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Utgangspunktet for prosjektet er nye stadier i den
digitale interpenetrasjon som vår kultur gjennom-
lever: Digitalisering av samfunnets tekster og me-
dierte informasjon, innebærer samtidig en tekstuell
og sosialiserende konstruksjon av digital medie-
teknologi, spesielt Internett. Denne intensiverte to-
sidige tendens har nå brakt Internett til sin tredje
fase som sosialt og kulturelt fenomen.

Første fase var karakterisert ved et komplisert,
komandobasert grensesnitt, alfanumerisk informa-
sjon, og sterkt begrenset bruk forbeholdt spesielle
grupper. Andre fase ble muliggjort ved introduksjo-
nen av WWW i 1991 og dets markerte gjennom-
brudd i 1993, som skapte en økt interesse for Inter-
nett blant kommersielle aktører. Gjennom inføring
av grafiske konvensjoner ble grensesnittet kraftig
forbedret, med økt brukervennlighet som følge.
Nye kommunikasjonsformer som IRC og Internett
radio fikk noe utbredelse, men WWW forble en av
flere standarder for Internettfunksjonalitet. Bruken
spredte seg fra akademiske aktører til innovatører
innen utdanningssystemet og næringslivet.

Vi mener å øyne grunntrekk ved det vi kaller
Internetts tredje fase, som vårt prosjekt tar sikte på
å identifisere og forstå. Den tekstuelle og sam-
funnsmessige interpenetrasjonen når nye nivåer:
Enkelt og integrert grensesnitt henimot en total-
omgivelse bestående av ulike medie- og kommuni-
kasjonsformer samt andre applikasjoner som tekst-
behandling, bruk av tredimensjonalitet og multi-
linearitet, sømløse koplinger til lagringsmedier slik
som CD-ROM mv., en eksplosiv penetrasjon til nye
sosiale sfærer og kulturell praksis slik som politisk
påvirkning, kunst, privat bruk i familien, reklame,

mv. I den tredje fase blir det klart at Internett –
hånd i hånd med nye tekstuelle presentasjonsmåter
– manifesterer seg som et førende sett av kom-
munikasjonsmedier innen, og mellom alle viktige
sosiale samfunnsområder. Dette politiserer og so-
sialiserer Internett på ulike måter, alt etter det
samfunnsområde det formidler kommunikasjonen
til. Internett blir i mindre grad betraktet som tekno-
logi, og mer som stadig nye mønstre av kommuni-
kasjon og informasjon.

Selv om heller ikke vi unngår å skrive ’Internett
og samfunn’, er en slik relasjon (dvs. grense) lite
fruktbar. I det følgende vil vi foretrekke å skjelne
mellom former for behandling av dimensjonene tid
og rom, såvel sosialt, som tekstuelt. Sosialt kom-
mer dette frem i Internett-formidlet kommunika-
sjon i ulike samfunnsområder (politikk, kunst, fa-
milien, massemediene) som avgrenser seg fra hver-
andre i temporal logikk og i sin spatiale meta-
forikk. Tekstuelt kommer det til syne narrativt, i
genuint nye former for hypertekstualitet, multi-
linearitet og tredimensjonalitet. Det komparative i
vårt prosjekt (som vi kommer tilbake til) dreier seg
om sammenligninger av Internettets innvirkning på
forskjellige håndteringer av tid og rom i sosiale og
tekstlige kontekster.

