har blitt til. I tillegg har jeg redegjort for remedieringsteorien, samt for Barthes 

anerkjente begreper som kan relateres til opplevelsen av fotografiet. I det følgende vil 

jeg gjennom Peter Larsens fire aspekter for en sjanger undersøke om de multimediale 

historiefortellingene er en egen sjanger. 
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4.0 Sjangeranalyse 
 

 

Normalt sett tilhører alle medietekster en sjanger. Det vil si at de lar seg plassere i 

klasser av tekster med liknede trekk. Sjangrene spiller en rolle for både mottaker og 

avsender, de er basert på gjenkjennelige tekstlige trekk, de brukes til bestemte formål 

og dermed innebærer det en forventning til dem (Østbye et al. 2007:69). Sjangre kan 

studeres i lys av semiotiske, medieteknologiske, situasjonelle og kulturelle 

rammebetingelser. Sjangre kan også studeres med fokus på ulike sjangeraspekt, for 

eksempel form og innhold, og de normer og regler som knyttes til hvert aspekt. I 

nyere tid er det blitt vanlig å se på sjangerens sosiale funksjon som et sjangeraspekt på 

lik linje med de rent semantiske og formelle sjangerkjennetegn (Engebretsen 

2007:13).  

Genre eller sjanger betyr herkomst eller opprinnelse, men også slekt, familie, 

biologisk og grammatisk kjønn, art og klasse. Det dreier seg altså om likhet, med 

andre ord fenomener som kan sies å være like fordi de kommer fra det samme, eller 

fordi de kan sies å være av samme slag (Larsen 1999:32). Begrepet dekker to 

forskjellige forhold, det ene er produksjonsmønsteret og det andre er publikums 

forventninger om produktet. En sjanger er altså en samling tekster som skal brukes til 

samme formål, og som derfor har visse spesielle diskursive egenskaper.  

Peter Larsen (Larsen og Hausken 1999:35) skiller mellom to former for genrer: 

teoretiske og praktiske genrer. Praktiske genrer er en betegnelse som brukes av folk i 

praksis. Altså av konsumentene av innholdet. De teoretiske genrene er betegnelser 

som brukes av forskere som analyserer tekster og studerer hvordan de er oppbygd og 

hvordan de fungerer (ibid.: 35). Vi vet alle hva de praktiske genrene er, da vi 

forholder oss til de i det vi skal på kino eller når vi ser på fjernsyn. Vi vet alle hva 

som forventes av drama, komedie, action og thriller. I tillegg er vi vant til at avisene 

er delt inn etter utenriksnyheter, innenriksnyheter, reportasjer, debatt, sport, kultur 

osv. De samme genrene er også teoretiske. De blir det i det noen analyserer og 

studerer hvordan de egentlig skal avgrense de ulike gruppene og hvordan de skal 

defineres. Når man begynner å undersøke hva som skiller de fra hverandre og hva 
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som er grunnlaget for at fenomenene settes i samme kategori, så blir ting vanskelig. 

For som Larsen sier er det umulig å finne trekk som er like for alle tekstene. Ludwig 

Wittgenstein var en filosof som mange tekstteoretikere har vært inspirert av. Han 

mente for eksempel at i stedet for å lete etter noe som er felles for alt det vi kaller 

språk, må vi forholde oss til at fenomenene ikke nødvendigvis har noe enkelt trekk til 

felles. Derimot er det et komplisert nettverk av likheter som overlapper og krysser 

hverandre. Noen ganger er likhetene på et overordnet nivå, mens andre ganger ligger 

de i detaljene, denne likheten kalte han familielikheter (Larsen og Hausken 1999:36). 

Mange teoretikere har overført dette også til sjanger. Det er sjelden at alle tekster i en 

sjanger er helt like, det vil alltid være glidende overganger mellom kategoriene og de 

vil kunne overlappe hverandre. Illustrert i Wittgensteins eksempel vil barn i en familie 

kunne ha likhets trekk med både far og mor uten at foreldrene eller barna innbyrdes 

likner på hverandre. Det er derfor man som analytiker bør prøve å se overganger og 

forskyvninger mellom de ulike enkeltfenomenene. Sjangrene fremstår derfor som et 

dynamisk tekstfelt, hvor det stadig forekommer nye underkategorier og sidegenrer. 

(Ibid:37).   

Shepherd & Watters (1998) snakker om sjangerutviklingens tre faser. I den første 

fasen er trekkene fra de eldre sjangrene tydelig dominante. I mellomfasen vil de eldre 

sjangertrekkene være like synlig som de nye, mens i den siste fasen er de nye 

sjangertrekkene blitt de dominante. På denne måten kan vi si at sjangerbegrepet er 

dynamisk, ved at en sjanger er i konstant endring og utvikling. En sjanger kan ikke 

oppstå fra intet, den kan alltid spores tilbake til eldre sjangre. De multimediale 

historiefortellingene kan som sagt sies å ligge i grenseland mellom flere sjangre. De 

ligger et sted mellom blant annet fotografi, film, TV, web-reportasje og 

featurereportasjen. Når jeg skal fortelle om min masteroppgave til andre, er det få som 

forstår hva det egentlig er snakk om. Jeg må derfor forklare hva en slik fortelling er i 

forhold til kjente sjangre og uttrykksmåter. Jeg forklarer det ofte med at det er som en 

kort dokumentarfilm, hvor billedsiden primært består av stillbilder som kombineres 

med video, lyd og skrift. I møte med en multimedial historiefortelling vil man på 

grunn av dets visuelle uttrykk og dynamiske representasjon oppleve at man ser en 

slags film. Den medierte erfaringen vi som brukere sitter inne med tilsier at dette er et 

filmatisk uttrykk. Trekkene fra de tradisjonelle sjangrene er fortsatt tydelig dominante 



  38 

og dermed kan vi si at de multimediale historiefortellingene befinner seg et sted 

mellom de første fasene av sjangerutviklingen.  

 

4.1 Sjangeraspekter 

Som sagt kan de fleste tekster plasseres i klasser av tekster med liknende trekk. 

Konvensjonene som binder de ulike tekstene sammen i en klasse kan være på ulike 

nivåer og av ulik art (Østbye et al. 2007:69). Peter Larsen (1999) opererer med fire 

forskjellige aspekter i en sjanger: 1. Det semantiske dreier seg om innholdet, altså det 

stoffet sjangeren ofte handler om. 2. Det uttrykksmessige, som angår på den ene siden 

sjangerens materielle form, sjangerens diskurssubstans og på den andre siden stilen 

med hensyn til farger, kamerabruk, scenografi osv. 3. Det syntaktiske som angår 

hvordan innholdselementene er organisert og 4. Det pragmatiske, som angår hensikt, 

intensjon og bruk av sjangerens tekster. Til det pragmatiske hører også tekstens 

henvendelsesmåte, hvordan en sjanger tiltaler sitt publikum (ibid.:70). I det følgende 

vil jeg analysere de multimediale historiefortellingene med utgangspunkt i disse fire 

aspektene. Selv om skillene mellom aspektene her kan fremstå som markante, er det 

viktig å påpeke at overgangene mellom dem ikke er så store som det kan se ut til. 

Aspektene vil alltid ha en påvirkning på hverandre og gli over i hverandre når det 

gjelder en sjanger.  

Til slutt vil jeg se hvordan remedieringsteorien (Bolter & Grusin 1999) fungerer i 

møtet med de multimediale historiefortellingene. Remedieringsteorien er en teori som 

forsøker å forklare hvordan nye sjangre oppstår og utvikles, den vil dermed være 

hensiktsmessig å ta i betraktning i sammenheng med sjangeranalysen og for å forstå 

utviklingen av de multimediale historiefortellingene.  

4.1.1 Det semantiske aspektet 

Det semantiske aspektet dreier seg om innholdet, altså det stoffet en sjanger typisk 

handler om (Østbye et al. 2007:69). De multimediale historiefortellingene dreier seg i 

utgangspunktet om alt mellom himmel og jord, og kan ikke tilsynelatende sies å ha et 

grunnleggende felles tematisk innhold. På et overordnet nivå kan man likevel trekke 

noen paralleller mellom historienes tematikk. 
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Temaet i en ”En uvanlig kjærlighet” er objektseksualitet. Det handler om Eija Riita 

Berliner-Mauer, hun er som nevnt tidligere, objektseksuell og tiltrekkes av objekter 

som murer, gjerder og andre gjenstander. I 1979 giftet hun seg med Berlinmuren. I 

fortellingen forteller hun sin egen historie om sin seksualitet og om det noe spesielle 

giftermålet. Fortellingen er svært personlig og intim, man føler at kvinnen forteller sin 

historie direkte til deg. Det blir veldig nakent og ærlig, også fordi det er et spesielt 

tema. Fortellingen er produsert i sammenheng med 20 års jubileet for Berlinmurens 

fall, likevel er den lite preget av det nyhetsaktuelle bildet, dermed vil den være aktuell 

å se uavhengig av tid.  

I Størst av alt er kjærligheten er temaet sykdom, kjærlighet og fortvilelse. Historien 

handler om Ida som bare er 28 år når hun får kreftdiagnosen. Hun forteller om 

hvordan hennes liv har vært fra den dagen hun fikk diagnosen og hennes prosess og 

kamp gjennom behandlingene. Samtidig fortelles det om det kjærlighetsfylte 

forholdet mellom Ida og mannen Frode og hvordan de har klart seg gjennom den 

vanskelige tiden. Historien gir den utbredte sykdommen kreft et ansikt, og gjennom 

en enkelthistorie som denne får vi som tilskuere et innblikk i en personlig historie og 

en personlig tragedie, som i tillegg retter et litt kritisk blikk mot det norske 

helsevesenet. Også denne historien tar for seg en samfunnsmessig tilstand og hendelse 

og historien er like aktuell uavhengig av tid.  

Heroinhovedstaden tar for seg Oslos rusproblematikk. Historien handler som sagt om 

Kjell Gunnar som er narkoman. Han forteller sin historie om hvordan livet som 

narkoman er og hvordan det er å bo på gaten. Parallelt med historien om Kjell Gunnar 

handler den også om Arild, som er tidligere rusmisbruker og som nå jobber aktivt for 

å hjelpe de narkomane og de som er vanskeligstilt. Igjen ser vi at det er personlige 

enkelthistorier fra et av samfunnets større sosiale problemer og fra en sosial tilstand.  

Kampen mot tyngdekraften er den historien som tematisk skiller seg mest ut fra de 

andre. Historien handler om to gutters engasjement og viljestyrke til å bli landets 

beste innen sporten egenvekt. Historien dreier seg guttenes forhold til sporten og 

hvordan de trener for å bli best. Likevel kan vi se på denne historien i en større 

sammenheng. I vårt samfunn i dag, har det blitt viktigere og viktigere med helse, 

trening og kosthold. Denne multimediale historiefortellingen kan ses på som en 

indikasjon på samfunnets tilstand. Vi tester i større grad grenser når det kommer til 
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det fysiske, og ekstreme varianter forekommer stadig, noe dette er et slags bevis på. 

Den multimediale historiefortellingen skildrer dermed to gutters sterke vilje og 

fysiske styrke for å nå de målene de ønsker.  

A darkness Visible: Afghanistan handler om Afghanistans historie, og om hvordan 

krigen har påvirket folket og landet gjennom mange år. Historien fortelles av 

fotografen selv, og fra egne personlige opplevelser han har erfart gjennom flere reiser 

til Afghanistan. Som en parallell til landets utvikling, presenterer fotografen oss for en 

familie han møtte hver gang han dro til Afghanistan. Familiens utvikling gjenspeiler 

og representerer landets utvikling. Familiens historie er altså enkelthistorien til den 

større sivilbefolkningen og står for det personlig og intime preget i fortellingen. Her 

er tematikken av en større internasjonal problematikk og tar for seg både en sosial 

hendelse, prosess og tilstand som har foregått gjennom flere år.  

Intended Consequences handler om konsekvensene av borgerkrigen og folkemordet i 

Rwanda som fant sted i 1994. Her fortelles utdrag fra ulike kvinners opplevelser 

under krigen. Alle kvinnene ble voldtatt og deretter gravide. Dette er en sterk og 

ubehagelig historie, som i tillegg til den generelle historiske gjenfortellingen, forteller 

meget sterke personlige historier som gir en kjent problematikk et ansikt. 

Enkelthistoriene er korte, men detaljerte og er ganske ubehagelige, noe som kan 

påvirke tilskuerens emosjonelle respons på et fysisk nivå.  

Gjennom disse korte oppsummeringene kan man se at de multimediale 

historiefortellingenes tematikk dreier seg om svært mange ulike temaer. Ved første 

blikk kan det virke som at de ulike historiene ikke har noen særlig likheter, samtidig 

kan man på et overordnet nivå trekke paralleller og se familielikheter dem i mellom.  

De multimediale historiefortellingene i dette utvalget dreier seg altså om 

enkelthistorier, hvor alle personene har en eller annen følelsesmessig relasjon til 

temaet historien tar opp.  Historiefortellingene omhandler sosiale problemer, 

hendelser, tilstander og praksiser på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Historiene 

gir oss et ansikt og en personlig historie på et tema tatt ut fra en større sammenheng. 

Dokumentarer er som sagt kjent for å typisk ta for seg temaer som omhandler verden i 

et historisk perspektiv som enten skal bevege oss emosjonelt og/ eller overbevise oss 

om noe. Ofte tar de opp temaer som faller innunder generelle kategorier som sosiale 

praksiser og institusjonelle relasjoner, slik som familieliv, seksuell legning, sosiale 
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konflikter, krig, nasjonalitet, etnisitet, historie og liknende. De har en tilnærming som 

bevis, men er ikke dokumenter i seg selv. Historiene blir hørt, og temaene får et 

synlig ansikt og en stemme (Nichols 2010:118). 

Vi ser her at gjennom det semantiske aspektet kan de multimediale 

historiefortellingene dreie seg om en undersjanger av dokumentarsjangeren. I tillegg 

kan den være en undersjanger av reportasjesjangeren som er en sjanger typisk preget 

av et journalistisk krav om sannhet og etterrettelighet i forhold til virkeligheten 

(Engebretsen 2007). I tillegg vil de kunne plasseres som en underklasse av 

featurejournalistikken som har som mål å engasjere og underholde leseren på et 

følelsesmessig nivå ved å fortelle historier om personlige erfaringer som har en 

offentlig verdi (Steensen 2009).  

4.1.2 Det uttrykksmessige aspektet 

Det andre aspektet er det uttrykksmessige, det tar for seg på den ene siden sjangerens 

materielle form, altså sjangerens diskurssubstans, på den andre siden angår det stilen, 

for eksempel faste trekk med hensyn til kamerabruk, montasje, lys, scenografi og 

musikk (Østbye et al. 2007:67).  

For de multimediale historiefortellingene er det uttrykksmessige aspektet det 

muligens mest karakteristiske kjennetegnet til formidlingsformen. Uttrykksformen for 

historiefortellingene innebærer en sammensetning av stillbilder, video, skrift og lyd. 

Det er ingen faste regler og normer for hvordan en multimedial historiefortelling skal 

produseres eller se ut, i henhold til stil. De er relativt ulike også når det gjelder 

organiseringen av uttrykkselementene, noen inneholder nesten bare stillbilder, mens 

andre igjen har et større videomateriale. Dette er opp til skaperen selv, i forhold til 

hva han eller hun skulle mene gir det beste uttrykket for sin historie. I bunn og grunn 

handler det om å bruke de uttrykkselementene som på best mulig måte forteller 

historien.  

Det finnes likevel noen likheter også når det gjelder stil og komposisjon i de 

multimediale historiefortellingene. For det første er det i selve bildekomposisjonen en 

utpreget bruk av portrettfotografier. Forklaringen på dette ligger nok i relasjon til de 

personlige historiene. Historiene kan sammenliknes med typiske portrettintervjuer, 

bare i en filmatisk uttrykksform uten skaperens synlige tilstedeværelse. Historiene 
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handler som sagt ofte om private, personlige historier og dermed passer også 

portrettfotografiene godt inn i formidlingsformen. 

”A successful portrait catches a moment of stillness within the daily flows of 
thing, when the inside of a person has a chance to come through.” (Clarke 
1997:101). 

 

Portrettet fanger altså et øyeblikk av stillhet, som gjør at personligheten til mennesket 

som er avbildet har en mulighet til å nå ut, i kontrast til den normale flyten av bilder 

som farer forbi. Kanskje er nettopp dette grunnen til at sammensetningen av de ulike 

uttrykkselementene passer så godt sammen når det er en personlig historie.  

Nesten alle portrettfotografier kan identifiseres gjennom fire hovedelementer: ansikt, 

positur, klær og omgivelser. Ansiktet sier noe om personens atferd, det beskriver 

utseendet, ansiktsuttrykk, hår, arr, utstråling og liknende. Posituren kan si noe om 

atferd og holdning. Klær kan si noe om sosial klasse, kjønn, kulturelle verdier og 

mote, omgivelsene sier noe om den sosiale settingen som personen på bildet befinner 

seg i. I en overordnet betydning vil hvert element ha en betydning i forhold til 

hverandre (Bate 2009:73). Det vil si at vi ut fra et portrettfotografi kan lese og 

fortolke mye informasjon om en persons levemåte. Meningen med portrettet er å 

beskrive et individ eller en individuell tilstand og å få frem personligheten (Clarke 

1997:103).  

I alle fortellingene i mitt utvalg er personene portrettert i sine egne omgivelser. 

Menneskene som forteller sin historie er som regel intervjuet, fotografert og filmet i 

sine normale, vante omgivelser, eller på de stedene som har noe å si for historien som 

fortelles. Omgivelsene har derfor også en stor betydning for hvordan vi oppfatter 

personene som blir omtalt. Bakgrunnen og objektene som befinner seg der hjelper oss 

med å oppnå en viss forståelse av personen som blir avbildet. Så når vi for eksempel 

ser den multimediale historiefortellingen om Eija-Riitta i En uvanlig kjærlighet, kan 

vi for å forstå mer om henne, ta inn alle de visuelle detaljene som befinner seg i det 

visuelle uttrykket for å få den fulle meningen av historien. For å nærmere forklare 

dette vil jeg vise til et eksempel fra historien om Eija-Riitta. Vi møter henne i hennes 

eget hjem, hun avbildes fra flere ulike rom rundt i huset og ute i hagen. Stillbildene 

viser også utsnitt fra vegger og bokhyller, noe som gir oss mye informasjon i forhold 

til interesser og interiør. Vi ser hva hun leser og hvordan det ser ut på hennes 
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soverom. Det finnes for eksempel mange plakater av ulike gjerder og murer på 

veggene. Blant annet en plakat hvor det står at Berlinmuren er den mest sexy veggen i 

verden.  