Teori- og begrepsutvikling
Prosjektet forankres analytisk i sosiologi og tekst-
teori. Vi anser det som mulig og ønskelig at begge
tilnærmingsmåter rettleder tverrfaglige studier av
Internett som et sett av medieformer. Dette begrun-
ner vi i at Internett som nevnt kan betraktes som
kommunikasjon og tekster i stadig nye mønstre.
Teknikken i snever forstand (IP-protokollen, ka-
bler, tastatur, skjerm, mv.) kan betraktes som gren-
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ser mellom tekst og natur, eller mellom kommuni-
kasjon og ikke-kommunikasjon. Teknikken er den
basale forutsetning som gir tekst og kommunika-
sjon form, og dermed mening. Fra vårt ståsted får
teknikken betydning gjennom de former den bidrar
til, som fremkommer i Internettets tekster og kom-
munikasjon i tid og rom. Når vi benevner Internett
som et medium (eller et sett av medier) tenker vi
nettopp på dette form- eller mønsteraspektet, som
fremkommer av grensen mellom teknikk og mulig
kommunikasjon/tekst.

Våre teoretiske holdepunkter retter seg følgelig
mot aspektene tekst og kommunikasjon. Tekstteori
henviser til teorier om tekstens oppbygning, genre
og narrativitet – overveiende utviklet med littera-
tur- og filmforståelse for øye. Det sosiologiske hol-
depunktet henter sin innsikt særlig fra tesen om at
sosial struktur er middel for, og resultat av praksis
(A. Giddens) og enda mer tesen om samfunnet som
et sett av kodifiserte kommunikasjonssystemer (N.
Luhmann). Prosjektet vårt er i høy grad også å be-
trakte som en videreutvikling av prosjektledernes
doktoravhandlinger som også faller inn under de to
respektive holdepunkter. Her skal vi meget kort
skissere systemteoriens ståsted herunder Internetts
mulige posisjon, og videre vårt narratologiske hol-
depunkt.

Internett og sosiologisk systemteori
Det moderne kan i sosiologisk forstand forklares
som differensiering. Når en type kommunikasjon
oppnår en entydig avgrensning til omverdenen via
en mediert binær kode, har det oppnådd å bli et
autopoietisk eller selv-refererende system. Syste-
mene danner grenseoppganger til sine omverdener
ved hjelp av binære koder. Slike koder skiller kun
mellom en positiv og en negativ verdi (tap/fortje-
neste på markedet, sannhet/usannhet innen viten-
skapen, posisjon eller opposisjon i politikken osv.).
Gjennom koden distanserer systemet seg fra omgi-
velsene og organiserer sin egen lukkethet. Kodede
systemer er frisatt fra tradisjon og normer som ikke
kan betraktes med koden. De er primært henvist til
seg selv og sine binære valg. Systemet kan bare
lære gjennom konsekvensene av operasjoner med
denne bestemte koden, som da definerer grensen
mellom systemet og omgivelsene. Det parlamenta-
riske systemet lærer stadig mer gjennom vekslinger
mellom posisjon og opposisjon. Det norske poli-
tiske systemet lærer for eksempel stadig mer om
hvordan mindretalls-regjeringer kan regjere. De
hendelser som ikke kan forstås gjennom koden po-
sisjon/opposisjon kan heller ikke behandles i det

parlamentariske systemet. Koder differensieres ut
stadig, og skaper nye systemer. Det skjer en konti-
nuerlig funksjonell differensiering. Ofte ”nekter”
sosiale systemer å innrømme sine koder, med vika-
rierende henvisning til moralnormer, solidaritet o.l.
Ikke desto mindre ligger bestemte koder under, og
kan observeres av en annen-ordens observatør – en
som betrakter systemets betraktninger.

Til enhver kode hører et symbolmedium. Slike
medier er symbolske formidlinger av koder, slik for
eksempel mediet penger formidler koden tap/for-
tjeneste. Systemenes symbolmedier spesifiseres av
de ulike kodene. Symbolmediene (penger, makt,
sannhet, kjærlighet etc.) anvender koden, og opp-
rettholder slik skiller mellom systemene. Mediene
hjelper til med å oversette potensiell informasjon
om omverdenen til systemets kode. Systemene til-
passer seg omverdenen ved at de behandler infor-
masjon om denne omverdenen gjennom sine medie-
styrte koder.

Internett kan forstås i et historisk og system-
teoretisk perspektiv. Telekommunikasjoner har fra
1840-årene regulert handelsruter, den politiske og
militære befesting av europeiske nasjonalstater, og
etter hvert en rekke andre sosiale systemer som ut-
danning og familien. Tele- og data utviklingen frem
til dagens Internett er historien om en utvikling
henimot en type interaksjonsmedier som bedre
håndterer kommunikasjonens ’usannsynlighet’, dvs.
muliggjør større utnyttelse av symbolmedienes
egenskaper til å redusere kontigens, samt differensi-
ering av nye symbolmedier. På en kvalitativ ny måte
assisterer interaksjonsmedier symbolmediene i job-
ben med å gjøre system-kommunikasjon mulig og
effektiv. På den ene side er Internett og andre nye
medier simpelthen nye kanaler for kommunikasjon,
de etablerer kun nye kommunikasjonsmønstre. På
den andre side reiser de symbolmedienes opera-
sjonsevne til nye høyder, og dermed samfunnets
kompleksitet og differensieringslogikk til et kvalita-
tivt nytt nivå. Internett utløser i denne situasjonen
en lang rekke samfunnsmessige og kulturelle proble-
mer og paradokser som hittil ikke er observert, langt
mindre tematisert i samfunnsvitenskapene. Alene
muligheten til forandring (differensiering, spesialise-
ring) etablerer et økt press på samfunnets forsøk på
sosial orden.

Internett som teknisk protokoll kan ikke erstatte
symbolmedier i noe system – det er ikke symbolsk
medium. Det generaliserer ikke, men sprer i et ut-
videt rom. Internett kan ikke erstatte symbolmedier
som kjærlighet, penger, makt eller sannhet. Mer og
mer intensiverer og spesialiserer Internett likevel
slike symbolmedier. Internett er resultat av en diffe-
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rensieringsprosess i utviklingen av elektroniske me-
dier, som understøtter symbolsk generaliserte me-
dier i deres seleksjon og differensiering. For å forstå
generelle samfunnsendringer, må vi i et kommuni-
kasjonsteoretisk perspektiv ta i betraktning både
massemedier, interaktive medier som Internett og
symbolmediers samvirkning for å muliggjøre sam-
funnsmessig kommunikasjon. I særlig systemteore-
tisk perspektiv er samfunnet kommunikasjon, og
følgelig har mediene (tekniske som symbolske) av-
gjørende betydning. Nye medier og dermed nye
kommunikasjonsformer vil forandre samfunnet, for-
di samfunnet er kommunikative måter å håndtere
kommunikativ kompleksitet på.

Internett og narrativ tekstanalyse
Sentralt i tekstanalytisk praksis står narratologien.
Som læren om fortellingenes generelle struktur og
funksjon oppsto narratologien som eget teori-
område under den franske strukturalismens glans-
periode fra midten av 60-tallet til begynnelsen av
70-årene. Det finnes idag ulike oppfatninger av
narratologiens verdi i tekstanalysen. I henhold til
én modell overflødiggjorde narratologien seg selv
etter få års intens utvikling på grunn av sin rigide
ambisjon om å etablere en generell taksonomi og
streng vitenskaplighet. På tross av nyttige analy-
tiske redskaper og anvendelige klassifikasjons-
skjema er idag narratologien en død vitenskap, i
følge denne betraktning. En konkurrerende oppfat-
ning hevder at narratologien har kommet i krise,
særlig fordi den ikke kan redgjøre for en rekke sen-
trale trekk ved ulike fortellinger, f eks kjønns-
aspektet, og videre at den ikke i tilstrekkelig grad
er istand til å forstå narrativ innovasjon.