 

      

 

Dette bildet gjenspeiler kvinnens interesse for objekter og forsterker argumentet om at 

kvinnen er objektseksuell og at hun faktisk har giftet seg med Berlinmuren. Når det 

gjelder henne som person, får vi også svært mange visuelle detaljer som ikke blir 

gjengitt i selve historien. Vi forstår at kvinnen er svært glad i katter, det er katter 

overalt, både i levende form og som små figurer som står til pynt både her og der. Det 

er mye ting i huset, det bærer preg av litt rot, kvinnen ser heller ikke ut til å være 

spesielt opptatt av verken klær eller interiør, og heller ikke så mye i forhold til 

utseendet. Hun har et litt slitent uttrykk i ansiktet, gamle store briller, og langt litt 

pistrete hår. Dette er observasjoner og tanker jeg som analytiker får når jeg ser det 

visuelle uttrykket. Det er jo ikke sikkert at dette gjelder for alle som ser historien, men 

når vi fortolker noe om andre personer bruker vi ofte å se på ansikter, klær og objekter 

i omgivelsene rundt for å kunne si noe om det inntrykket vi har av personen. Det er 

svært mye informasjon som blir gitt i det visuelle uttrykket og dermed tillagt den 

verbale informasjonen i denne multimediale historiefortellingen. Dermed passer 

portrettfotografiet og bildene fra omgivelsene rundt personene svært godt i en slik 

sammenheng.  
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I henhold til lys og fargebruk i fortellingene er det selvfølgelig stor forskjell på de 

avhengig av historien som blir fortalt og det som dermed passer. I en uvanlig 

kjærlighet, er fargene litt blasse og kan av og til se ut som svart-hvitt bilder. I 

Intended Consequences er det et mørkt budskap, men gjengitt av fargesprakende 

bilder. I Kampen mot tyngdekraften går de samme tonene fra den blålige, skyfulle 

himmelen igjen i hele fortellingen. Fargebruken er av stor betydning for hvordan vi 

oppfatter historien og budskapet. Det har stor innvirkning på vår emosjonelle respons 

og persepsjon. Fargebruken kan altså være et verktøy for å øke og intensivere vår 

respons til bildene (Berger 2012:160). For å få en helhet i de ulike uttrykkselementene 

er det viktig at det ikke føles oppstykket, derfor er det viktig at de på en eller annen 

måte likner litt på hverandre. Fargebruken i historiene er gjennomgående i hele 

fortellingen, det er den samme både i videoklippene og i stillbildene, dette gjør altså 

at de glir lettere og mer ubemerket over i hverandre.  

Den audiovisuelle lyden i de multimediale historiefortellingene består hovedsakelig 

av tre faktorer: fortellerstemme, diegetisk lyd og musikk. Lydaspektet har mye å si for 

hvordan vi opplever fortellingen. I fortellingen En uvanlig kjærlighet starter det med 

et svart-hvitt stillbilde av Eija-Riitta som sitter foran en peis, samtidig hører man 

knitring fra ild som man naturlig assosierer til peisen. Når diegetisk lyd tillegges 

stillbildet blir opplevelsen av bildet mer dynamisk. Stillbildet er ubevegelig, men den 

tillagte lyden gir en opplevelse av bevegelighet. Samtidig gir det en opplevelse av noe 

varmt og koselig, den er med andre ord stemningsskapende. I Kampen mot 

tyngdekraften er lyden av guttenes pusting og pesing lagt over stillbildene, dette gjør 

at man lettere visualiserer guttenes dynamiske bevegelser, selv om bildene vi ser er 

statiske. Opplevelsen av stillbildene kan dermed sies å bli mer virkelig.   

Lydsporet er dynamisk og forandrer seg over tid. Når man koordinerer lyden med 

rytmen av bildefremvisningen, forsterker det følelsen av at bildene er dynamiske. Når 

lyd er lagt til stillbilder, beveger man seg inn i kringkastingens, filmens og radioens 

retorikk. Ikke bare fordi det er lyd, men fordi språket blir tidsbestemt. Tilskueren kan 

ikke gå frem og tilbake mellom bilder og tale, men må observere dem samtidig. 

Bruken av lydeffekter tillegger bildeserien en autentisitet og en sterkere følelse av 

virkelighet (Fagerjord 2003:262). Lydeffektene fungerer også som en slags bro 

mellom de ulike uttrykkselementene og gjør at sammenhengen mellom dem blir mer 

naturlig.  
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Man kan grovt skille mellom tre hovedtyper lyd: tale, musikk og kontentum. 

Kontentum er lyder som ikke er tale eller musikk, altså autentiske lyder som er 

naturlig i en gitt omgivelse. Kontentum er veldig viktig for å skape en atmosfære. Det 

er ikke mange lydeffekter som skal til for å danne et bilde av en bestemt omgivelse 

(Fagerjord 2006: 61). Alle disse tre hovedtypene er tilstedeværende i samtlige 

multimediale historiefortellinger. Musikk og lyd knyttet til film og bilder er som sagt 

et stort felt jeg ikke vil gå nøye inn på i denne oppgaven, men ettersom det har en 

funksjon for de multimediale historiefortellingene helhetlig uttrykk, vil jeg raskt gå 

inn på hvilke ulike funksjoner de kan ha. Når musikk og levende bilder settes sammen 

deler Peter Larsen det inn i tre hovedtyper: formelle funksjoner, narrative funksjoner 

og emosjonelle funksjoner. Disse kan også beskrive musikk i bruk med stillbilder, 

skrift og tale. Med formelle funksjoner hevder Larsen at musikk har et driv i seg. Den 

utvikler seg over tid og er dermed velegnet til å glatte over overganger for eksempel 

mellom to filmklipp, eller som her mellom flere stillbilder, eller mellom stillbilder og 

videoklipp. Narrative funksjoner er for Larsen et felles begrep for hvordan musikken 

er med på å fortelle en historie. For eksempel et bestemt miljø, tid og rom (ibid.). I a 

darkness visible, brukes for eksempel stemningsskapende arabisk musikk, noe som 

med en gang trekker oss inn i omgivelsene og stemningen, og gjør at vi nesten føler at 

vi befinner oss i Afghanistan. I Intended Consequences er musikken tung og dyster 

med trommer som trekker opp spenningsnivået, den gjenspeiler den dystre 

stemningen og setter standarden for hvordan vi skal oppfatte historien. I Størst av alt 

er kjærligheten er sangen som spilles i bakgrunnen, parets sang som de giftet seg til, 

den får dermed en symbolsk verdi i fortellingen og gjenspeiler det fine, men veldig 

triste temaet. Musikk brukes dermed bevisst både for å skape den riktige stemningen, 

for å skape en helhet mellom de ulike overgangene i fortellingen og for å forsterke 

tilskuerens emosjonelle respons.   

Det finnes et stilistisk trekk ved kamerabruken i de multimediale historiefortellingene 

som jeg synes er spesielt interessant og som ser ut til å utfordre noen mediespesifikke 

kvaliteter ved de statiske og dynamiske uttrykksmåtenes tradisjonelle 

formidlingsform. Ettersom det ikke finnes klare retningslinjer for hvordan historiene 

skal utformes ligger det også til rette for eksperimentering, noe som i blant kommer til 

syne i historiene. Dette gjelder for eksempel filming av stille motiver, eller flere 

stillbilder etter hverandre som indikerer en bevegelse, og bruk av små 
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overraskelsesmomenter. Det kan se ut til at de dynamiske uttrykksmåtene ønsker å 

representere et statisk uttrykk og at de statiske forsøker å representere et dynamisk 

uttrykk. Dette synes jeg var såpass interessant at jeg ønsket å studere det nærmere, jeg 

har derfor tatt for meg dette i siste delen av oppgaven, jeg kommer derfor tilbake til 

dette senere. 

Oppsummert kan vi altså si at alle multimediale historiefortellinger innebærer samme 

diskurssubstans, med andre ord et samspill mellom stillbilder, video, skrift og lyd. For 

å få en visuell samordning er fargebruk ofte gjennomgående i hele fortellingen. 

Historien er alltid fortalt fra det stedet historien handler om eller fra de omgivelsene 

som personene de omhandler normalt befinner seg i. Dette gjengis visuelt ofte i form 

av portrettfotografier og bilder fra omgivelsene. Historien fortelles også av personen 

selv, og ikke av skaperen, skaperen er sjelden synlig tilstedet i fortellingen. Lyd er 

tillagt både som tale, musikk og kontentum og fungerer i stor grad som brobygger 

mellom de ulike uttrykkselementene. For at de ulike uttrykkselementene skrift, video, 

bilder og lyd skal oppleves som en helhet, må den innholdsmessige integrasjonen 

signaliseres gjennom en visuell helhet. Den visuelle helheten vil kunne oppfattes 

gjennom visuelle verdier som nærhet, likhet og kontinuitet. Det betyr at enheter som 

likner hverandre med blant annet hensyn til farge, størrelse, kamerabruk og liknende 

oppfattes som samhørige (Engebretsen 2005:33), noe som altså er et viktig argument 

for at denne formidlingsformen skal oppleves som sammenhengende. Kanskje er det 

derfor de ulike uttrykkselementene kan se ut til å utfordre hverandres mediespesifikke 

kvaliteter, fordi at de i en helhetlig sammenheng ikke skal skille seg så veldig fra 

hverandre, men heller finne et uttrykk som gjør at de i større grad likner på hverandre.  

4.1.3 Det syntaktiske aspektet 

Det syntaktiske aspektet angår hvordan innholdselementene er organisert, selve 

oppbyggingen og komposisjonen av tekstene. De multimediale historiefortellingene er 

alle forskjellige i hvordan de er bygd opp. Hvis man likevel ser de fra et overordnet 

perspektiv og ikke på detaljnivå, vil man se tendenser til visse familielikheter, i hvert 

fall mellom noen av dem. Alle fortellingene ligger presentert og tilgjengelige på ulike 

nettsider. På disse nettsidene ligger de som videofiler, hvor et stillbilde med tittel er 

forsiden av fortellingen. Klikker man på play innledes alle fortellingene forskjellig. 

Noen innleder med et stillbilde, noen med tittel, andre tar oss med direkte inn i 
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handlingen med verbal tale og videoklipp. Hvilke uttrykkselementer man velger å 

starte med er ulikt og er avhengig av hva som er best for historien. Her er det ingen 

felles konvensjoner for oppbygging og organisering. Likhetene er likevel vekslingen 

mellom levende bilder, stillbilder, skrift, illustrasjoner og lyd. Selv om organiseringen 

av de ikke er lik, er det likevel et sterkt fellestrekk i måten de brukes på. I intervjuet 

med Jon Terje Hellgren Hansen fra Visualdays fortalte han meg at han ikke alltid har 

bestemt seg på forhånd hva som skal være på video og hva som skal være stillbilder. 

Han mener likevel at portretter fungerer veldig bra som stillbilder fordi de er mer 

kraftfulle og mer komponerte. De er et slags høydepunkt, eller et slags 

actionhøydepunkt, fordi de fanger det ene lille øyeblikket som bare sklir forbi på 

video. Han bruker videoen til å bygge opp til noe og så stillbilder eller en serie av 

stillbilder til et slags høydepunkt. 

Samtlige av fortellingene jeg har analysert har avsluttet historien med en billedserie 

av stillbilder som ofte avsluttes i et portrettfotografi av personen historien omhandler. 

Men utenom det er det ingen faste konvensjoner for hvordan uttrykkselementene skal 

organiseres. Da jeg snakket med Hellgren Hansen og fortalte han om mitt prosjekt og 

at jeg blant annet ønsket å sjangerplassere det, ønsket han meg med et sukk lykke til. 

Det er nemlig så mange ubestemte regler og ytringsmuligheter for sjangeren slik at 

den tilsynelatende kan virke svært sprikende og vanskelig å plassere og kategorisere. 

Likevel har jeg oppdaget ettersom jeg har studert og analysert historiene på mikronivå 

at det finnes flere fellestrekk enn det jeg trodde da jeg startet. Når det gjelder det 

syntaktiske aspektet vil jeg likevel komme nærmere inn på det gjennom Gerard 

Genettes begreper i fortelleanalysen. Dette kommer jeg altså tilbake til i kapittel fire. 

4.1.4 Det pragmatiske aspektet 

De tre første aspektene tar for seg interne forhold i tekstene. Det fjerde aspektet er det 

pragmatiske som angår hensikt, intensjon og bruk av sjangerens tekster. Vi beveger 

oss altså her over i tekstens sosiale kontekst. Her kommer også tekstens 

henvendelsesmåte inn, altså hvordan teksten henvender seg til sitt publikum (Østby et 

al. 2007).  

De multimediale historiefortellingene er en representasjon av menneskene de handler 

om og situasjonene og omgivelsene de befinner seg i. Representasjon dreier seg om å 

stå i stedet for, og produsere et nærvær eller en opplevelse av nærvær (Larsen og 
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Hausken 1999:21). En opplevelse av nærvær er noe de multimediale 

historiefortellingene i stor grad gir. Måten de henvender seg til sine tilskuere på er 

svært direkte. Personene historien omhandler forteller sin egen historie, uten synlig 

hjelp eller tilstedeværelse av skaperen, dermed oppleves historien som direkte fortalt 

til deg som tilskuer. Bruken av nærbilder og portrettfotografier gjør at personene på 

stillbildet og i de dynamiske bildene, i noen tilfeller ser rett på deg med blikket, man 

får en følelse av at de kan se deg og dermed forsvinner selve medieringen og mellom 

leddet. Dette kan vi igjen relatere til remedieringens begrep om å oppnå 

umiddelbarhet ved gjennomsiktighet. Den direkte henvendelsesmåten er noe som 

karakteriserer den multimediale historiefortellingen.  

Man antar at reportasjeleserne er mer villig til å bruke tid på leseprosessen enn om 

man bare skulle få en rask oppdatering på nyhetene. Rammebetingelsene for lengde 

og tekstuell kompleksitet er dermed litt romsligere i denne sjangeren. På den andre 

siden har tekstene i denne sjangeren i følge Engebretsen (2007) en mer underholdende 

funksjon, dermed krever det et engasjerende innhold som holder fast ved leseren. 

Engebretsen hevder i den sammenheng at multimodalitet og sammensatte tekster vil 

være en foretrukket presentasjonsform i denne sjangeren på nett. Som vi ser her er 

samtlige av de multimediale historiefortellingene relativt korte til sammenlikning med 

en dokumentarfilm eller serie vist på for eksempel fjernsyn. Dermed ser vi hvordan 

disse tekstene er tilpasset skjermformatet med tanke på lesernes brukssituasjon og i 

forhold til kravet om et engasjerende innhold. 

På Mediastorm sine hjemmesider står det at de vil lage multimediale 

historiefortellinger om den menneskelige tilstand som skal snakke til hjertet. 

Visualdays snakker på sine sider om å gjøre budskapet levende. De multimediale 

historiefortellingene dreie seg om gode historier som har til hensikt å treffe tilskueren 

på et følelsesmessig og emosjonelt plan. Dermed kan det skapes en bevissthet og et 

engasjement rundt historienes overordnede tematikk. Vi kan altså også her dra 

paralleller til dokumentaren, som har som formål å vise enkeltpersoners historier som 

i tillegg er en indikator på en større samfunnsmessig prosess, hendelse eller tilstand.  
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4.1.5 Oppsummering 

Etter gjennomgangen av de ulike aspektene kan man se at de multimediale 

historiefortellingene ikke har likheter og fellestrekk innenfor hvert aspekt. Noen 

historier vil alltid likne mer på hverandre i noen aspekter, mens de i andre vil de være 

helt forskjellige. Overført til en sjangermessig betydning er dette et av Wittgensteins 

poeng, nemlig at alle tekster i en sjanger ikke vil være like hverandre på alle nivåer, 

men at de vil ha fellestrekk og familielikheter på visse områder. Dette gjelder også for 

de multimediale historiefortellingene. De er svært forskjellige, men samtidig er det 

noe som gjør at alle likner litt på hverandre likevel, fordi de har likheter som krysser 

og overlapper med hverandre i de ulike aspektene.  

Samtidig er det visse karakteristiske fellestrekk som bør nevnes. Som nevnt tidligere 

har sjangre i opplevelsesdiskursen et hovedmål om at leserne gjennom tekstene skal 

få oppleve et møte med interessante personer, miljøer, hendelser eller aktiviteter. 

Sjangre som reportasjer, featureartikler, portrettintervjuer og liknende er dominerende 

innenfor denne diskursen. Fokuset i denne sjangeren ligger på skildring, dialog og 

fortelling, selv om subjektive fortellinger er det som representerer sjangeren er det 

viktig å presisere at faktainnhold også er et krav. Dermed ser vi at de multimediale 

historiefortellingene kan plasseres som en sjanger innenfor denne diskursen da den 

har et ønske om at leserne skal få oppleve et tema, miljø eller hendelse på nært hold 

som likevel handler om ekte historier og ekte hendelser.  

Oppsummert vil jeg på bakgrunn av fellestrekk på både det semantiske, 

utrykksmessige, syntaktiske og det pragmatiske aspektet trekke slutninger om at den 

multimediale historiefortellingen kan sies å være en egen sjanger innenfor 

dokumentarsjangeren og reportasjesjangeren som videre kan plasseres i 

opplevelsesdiskursen. Ettersom de multimediale historiefortellingen kan kjennetegnes 

ved skaperens tilbaketrekning i selve fortellerhandlingen kan de videre plasseres 

innenfor dokumentarens observerende representasjonsform.  

 

4.2 Remediering i møte med multimedial historiefortelling 

Jeg har nå gjennom Larsens fire aspekter sett at de multimediale historiefortellingene 

kan sies å være en undersjanger av dokumentarsjangeren og reportasjesjangeren. 
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Remedieringsteorien er en av de få teoriene som har som hensikt å forklare hvordan 

nye medier og nye sjangre blir til. Jeg vil derfor nå se hvordan remedieringsteorien 

kan si noe om hvordan de multimediale historiefortellingene har blitt til.  

Som nevnt tidligere oppstod de multimediale historiefortellingene på 2000- tallet, den 

første publisert på Mediastorm i 2005, men det har nok også forekommet liknende 

historier tidligere enn det også. Digital Storytelling derimot var noe som kom noen år 

tidligere, fortellerteknikken var som sagt mer ment for at vanlige mennesker kunne 

formidle sin egen historie ved hjelp av digitale teknikker gjennom uttrykksformer som 

foto, musikk og i blant video. Historiene er som sagt korte, og personlige og har 

mange liknende trekk som den multimediale historiefortellingen. Ny teknologi, lettere 

tilgjengelig og mindre kostbart utstyr gjorde som sagt at amatøren nå hadde mulighet 

til å heve seg innenfor foto og film. Dette har skapt et press på yrkesfotografene og 

videofotografene. Det kan virke som at multimedial historiefortelling er de 

profesjonelle medieutøvernes svar på digital storytelling. De multimediale 

historiefortellingenes enkelthistorier har en i utgangspunktet større offentlig verdi enn 

de i digital storytelling. Dette har de gjort gjennom remedieringens doble logikk, både 

ved gjennomsiktighet og hypermedialitet. Med hypermedialitet mener jeg her at de 

multimediale historiefortellingene i større grad har tatt bruk av flere 

uttrykkselementer og at man som tilskuer vil være oppmerksom på dette. Bruken av 

de ulike uttrykkselementene gjør det vanskelig å ikke tillegge mediet en egen verdi og 

dermed vil man bli oppmerksom på selve formidlingsformen og selve medieringen. I 

tillegg presenteres historiene med en liten tekst, eller en tilhørende artikkel, med 

eventuelle lenker til andre liknende temaer, noe som også antyder tekstenes bruk av 

hypermedialitet. Samtidig mener jeg historienes innhold er såpass direkte og 

personlige at man blir dratt med inn i fortellingen og at mediet dermed kan sies å 

forsvinne. Det filmatiske uttrykket gjør at selve medieringen forsvinner og at vi på 

den måten som tilskuere kommer nærmere det som blir fortalt i historien. Som sagt er 

jo hovedformålet til både hypermedia og gjennomsiktighet å bryte gjennom mediets 

grenser og dermed oppnå noe ”ekte”, som vil frambringe en umiddelbar og autentisk 

emosjonell respons. En ny sjanger og en ny formidlingsteknikk vil uansett i hvor stor 

grad remedieringen skjer bygge på et tidligere medium. Det kan altså se ut til at denne 

uttrykksformen spiller på både gjennomsiktighet og hypermedialitet. Det er altså et 
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åpent og fritt spill i ubestemmeligheten mellom disse to, noe som gjør dette til en litt 

ubestemmelig og fasinerende uttrykksform.   