På tross av disse oppfatningene finner vi idag en
aktiv og kreativ utøvelse av narrativ analyse og
teoretisering med utgangspunkt i den klassiske
narratologien. Kjennetegnet her er imidlertid at en
forståelse av den klassiske narratologiens begreper
og paradigmer fremdeles kan spille en sentral rolle,
men innenfor en praksis der de tradisjonelle kate-
gorier og tilnærmingsmåter er gjenstand for radikal
utfordring og kritisk revurdering. Innen denne
narratologiske tradisjonen, som idag går under nav-
net ’post-klassisk’ (må ikke forveksles med post-
strukturalisme), finner vi også et fokus på narrative
aspekter ved teknologibaserte informasjonsstruk-
turer som kunstig intelligens og hypertext (Herman
1998, in press).

Vårt prosjekt plasserer seg i denne tradisjonen.
Med utgangspunkt i narratologien generelt, som
teori- og begrepsleverandør, ønsker vi å forstå de

narrative transformasjonene og nydannelsene som
nå finner sted innen Internettets kommunikasjons-
og tekstformer. Et premiss for narrativ innovasjon
på Internett er redefineringen av tid-rom relasjoner,
etableringen av det vi har kalt ”the tempo-spatial
split” (Liestøl 1998, in press). Den tempo-spatiale
splittelse oppstår i relasjonen mellom leser og
tekst, subjekt og objekt. Mens alle tradisjonelle
fortellinger – som den klassiske narratologien har
vært opptatt av – er nedfelt i faste sekvenser, fast-
holdt av stabile, materielle strukturer, har det
innen den digitale teknologien, og kanskje spesielt
innen Internettbasert- og relatert kommunikasjon
etablert seg en nettverkstruktur der koblingene
mellom de ulike informasjonselementene er langt
løsere og mer fleksible enn i tradisjonelle medier.
Identiteten mellom den spatiale og temporære se-
kvensen en finner i tradisjonelle, analoge medier
oppheves i de genuint nye fortellerformene en ser
vokse frem i Internett-baserte kontekster som
hypertekster, simuleringer og spill. Dette medfører
radikalt endrede betingelser for narrativ, dramatur-
gisk og retorisk struktur og effekt. Det blir et sen-
tralt anliggende for prosjektet å forstå konsekven-
sene av den spatio-temporale splittelse, både for
narrativ såvel som narratologisk innovasjon. Mye
tyder også på at på tross av splittelsen finner
lineariteten nye former for dominans av multi-
linearitet og brukerstyring. Nettopp derfor blir det
avgjørende å forstå dynamikken mellom tradisjo-
nell linearitet (sekvensialitet) og nye former for
linearitet i nettverksbaserte og hypertekstuelle om-
givelser. Fokus på denne dynamikken aktualiserer
også adaptasjon som relatert perspektiv. Videre ut-
gjør den økende multimedialiteten og den etter-
hvert dominerende 3-dimensjonaliteten i tillegg
nye betingelser for narrativ artikulasjon.

Teori- og metodeutvikling
Det er meget sentralt i prosjektet å ikke bare gene-
rere empirisk innsikt men også bidra til teori-
utviklingen innen samfunnsvitenskap og humaniora
mht. studier av Internett. Våre teoretiske ståsteder
er utviklet med tildels andre realiteter for øye. Det
er opp til oss, blant annet via work-shops og annen
kollektiv aktivitet å stimulere til teoriutvikling for
studier av nye medier.

Våre prosjekter har så langt, og vil fortsette med,
å basere seg på forholdsvis tradisjonelle analysemå-
ter innen medievitenskapen (kvalitative intervjuer,
informantintervjuer, nettstatistikk, tekstanalyser,
diskursanalyser, mv.). Som med teoriutviklingen,
har dette aktualisert en rekke spørsmål om metode.
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Såvel humaniora som samfunnsvitenskapene har
langt igjen til å forstå hvordan man kan oppnå valide
data om strukturendringer av Internett, og ikke
minst, hvorledes Internett selv kan benyttes til da-
tainnsamling og eksperimentering. En meget sentral
utfordring i vårt prosjekt er derfor metodeutvikling
og metodebevissthet.

Som antydet har dette to sider: a) Undersøkelse
av grensene for bruk av samfunnsvitenskapelige og
tekstanalytiske analyseteknikker, og mulige modi-
fiseringer, når forskningsobjektet er Internett.
b) Undersøkelse av anvendelse av Internett som
medium for systematisk datainnsamling, kilde-
kritikk, eksperimentering, altså Internett ikke bare
som forskningsobjekt, men også som metode/forsk-
ningsteknikk i seg selv.

Problemstillinger og spørsmål
Tekstuell og samfunnsmessig interpenetrasjon tar
form av nærmere bestemt fire prosesser som pro-
sjektet skal undersøke komparativt, dvs. på ulike
samfunnsområder:

1. Kommunikasjonsforskyvninger
Internett er i ferd med å bli bærer av flere ulike ty-
per kommunikasjon. Sosiologisk systemteori
tematiserer slike typer symbolsk generalisert kom-
munikasjon, slik som makt i politikken, kjærlighet
og tillit i familien, penger i økonomien, sannhet
innen vitenskapen, legalitat innen retten, mv. Slik
kodifisert kommunikasjon utgjør sosiale systemer
som vedvarende bearbeider sine grenser mot sin
omverden vha. sin symbolmedierte kommunika-
sjon. Denne kommunikasjon har sin egen tids- og
stedslogikk, sin egen moral og virkeligghetsfor-
ståelse. Internett er nå i ferd med å bli bærer for en
rekke slike typer symbolmediert kommunikasjon.
Flere forhold ved Internetts tekniske og tekstuelle
struktur (hastigheten, multimedialitet, interaktivitet,
osv.) tilsier at dette vil ha avgjørende virkning på
kommunikasjon, dvs. på politikk, økonomi, fami-
lien, vitenskapen, osv. Vår innfallsvinkel her er å
studere samspillet mellom Internett og samfunnets
ulike kodifiserte kommunikasjonsformer. Vår tese er
at Internett løser en rekke observerte samordning-
sproblemer, men samtidig forrykker kommunika-
sjonsprosesser på uintenderte måter. Dette kan ha
langt viktigere konsekvenser enn det konkrete bud-
skap som formidles/diskuteres. Dette leder til
samfunnsendringer som i sin tur påvirker internetts
utvikling: politiske satsinger, nye rettsregler, mv.

Spesifisert til bestemte samfunnsområder er
noen få av våre spørsmål bl.a.: Hvorledes er forhol-
det mellom massemedieformidlet og Internett-
formidlet informasjon/kommunikasjon mellom po-
litikere og publikum under et valg? Hvorledes er
samspillet mellom WWW og journalistiske normer
i Web-aviser? Hvorledes kan et interaktivt medium
som Internett benyttes som reklamekanal? Hvorle-
des endrer kunstens sosiale funksjon seg når
Internett benyttes som formidlingskanal og som
materiale for kunstnerisk utfoldelse? Hvorledes bi-
drar massemediene til å danne og endre offentlige
bilder av/myter om Internett? Hvor vil man kunne
spore virkningene av at Internett blir nytt digitalt
læremiddel? Generelt er vårt spørsmål hvordan
samfunnet betrakter Internett, og de uintenderte
følger av dette.

2. Sosial integrasjon/etiske utfordringer
Klassisk sosiologi og især systemteorien legger vekt
på at ulike sosiale systemer har en egen moral og
virkelighetsforståelse innleiret i sin kommunikasjon.
Internett kan ved sin elastisitet tenkes å bidra til en
ytterligere forsterkning av sektormoralen, kanhende
på bekostning av en overordnet samfunnsmoral. So-
siologisk knytter dette seg til et grunnleggende
spørsmål om hva som holder samfunnet sammen, og
videre om ’død’ teknikk kan bidra til samfunnsmes-
sig integrasjon. Tesen om Internett som en viktig
moralsk beveger er i virkeligheten meget aktuell og
konkret. Den handler om hvorledes sosiale verdier i
markedet, i politikken, i familien osv. utfordres via
nye former for informasjon og kommunikasjon,
hvordan Internett eventuelt kan komplettere masse-
mediene som bærer av en samfunnsoffentlighet.