 

I dette kapittelet har jeg tatt i bruk en sjangeranalyse for å belyse hvorvidt de 

multimediale historiefortellinger kan sies å være en egen sjanger. Ved å se på Larsens 

fire aspekter i en sjanger, har jeg sett etter fellestrekk og likheter mellom historiene og 

funnet ut at det finnes visse familielikheter mellom de ulike aspektene og de 

multimediale historiefortellingene i dette utvalget. For å belyse mitt andre 

forskningsspørsmål når det gjelder hvordan de ulike uttrykkselementene fungerer i 

samspill med hverandre har jeg valgt å tilnærme meg de multimediale 

historiefortellingene med hjelp av fortellerteori og narrativ analyse. Ettersom 

fortelleranalyse i tillegg vil kunne bidra til en større forståelse av fortellingens rolle i 

en sjanger, ser jeg det som svært hensiktsmessig å kombinere sjangeranalysen med en 

narrativ analyse. 
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5.0 Fortelleanalyse 
 

 

Gérard Genette er en av de fremste franske strukturalistene og har bidratt til en mer 

vitenskapelig og strukturert form til den litterære analysen. En av grunntankene fra 

strukturalismen er at forholdet mellom de enkelte elementene i en tekst er viktigere 

enn relasjonen til virkeligheten utenfor teksten. I denne analysen vil jeg fokusere på 

selve teksten for å se på de ulike uttrykksmåtene og hvordan historien formidles. Med 

hjelp av Genettes begreper vil jeg forsøke å se på hvordan en tekst betyr? med andre 

ord vil jeg se på tekstens oppbygging og hvordan mening dannes ut fra de ulike 

tekstsignalene i mer eller mindre sammenhengende og koherente mønstre.  

Genettes begreper vil primært fremstå som en metode til bruk i en analyse av 

fortellende tekster, selv om metoden også brukes synonymt med fortellerteori 

(Aaslestad 1999:11-13). Petter Aaslestad (1999) har oversatt Genettes begreper til 

norsk, og det er denne boken og hans oversettelser jeg hovedsakelig har tatt 

utgangspunkt i, samt Seymour Chatmans verk Story and discourse (1978). Genettes 

begreper er i utgangspunktet utviklet for litterære tekster, Chatman tok i bruk 

Genettes begreper på film og videre vil jeg forsøke å overføre begrepene tilpasset de 

multimediale historiefortellingene. 

Genette skiller mellom tekstens tre nivåer; historiens nivå, fortellingens nivå og 

narrasjonens nivå. Historien blir definert som summen av alle de hendelsene som blir 

fortalt, fortellingen er den muntlige eller skriftlige framstillingen av denne historien, 

mens narrasjonen er selve fortellerhandlingen. Narrasjon er definert som den 

produserende fortellerhandling og den reelle eller fiktive situasjonen som 

fortellerhandlingen finner sted i. Aaslestad hevder at det spesielt i analyser av 

realistiske tekster kan være hensiktsmessig å tillegge et fjerde nivå; Kontekstnivået. 

Kontekstnivået defineres som det som i en fortellende tekst som er logisk implisitt, 

men ikke direkte uttrykt (Aaslestad 1999:30).  

Genettes hovedpunkter innenfor narratologisk analyse er oversatt til engelsk: order, 

duration, frequency, mood og voice (Genette 1972). På norsk har Aaslestad oversatt 
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disse til rekkefølge, hurtighet, frekvens, fokalisering og Narrasjonens plassering. 

Disse begrepene utforsker tidsrelasjoner i fortellende tekster, ut fra distinksjonen 

mellom fortelling og historie (Aaslestad 1999:32). Jeg vil nå bruke disse begrepene til 

å nærmere studere de multimediale historiefortellingene. Av hensyn til oppgavens 

omfang kan jeg ikke gå inn på alle de multimediale historiefortellingene like grundig. 

Jeg vil likevel se på alle historiene i kortere trekk for å se om det finnes et 

gjennomgående mønster og noen generelle fellestrekk for hvordan 

uttrykkselementene fungerer i samspill med hverandre. 

 

5.1 Rekkefølge 

Rekkefølge (order), dreier seg her om forholdet mellom fortelling og historie, 

nærmere bestemt mot den kronologiske rekkefølgen av begivenhetene i de to nivåene.  

I Intended Consequences blir vi tatt med rett inn i handlingen, eller i det man kaller In 

media res, som betyr midt i tingene (Aaslestad 1999:45). Det første man ser er en 

jente som står med et fotografi i hånden. Samtidig hører man en dyster og trist melodi. 

Kvinnen peker på fotografiet hun har i hånden, det zoomes inn på fotografiet som 

bokstavelig talt viser en haug med skjeletter og beinrester. Hun peker på en 

hodeskalle og sier på engelsk ”det der er moren min”, deretter filmer kameraet på et 

fotografi av moren fra da hun lever, bildet glir tilbake til fotografiet med skjeletter, 

hun peker på et annet skjelett og sier ”det der er broren min”. Slik blir vi dratt inn i 

tragedien på kort tid og får raskt et inntrykk av alvoret i denne fortellingen.  

Derfra glir bildet over i skrift, 100 days, 800 000 slaughtered. Med denne korte 

skriftlige, teksten forstår vi hva temaet i fortellingen er og på kort tid er vi introdusert 

for grusomhetene som har funnet sted. Det skriftlige bildet glir tilbake til et 

videoklipp av jenta, for deretter gli over i en ny skriftlig del hvor det står Rape was 

used as a weapon of war against tutsi women. Deretter er vi tilbake til jenta, som ser 

inn i kameraet og kjemper mot gråten. Så kommer tittelen på historien. I takt med 

musikken presenteres 10 portrettfotografier av afrikanske kvinner, det siste 

portrettfotografiet er et filmet stillbilde, eller det man kaller still moving. Slik 

introduseres fortellingen. 
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Deretter forteller en kvinnelig fortellerstemme om den utløsende faktoren for 

folkemordet i Rwanda. Samtidig med den muntlige fremstillingen av historien vises 

fotografier, illustrasjoner og video om hverandre fra tilstandene i Rwanda 1994. De 

ulike bildene illustrerer det hun forteller og fungerer dermed som illustrerende, 

beskrivende og informativt. Etter å ha kort fortalt om den historiske bakgrunnen, går 

hun over til å fortelle om det som denne historien i utgangspunktet handler om nemlig 

de kvinnelige ofrene, som fysisk fikk lide av borgerkrigen. Fortellingen starter altså i 

nåtid, før den går tilbake i tid for å fortelle om opphavet til handlingene, for deretter å 

fortelle fra nåtid igjen. Dermed er vi over i fortellingens hoveddel som tar for seg de 

ulike kvinnenes historier. Den starter med et videoklipp av en kvinne. Øynene hennes 

er tårefulle og hun sitter å stirrer fremfor seg. Skriften nederst i bildet forteller at 

Olivia rømte fra døden, hun søkte til kirken for å gjemme seg. Bildet glir over i et 

bilde av kun skrift, hvor det videre fortelles at 10000 andre tutsier også kom til den 

samme kirken. Syv dager etterpå kom den militære armeen. Skrift brukes hyppig i 

denne fortellingen og hjelper historien videre, og ved kort å gjenfortelle en hendelse 

med ord kan man gå videre i fortellingen og heller fokuser på det man ønsker å 

vektlegge verbalt og visuelt.  

Videre forteller kvinnene historien i kronologisk rekkefølge. Hovedsakelig forteller 

kvinnene om hva som skjedde med de under borgerkrigen, de forteller altså om det 

som har skjedd. Men noen ganger endrer fortellingens historie til å dreie seg om 

nåtiden. For eksempel sier en av kvinnene, Brigette:  

”I never asked my parents to produce me as a tutsi, but I am suffering now because of 

no other crime than having been born a tutsi. And I am paying a price for the sins 

that I never committed.”  

Mot slutten endrer tidsperspektivet seg til å dreie seg om nåtiden, mange av kvinnene 

som ble voldtatt under borgerkrigen ble gravide. De forteller om sitt forhold til sine 

barn, dette er gjerne fortalt i nåtid. Et eksempel fra det som fortelles i nåtid er fra 

Philomena. Hun er en av kvinnene som har blitt gravid etter en voldtekt. Hun sier:  

” I am a mother, but unwilling to be a mother. Whenever I look at this child, I trigger 

back the memories of rape. Maybe with time I will love this daughter of mine, maybe, 

but for now no”. 
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I denne delen av fortellingen forteller flere av kvinnene om hvordan de har det nå og 

om livet de lever nå. Tidsperspektivet har dermed endret seg fra å fortelle om noe som 

har skjedd til hvordan det er i dag. Fortellingen fortelles dermed i kronologisk 

rekkefølge. Det starter rett inn i nåtid, hvor det fortelles om noe som har skjedd. 

Deretter får vi forklaringen på hvordan borgerkrigen og folkemordet startet, og 

deretter forteller hver av kvinnene sin historie. Alle de visuelle uttrykkselementene av 

kvinnene og deres barn er fra nåtid. Den muntlige framstillingen trenger ikke å 

gjenspeiles visuelt. Det gir et like sterkt visuelt uttrykk å se kvinnene med deres barn 

fra nåtiden, mens de snakker om fortiden. Vi ser fortvilelsen og tomheten i øynene 

deres, hvordan det de har opplevd aldri kommer til å slippe tak i hukommelsen. 

Bildene formidler lidelse og smerte. Det gir menneskenes historie en sårbarhet som 

igjen kan forsterke en eventuell emosjonell respons hos tilskueren. Vi kan med andre 

si at når det gelder fortellingens nivå samsvarer ikke alltid den verbale framstillingen 

med den visuelle. Det visuelle uttrykket gjenspeiler ikke konkret de hendelsene det 

blir fortalt om, likevel komplimenterer de hverandre svært godt. Her kan vi referer til 

Barthes teorier om forankring og avløsning.  

Så snart bilder settes sammen og vises etter hverandre i tid antar vi at det er en eller 

annen form for innholdsmessig sammenheng i forløpet (Larsen og Hausken 

1999:113). Barthes skiller mellom to begreper i lesing av bilder forankring og 

avløsning. Forankring er en relasjon mellom to ulike uttrykkselementer som har visse 

innholdsmessige likheter der det ene uttrykket henviser til det andre. Avløsning 

derimot viser til samspillet mellom to uttrykkselementer og hvordan disse 

komplimenterer eller avløser hverandre, de skifter på å bringe frem den nødvendige 

informasjonen. Her er ikke betydningen samlet, men er spredt på de to elementene og 

samles først på et høyere nivå (ibid.:118). Dette er typisk for de multimediale 

historiefortellingene. I dem er ikke nødvendigvis det visuelle uttrykket det samme 

som det verbale uttrykket, dermed kan vi si at de to ulike uttrykksmåtene avløser 

hverandre, og skifter på å bringe frem nødvendig informasjon. Den muntlige 

fortellingen gjør at bildenes detaljer i større grad blir synlig, og de leder oss til å lese 

informasjonen som blir gitt på en annen måte. Et eksempel på dette er fra ”En uvanlig 

kjærlighet”, der noen av stillbildene er tatt fra Eija-Riittas soverom. Som tilskuer 

hadde man kanskje ikke lagt merke til gjerdet som står ved siden av sengen hennes 

ved første øyekast, hadde det ikke vært for at man visste at hun var objektseksuell og 
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at hun blant annet tiltrekkes av gjerder. Objektene og detaljene i bildene leses på en 

annen måte ved hjelp av det verbale uttrykket. Dermed kan man samtidig si at bildene 

her fungerer som en forankring. De ulike historienes uttrykksmåter kan dermed sies å 

alltid være i relasjon til hverandre enten ved hjelp av forankring eller avløsning, men 

der likevel hovedtyngden vil ligge på avløsning.   

I ”Heroinhovedstaden” starter det rett på at Kjell Gunnar forteller om sitt første 

skudd, det er altså et tilbakeblikk på hans egen historie. Historien starter likevel in 

media res, det gjør også Kampen om tyngdekraften, Størst av alt er kjærligheten og 

En uvanlig kjærlighet. I den multimediale historiefortellingen A darkness visible, tar 

stillbildene med oss inn i fortellingen. Det første vi presenteres for er en rekke 

stillbilder i svart hvitt fra mennesker i Afghanistan med en stemningsfull arabisk 

musikk i bakgrunnen. Selv om vi her ikke blir verbalt introdusert for fortellingen med 

en gang, blir vi dirkete og plutselig dratt inn i historien. Det er altså ingen 

innledninger som presenterer og forbereder oss på det som kommer, vi blir dratt rett 

inn i historiene.  

Genette hevder at de fleste tradisjonelle romaner åpner in media res, og at de videre 

bruker tilbakeblikk eller såkalte analepser for å fylle ut eventuelle hull underveis. 

Dette er i stor grad det samme for de multimediale historiefortellingene jeg har sett på 

i denne oppgaven. De starter alle midt i handlingen, for å så gå tilbake hvor historien 

starter. De multimediale historiefortellingene har alle relativt kort presentasjonstid 

sammenliknet med en roman eller en film. Det er dermed ikke så mye tid til lange 

presentasjoner og bakgrunnsinformasjon før historien starter, noe som kan være en 

forklaring til at de alle starter rett i handlingen. På den andre siden finnes det ofte en 

kort forklarende tekst eller artikkel til fortellingene som ofte gir utfyllende 

informasjon og forklaringer.  

Ettersom de multimediale historiefortellingene har en lydfil og en visuell fil, 

muliggjør det at den ene kan fortelle i nåtid og den andre i fortid eller fremtid. I følge 

Chatman ([1978] 1989:64) er det mulig at det visuelle bildet er i nåtid, mens den 

verbale fremstillingen forteller fra fortiden, men at dette er veldig sjeldent. Dette er 

likevel en svært vanlig fremstilling i de multimediale historiefortellingen, noe som jo 

kan forklares med at det er en journalistisk framstillingsmåte som skal formidle en 
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historie, men hvor det ikke nødvendigvis er like viktig at det visuelle bildet 

dokumenterer hendelsene som blir fortalt.  

 

5.2 Hurtighet 

Hurtigheten (duration) sier noe om rytmen i teksten. Det er altså tidsperspektivet som 

er i fokus. Det er altså snakk om hvor lang tid man bruker på å fortelle detaljer eller 

historier, som for eksempel når man bruker fem sider på å fortelle om tre år fra en 

manns liv. Det som man likevel er spesielt opptatt av og som er det interessante er 

rytmevariasjonene, altså hvordan hurtigheten bremses opp eller økes i forskjellige 

deler i teksten (Aaslestad 1999:55). Rytmen sier noe om hvilke elementer skaperen 

vektlegger og hvilke som er med kun for å lage en sammenheng i historien. Rytmen 

deles normalt sett inn i fire hovedgrupper: scene, pause, referat og ellipse. I tillegg til 

disse har Chatman ([1978] 1989:72) tillagt en ekstra kategori han kaller stretch. 

Denne vil jeg også ta med i denne analysen.  

5.2.1 Ellipse 

Ellipse (ellipsis) dreier seg om det som blir utelatt i en historie. Dette kan være noe 

selvmotsigende, ettersom noe annet ikke er fortalt kan vi heller ikke si at noe er 

hoppet over. Når vi sier at fortellingen hopper over noe i historien menes det at man 

gjenforteller noe svært kort for å få teksten til å henge sammen. Derfor kan man også 

si at ellipse er ytterpunktet til referatet. Seymour Chatman hevder at i henhold til 

filmens verden kan ellipse identifiseres med kutt mellom to forskjellige scener som 

blir koblet sammen, og som da gir inntrykk av at det første kuttet går naturlig over i 

det andre. Det er likevel en forskjell mellom ”kutt” og ellipse. Ellipse referer til en 

narrativ diskontinuitet mellom historie og fortelling mens kuttet derimot, egentlig bare 

er et blankt område (Chatman [1978] 1989:71) 

I Intended Consequences er det mange overganger fra et klipp til et annet. Det gjelder 

både fra stillbilde til stillbilde eller fra et stillfotografi til et videoklipp. Overgangene 

på det visuelle er tydeligere enn de muligens er på det som fortelles verbalt. Den 

muntlige delen forteller ofte historiene i kronologisk rekkefølge. Men tidsbegrepet er 

noe utydelig, derfor er det vanskelig å vite hva som hoppes over. Den tydeligste 

bruken av ellipser er muligens de skriftlige overgangene. Der brukes en skriftlig tekst 
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til å kort gjenfortelle hva som har skjedd over en lengre periode, i tillegg brukes de 

som overganger mellom stillbilder og videoklipp.  

Intended Consequences handler om flere kvinners historier. Fortellingen består 

dermed av flere ulike historier. Overgangene mellom dem formidles ikke med ord, 

men tydeliggjøres ved bruk av stillbilder hvor navnet på personen det omhandler står 

skrevet ved siden av. Stemmene snakker kun i jeg-form, så uten den visuelle 

kommunikasjonen hadde det vært nærmest umulig og fortelle en historie på en slik 

måte. Overgangene fra en historie til en annen formidles altså gjennom stillbildene, 

ikke med ord. Disse overgangene er de vi kan kalle ellipser.  

I flere av de multimediale historiefortellingene tydeliggjøres noen overganger ved at 

bildet går i svart, før den deretter begynner på et nytt segment av historien. De svarte 

overgangene er tydelige ellipser som indikerer en overgang til noe annet.  

5.2.2 Pause 

Som Aaslestad (1999:60) skriver går fortellingens tid i pausen (pause) til det 

uendelige, mens historiens tid går mot null. Med det mener han at fortellingen 

fortsetter så lenge noe blir fortalt, i dette tilfellet visuelt, verbalt eller skriftlig, men at 

historien stopper opp. Tiden blir stående stille til fordel for digresjonen (historiens 

avvik). Gjennom avviket i historien får teksten et større spenningspotensial. Pausen 

kan også ha andre funksjoner (ibid).  