Med Internett melder eksempelvis følgende
spørsmål seg: Hvorfor ikke prissette offentlig (digi-
tal) informasjon? Hvorfor ikke endre lovgivningen
om pornografi til et mer ’realistisk’ nivå? Og vi-
dere: Kan det tenkes et Public service-mandat for
internett?, Er en såkalt Web-avis også en avis i
presse-etisk forstand? Skaper Internett også mental
avstand til de skjebner vi møter via nettet, en av-
stand som svekker evnen til medfølelse? Har vi til-
lit til den informasjon vi innhenter fra Internett?
Dels vil vi addressere noen av disse spørsmålene i
våre enkeltundersøkelser, dels blir de behandlet
teoretisk i egne publikasjoner. Merk at det ikke
nødvendigvis er vår primære oppgave å besvare
disse spørsmålene, men å besvare spørsmålet om
hvordan samfunnet tematiserer forholdet Internett/
moral.
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3. Adaptasjon

Adaptasjon (fra gresk adaptere=tilpasse) har i vår
tid oppstått som utbredt fenomen bl a på grunn av
kulturindustriens og de moderne massemedienes
enorme stoffbehov. Således danner idag litterære
fortellinger forlegg for mer enn halvparten av alle
spillefimer som produseres i USA. Med adaptasjon
mener vi overføringen av et verk, en fortelling eller
et annet meningsinnhold fra et medium til et annet,
f eks fra roman til film til dataspill (Blade Runner),
fra roman til dataspill/multimediadatabase (Sofies
verden), fra film til spill (James Bond: Goldeneye
og Tomorrow Never Dies). En finner også adapta-
sjoner som beveger seg den motsatte veien: Nin-
tendospillet SuperMario ble til spillefilmen Mario
Brothers, og spillsuksessen MYST ble til roman. På
andre områder ser en også hvordan papirbaserte
massemedier som aviser har utviklet multipublise-
rings-konseptet og idag leverer avanserte Internett-
versjoner av sine dagsutgaver med kontinuerlig opp-
datering. I slik paralellpubliserings står adaptasjon-
sprosessen sentralt i forståelsen av hvordan en eta-
blert mediebedrift og en etablert medieform legger
føringer for og endres i migrasjonen til en ny tekno-
logisk basis og omgivelse.

Adaptasjonsstudier er viktige fordi de belyser de
involverte medienes egenskaper såvel som kvaliteter
ved fortellingene og materialet som adapteres. Med
digitaliseringen og overgangen fra tradisjonelle, ana-
loge medier til nye medier, spesielt Internett, får
adaptasjonsproblematikken aktualisert relevans.
Adaptasjonsprosesser kan studeres på ulike nivåer,
utifra ulike teoretiske perspektiver. Hvordan bry-
tes, endres og/eller konserveres narrative strukturer i
overgangen fra lineære til multilineare fortellinger?
Hvordan re-konstitueres karakterer og aktører i de
fiktive univers presentert i digitale omgivelser?
Hvordan re-presenteres kjønnsidentitet og volds-
skildringer i grafikktunge Internett-baserte spill?

4. Genredannelse
Genre (av latin genus=slekter, arter) betegner i
litteraturvitenskapen de klasser en inndeler skjønn-
litteraturen i. Klassifisseringen baserer seg på kri-
terier og kjennetegn av ulike slag. I klassisk littera-
turvitenskap gis det tre hovedgenre: epikk, lyrikk
og dramatikk. Genrebegrepet brukes i dag innen
alle medieformer og på ulike nivåer. Typiske genrer
innen film er f eks westernfilmen, der tradisjon og
innovasjon foretas innen rammene av en lett identi-
fiserbar og relativt stabil utvikling. Innen for den di-

gitalt basterte kulturen er det særlig gjennom studiet
og inndelingen av dataspill at det hittil har vært
meningsfult å snakke om genredannelser.

Med utviklingen av det vi kaller Internetts
tredje fase begynner genre-perspektivet å bli rele-
vant. Publiseringsmengden på Internett er nå så
omfattende og i mange tilfelle stabilt at en innefor
en rekke anvendelsesområder kan snakke om
genreetableringer. Dette gjelder innen de nyhets-
dominerte publikasjonene som nettaviser og maga-
siner, men også innen nettbaserte spill beregnet på
mange simultane brukere. En hybrid av spill og re-
klame har også oppstått som i en viss grad kan
klassifiseres i ulike genre. Genreanalyse blir derfor
et viktig redskap i å forstå de tekstlige endringspro-
sesser som nå finner sted i utviklingen av Internett.

Praksisfelt
De fire prosessene (kommunikasjonsforskyvninger,
sosial integrasjon/etikk, adaptasjon, genredannel-
ser) skal analyseres på utvalgte samfunnsområder
og praksisfelt. Vi vil i første rekke konsenterere oss
om følgende:

Politikk: Her ligger vekten på studiet av forhol-
det mellom politiske kommunikasjon, public ser-
vice og Internett, med vekt på NRKs ValgWeb un-
der stortingsvalget i 1997. En rekke intervjuer og
tekststudier er foretatt, og en rapport/hovedopp-
gave vil foreligge i 1998. Vi vil vurdere å se på po-
litiske partiers og sosiale (miljø-)bevegelsers bruk
av Internett i intern og ekstern kommunikasjon. Et
gjennomgående spørsmål er hvordan man her be-
trakter sammenhengen mellom normen om demo-
kratisk deltakelse og Internetts interaktive egen-
skaper.

Kunst: Vi vil dels se på Internett som for-
midlingskanal for bildekunst, og dels se på Inter-
nett som palett/pensel/lerret, dvs. som materiale.
Hva innebærer det at man hopper over galleriet
som formidlingskanal, og hva er ’Interaktiv kunst’?
Hvilke genre og virtuelle omgivelser etableres, og
på hvilken måte tematiseres dette som kunst? Ett
eller begge temaer blir tema for rapporter/hoved-
oppgaver som påbegynnes i 1998.

Massemedier: Alle etablerte massemedie-orga-
nisasjoner tar i bruk Internett i sin kontakt med pu-
blikum. I tillegg etableres egne Web-aviser, Web-
magasiner, osv. Vi følger denne utviklingen design-
messig, mediepolitisk og journalistisk.

Familien: Internett er husstandens nye telefon,
og vil i like storgrad innvirke på familiens sosialitet
arbeidsdeling og mobilitet. I tillegg kommer forhold
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mellom generasjonene. To rapporter/hovedoppgaver
er under arbeid om familiens bruk og erfaringer med
Internett.

Vårt prosjekt kan slik tenkes som en matrise der
fire grupper av problemstillinger og perspektiver
(adaptasjon, genredannelse, kommunikasjonsfor-
skyvninger og sosial integrasjon/etikk) legges på fire
praksisområder (Politikk, Kunst, Massemedier, Fa-
milie/fritid). Prosjektets komparative struktur vil
kunne avdekke parallelle og kontrasterende utvik-
lingstrekk i møtet mellom Internett og samfunn, med
interessante avtrykk i tekster og sosial praksis.