Historien stopper selv om fortellingen fortstetter, ofte i beskrivende avsnitt. Chatman 

mener beskrivelsen som pause i en narrativ film er umulig ettersom fortellingen 

fortsetter så lenge det er bilder på skjermen. Han mener den rene beskrivelsen kun 

skjer i det filmen faktisk ”stopper” som i en såkalt freeze frame- sekvens. Jeg vil her 

trekke paralleller til bruken av stillbilder i de multimediale historiefortellingene. 

Mange stillbilder vises samtidig med at en fortellerstemme forteller historien. Noen 

ganger er det likevel pause i den verbale historien, samtidig som det fremdeles vises 

visuelle bilder. Disse kan sies å være en slags pause, hvor stillbildene beskriver 

personer, tilstander eller omgivelsene som historien omhandler. Samtidig kan vi også 

si at et stillbilde i seg selv er en pause i den visuelle uttrykksformen, fordi det stopper 

opp den visuelle historien i noen sekunder før det går videre til neste bilde. 

Stillbildene er svært beskrivende og man får mer tid til å observere og fange opp 
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detaljer på egen hånd. De visuelle bildene hjelper historien i stor grad med å fortelle 

historien med færre ord, det er mye som kan utelates i den verbale fortellingen på 

grunn av det visuelle uttrykket. Det visuelle uttrykket beskriver, illustrerer og gir 

tilleggsinformasjon til det som blir sagt, men med en mulig større emosjonell effekt 

enn ord.  

 

I Intended Consequences er introduksjonen av kvinnene et eksempel på en pause-

sekvens, der mange portrettfotografier presenteres i takt med bakgrunnsmusikken. 

Her stoppes den verbale fremstillingen opp, mens det visuelle fortsetter. Likevel kan 

man jo i dette tilfellet si at det visuelle uttrykket forteller noe, og at det ikke er en 

direkte pause fra fortellingen fordi det forteller oss noe om hvem vi skal få møte i 

fortellingen. På den andre siden forteller det ikke noe fra hendelsesforløpet. 

Sekvensen gir oss bare informasjon om hvem vi skal få møte og hvordan de ser ut.  

 

I Størst av alt er kjærligheten ser vi bruken av det visuelle uttrykket som pause i form 

av for eksempel stillbildesekvensen hvor Ida og hennes mann Frode er på tur i 

skogen. De går på en sti, er ved et vann spruter litt vann på hverandre og flørter, før vi 

ser en bildesekvens hvor de sitter å spiser vafler. Denne sekvensen har ingenting å si 

for historiens forløp. Den er ikke av stor verdi verbalt eller for at historien som skal 

formidles kommer frem. Likevel gir denne sekvensen oss et innblikk i deres forhold 

og viser oss at de også har et liv utenfor sykehuset. Det er en kontrast til sykehusets 

fire vegger og alt det triste og tunge som er forbundet med sykdommen. Deres 

kjærlighet og beskrivelsen av deres liv beriker det følelsesmessige aspektet av 

fortellingen og gir historien mer liv. Som tilskuer kan vi alle relatere oss til historien i 

en eller annen form og når man da bruker pausene på denne måten vil den 

emosjonelle responsen hos tilskueren bli sterkere. Som en kontrast til det fine livet 

utenfor sykehuset blir vi også presentert for pauseinnslag i form av stillbilder fra 

sykehuset. Ida ligger i sengen, eller sitter i sengen, hun ser utslitt ut og ser svært svak 

og syk ut. Det visuelle uttrykket formidler smerte, fortvilelse og sorg på en måte som 

vanskelig kan uttrykkes verbalt, og de fungerer dermed som et beskrivende 

pauseinnslag.  Som Engebretsen (2006) hevder fungerer visuelle bilder svært godt til 

detaljrike beskrivelser av mennesker og situasjoner, i tillegg til estetisk informasjon 

beskriver de også atmosfærer og viser detaljer som ikke er i fokus i den muntlige 

framstillingen, men som likevel er viktig for historiens helhetlige uttrykk.   
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5.2.3 Scene og referat    

Referatet (summary) er det samme som et sammendrag, og blir ofte brukt i de 

multimediale historiefortellingene. Normalt sett er fortellingene relativt korte, noe 

som ikke gir rom for mange detaljerte og lange verbale beskrivelser av handlingen. 

Ofte er noe som har skjedd tidligere oppsummert i korte skriftlige avsnitt. I Intended 

Consequenses for eksempel er den første tekstpresentasjonen 100 days, 800 000 

slaugthered. Noe kortere enn dette får man ikke fortalt hovedessensen av hva som har 

skjedd, men likevel sier det svært mye. I Heroinhovedstaden brukes også skriftlig 

tekst som referat, ofte er det informasjon om personene historien handler om. Et 

eksempel fra den er Kjell Gunnar (46) har vært avhengig av heroin siden han var 15 

år. Han lever på gata i Oslo og tjener penger ved å tigge. Du har sikkert sett ham på 

Karl Johan med pappkruset foran seg. Ved å gi oss et slikt referat forteller det oss 

likevel noe om personene, og som dermed gir en rikere beskrivelse. Hadde denne 

informasjonen kommet verbalt, måtte den ha kommet fra en fortellerstemme, som 

dermed hadde brutt med den tilsynelatende vanlige fortellerteknikken hvor skaperens 

stemme ikke er tilstede i fortellingen. Et sammendrag kan også fortelles visuelt, men i 

de multimediale historiefortellingene er som oftest de visuelle bildene hentet fra 

nåtiden, og dermed er det vanligst med sammendrag i form av muntlig fremstilling 

eller ved hjelp av skrift.   

Scene (scene) dreier seg om momenter hvor historie og fortelling er av relativt lik 

varighet, slik som dialog eller person- og stedsskildringer. Scener brukes ofte for å 

markere dramatiske høydepunkter, mens referatet har som funksjon å binde sammen 

scenene og skape spenning og forventning. I de multimediale historiefortellingene 

forekommer det sjeldent replikkvekslinger, det er stort sett bare en person som 

forteller historien om gangen. Likevel er det viktig å påpeke fravære av 

replikkveksling i de multimediale historiefortellingene, da det er et karakteristisk 

trekk ved de multimediale historiefortellingene. Det er i noen tilfeller en slags 

replikkveksling som for eksempel Heroinhovedstaden. Når Arild, tidligere 

rusmisbruker, prater med andre narkomane. Vi blir da presentert for et stillbilde av 

mennesker som står i en ring, stillbildet er tatt nedenfra. Samtidig hører vi stemmer 

som snakker. Arild spør om det er noen som trenger røykepapir, vann osv. Svarene vi 

hører er det nærmeste jeg i fortellingene jeg har valgt kommer replikkveksling. På den 

andre siden fungerer denne typen replikkveksling mer som en autentisk og diegetisk 
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tilleggslyd som skal være stemningsskapende, beskrivende og forklarende 

stedsskildring. Det visuelle uttrykket er det som tar for seg scenene ved hensyn til 

person- og stedsskildring, samt den verbale fortellingen gjennom videointervjuene. 

5.2.4 Stretch 

Stretch (stretch) er et begrep utviklet av Seymour Chatman ([1978] 1989:72), som 

ikke er en del av Genettes begreper. Det er likevel et begrep som vil passe til de 

multimediale historiefortellingene, og blir derfor et sentralt begrep i denne analysen. 

Stretch omhandler tiden hvor det tar lenger tid å lese handlingen enn den egentlige 

varigheten av de påståtte handlingene i fortellingen. Slow motion er et 

kjennetegnende begrep for denne kategorien. Det tar altså lengre tid å vise frem 

handlingen, enn det egentlig gjør i virkeligheten.  

”Today slow motion footage often functions to suggest that the action takes place in a 

dream or fantasy; to express a lyrical quality; or to convey enormous power, as in a 

martial-arts film. Slow motion is also increasingly used for emphasis, becoming a 

way of dwelling on moment of spectacle or high drama. The slow-motion scene of 

violence has become a cliché of the modern cinema” (Bordwell & Thompson 2004: 

235 ifølge Røssaak 2010:12)  

Sitatet over henviser til hvordan slow motion typisk brukes i filmer for å vise en 

actionfylt handling, eller for å uttrykke en enorm kraft som for eksempel under 

spesielle kampscener, hvor scenene tillegges en estetisk verdi i det forsinkede 

temporale løpet. Til sammenlikning brukes stillbildene i den multimediale 

historiefortellingen som de levende bildenes slow motion-teknikk. Bildene viser det 

man ikke ville oppdaget i et flyktig bevegelig bilde. Som Hellgren Hansen sa i 

intervjuet jeg gjorde med han: han bruker stillbilder for å vise historiens action- 

høydepunkt.  

I Kampen mot tyngdekraften er det en tydelig bruk av stretching, der stillbildene 

presenteres på en måte som gjør det vanskelig å indikere om det er bruk av stillbilder 

tatt etter hverandre, eller om det er filmopptak prosjektert i et svært sakte tempo som 

ofte ender opp i freeze frame. Her er det fysiske bevegelser og øvelser som blir ekstra 

fascinerende fordi vi nå ser de på en måte som ikke lar seg gjøre i virkeligheten. Nå 

kan vi beskue hver og en muskel i bildene som er i spenn, hvordan ansiktsuttrykkene 

lyser av konsentrasjon og utholdenhet. Det er som at vi ser blodet pumper ut i 
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blodårene, i kombinasjon med diegetisk lyd gjør denne framstillingen at kraften til 

guttene intensiveres ettertrykkelig. Bildene viser altså de ulike øvelsene over lengre 

tid, enn de i virkeligheten vil holde posisjonene. Stillbildene kan altså sies å brukes 

som de levende bildenes bruk av slow motion.  

 

5.3 Frekvens 

Frekvensen (frequency/ fréquence) omhandler forholdet mellom repetisjon av 

hendelser og begivenheter i fortellingen og historien. Med andre ord handler det om 

hvor mange ganger hver hendelse blir fortalt i teksten. Når hvert element i historien 

bare blir fortalt én gang kalles det singulativ frekvensform. Når man forteller en gang 

det som skjer flere ganger kalles det iterativ frekvensform (Aaslestad 1999:72). Den 

iterative brukes ofte for å fortelle om noe som plutselig skjedde den ene gangen. Den 

fungerer dermed som en utdypning av den singulative fortellingen. Genette opererer 

med to mulige frekvensformer til: Anaforisk og repetitiv frekvensform. Den anaforiske 

frekvensformen forteller begivenhetene like mange ganger som den inntreffer. Den 

klarer med andre ord ikke å oppsummere de begivenhetene som har skjedd flere 

ganger, slik som i iterativ frekvensform. Iterativ og anaforisk frekvensform er ikke 

spesielt typisk for de multimediale historiefortellingene. De frekvensformene som er 

av størst betydning vil være singulativ og repetitiv frekvensform. Repetitiv 

frekvensform er når man flere ganger forteller om en hendelse som skjedde en gang. 

Det er svært sjelden at en fortelling kun er en av delene, som oftest pleier det å foregå 

en veksling mellom de ulike frekvensformene (Ibid.:79).  

Det er ikke normalt å repetere selve hendelsene flere ganger i de multimediale 

historiefortellingene, men det forekommer likevel en form for repetering i Intended 

Consequences. Historiens tema er kvinnene, som alle er ofre for voldtekt. Hver enkelt 

kvinne forteller utdrag fra sin historie. Det visuelle uttrykket er svært likt i hver 

fortelling, der hver historie starter med et portrettfotografi med navn. 

Portrettfotografiene er de samme som presenteres i historiens introduksjon, deretter 

vises nærbilder av kvinnene gjerne inntil en vegg eller liknende med få forstyrrende 

elementer i bakgrunnen. Fargebruken er også ganske lik, og de smertefulle uttrykkene 

til de ofte gråtkvalte kvinnene er også noe som går igjen. Dette gjør at det 

tilsynelatende kan virke repetitivt til tross for at hver historie er unik. I dette tilfellet 
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kan nok den repetitive frekvensformen forsterke budskapet om at dette er noe som 

forekommer ofte, og at det må gjøres noe for å sette en stopper, eller eventuelt for å 

åpne øynene til tilskueren. Det kan altså sies å være et retorisk grep for å forsterke 

budskapet.  

Hvis jeg modifiserer det repetitive begrepet kan man se en generell tendens til 

repetisjon i de multimediale historiefortellingene gjennom bruken av de ulike 

stillbildene. I for eksempel En uvanlig kjærlighet, er det flere serier av stillbilder tatt 

på samme tidspunkt bare tatt fra ulike vinkler og fra ulike perspektiver. For eksempel 

når Eija-Riitta beveger seg rundt i huset, eller rundt i hagen. Stillbildene er svært like 

og kan oppleves som repetitive på grunn av det like uttrykket, og fordi bildene ikke 

har noen direkte innvirkning på det som blir fortalt. På den andre siden fungerer de 

ulike stillbildene illustrerende og beskrivende for individet og individets omgivelser i 

enkelthistoriene, repetisjonen lar oss betrakte inntrykkene over lengre tid og dermed 

plukker vi opp informasjon vi normalt sett ikke ville gjort. Dermed kan vi si at selv 

om det visuelle uttrykket ikke har en direkte forbindelse til det som blir fortalt, har det 

en stor innvirkning på hvordan vi opplever historien og dens helhetlige budskap. 

Denne repetisjonen er gjeldene for samtlige av de multimediale historiefortellingene.   

I sin bok Death 24x a second: Stillness and the moving image (2006), snakker Laura 

Mulvey om de nye mulighetene til å analysere film som kom som en følge av 

videokassetten og DVDen, det åpnet nye muligheter for å forsinke det flyktige bildet. 

I forhold til dette skrev hun et avsnitt, som jeg mener i stor grad visualiserer hva 

bruken av de mange bildene som pausesekvenser og repetitive handlinger i de 

multimediale historiefortellingene forsøker å tilføre fortellingen: 

”The process of repetition and return involves stretching out the cinematic image to 

allow space and time for associative thought, reflection of resonance and 

connotation, the identification of visual clues, the interpretation of cinematic form 

and style, and ultimately, personal reverie. Furthermore, by slowing down, freezing 

or repeating images, key moments and meanings become visible that could not have 

been perceived when hidden under the narrative flow and the movement of film.” 

(Mulvey 2006:146-147)  

Selv om Laura Mulvey her refererer til analysemetoden, mener jeg at akkurat dette 

avsnittet reflekterer den repetitive bildebruken som i en informativ og utstrekkende 
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grad gir oss muligheten til å tenke, reflektere og resonere over de visuelle elementene 

som blir presentert for oss i historien. Som Mulvey hevder vil man ved å senke 

tempoet, fryse eller repetere bildene legge merke til elementer som ville blitt gjemt 

under den normale narrative flyten i en film.  

Litt mer oppsummerende kan jeg altså ut fra mitt utvalg se at det forekommer 

repetitive handlinger, men at hendelsesforløpet kun fortelles en gang. Det visuelle 

uttrykket både på levende og stillbilder derimot har en tendens til å være av en 

repetitiv frekvensform. 

 

5.4 Fortellerstemme og fokalisering 

Fortellerstemmen (voice) dreier seg altså om hvem som forteller historien. I litterære 

tekster kan dette være noe vanskeligere å skille mellom. I de multimediale 

historiefortellingene er fortellerstemmen relativt lett å plassere, i tillegg er den også av 

stor betydning for fortellerteknikken. Det er nemlig slik at forfatteren eller skaperen 

som jeg i denne oppgaven kaller det, svært sjeldent er tilstedeværende i historien. 

Fortellerstemmen er nesten alltid den eller de som historien omhandler. Når jeg sier at 

skaperen sjeldent er til stedet mener jeg hovedsakelig i forhold til det verbale 

uttrykket. Når historien fortelles med skriftlige sekvenser, er ofte nærværet av 

skaperens stemme i betydelig større grad nærværende i fortellingen, dermed blir det 

noe ukorrekt å si at skaperen ikke er tilstedet. Likevel fremstår historien som en 

direkte fortelling fra de som historien omhandler.  

I Intended Consequences har kvinnene fortellingen omhandler en fortellerstemme. 

Eller en såkalt voice over. Fortellerstemmene er også kvinner, med afrikanske 

aksenter noe som gjør at det føles nærmere. Distinksjonen mellom kvinnene og 

fortellerstemmen blir minimal, også fordi fortellerstemmen forteller i jeg-form. Det er 

heller ikke den samme stemmen som forteller alle historiene, dette er med på å styrke 

troverdigheten og følelsen av at det er kvinnene selv som snakker. Selv ikke i denne 

historien føles skaperen tilstedet i fortellingen.  

I Kampen om tyngdekraften er det kun de to guttene historien omhandler som forteller 

historien. Skaperen er kun til stedet gjennom det visuelle uttrykket og gjennom noen 

tekstlige elementer som er lagt på stillbildene. Diegetiske lyder som pusting og pesing 
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fra treningen er også guttenes stemmer. I Størst av alt er kjærligheten er det Ida og 

Frode som forteller historien. Her er også noen av de skriftlige elementene hentet fra 

Idas blogg og personlige e post, noe som gjør at selv disse kommer direkte fra henne 

og er ikke omtalt gjennom skaperen.   

Bruken av fortellerstemmen er dermed en av de mest tydelige og gjennomgående 

tendensene i de multimediale historiefortellingene. Det er personene historiene 

omhandler som forteller historien. Dette gjør det emosjonelle aspektet større, vi får et 

nærmere forhold til den som forteller historien, dermed føles den mer intim og 

personlig. Fortellerstemmen skaper altså ikke samme distinksjon som de ofte gjør i 

andre fortellende filmer når stillbilder er involvert. Dette begrunnes med at vi i 

kombinasjon med stillbildene også ser videoklipp av personene samtidig som de 

forteller, og at vi dermed kan se at de har på seg de samme klærne og at ikke noe har 

forandret seg med personene, og at vi dermed befinner oss i fortellersituasjonen. 

Fortellerstemmen representerer dermed ingen avstand, slik den normalt sett ofte kan 

gjøre. Bildene, både stillbilder og film er fra samme tidspunkt og er ikke fortalt i 

etterkant av historiens visuelle uttrykk. I bruken av voice-over er det tre ulike 

henvendelsesformer som normalt sett blir tatt i bruk: den tradisjonelle erfaringen av 

en voice-over som en post produksjon, med andre ord noe som er lagt over filmen i 

etterkant, hvor den som forteller eller kommenterer hendelsene fra et annet sted enn 

det filmen viser. Dette involverer en temporal distanse mellom handlingene og 

fortellerhandlingen (Hausken 2011:96). I tillegg skiller man mellom første-, andre- og 

tredjepersonsfortellinger. Første persons fortellinger blir ofte også kalt autodiegetisk 

forteller. Den autodiegetiske fortelleren blir ofte opplevd som trøstende for et 

empatisk publikum, fordi når fortelleren er i stand til å fortelle historien vet man at 

personen har overlevd. Her oppleves historien i et retroperspektiv. I de multimediale 

historiefortellingene er det altså nesten alltid førstepersonsfortellinger.  

I henhold til Genettes begreper dreier fokalisering seg om hvem som forteller 

historien. Altså fra hvem sitt synspunkt historien fortelles. Som vi ser gjennom 

fortellerstemmen er det altså den personen som det fortelles om, som forteller sin 

historie. Dermed blir fortellingen muntlig presentert gjennom personene selv. Det er 

altså ingen andre fortellerstemmer som presenterer en annens historie. Samtidig må vi 

alltid ha i bakhodet at skaperen selv også kan ha noe å si for framstillingen av 
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historien og skaperens synspunkt vil også være av betydning for hvordan historien 

oppleves og formidles.   

I henhold til Bill Nichols fire representasjonsformer for dokumentar ser vi her at de 

multimediale historiefortellingene kan plasseres i den observerende 

dokumentarfilmens representasjonsform, hvor skaperen av fortellingen har trukket seg 

tilbake. Det finnes ingen autoritære, forklarende kommentatorstemmer, men man 

forsøker som her å gi inntrykk av at historien tilbyr en direkte og uformidlet 

virkelighet. Tilskueren skal selv vurdere det som blir presentert uten at skaperen 

forstyrrer med sine synspunkt. 

 

 5.5 Oppsummering 

Ved hjelp av Genettes begreper har jeg funnet visse likheter og kjennetegn ved de 

multimediale historiefortellingene både når det gjelder formidlingsmåte og på hvilken 

måte de ulike uttrykkselementene brukes. I henhold til rekkefølgen ser vi i disse 

tilfellene at fortellingene ofte begynner in media res, for deretter gå tilbake til 

historiens begynnelse og derfra fortelle historien i kronologisk rekkefølge. Dette blir 

fortalt både verbalt og skriftlig. De visuelle bildene er ikke nødvendigvis tatt i samme 

kronologiske rekkefølge og gjenspeiler ikke nødvendigvis akkurat det som blir sagt. 

Likevel gir de en beskrivelse av personene og omgivelsene som historien dreier seg 

om. De er av stor informativ betydning, noe som kan utelukke mye verbal 

informasjon. Man får dermed svært mye informasjon gjennom visuelle, tekstlige og 

verbale uttrykksmåter fordelt på relativt kort tid. Uten det visuelle uttrykkselementet 

vil historien i seg bli kort og lite utfyllende og informativ. Ettersom det visuelle 

uttrykket ikke alltid samsvarer med det verbale uttrykket kan vi i henhold til Barthes 

si at de ulike uttrykkselementene i de multimediale historiefortellingene avløser og 

komplimenterer hverandre, de skifter på å bringe frem den nødvendige 

informasjonen. Samtidig er det også forankring hvor de to uttrykksmåtene samsvarer 

med hverandre. De ulike historienes uttrykksmåter kan dermed sies å alltid være i 

relasjon til hverandre enten ved hjelp av forankring eller avløsning, men der 

hovedtyngden primært ligger på avløsning.  
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Når det gjelder fortellingens rytme er det ganske mange likheter og felles kjennetegn 

ved de ulike uttrykkselementene multimediale historiefortellingene. Ettersom 

historiene er korte er det mye som er uteblitt av historien, historiene er derfor relativt 

konkrete og må dermed ta i bruk en del ellipser. Svært mange bruker skrift som 

overgang til nye klipp og som et verktøy for å raskt drive historien videre. I tillegg 

fungerer også stillbildene som en slags ellipse, ettersom det visuelle bildet sier noe 

om hvem som snakker, kan vi fort se om vi har hoppet videre til en annen del av 

historien.   

Genettes begrep pause utgjør en stor del av de multimediale historiefortellingene. Her 

spiller spesielt bruken av stillbilder en stor rolle. Samtlige av de multimediale 

historiefortellingene bruker mange sekvenser av pause, hvor flere stillbilder 

presenteres, ofte i samspill med bakgrunnsmusikk som ofte forsterker det visuelle og 

det emosjonelle aspektet i fortellingen. Ofte brukes de som en slags overgang mellom 

ulike verbale historier. Eller med andre ord der den muntlige fortellingen går fra en 

del til en annen.  

Når det gjelder scene og referat er det også noen elementer som er av stor interesse 

for den multimediale historiefortellingens kjennetegn. Skriftlige, korte referat brukes i 

mange av tilfellene der historiene må forkortes og der hvor den verbale fortellermåten 

ville blitt forvirrende og mindre sammenhengende. Scene er et begrep som jeg i 

utgangspunktet hadde tenkt å utelukke fra analysen ettersom det ikke var noe scener i 

henhold til Genettes begrep. Det er nemlig tilnærmet total mangel på replikkveksling. 

Det er stort sett en og en som prater av gangen, uten avbrytelser av andre personer. De 

forteller en historie sammenhengende. Det er ikke spor av en samtale eller interaksjon 

med andre. Dette er et av de sentrale kjennetegnene og noe som gjør at vi som 

tilskuere kommer nærmere personene som historien omhandler. Dette fordi man føler 

at personen snakker direkte til deg.  

I forhold til frekvens er det også her noen kjennetegn som er ganske likt for alle 

fortellingene jeg har sett på. Det spesielle her er den repetitive bruken av visuelle 

bilder. Verbalt er det ingen spesielle repetitive elementer, men på det visuelle 

uttrykksnivået er det tydelig tatt i større bruk. Dette kan ha å gjøre med mangelen på 

visuelle bilder fra historien, det synes likevel ikke være av stor betydning at bildene 

konkret avbilder det historien forteller. Da hadde jo ikke stillbildets og filmens 
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funksjon vært lik den er nå. Slik de brukes nå kan man se på de som utfyllende 

informasjon, som ikke uttrykkes verken verbalt eller skriftlig. Det er dermed mye 

informasjon å hente om personen og personens omgivelser i stillbildene og 

videoklippene. 

Fortellerstemmen er også av spesiell betydning for fortellerteknikken. I de fleste av 

historiene er det personen eller personene som historien omhandler som selv forteller 

historien. Den blir aldri fortalt verbalt i en annen form enn i jeg-form. Dette gjør at 

distansen mellom skaper og subjektet i historien blir svært liten, og at skaperen til dels 

forsvinner i fortellingen. Skaperen kommer kun frem gjennom tekstlige elementer. 

Bruken av fortellerstemme er en av de elementene som skaper den spesielle nærheten 

og intimiteten som ofte kjennetegner de multimediale historiefortellingene.  

Ved hjelp av Genettes begreper har jeg dermed sett på samspillet mellom de ulike 

uttrykkselementene og hvilke funksjoner de har i de multimediale 

historiefortellingene. I forhold til stillbildets funksjon har jeg sett at det brukes både 

som ellipser, de brukes som pausesekvenser som sammen med musikk vil forsterke 

historiens emosjonelle aspekt og som deretter kan påvirke tilskuerens emosjonelle 

respons. I tillegg vil repetitive stillbilder føre til at vi som tilskuere observerer detaljer 

vi ikke ville gjort i et flyktig bilde, de fungerer dermed beskrivende, informative og 

dermed beriker de historien. Det visuelle uttrykket tilfører en dybde i en relativt kort 

historie.   
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6.0 Relasjonen mellom stillbilder og levende 

bilder 
 

 

Gjennom sjangeranalysen og fortelleanalysen har jeg belyst at de multimediale 

historiefortellingene kan sies å være en egen sjanger og da en undersjanger av 

dokumentarsjangeren og reportasjesjangeren. I kapittel fire gikk jeg nærmere inn på 

det syntaktiske aspektet hvor jeg så på organiseringen av de ulike uttrykkselementene, 

hvordan de fungerer sammen og hvilken funksjon de har. Gjennom utføringen av 

analysene har jeg sett en generell tendens til eksperimentering i forbindelse med 

bruken av de statiske og de dynamiske uttrykkselementene. I dette kapittelet vil jeg 

derfor gå nærmere inn på funn fra det uttrykksmessige aspektet.  

Tradisjonelt sett har relasjonen mellom stillbilder og bevegelige bilder omhandlet det 

dialektiske eller uforenelige forholdet mellom film og fotografi. Første gang foto og 

film ble definert sammen var på den anerkjente utstillingen, Film und Foto, i Stuttgart 

i 1929. Selv om de ble presentert i samme lokaler, ble de vist hver for seg. 

Fotografiene hang i et rom, mens filmen ble vist i et annet lukket rom, tilnærmet lik 

en kinosal (Campany 2008). David Campany, forfatter og fotograf hevder at 

forskjellen mellom fotografi og film i stor grad er formet og skapt av samfunnet. 

Eksempelvis har fotografiet ofte blitt sett på som et medium for å fange øyeblikk, 

samle minner, eller bevise fakta. Betyr dette at disse funksjonene er iboende i selve 

mediet, eller er dette muligens roller som er blitt tillagt fotografiet i løpet av tiden det 

har eksistert? På samme måte kan man si at filmen har blitt sett på som et medium for 

bevegelse og for det narrative. Spørsmålet er med andre ord om dette er den tekniske 

definisjonen eller en beskrivelse av mediene slik vi er vant med dem (Ibid.:11). I 

følge Campany har det tekniske og sosiale skapt grunnlaget for hvordan film og 

fotografi har utviklet seg. Det å kunne ”fange øyeblikket” og ”bevise fakta” var 

potensialer for fotografering som formet alt fra kameraproduksjon til brukernes 

forventninger. Selv om fotografiet gjennom tidene også har blitt brukt som narrativ, 

og har kvaliteter og egenskaper som historieformidler, har det ikke hatt samme status 

som narrativ som det film har. Filmteoretikeren Christian Metz mener at den 
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fundamentale forskjellen mellom film og fotografi, til tross for at de deler mange av 

de samme teknologiske mulighetene, er at de har forskjellige relasjoner til tid, 

utforming og objekt. For Metz var fotografiet uløselig tilknyttet fortiden. Film 

derimot utfoldet seg i den samme tiden som filmen ble vist og var dermed nærmere 

nåtid (Campany 2008:69). Vi kan altså si at de mediespesifikke kvalitetene ved de 

ulike mediene både er teknologiske men også sosiale konstruksjoner. I dette kapittelet 

vil jeg forsøke å belyse hvordan digitaliseringen har muliggjort en utforskning på 

tvers av de ulike mediespesifikke kvalitetene og på tvers av de ulike 

uttrykkselementenes tradisjonelle språk. De multimediale historiefortellingene ser ut å 

utfordre normer og konvensjoner for hvordan stillbilder og levende bilder tradisjonelt 

sett er brukt. Jeg vil derfor trekke ut noen eksempler fra de multimediale 

historiefortellingene for å diskutere og reflektere rundt denne observasjonen.  

 

6.1 Mellom det statiske og dynamiske 

Som nevnt flere ganger tidligere er de multimediale historiefortellingene satt sammen 

av stillbilder, levende bilder, illustrasjoner, skrift og lyd, hvor store deler av 

billedsiden består av stillbilder. Digitaliseringen har ført til en teknologi som er like 

godt egnet til dynamiske og statiske uttrykk, noe som muliggjør at flere 

uttrykkselementer kan settes sammen i nye uttrykk. Denne sammensetningen har som 

sagt ført til nye visuelle opplevelser, men på hvilken måte og hvordan? 

Et karakteristisk trekk jeg gjennom analysene og nærlesningene har lagt merke til er 

hvordan de statiske og dynamiske uttrykksformene tidvis forsøker å imitere 

hverandre. Det ser altså ut til at de dynamiske bildet i stor grad forsøker å vise dets 

evne til å være statisk, og at de statiske bildene til tider forsøker å indikere en slags 

bevegelse. Når noe filmes i de multimediale historiefortellingene beveger ikke 

kameraet seg, det virker tidvis som at kameraet er stilt inn for å ta et stillbilde. Den 

samme posisjonen holdes gjennom hele klippet der motivene beveger seg uten at 

kamera følger etter. På liknende måte blir stillbilder tatt der det kanskje ville vært 

vanligere å filme, men istedenfor å filme, presenteres vi for stillbildesekvenser som 

kan indikere en slags bevegelse. For å illustrere dette vil jeg nå presentere noen 

eksempler fra de multimediale historiefortellingene. 
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I Kampen mot tyngdekraften er det første bildet vi presenteres for et stillbilde av en 

turnstang med tilhørende diegetisk lyd av pusting og pesing samt bakgrunnsmusikk. 

Det neste bildet er også tilsynelatende et stillbilde, inntil vi plutselig ser en arm og en 

overkropp som kommer inn i bildet, dermed forstår vi at dette er filmet. Kameraet er 

stilt inn på treningsstangen, det følger ikke armen og personen som kommer inn i 

bildet. Kamera holder seg altså i samme vinkel og har dermed samme utsnitt 

uavhengig av objektets bevegelse. Man ser antydninger til hvilken øvelse personen 

utfører, likevel gir bildeutsnittet et annet visuelt uttrykk enn det man er vant til i et 

tradisjonelt filmatisk uttrykk og dermed gir det en ny visuell opplevelse.  

I Størst av alt er kjærligheten er det filmede sekvenser av Ida som ligger stille i 

sykesengen, hvor det ikke blir sagt noe, og hvor det ikke skjer en handling som er av 

betydning for historieforløpet. På den andre siden brukes det stillbildesekvenser for å 

vise bevegelse og handling, som for eksempel når Ida og mannen Frode er på 

skogstur. Flere stillbilder viser bevegelse i form av serier med stillbilder hvor Ida 

spruter vann, smiler, lager grimaser og liknende. Her formidler stillbildene glede, 

flørting og bevegelse. De gir en opplevelse av liv. 

I Intended Consequences består billedsiden primært av stillbilder, det er i all hovedsak 

tilbakeblikket på det som skjedde i Rwanda som er filmede sekvenser. Disse 

filmklippene består av en tilsynelatende mer tradisjonell tv-reportasje, hvor kameraet 

beveger seg rundt, og filmer fra flere perspektiver og vinkler. Dette kan ha å gjøre 

med at filmklippene sannsynligvis er fra gamle arkiver og ikke er tatt opp av skaperen 

selv. Det visuelle uttrykket er av en annen type når det kommer til kvinnenes historier 

hvor skaperen selv har tatt bildene. Også her er de filmatiske sekvensene av et statisk 

uttrykk, men i denne fortellingen indikerer stillbildene i mindre grad bevegelse. De er 

statiske i sitt uttrykk, men formidler øyne, blikk og dermed personenes indre følelser 

på en sterk måte. 

I En uvanlig kjærlighet kan man si at stillbildesekvensene representerer bevegelse 

gjennom å følge Eija-Riitta rundt i huset og i hagen. Noen sekvenser er nesten satt 

sammen som animasjon, slik at man litt oppstykket faktisk ser bevegelsen av at hun 

går bortover gresset. Rett etterpå er det derimot filmet av at hun kommer nedover en 

bakke. I tillegg er det her filmede sekvenser av statiske objekter, slik som bildet på 

neste side.  
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Selv om bildet gjengitt her ikke vil kunne gi samme opplevelse representerer det 

filmbildets statiske uttrykk. Det kunne blitt tolket som et stillbilde, hadde det ikke 

vært for den lille vibreringen i bildet som bryter illusjonen om et stillbilde, og som 

gjør at man forstår at det er filmet. Visningstiden her er også tilnærmet lik 

visningstiden på de andre stillbildene. Kameraet flytter seg heller ikke her, men 

holder samme vinkel og samme utsnitt inntil det glir over i et nytt bilde. I denne 

fortellingen kan man gjennom flere elementer tydelig se en slags eksperimentering på 

de ulike uttrykkselementenes språk og mediespesifikke kvaliteter.  

Selv videointervjuene bærer et slags preg av å være statisk med tanke på at de ikke 

zoomer inn og ut på objektet. Kameraet står stille og beveger seg ikke, men viser det 

samme utsnittet gjennom hele klippet.  

Jeg har tidligere nevnt at teknologien har åpnet for nye muligheter for 

eksperimentering med de ulike uttrykksformenes språk og egenskaper. Dette kan vi 

også se i form av små overraskelsesmomenter som for eksempel i Intended 

Consequences. I en liten stillbildesekvens i historien sitter en av kvinnene på en seng i 

to stillbilder på rad, utsnittet og posisjonen til kvinnen er nesten den samme, men 

øynene flytter seg. Det ser dermed ut som at kvinnens øyne beveger seg, mens resten 

av bildet er statisk. Som tilskuer våkner man litt fordi man ikke forventer det. 

Bevegelser i et statisk uttrykk er jo i teorien umulig, men bevegelsen gir likevel en 

opplevelse av liv i det statiske uttrykket. I presentasjonen av kvinnene gjennom 
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portrettfotografiene, er det siste bildet et filmet stillbilde, eller et såkalt still moving. 

Kvinnen på bildet er altså filmet som om det skulle vært et stillbilde, med samme 

bakgrunn og format som de andre stillbildene. Ettersom man allerede har sett flere 

portrettfotografier på rad presentert i takt til musikk, vil man naturligvis tro at det siste 

bildet også er et portrettfotografi. Når man plutselig oppdager at kvinnen blunker og 

ser at hun så vidt beveger seg, forstår man at dette er filmet. Når uttrykkselementene 

settes sammen på denne måten skapes det et overraskelsesmoment, som gjør noe med 

opplevelsen av historien. Historiefortellingen slutter også med den samme 

portrettfotografiserien, bare at det her er barna til kvinnene som avbildes. Når denne 

presenteres forventer man at det siste også skal være filmet, noe det også er. Dette sier 

noe om hvordan vi som tilskuere tilpasser oss det vi ser, og hvor sterkt tidligere 

medieerfaringer sitter i oss. Samtidig ser man også hvor godt de to 

uttrykkselementene glir over i hverandre når bare uttrykkene likner på hverandre.  

Det er ikke noe nytt at fotografier og stillbilder har blitt brukt til å indikere en 

bevegelse. Filmatiske uttrykk som tidligere har tatt i bruk fotografier i sin framstilling 

har ofte brukt den såkalte Ken Burns effekten. Denne effekten indikerer bevegelse i et 

statisk bilde, gjennom zooming eller panorering av kameraet (Hôlzl 2010). Effekten 

er svært ofte brukt i stillbildefilm, men har også blitt hyppig brukt i dokumentarfilmer 

hvor stillbilder kompenserer for manglende filmopptak. Det zoomes altså her inn på 

detaljer i bildene eller for å vise hvilke personer det er snakk om i den muntlige 

fremstillingen. I henhold til dokumentaren har ofte bevegelsene vært begrunnet med 

at de da skiller seg mindre ut fra det ellers flyktige filmbildet. Når jeg i denne 

oppgaven antyder at stillbildene indikerer bevegelse er det ikke nødvendigvis 

gjennom denne teknikken, selv om også den til tider forekommer i de multimediale 

historiefortellingene. Stillbildene tas av motiver som beveger seg på en eller annen 

måte, mens det filmes av objekter eller personer som ikke nødvendigvis beveger seg.  

Det jeg synes er spennende er at det brukes stillbilder der man normalt sett kanskje 

ville forventet film, ettersom personene fysisk beveger seg rundt i et område. Og i 

noen tilfeller hvor man tradisjonelt sett kanskje ville valgt å ta et stillbilde har man 

valgt å filme. Dette viser en eksperimentering og en utforsking på tvers av de ulike 

uttrykkselementene og av deres mediespesifikke kvaliteter. Det viser altså at de 

statiske bildene til tider forsøker å fremstille en slags bevegelse i et statisk uttrykk og 

at de dynamiske bildene i større grad forsøker å vise sin evne til å være statisk.  
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I fotografiets tidlige alder tok det litt tid før man tenkte på stillbildet i forhold til 

bevegelse. Den gang tenkte man på fotografiet som en videreføring av maleriets 

stilleben. Når man etter hvert begynte å eksperimentere med fotografiets muligheter 

oppdaget man dets evne til å ikke bare representere et øyeblikk eller en fanget 

bevegelse men at det også kan gi liv og bevegelse. Som i de multimediale 

historiefortellingene har man i løpet av de siste årene sett en tendens til at det 

filmatiske uttrykket er i ferd med å endre seg noe. Slow motion er en teknikk som 

lenge har vært til stedet i filmens verden, det som er det nye er likevel at den er i stor 

utbredelse og at filmmediet ser ut til å ta den og andre teknikker i bruk for å skape en 

temporal forsinkelse. Det er som at det bevegelige bildet har blitt gjenskapt i en 

retning som skal vise dets evne til å ikke bevege seg, eller til å bevege seg i et tempo 

som bare så vidt er synlig (Røssaak 2010:7). Dette kan forklare de multimediale 

historiefortellingenes oppblomstring. I motsetning til tv-reportasjer og video-

reportasjer på nett ser vi denne teknikkens evne til å skape temporal forsinkelse ikke 

gjennom direkte slow motion teknikk, men gjennom stillbildene og det statiske 

uttrykket i de levende bildene. 

Raymond Bellour, en fransk filmteoretiker, mener at stillbilder som dukker opp som 

objekter i en film er brukt for å avansere historien, og at de blir fanget av en 

utfoldende narrativ handling og dermed blir de problematisk for filmens diegesis 

(Green & Lowry 2006:18). I de multimediale historiefortellingene er det stillbildet 

som er det visuelle hovedelementet, og det kan derfor ikke beskyldes for å avbryte 

fortellingen og handlingsforløpet. Det som i tillegg muliggjør denne uproblematiske 

overgangen mellom stillbilder og film er kanskje akkurat det at uttrykkene likner på 

hverandre. Dermed blir distinksjonen mellom dem mindre. Liv Hausken (2009) har 

analysert flere stillbildefilmer og har her sett på hvordan stillbilder kan ligne på et 

filmatisk uttrykk i henhold til det narrative bildet. Hun bruker her begrepet 

arkitektonisk rom. Dette innebærer et rom der gjenstander, skikkelser eller byggverk 

opptrer i flere bilder etter hverandre. Bildene er her redigert i tråd med klassiske 

redigeringsprinsipper slik at overgangen mellom bildene framstår som oversiktlig.  

(ibid: 55-56). I klassisk film bruker man ofte begrepet narrativt rom for det 

arkitektoniske. Det dreier seg altså om hvorvidt det er handlingsmessig sammenheng 

mellom det filmen formidler. Dette innebærer at vi kjenner igjen handlingsmessige 

sentrale karakterer fra bilde til bilde og fra sekvens til sekvens (ibid). Dette er tilfellet 
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for de multimediale historiefortellingene og det som skaper en visuell helhet i 

fortellingen. De samme karakterene og omgivelsene går igjen både i stillbildene og i 

de levende bildene, noe som gjør at skillet mellom de ikke blir så stort. Kanskje kan 

man derfor si at der dokumentarfotografiet tidligere skulle representere en sannhet og 

illustrere den skriftlige tekstens poeng og hendelse, vil stillbildene i en multimedial 

historiefortelling fungere detalj- og informasjonsskapende, som sammen med de 

andre visuelle uttrykksmåtene og den verbale framstillingen skaper et helhetlig 

narrativt bilde. Stillbildene gir oss en beskrivende informasjon og visualiserer 

omgivelsene og personene til det historiene handler om, samtidig som de også 

fungerer som et slags ”bevismaterialet” for det som blir fortalt. Det som er annerledes 

er at det ikke lenger kun er ett bilde, men mange som til sammen forteller en historie 

på nyskapende måte. Et stillbilde vil aldri kunne inneholde all informasjon som er 

tilgjengelig og som blir oppfattet i den naturlige og originale omgivelsen, det kan bare 

tilby et selektert innhold. På den andre siden kan et stillbilde åpenbare visuell 

informasjon som ikke alltid er tilgjengelig for det blotte øye, med for eksempel 

veldige nærbilder tatt med makrolinse, eller fokus på detaljer (Plantinga 1997:50). 

Den diegetiske lyden som av og til er tillagt bildene vil skape et inntrykk av 

tilstedeværelse og en utfoldelse av narrative hendelser. Dermed kan vi si at stillbildet 

som historieforteller i kombinasjon med de andre uttrykkselementene kan 

komplimentere historien med en rekke visuelle detaljer, informasjon og at det åpner 

for en større tolkningsfrihet.  

Eksperimenteringen, utforskingen og det statiske uttrykket i de dynamiske bildene 

kan være et resultat av at skaperne av de multimediale historiefortellingene ofte er 

fotografer. Det er dermed logisk at fotografen vil ta med sine erfaringer og 

kunnskaper som fotograf over i filmens verden, og i større grad bruke et fotografisk 

språk i de levende bildene. Det er ikke slik at de multimediale historiefortellingene i 

utgangspunktet tar i bruk grunnleggende nye uttrykksmåter og at de formidler noe 

som aldri er blitt gjort før. Det aller meste er kjente teknikker innen både fotografi og 

film, det nye er vel heller sammensetningen av dem og at de multimediale 

historiefortellingene blander ulike teknikker. Skaperen henter inspirasjon fra de ulike 

uttrykkselementene språk og egenskaper og dermed formidles historiene på en noe 

utradisjonell måte. Blandingen av uttrykkselementer og ulike fortellerteknikker gjør at 

vi kanskje her kan snakke om en form for konvergens på uttrykksnivå.  
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6.2 Stillbildets status som historieforteller i en multimedial 

historiefortelling.  

Forskjellen mellom film og fotografi vil i all hovedsak alltid handle om at film er 

bevegelige bilder og at fotografiet er et statisk objekt. Men trenger det å bety at ikke 

stillbildet som formidler av en historie er like attraktiv som det levende bildet? 

Filmteoretikeren Andre Bazin uttalte at alt fotografiet kan og gjør, kan filmen gjøre 

bedre (Friday 2006:44). I henhold til de multimediale historiefortellingene vil dette 

utsagnet kunne utfordres. Her gjør stillbildene det filmen normalt sett har gjort, og 

ikke på en nødvendigvis dårligere måte. Et stillbilde har ikke tidligere hatt samme 

mulighet til å formidle en historie på lik linje med en film eller med en skriftlig tekst. 

Det dokumentariske fotografiet har som oftest stått i forhold til forklarende tekst. 

Brian Storm, grunnleggeren av Mediastorm, drev tidligere med dokumentarfotografi. 

Han mente stillbildet ofte manglet konteksten til å kunne fortelle den historien han 

ville skulle bli fortalt. Han ville ikke bare ta et bilde av noen, men ønsket også å gi 

dem en stemme. Det var utgangspunktet for at han begynte å eksperimentere med 

multimediale historiefortellinger. Han mener altså at denne fortellerteknikken og 

sammensetningen av stillbildene i kombinasjon med verbal fremstilling og film, vil 

bidra til å forbedre historiefortelling og dermed tillegger han stillbildet en ny status i 

en digital sammenheng.  

For å se hvilken status stillbildet nå kan sies å ha, vil jeg kort ta for meg noen 

synspunkter fra Roland Barthes som ofte blir nevnt i sammenheng med fotografiet. I 

Det lyse rommet ([1980] 2001), uttrykker Barthes sin skepsis til film i forhold til 

fotografiet. Hans skepsis forklares ved at han ikke klarer å tilføye noe i bildene i en 

film. Denne tilføyelsen er det Barthes kaller punctum. Begrepene studium og punktum 

er Barthes kanskje mest kjente begreper. Begrepene står for det man kan tillegge et 

fotografi. Studium er den allmenne oppfattelsen og generelle opplevelsen av et 

fotografi. Punctum derimot er tilfeldigheten i et bilde som kan treffe deg svært 

personlig, og som vil tillegge fotografiet en personlig egenverdi for deg (Barthes 

[1980] 2001:37-38).  Det at Barthes ikke klarer å tillegge noe i bildene i en film er 

dermed begrunnet med at man i en film ikke er fri til å lukke øynene som man vil, for 

gjør man det vil ikke bildet lenger være det samme når man åpner øynene. Som han 

selv hevder tvinges han inn i en kontinuerlig glupskhet. Dermed rekker han ikke å 
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betrakte bildene og de vil ikke gi han noe ekstra. Hvis vi stopper opp litt her og 

trekker inn de multimediale historiefortellingene kan vi se at den kontinuerlige 

glupskheten som han tillegger filmen her, vil kunne utfordres på grunn av bruken av 

stillbildene i det filmatiske uttrykket. Temporaliteten i det filmatiske uttrykket er 

endret. Selv om tempoet er kontinuerlig og forhåndsstyrt er det likevel ikke et 

gjennomgående dynamisk og flyktig bilde, og dermed har man tid til å beskue 

bildene. Ettersom det er stillbilder kan man stoppe historien og betrakte bildene. 

Personlig er det noen stillbilder i hver av de multimediale historiefortellingene som 

setter seg bedre i minnet, noe som kan ha noe med Barthes punctum å gjøre. Akkurat 

de stillbildene har gjort noe med min opplevelse og inntrykk av fortellingen. 

Opplevelse er et viktig ord når det gjelder de multimediale historiefortellingene. Det 

skaperne er ute etter er å gjøre historiene levende. Som Barthes (ibid.:31) hevder er 

fotografiet i seg selv på ingen måte livaktig, men det kan gi den som ser på det liv. På 

samme måte kan man si at kombinasjonen av stillbilder og video og måten historien 

blir fortalt på, til sammen gjør opplevelsen av historien mer levende og dermed 

engasjerende. Stillbildene har altså vært med på å gi fortellingene en estetisk verdi og 

en annen visuell opplevelse som mulig ikke hadde vært det samme i et flyktig bilde. 

Samtidig har det filmatiske uttrykket bidratt til en mer sammensatt fortelling som 

kanskje kan bidra til en mer autentisk opplevelse enn en eventuell trykket 

fotoreportasje.  

Barthes reflekterer også rundt det han kaller fotografiets rammer, og at objektene i 

fotografiets ramme, i motsetning til filmen ikke vil ha et liv utenfor denne rammen. I 

de multimediale historiefortellingene vil disse rammen møtes i et samlet uttrykk og 

dermed under en samlet ramme. Man ser altså at personene som er fotografert lever 

videre innenfor samme kontekst, gjerne i løpet av samme periode. Ofte er stillbildene 

og filmklippene tatt samtidig, slik at tidsperspektivet ikke skiller stillbildene og de 

levende bildene. Personene ser like ut og har på seg de samme klærne i begge 

uttrykkselementene. Man ser dermed at personene lever videre både innenfor 

fotografiets ramme og gjennom filmens ramme. Dette vil kunne føre til at 

distinksjonen mellom disse uttrykkselementene ikke blir like sterk som tidligere 

teorier har antydet, men at de derimot glir mer inn i hverandre.   

Barthes hevdet at det som er mest filmatisk i film, er når filmen ikke lenger beveger 

seg. Bare gjennom stillhet har vi den nødvendige distansen til å kunne betrakte det 
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filmatiske i film (Campany 2008:135). Denne ideen har vært svært interessant for 

kunstnere og fotografer ettersom stillbilder ofte har kjempet litt i forhold til det 

narrative som historiefortelling. Barthes mente et bilde kunne være filmatisk uten å 

være film og narrativ ble brukt mer som et adjektiv fremfor et verb. Det betydde altså 

at et bilde kunne være et narrativ uten å være del av en narrativ fortelling. For Barthes 

er det altså kun i den sammenliknende distinksjonen med det dynamiske bildet at 

fotografiet kan finne sin identitet. Kanskje er det derfor lettere å tydeliggjøre 

stillbildets funksjon i en slik fortelling, fordi det står i samme uttrykk som filmen, og 

vi tydeligere kan se dets kvaliteter og funksjon (Green & Lowry 2006).  

6.2.1 Reverserte teknikker 
Som jeg har forsøkt å belyse ovenfor finnes det flere tradisjonelle normer og 

konvensjoner som de multimediale historiefortellingene tidvis forsøker å utfordre. I 

tillegg til disse kan det se ut til at de reverserer tradisjonelle teknikker fra for 

eksempel dokumentaren. I noen av de multimediale historiefortellingene brukes det 

gamle filmklipp for å illustrere og vise noe som har skjedd i fortiden, eller som var 

forutsetningen og bakgrunnen for historien. For eksempel i A Darkness Visible brukes 

gamle videoklipp for å vise hvordan Afghanistan en gang var. Her ser man filmklipp 

fra vakre landskap, fra mennesker som dyrker og pleier jorden, flotte fargerike 

markeder, det spilles musikk, det var motevisninger, Afghanistan var et spennende 

sted for turister. Alt står i motsetning til hvordan Afghanistan skulle utvikle seg. 

Filmklippene som viser dette er litt gule i fargene, noe som er karakteristisk for å 

representere gamle filmklipp. Her brukes altså gamle filmklipp fra tiden hvor 

skaperen selv ikke har vært tilstedet. Fra det tidspunktet han startet sine reiser til 

Afghanistan bruker han fotografier som primær formidlingsform, og der han har 

filmet er det et mer statisk utrykk. Det er noe uttypisk over dette, i forhold til hvordan 

dokumentarsjangeren tradisjonelt har fungert. I dokumentarfilmer har fotografier 

vanligvis blitt brukt i mangelen på filmopptak, her har det motsatte plutselig skjedd. 

Det er altså stillbildene som representerer nåtiden, mens mange av filmklippene 

representerer fortiden. For filmteoretikeren Christian Metz var som sagt fotografiet 

uløselig tilknyttet fortiden, mens filmen tilhørte nåtiden fordi den utfolder seg i den 

tiden filmen blir vist. De multimediale historiefortellingene utfordrer denne 

oppfattelsen ved at begge uttrykksmulighetene nå er samlet i et filmatisk uttrykk, og 

hvor den muntlige framstillingen ofte forteller om noe som har skjedd, mens det 
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visuelle uttrykket vier bilder fra nåtiden. De gjenspeiler ikke nødvendigvis selve 

fortellingen, og dermed oppfattes ikke det visuelle uttrykket å være noe som har 

skjedd, men heller om hvordan noe er nå. Der stillbildene i motsetning skal brukes for 

å vise noe som har skjedd, brukes av og til svart-hvitt bilder. Slik som i En uvanlig 

kjærlighet, der bildene fra bryllupsdagen vises i svart-hvitt. Svart-hvitt bilder er ofte 

forbundet med fortiden, og som dokumentarisk framstilling for noe som har skjedd i 

virkeligheten (Bate 2009). Det ser altså ut til at de multimediale historiefortellingene 

drar med seg de tradisjonelle teknikkene som fungerer godt, men at de også prøver å 

utfordre generelle oppfattelser om hvordan de ulike uttrykkene brukes i forhold til 

funksjon og tidsutfoldelse.  

 De ulike representasjonsformene representerer verden på ulike måter. Tradisjonelt 

sett kan man si at skrift refererer til en virkelig eller fiktiv verden, mens videoen 

ønsker å vise det. Man kan altså si at skrift er et diegetisk (narrativt) medium, mens 

video er et etterlignende (imiterende) medium. Der hvor tekst blant annet krever 

fortolkning er videoklippet et direkte klipp fra virkeligheten. Vi kan også si at video 

er et mer usynlig medium i den forstand at tilskuerens oppmerksomhet i større grad er 

trukket mot det som medieres og ikke til mediet i seg selv. Dette vil si at video eller 

levende bilder har en mulighet til å fremme en autentisk emosjonell respons eller 

reaksjon (Engebretsen 2006). Noe av det som faktisk gjorde at jeg ønsket utforske de 

multimediale historiefortellingene var jo fordi jeg selv ble veldig følelsesmessig 

engasjert historiene, mer enn jeg kan huske at jeg har blitt tidligere. Engebretsen 

(2006) hevder at tilskueren av en video blir mer emosjonelt berørt på en annerledes og 

mer direkte måte enn ved for eksempel en skrevet tekst, der man først må lese og 

fortolke før man etablerer en emosjonell reaksjon. Spesielt er denne følelsen knyttet 

til identifisering og sympati eller antipati til de menneskene eller miljøet som blir 

representert. Videre hevder han at dette er grunnet videoens mulighet til å 

kommunisere øyet og fjeset, noe som er et viktig element i den menneskelige 

kommunikasjonen (Ibid). Som sagt kan altså videomediet vise detaljer ved en 

hendelse en omgivelse eller en person på en måte som kan være vanskelig å formidle 

gjennom tekst. Estetisk informasjon som stemninger, på grunn av lyd, 

fargevariasjoner og kroppsbevegelser lar seg vanskelig transmediere. Dermed egner 

mediet seg spesielt bra til retoriske oppgaver som krever sannhetsdokumentasjon, 

emosjonell respons og sansemessig fasinasjon (Engebretsen 2005:23). Engebretsen 
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refererer her til video. Likevel er det vel så hensiktsmessig å trekke paralleller over til 

stillbildene. Stillbildene kan i større grad vise øyne og ansikt, da de fryses og dermed 

åpner opp for nærmere betraktning og refleksjon enn hva man rekker i levende bilder. 

Muligens vil det i kombinasjonen av stillbilder, levende bilder, musikk og verbal 

fortelling åpne for en større emosjonell respons. Videoen som medium inneholder et 

svært innviklet men mangfoldig semantisk innhold. Det er også lettere som leser og 

bli fanget av innholdet i en visuell framstilling enn ved tekst. Det er jo klart at tekst og 

bilder er to svært ulike medium og at de fanger sine lesere på forskjellige måter. 

Ettersom et skriftlig innhold alltid er avhengig av sin forfatters evne til å formulere 

setninger og stemninger, vil en historie kunne fremstå svært forskjellig om den skulle 

blitt skrevet av flere ulike personer. En video derimot viser hva som faktisk skjer, og 

vil oftere oppfattes som et mer ”ekte” og virkelig medium. Derfor stiller ofte film 

sterkt som bevismateriale (Engebretsen 2006). Når stillbildet og videoklippene settes 

sammen i et kontinuerlig forløp, kan også stillbildene levere det samme som de 

levende bildene på grunn av det helhetlige uttrykkets semiotiske rikdom og 

dynamiske forløp. Kanskje er dette sammen med engasjement og det emosjonelle 

aspektet grunnen til at denne fortellerteknikken ofte brukes for å rette en 

oppmerksomhet mot et spesielt tema og for å skape et engasjement blant tilskuerne. 

Som vi har sett gjennom analysene kan altså stillbildene kombinert med de andre 

uttrykkselementene tilføre historiene en dybde. Ettersom historiene ofte er korte på 

grunn av tilpasning til en lesersituasjon på nett, kan stillbildene tillegge historien 

visuelle elementer som beriker historien. Dermed kan også den emosjonelle 

opplevelsen av historien bli forsterket. Skaperne og mottakerne har sett verdien av å 

bruke stillbilder i historier som disse og på bakgrunn av dette kan man altså si at 

stillbildets status som historieformidler har blitt hevet i en digital sammenheng.  
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6.3 Konvensjonsbrudd? 

 

”At the point where the cinematographic image directly confronts the photo, it also 

becomes radically distinct from it….” (Deleuze 1989). 

I de multimediale historiefortellingene kan vi si at fotografi og film konfronterer 

hverandre. Samtidig som vi svært tydelig ser forskjellene på de to uttrykkselementene 

og dermed forsterker distinksjonen mellom dem, kan vi også si at skillene mellom de 

to uttrykksmåtene delvis viskes ut når de møtes i et slikt uttrykk. Stillbildet er en 

statisk representasjonsform og filmen en dynamisk representasjonsform. Denne 

forskjellen vil aldri forsvinne, selv om det kan se ut til at de to uttrykksmåtene i denne 

sammenheng forsøker å likne på hverandre og dermed gli mer ubemerket over i 

hverandre.  

Som sagt er en side av det nye ved de multimediale historiefortellingene selve 

samhandlingen mellom dynamiske og statiske medier. De statiske blir i mye større 

grad tatt i bruk og på nye måter. Samtidig har de dynamiske mediene fått et mer 

statisk uttrykk. Eksperimenteringen har altså ført til en formidlingsform med et nytt 

uttrykk og et nytt språk. I et intervju i tidsskriftet Journalisten (Sandåker 2011), sier 

Terje Bringedal, fotograf i VG og leder i pressefotografenes klubb dette: 

”Vi må bort fra forvrengte vidvinkelopptak på video, være mer opptatt av motivene 

og hva de kan fortelle. Vi må gi bildestoffet stoppeffekt, det må være lettere å 

oppfatte. Derfor må vi kunne bruke forskjellige bildespråk i en historie på 12 bilder. 

Vi må lære oss filmspråk anvendt på stillbilder.”  

Dette sitatet indikerer hva jeg har forsøkt å belyse i denne oppgaven nemlig at det har 

skjedd en forandring i billedspråket når det gjelder film og fotografi. Det er en 

nytenkning, som har resultert i nye visuelle opplevelser som blant annet den 

multimediale historiefortellingen. Det er ikke helt korrekt å indikere at stillbildene 

representerer dynamisk representasjon og motsatt, men heller at man har sett nye 

muligheter ved hver av uttrykkselementene, som hver henter det beste fra sin verden.  

Det nye uttrykket gjør at skillet mellom fotografi- og filmspråket blir noe utvisket i 

forhold til hva det tradisjonelt har vært.   
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Kanskje må vi prøve å bevege oss bort fra det faktum at stillbildene og videoklippene 

er forskjellige av den grunn at det ene representerer bevegelse og det andre ikke gjør 

det. De multimediale historiefortellingene kan sammenliknes med de fleste former for 

fotografisk og filmatisk fremstilling fordi de medieerfaringene vi som tilskuere sitter 

inne med er så sterke at vi ikke klarer å rive oss fullstendig løs fra de. Liv Hausken 

som tidligere har studert stillbildefilmen, stiller seg noe kritisk til distinksjonen 

mellom statiske og dynamiske medier som ofte tilknyttes film og fotografi. Hausken 

foreslår en utvidet definisjon av begrepet slide motion film eller stillbildefilm der 

begrepet burde favne alle typer fotografiske filmer, fiksjon som fakta, narrative, 

deskriptive, poetiske eller argumenterende, som visuelt fremstår som en komposisjon 

av stillbilder, og da alle typer stillbilder. Hun foreslår at slide motion film bør 

konseptualiseres som en filmatisk uttrykksform, og da som et statisk uttrykk innen 

feltet for bevegelige bilder (Hausken 2011:91). Med utgangspunkt i Hauskens 

refleksjoner vil også de multimediale historiefortellingene kunne konseptualiseres 

som et filmatisk uttrykk, men da også som en kombinasjon av statiske og dynamiske 

uttrykk innenfor feltet bevegelige bilder.  

Gjennom analysene og mine observasjoner vil jeg argumentere for at det har skjedd et 

konvensjonsbrudd i måten stillbilder og levende bilder blir brukt i de multimediale 

historiefortellingene. De multimediale historiefortellingene har et dokumentarisk 

uttrykk, men likevel vil jeg ikke påstå at stillbildene blir brukt som bevis på noe. Det 

visuelle uttrykket skal ikke nødvendigvis bevise og gjenspeile de hendelsene som det 

fortelles om, men er heller ment som en supplerende detaljrik informasjon, som kun 

blir gitt visuelt og ikke verbalt. I aviser og nyhetssaker blir ofte bildene brukt som et 

sannhetsbevis. Selv om det ikke nødvendigvis gjør det i de multimediale 

historiefortellingene kan de fortsatt sies å være dokumentarer, som representerer 

enkelttilfeller fra en større allmenn og generell samfunnsmessig og sosial hendelse 

eller tilstand. På den andre siden er det av betydning hvilken type historie den 

multimediale historiefortellingen representerer, og på hvilken måte behovet for 

dokumentasjon er tilstedet. Som for eksempel i Intended Consequences er det et større 

filmmateriale som gjenspeiler og altså viser de handlingene som skjedde i Rwanda i 

1994. Filmklippene er muligens viktig som bevis for at det har skjedd, fordi saken i 

seg selv er så oppsiktsvekkende. I En uvanlig kjærlighet som viser Eija- Riittas 

kjærlighet til Berlinmuren, er ikke behovet for dokumentasjon i like viktig, men selv 
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her presenteres vi for gamle fotografier fra dagen de giftet seg. Saken er jo noe 

spesiell og noen ville kanskje ikke trodd det var sant. Derfor er bildet fra inngåelsen 

av ekteskapet et slags bevis, selv om resten av det visuelle uttrykket kun er 

beskrivende og stemningsskapende. I Størst av alt er kjærligheten brukes det visuelle 

uttrykket for å formidle Idas sorg, smerte og kjærlighet i forhold til hennes mann. 

Bildene er samtidig et bevis på hennes kamp mot kreften, men oppleves mer som en 

styrke for historiens emosjonelle side, i kombinasjon med det verbale uttrykket gir det 

visuelle uttrykket historien mer liv og et større følelsesmessig og emosjonelt 

engasjement hos leseren.  

Alle historiene har stillbilder som hovedformidlingsform, og det i seg selv er et 

konvensjonsbrudd for det filmatiske uttrykket. Man kan si at stillbildets status som 

historieforteller har blitt hevet til et nytt nivå i en digital sammenheng. Man ser i 

større grad stillbildenes evne til å fungere beskrivende, detaljrikt, informerende og 

emosjonelt i kombinasjon med en verbal historiefortelling, mulig på en annen måte 

enn de levende bildene ville gjort. Skulle disse historiene vært fortalt ved hjelp av kun 

levende bilder, ville det kanskje ikke vært like god dynamikk og samsvar mellom det 

som fortelles og det som presenteres visuelt. Ettersom historiene er såpass korte ville 

mye bruk av levende bilder kunne bli forvirrende og ikke like hensiktsmessig for 

historiens helhet. Stillbildene krever ikke like mye konsentrasjon i forhold til et 

bevegelig bilde, noe som roer ned blikket samtidig som vi er lutter øret for historien 

som blir fortalt. Det er altså lettere å ta inn informasjon både verbalt og visuelt og 

dermed blir budskapet og historien rikere på detaljinformasjon og beskrivelser og den 

kan dermed oppleves som mer levende.  

Samtidig tror jeg kombinasjonen av film og foto i denne fortellerteknikken også er av 

vesentlig betydning for å skape den levende og ekte historien. Det er en generell lov i 

psykologien som tilsier at all bevegelse alltid blir oppfattet som ekte. Bevegelsen gir 

oss altså en følelse av at dette er virkelig (Hansen 2011:50). De multimediale 

historiefortellingene er alle ekte historier basert på virkelige hendelser. Videoklippene 

kan være med på å gi oss denne følelsen av ektehet, samtidig vil stillbildene også gi 

oss en opplevelse av bevegelse fordi de blir tillagt bevegelse gjennom et kontinuerlig 

billedforløp. De kan også oppleves ekte i forhold til at de videoklippene tidvis også 

representerer det samme som stillbildene. Inntrykket at av at dette er ekte og at dette 

har skjedd kan dermed forsterkes. Det visuelle uttrykket oppfattes kanskje derfor som 
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mer nøytralt og objektivt beskrivende. Noe som kan være en motsats til den tidvis 

subjektive og personlige muntlige framstillingen.  

Som sagt kan man se en tendens til at de levende bildene i større grad forsøker å 

gjengi et statisk uttrykk, og at det statiske uttrykket forsøker å representere et 

dynamisk uttrykk. I forhold til et mulig konvensjonsbrudd er det denne tendensen som 

er av størst betydning og som er noe av det mest spennende med fortellerteknikken. 
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7.0 Oppsummering og konklusjon 
 

 

I denne oppgaven har jeg gjort et nærmere studie av objektet multimediale 

historiefortellinger. Ettersom det ikke finnes et etablert begrep eller en faglig term på 

objektet ønsket jeg å undersøke om det finnes felles kjennetegn, normer og 

konvensjoner for disse tekstene for dermed å kunne si noe om hvorvidt dette er en 

egen sjanger. Ettersom denne formidlingsformen fasinerte meg på en helt ny måte, 

har jeg forsøkt å finne ut av hva det er som er spesielt ved denne typen 

formidlingsform. Jeg har derfor belyst samspillet mellom de ulike 

uttrykkselementene, og sett på hvilke funksjoner de har i historiefortellingen. Til å 

begynne med var det spesielt stillbildet som fasinerte meg ved formidlingsformen og 

derfor har mye av fokuset på objektet ligget i forhold til stillbildets status og funksjon 

i en slik fortelling. Gjennom mine analyser ble jeg også oppmerksom på andre 

momenter ved formidlingsteknikken, og derfor ble spørsmålet om den utfordret noen 

etablerte normer og konvensjoner for hvordan stillbildet og film vanligvis har blitt 

brukt, relevant. Mine forskningsspørsmål i denne oppgaven var altså: 

1. Er multimediale historiefortellinger en ny sjanger? 

2. Hvordan fungerer de ulike uttrykksmåtene sammen og hvilken funksjon har 

stillbildet i en slik fortelling? 

3. Utfordrer den multimediale historiefortellingen noen etablerte normer og 

konvensjoner for hvordan stillbilder og levende bilder tradisjonelt er blitt brukt? 

For å kunne besvare mine spørsmål har jeg gjennomført en sjangeranalyse med 

utgangspunkt i Larsens fire aspekter for en sjanger. For å belyse hvordan de ulike 

uttrykkselementene fungerer i samspill med hverandre, og hvilken funksjon stillbildet 

har i en slik historiefortelling har jeg gjennomført en fortelleanalyse basert på Gerard 

Genettes begreper. Begge analysene har vært hensiktsmessig å utføre ettersom 

fortelleteori og narrativ analyse også kan gi en større forståelse av fortellingens rolle i 

ulike sjangre. Min siste problemstilling har jeg forsøkt å belyse gjennom å diskutere 

funn og observasjoner fra de to analysene opp mot teori. Før jeg kan konkludere ser 
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jeg det som hensiktsmessig først å presentere funnene punktvis ut fra de analysene jeg 

har utført i oppgaven.   

 

7.1 Funn fra sjangeranalysen 

Peter Larsens fire aspekter for en sjanger er det semantiske, det uttrykksmessige, det 

syntaktiske og det pragmatiske aspektet. Alle tekstene i en sjanger vil aldri likne 

hverandre innenfor hvert aspekt. Likhetene og fellestrekkene vil alltid kunne 

overlappe hverandre gjennom de ulike aspektene, noe som også er tilfellet for de 

multimediale historiefortellingene.   

Tematikken i de multimediale historiefortellingene dreier seg om svært mange ulike 

temaer. Hvis man likevel ser dem fra et overordnet perspektiv, ser vi at de har mange 

familielikheter seg imellom. Alle historiene gir oss innsyn i enkelthistorier som 

likevel dreier seg om en større samfunnsmessig helhet. Historiene gir oss et 

bekjentskap med en personlig historie som samtidig er hentet ut fra en større 

sammenheng, som sosiale problemer, hendelser, tilstander og praksiser på et nasjonalt 

eller internasjonalt nivå. 

De multimediale historiefortellingene innebærer alle samme diskurssubstans, som 

altså dreier seg om et samspill mellom stillbilder, video, skrift og lyd. For å få en 

visuell samordning må den innholdsmessige integrasjonen signaliseres gjennom en 

visuell integrasjon (Engebretsen 2005). Visuell helhet oppfattes gjennom visuelle 

enheter som ligger nært hverandre og som likner hverandre med hensyn til form, 

farge, størrelse og et liknende visuelt uttrykk. Dette vises gjennom kamerabruk, farge 

og gjennom blant annet lyd. Lyden er tillagt både som tale, kontentum og musikk. 

Lyden er dermed med på å sette stemningen, og er også med på å gi en sterkere 

opplevelse av historien. Samtidig fungerer den som en brobygger mellom de ulike 

visuelle elementene. De personlige historiene forsterkes ved at det er personen selv 

som forteller historien og ikke skaperen, samt gjennom det visuelle uttrykkets mye 

brukte portrettfotografier og bilder av personen i sine egne, normale omgivelser, og i 

det miljøet som gjenspeiler essensen av det som blir fortalt.  

Tekstene henvender seg til sitt publikum på en direkte, intim og personlig måte. 

Tekstene fokuserer på skildring og fortelling fra enkeltmenneskers liv samtidig som 
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de retter søkelyset mot en samfunnsmessig større hendelse, tilstand eller prosess. 

Tekstene kan dermed tenkes å være et forsøk på å etablere en mer emosjonell respons 

hos tilskueren, som igjen kan bidra til et større fokus og bevissthet på historienes 

bakenforliggende tema. 

Selv om de multimediale historiefortellingene er ganske ulike på hver sin måte, kan 

man se at de også har fellestrekk og familielikheter på tvers av de ulike aspektene.  På 

bakgrunn av funnene vil jeg si at de multimediale historiefortellingene har noen slags 

felles normer og konvensjoner og at de dermed kan sies å være en egen sjanger 

innenfor dokumentarsjangeren, reportasjesjangeren og som videre kan plasseres i 

opplevelsesdiskursen. Når det gjelder remediering kan man si at de multimediale 

historiefortellingene spiller både på gjennomsiktighet og på hypermedialitet. De er 

altså hypermediert ved at de bruker en sammensetning av flere ulike 

uttrykkselementer. Samtidig er de også gjennomsiktig ved at man blir dratt inn i 

historien og dens visuelle uttrykksform på en måte som gjør at man glemmer selve 

mediet. Det er altså et åpent og fritt spill i ubestemmeligheten mellom disse to noe 

som kan være med på å gjøre dette til en spennende og fascinerende uttrykksform. 

 

7.2 Funn fra fortelleranalysen 

Som sagt har jeg altså i fortelleanalysen tatt utgangspunkt i Gerard Genettes begreper 

rekkefølge, hurtighet, frekvens og narrasjonens plassering, samt har jeg latt meg 

inspirere av Seymour Chatmans bruk av begrepene på film. Begrepene utforsker som 

sagt tidsrelasjoner ut fra distinksjonen mellom fortelling og historie. Jeg vil nå 

presentere de mest sentrale funnene fra hver av disse begrepene. 

De multimediale historiefortellingene drar oss som regel med rett inn i handlingen, før 

vi blir tatt med tilbake til startpunktet i fortellingen. Herfra fortelles det i kronologisk 

rekkefølge. Noe som skiller de multimediale historiefortellingene fra normal narrativ 

film er sammenhengen mellom lydfilen og det visuelle bildet. De to ulike filene 

tillater at den ene kan framstille fortellingen i nåtid, mens den andre forteller i fortid. I 

de multimediale historiefortellingene er det vanlig at den verbale fremstillingen 

forteller om noe fra fortiden samtidig med at den visuelle framstillingen er fra 

nåtiden. Det er altså ikke en umiddelbar sammenheng mellom det som blir fortalt og 
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det som blir presentert visuelt annet enn at det er av personen som forteller og dens 

omgivelser. Med dette mener jeg at det visuelle ikke er en direkte visuell gjengivelse 

av hendelsene det fortelles om. De multimediale historiefortellingene har i tillegg til 

en svært personlig fortellemåte og form, en slags journalistisk framstillingsmåte, i 

historiens budskap er det ikke nødvendigvis like viktig at det visuelle uttrykket 

dokumenterer de hendelsene som blir fortalt. Det visuelle bildet er i større grad med 

på å berike opplevelsen av og det emosjonelle aspektet i historien. Det dreier seg 

dermed oftere om en avløsing mellom lydfilen og det visuelle uttrykket hvor de i stor 

grad komplimenterer hverandre. 

Når det gjelder rytme dreier det seg om hvordan hurtigheten bremses opp eller økes i 

forskjellige deler av teksten. Rytmen sier i tillegg noe om hvilke elementer skaperen 

vektlegger og hvilke som er med kun for å lage en sammenheng i historien.  

Ettersom historiene er relativt korte er det opplagt at mange elementer fra handlingene 

er utelatt. Samtidig hoppes det noen ganger mellom forskjellige momenter og 

historier i fortellingen. Disse overgangene kalles ellipser og innenfor de multimediale 

historiefortellingene er disse tydeligst gjennom de skriftlige overgangene, som også 

kan sies å være en slags oppsummering for å lage en sammenheng mellom de ulike 

elementene og for å drive historien videre. Stillbilder brukes også for å indikere et 

nytt avsnitt i historien.  

Stillbildene brukes ofte som en pausesekvens, da i form av bildeserier. Det er altså en 

pause fra den verbale framstillingen samtidig som det visuelle bildet fortsetter. Her 

ser vi at stillbildenes funksjon er å beskrive ulike elementer og detaljer ved personen 

det omhandler eller personens omgivelser. På denne måten får man altså tid til å 

observere og fange opp detaljer man ikke nødvendigvis ville lagt merke til i det 

”flyktige” videobildet. Dermed tillegges stillbildene en verdi som historieforteller ved 

at de beriker historien med informasjon som ikke kan fortelles verbalt på samme 

måte. Vi ser altså at stillbildet fungerer godt til detaljrike beskrivelser av mennesker 

og situasjoner. I tillegg til estetisk informasjon beskriver de også atmosfærer som ikke 

er i fokus i den muntlige framstillingen, men som likevel er viktig for historien 

helhetlige uttrykk og dermed av opplevelsen av historien. Til sammenligning med 

dybdejournalistikkens lange, utdypende tekster, ser vi her at stillbildet kan bidra med 
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så mye informasjon og detaljer på kort tid, dermed tillegger det historien en dybde, 

som gjør den til en god visuell opplevelse.  

Dette aspektet kan ses gjennom pausesekvensene, men også i form av en repetitiv 

billedbruk. Selv om det ikke er akkurat de samme bildene som blir gjengitt visuelt, 

repeteres ofte bilder som likner på hverandre og som ofte er av det samme motivet, 

bare gjengitt fra forskjellige vinkler, utsnitt og perspektiver. Denne gjentakelsen gir 

oss muligheten til å tenke, reflektere og resonnere over de visuelle elementene som 

under den normale narrative flyten i en film ville blitt glemt.  

I tillegg til disse tidsperspektivene er også fortellerstemmen viktig for hvordan vi 

oppfatter en fortelling. Bruken av fortellerstemme er også et karakteristisk trekk ved 

formidlingsformen, det er personene historiene omhandler som selv forteller historien. 

Dette gjør at vi kommer nærmere personen og dermed føles historien mer intim og 

personlig. Fortellerstemmen her skaper ikke den samme distinksjonen den har en 

tendens til å gjøre i andre filmatiske uttrykk hvor stillbilder er involvert. Dermed 

representerer ikke fortellerstemmen en avstand, snarere tvert i mot, fortellingen 

oppleves mer direkte og som om den skulle blitt fortalt direkte til deg i nåtid. 

 

7.3 Relasjonen mellom det statiske og dynamiske uttrykket 

Det er ingen tvil om at digitaliseringen har ført til svært mange muligheter og 

kombinasjoner for hvordan man kan uttrykke seg. Den førte også til at allmennheten 

hadde mulighet til å produsere, redigere og distribuere egne prosjekter, bilder og 

videoer på en langt mer kostnadsfri måte enn tidligere. Alle hadde plutselig råd til 

kamerautstyr, redigeringsprogrammer og de visuelle bildene omga oss på en langt 

større og mer betydelig måte enn tidligere. Dette har lagt et press på de profesjonelle 

fotografene som har vært nødt til å tenke nytt og skape nye ideer for å kunne beholde 

sin posisjon og forsvare sitt yrke. Fotografiet ble spådd sin død da digitaliseringen 

kom, og de profesjonelle fotografene har vært nødt til å tenke nytt og prøve å snu 

digitaliseringen til sin fordel. Dette er nok en av forklaringene til hvorfor nye 

uttrykksformer, som eksempelvis den multimediale historiefortellingen, har oppstått. 

I de multimediale historiefortellingene jeg har sett på i denne oppgaven består som 

sagt det visuelle uttrykket primært av stillbilder. Tidligere har for eksempel 
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dokumentarfilmen tatt i bruk fotografier der det har vært mangel på filmopptak, eller 

man har prøvd å kompensere for mangelen ved å ta i bruk ulike filmteknikker på 

stillbildet for å få det til å se ut som at det beveger seg. I denne sammenhengen kan 

man si at stillbildet har hatt en lavere status enn film når det kommer til 

historiefortelling. I de multimediale historiefortellingene er det stillbildene som 

hovedsaklig er den primære uttrykksformen, mens de andre elementene kan sies å 

være et slags rammeverk, som gir historien en sammenheng og et helhetlig uttrykk. 

Man har gitt stillbildet en betydelig større verdi når det kommer til historieformidling 

i et filmatisk uttrykk enn det tidligere har vært gjort. Det ser ut til at skaperne av de 

multimediale historiefortellingene forsøker å reversere de tradisjonelle 

bruksområdene og heller utforsker hverandres muligheter og kvaliteter. Nettavisene 

har lenge blitt omtalt som et medium for å formidle enkle og raske nyheter, og at det 

er en mangel på dybdejournalistikk, velformulerte artikler og reportasjer (Engebretsen 

2007). Det er likevel tydelig at flere medieinstitusjoner har fått øynene opp for de 

utallige mulighetene som teknologien nå har tilrettelagt for. De multimediale 

historiefortellingene har en egen evne til å formidle dybde på en ny måte. Ikke ved 

mangfoldige ord, som i en skriftlig artikkel, men ved en sammensetning av 

forskjellige uttrykkselementer hvor hvert element tilfører det beste av sine 

mediespesifikke kvaliteter. Gjennom denne sammensetningen av de ulike 

uttrykksmåtene kan man altså si at det har skjedd en slags konvergens på 

uttrykksnivå.  

I forlengelse av dette har vi også sett at relasjonen mellom de dynamiske og de 

statiske mediene har endret seg. De multimediale historiefortellingene ser ut til å 

utfordre gamle normer og konvensjoner for hvordan stillbilder og levende bilder 

tradisjonelt sett er brukt. Med mulighetene digitaliseringen førte med seg har 

forskjellen mellom statiske og dynamiske uttrykksformer endret seg noe. En tendens 

som ser ut til å være gjennomgående i samtlige av historiene i denne oppgaven er at 

det ser ut til at skaperne vil forminske skillet mellom statiske og dynamiske medier 

ved at de til tider prøver å ligne på hverandre. Det statiske bildet forsøker i større grad 

å imitere en dynamisk bevegelse, mens det dynamiske bildet forsøker å vise dets evne 

til å være statisk. Det har altså skjedd en forandring i billedspråket når det gjelder film 

og fotografi. Det er en nytenkning som dermed resulterer i nye visuelle opplevelser. 

Det er ikke alltid slik at stillbildet forsøker å representere dynamisk representasjon og 
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motsatt, men de kan sies å være i en eksperimentell og utprøvende fase. Som følge av 

dette kan man si at skillet mellom fotografi og foto nesten viskes ut fordi de i større 

grad forsøker og ligne på hverandre, samtidig ser man også at ved å sette de sammen 

på denne måten forsterkes og tydeliggjøres forskjellen på de ulike uttrykksmåtene. I 

likhet med remedieringen kan man også her se en slags dobbel logikk. Med de 

multimediale historiefortellingene kan vi dermed kanskje snakke om et slags 

konvensjonsbrudd med tanke på hvordan foto og film tradisjonelt sett er blitt brukt.  

 

7.4 Konklusjon 

I løpet av de siste to årene har jeg studert, analysert, reflektert over og gjort 

nærlesninger av multimediale historiefortellinger. Jeg har funnet mange bøker og 

informasjon om på hvilken måte historiene kan lages og hva man bør tenke på i en 

slik produksjonsfase med hensyn til utstyr og manus. Det har derimot vært lite 

forskning på selve fenomenet med tanke på form og innhold, og hva 

fortellerteknikken egentlig innebærer. Selv ikke et begrep om uttrykksformen er godt 

etablert. I denne oppgaven har jeg brukt betegnelsen multimediale historiefortellinger, 

uten at det dermed er sagt at det blir den definerte termen, eller at det er det som vil 

brukes om formidlingsformen senere.  

Selve problematikken rundt begrepsbestemmelsen sier også noe om hvor langt denne 

formidlingsformen er kommet i etableringsfasen. Selv om den har eksistert i 

minimum syv år, kan den fortsatt sies å være i en slags startfase. Som vi kan se i 

forhold til Sheperd og Watters (1998) ulike faser i utviklingen av en sjanger, kan man 

trekke slutninger om at de multimediale historiefortellingene befinner seg et sted 

mellom den første og den mellomste fasen. Dette synliggjøres i form av at det ikke 

eksisterer et etablert og faglig uttrykk for formidlingsformen. Samtidig som det er 

mange fellestrekk og mønstre med henhold til tematikk, form og innhold er det er 

ingen nedskrevne regler, konvensjoner og normer for hvordan denne typen 

historiefortelling bør være. På den andre siden er forståelsen av multimedia og 

sammensetningen av ulike uttrykkselementer i større grad et kjent område. Samtidig 

sier ikke diskurssubstansen noe om innholdet av historiefortellingene. Dette kan ha 

sin forklaring i at vi nå er for tett på utviklingen av sjangeren. Kanskje har den rett og 

slett ikke etablert seg som et ferdig produkt og et ferdig uttrykk enda. Kanskje er det 
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også derfor at det foregår en del eksperimentering mellom de ulike 

uttrykkselementenes språk, og at de derfor utfordrer hverandres mediespesifikke 

kvaliteter. Det er alltid lettere å se sammenhenger, fastslå og konkludere på en 

problemstilling om et objekt som ligger tidsmessig distansert fra analysetidspunktet. 

Det er ikke tilfellet i denne oppgaven, og spørsmålet er altså om jeg faktisk er for 

tidlig ute til å kunne konkludere med at dette er en egen sjanger, og hvilke felles 

konvensjoner og normer som gjelder for formidlingsformen. Muligens vil den 

fortsette å utvikle seg, og mulig vil den etablere seg som et større, viktigere og mer 

kjent produkt i for eksempel magasiner og avisformater på nett.  

Egentlig vil tiden vise om dette dreier seg om en egen sjanger eller ikke. Kanskje vil 

den forsvinne, men mye tyder på at dette er en fortellerteknikk og en formidlingsmåte 

vi i fremtiden vil se mye til, men kanskje også på andre områder enn i dag. Selv om 

de multimediale historiefortellingene i dette utvalget kan plasseres innen dokumentar- 

og reportasjesjangeren, eksisterer det også noen få fiktive multimediale 

historiefortellinger. I tillegg finnes det også noen som går mer i retning av 

reklamesjangeren. Samtidig har de også noen familielikheter med historiene i dette 

utvalget, det er dette som er den største utfordringen med å skulle sjangerplassere de 

multimediale historiefortellingene. De fleste jeg har sett på her kan sies å ha til felles 

å skulle fremme en opplevelse knyttet til person, hendelse, tilstand eller prosess. 

Denne normen vil likevel ikke nødvendigvis være tilfelle frem i tid.  

Utgangspunktet og starten for denne oppgaven var hovedsakelig min fasinasjon for 

denne måten å formidle en historie på og et av mine spørsmål var hvorfor jeg ble så 

fasinert? Jeg ønsket å kunne se om mine analyser kunne gi meg svaret på hva det er 

med denne måten å fortelle historier på som er så fengende og hva fortellerteknikken 

innebærer. Gjennom utførelsen av analysene, og gjennom diskusjonen og refleksjonen 

over fenomenet har jeg kommet fram til at det visuelle uttrykket kombinert med den 

muntlige og audiovisuelle framstillingen er grunnen til dette. Det er altså en likhet 

mellom formen, som består av de ulike uttrykkselementene og innholdet, som dreier 

seg om det temaet historiefortellingene handler om. Denne likheten kan vi se gjennom 

det individuelle stillbildets plass i det helhetlige bildet. Her har stillbildet fått en 

sentral plass omgitt av de andre ulike uttrykkselementene som lyd, levende bilder og 

illustrasjoner. I innholdet kan vi si at det individuelle menneske har en sentral plass i 

handlingen, individet er også her omgitt av en større helhetlig omgivelse. Når 
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historiefortellingene fremstilles brukes det individuelle stillbildet som representasjon 

av det individuelle mennesket. Individualiteten representerer med andre ord en likhet 

mellom form og innhold. Denne likheten vil kunne forsterke framstillingen av 

historien og dermed forsterke tilskuerens fortolkning. For når form og innhold 

gjenspeiler hverandre  understreker de samtidig hverandres budskap og dermed 

forsterkes effekten.    

På bakgrunn av analysene som er utført i denne oppgaven, og med hensyn til egen 

bevissthet i forhold til tidsperspektivet, vil jeg konkludere med at de multimediale 

historiefortellingene har en del fellestrekk, konvensjoner og normer som de følger, 

men at den som en konkret sjanger muligens er for vid. I forhold til spørsmålet om 

den utfordrer noen etablerte normer og konvensjoner for hvordan stillbilder og 

levende bilder tradisjonelt er blitt brukt, vil jeg si at det er tendenser til et 

konvensjonsbrudd, og at det foregår en eksperimentering og utprøving på hverandres 

tradisjonelle språk, men også her vil det være hensiktsmessig å ta tiden til hjelp. Tiden 

vil dermed vise hvordan denne sjangeren utvikler seg, hvilken retning den tar og om 

den vil forme seg annerledes og til et mer etablert og velkjent uttrykk.  

 



  95 



  96 

 

Litteraturliste 
 

 

Aaslestad, Petter (1999), Narratologi- en innføring i anvendt fortelleteori, Oslo: LNU 

og Cappelen Akademiske Forlag as. 

Arnesen, Marius (2008, 1. Juni) ”Fortellerteknikk på internett” [Online] Tilgjengelig: 

http://nrkbeta.no/2008/06/01/fortellerteknikk-pa-internett/ [27.11.12]  

Barthes, Roland ([1980] 2001), Det lyse rommet. Tanker om fotografiet, Oslo: Pax 

forlag. 

Berger, Arthur Asa (2012), Seeing is believing: an introduction to visual 

communication, New York: The McGraw-Hill Companies.  

Bolter, Jay David, Grusin, Richard (1999), Remediation- understanding new media, 

Cambridge: The MIT Press. 

Bate, David (2009), Photography, Oxford/ New York: Berg. 

Campany, David (2008), Photography and Cinema, London: Reaktion Books. 

Chatman, Seymour (1978), Story and discourse. Narrative Structure in fiction and 

Film, Ithaca og London: Cornell University Press. 

Clarke, Graham (1997), The Photograph, New York: Oxford University Press. 

Deleuze, Gilles (1989), Cinema 2: The time-image, London: The Athlone Press. 

Ellis, John (2012), Documentary – Witness and Self- revelation, London: Routledge.  

Engebretsen, Martin (2005), Konvergens i tekst- En studie av et tekstformat som 

kombinerer skrift og video, Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. 



  97 

Engebretsen, Martin (2006), ”Making sense with multimedia” [Online Journal], 

volume 2- issue 1, Tilgjengelig: http://www.seminar.net/index.php/volume-2-issue-1-

2006-previousissuesmeny-112/60-making-sense-with-multimedia  [27.11.12]  

Engebretsen, Martin (2007), Digitale diskurser – Nettavisen som kommunikativ 

flerbruksarena, Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Engebretsen, Martin (red) (2010), Skrift/ Bilde/ Lyd- Analyse av sammensatte tekster, 

Kristiansand:Høyskoleforlaget. 

Fagerjord, Anders (2003), Rhetorical Convergence- earlier media influence on web 

media form, Oslo: Unipub AS. 

Fagerjord, Anders (2006), Web-medier, Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på 

nettet, Oslo: Universitetsforlaget.  

Fagerjord, Anders, Hannemyr, Gisle & Liestøl, Gunnar (2009) ”Sammensatte 

tekster”[Online], Tilgjengelig: http://www.sammensattetekster.no/node/44 [27.11.12]  

Friday, Jonathan (2006), ”Stillness becoming: Reflections on Bazin, Barthes and 

Photographic Stillness”, Kap. 3 i Green, David og Lowry, Joanna (red.), Stillness and 

Time: Photography and the moving image, Brighton: Photoforum and Photoworks, (s. 

39-55).  

Genette, Gerard (1972), Narrative discourse, Oxford: Basil Blackwell. 

Green, David, Lowry, Joanna (red) (2006), Stillness and time: Photography and the 

Moving Image, Brighton: Photoforum/ Photoworks.  

Hausken, Liv (2009), Medieestetikk – studier i estetisk medieanalyse, Oslo: 

Scandinavian Academic Press. 

Hausken, Liv (2011), ” The temporalities of the Narrative Slide Motion Film”, kap 5 i 

Røssaak, Eivind (red), Between Stillness and Motion, Amsterdam: Amsterdam 

University Press. (s. 85- 105). 

Hansen, Mark B.N (2011) ”Digital Technics Beyond the ”last machine”: Thinking 

Digital Media with Hollis Frampton”, kap 3 i Røssaak, Eivind (red), Between 

Stillness and Motion, Amsterdam: Amsterdam University Press. 



  98 

Hölzl, Ingrid (2010), ”Moving stills: Images that are no longer immobile”, 

Photographies, 3:1, 99-108 Routledge [Online Journal] Tilgjengelig: 

http://tandfonline.com/loi/rpho20  [27.11.12]  

Lambert, Joe (2009), Digital Storytelling: Capturing Lives, creating community, 

Berkeley: California: Digital Diner Press. 

Larsen, Peter og Hausken, Liv (1999) ”Medievitenskap bind 2: Medier – tekstteori og 

tekstanalyse, Bergen: Fagbokforlaget. 

Larsen, Peter (red.) (2008), Medier- tekstteori og tekstanalyse - andre utgave, Bergen: 

Fagbokforlaget. 

Liestøl, Gunnar og Rasmussen, Terje (2003), Digitale medier, en innføring, 

Oslo:Universitetsforlaget. 

Lundby, Knut (red.) (2008), Digital Storytelling, Mediatized Stories, New York: Peter 

Lang Publishing. 

Manovich, Lev (2001), The Language of New Media, Massachusetts: The MIT press.  

Mulvey, Laura (2006), Death 24 x a Second: Stillness and the moving image, London: 

Reaktion books.  

Nichols, Bill (2010) Introduction to documentary, Bloomington: Indiana University 

Press. 

Plantinga, Carl R. (1997), Rhetoric and representation in nonfiction film, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Rasmussen, Terje (2006), Nettmedier - Journalistikk og medier på internett, Bergen: 

Vigmostad & Bjørke AS. 

Røssaak, Eivind (2010), The Still/Moving Image - Cinema and the arts, Saarbrücken: 

LAP Lambert Academic Publishing. 

Røssaak, Eivind (red) (2011), Between Stillness and Motion, Amsterdam: Amsterdam 

University press.  



  99 

Sandåker, Toralf (2011), “Nye tider andre bilder”, i Journalisten, nr. 5, Oslo: Norsk 

Journalistlag, s. 6-10. 

Shepherd, Michael &Watters, Carolyn (1998), “The evolution of cybergenres”. 

I:Proceedings of the thirty- first Hawaii International Conference on system sciences 

(HICSS-31), s 97-109. Los Alamitos: IEEE Press. Tilgjengelig: 

web.cs.dal.ca/~shepherd/pubs/evolution.pdf [27.11.12]  

Silvia, Tony & Anzur, Terry (2011), Powerperformance Multimedia Storytelling for 

Journalism and Public Relations, Chichester: Wiley-Blackwell. 

Steensen, Steen (2009), Stedets sjanger, Kristiansand: IJ-forlaget. 

Steensen, Steen (2010), Back to the feature, Oslo: Universitet i  Oslo. 

Wells, Liz (red) ([1997] 2001), Photography: A critical Introduction, London: 

Routledge.   

Østbye,Helge, Helland, Knut, Knapskog, Karl og Larsen, Leif Ove, (2007), 

Metodebok for mediefag, Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Nettsider 
A darkness visible: http://mediastorm.com/publication/a-darkness-visible-afghanistan 

En uvanlig kjærlighet: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=587914 

Heroinhovedstaden: http://visualdays.no/videos/heroinhovedstaden/ 

Intended Consequences: http://mediastorm.com/publication/intended-consequences 

Kampen om tyngdekraften: http://visualdays.no/videos/kampen-mot-tyngdekraften/ 

Mediastorm sine hjemmesider: www.mediastorm.com 

Størst av alt er kjærligheten: http://www.vgtv.no/#id=33097 

Visualdays hjemmesider: www.visualdays.no 

VG nettavis: www.vg.no 