Delprosjekter
I vårt prosjekt ønsker vi å aktivisere unge forskere
ved å skape et tverrfaglig forskerkollegium hoved-
saklig bestående av hovedfagsstudenter og nylig ut-
eksaminerte studenter av begge kjønn. Gjennom
bruk av kortere ’studentstipend’ og vit. ass. stillin-
ger ønsker vi, i samarbeid med KTK-stipendiater
og andre, å stimulere til gode hovedsfagsoppgaver,
forskningsrapporter og internasjonalt rettede pa-
pers, som i neste omgang legger grunnlaget for
doktorgradsprosjekter og større forskningsarbeider.
Vårt miljø (IMK/UiO) har allerede i noen tid arbei-
det med relaterte spørsmål på dette nivå, knyttet til
prosjekter finansiert av KKM (HF/UiO) og KTK
(UiO). (I vedlegg 3. finnes det en kort beskrivelse
av nevnte prosjekter.) Disse foreslås her videreutvi-
klet i en ny og langt mer avansert teoretisk og me-
todisk forskningsramme. Vi foreslår følgende del-
prosjekter for 1998, som må leses i lys av oven-
nevnte perspektiver og praksisfelt.

a) Nett-spill: Dataspill er genren og produk-
sjonskonteksten der innovasjonsrikdommen er
størst. Innovasjon, nye anvendelser av den digitale
teknologiens egnskaper er spillenes merverdi og
konkurransefortrinn. Studier av dataspillenes struk-
tur i dag, forteller trolig om dataprogrammer i sin al-
minnelighet i morgen. Vi vil avdekke narrative og so-
siale strukturer i distribuerte mangebruksspill, med

vekt på hvorledes sosialitet (omgangsfomer, sosiale
konvensjoner, mv.) antar nye former i virtuelle,
fiksjonspregede omgivelser. Hvorledes opptrer
dataspill som struktur, dvs. som medium for, og re-
sultat av praksis? Til hvilke anvendelsesområder
sprer dataspill-paradigme seg? Delprosjektet skal
foreta grundige studier av et utvalg slike spill.

b) Nett-reklame: Dette delprosjektet handler i
stor grad om Internetts politiske økonomi. Re-
klame, markedsføring og handel, koblet til andre
oppmerksomhetsskapende genre (som spill), er i
voksende grad Internetts drivkraft, både mht. utbre-
delse og innovasjon. Det er meget viktig å følge
denne utviklingen mht. teknikker/genre og preging
av ikke-kommersielle og ’pengeløse’ områder av
Internett (diskusjonslister, mv.). Del-prosjektet
skal i hovedsak hvile på analyse av eksempler fra
Internett globalt, samt på informantintervjuer som
skal bringe klarhet i reklamens aksessmulighet i et
interaktivt medium.

c) Nett-journalistikk: Web-aviser øker sterkt i
antall, både som avleggere av papiraviser og som
genuint nye redaksjonelle produkter. Delprosjektet
skal videreføre analyser av nett-journalistikkens ar-
beidsmåter, presentasjonsprinsipper, genre og
etikk. Videre skal nettavisenes finansiering analy-
seres, (bl.a. i lys av pkt.b). I samarbeid med andre
prosjekter på dette området skal dette redegjøres
for vha. intervjuer og analyser av medietekstene.

d) Nett-kunst: Med oppkomsten av det vi kan
kalle nett-kunst, flyttes den modernistiske og post-
modernistiske kunstpraksis til et lite tematisert
område, det gjelder Internett som materiale og
Internett som formidlingsmåte. På hvilket grunnlag
hviler kunstnerens, og kunst-publikummets forstå-
else av dette som kunst? Hva tematiserer denne
kunsten? Hvorledes innlemmes medienes interak-
tive mulighet? I hvilken grad gjenfinner en spor av
tradisjonelle genre og konvensjoner? Del-prosjek-
tet skal via intervjuer og tekstanalyser komme nær-
mere nett-kunst som multimedialt og sosialt feno-
men.

Prosjektet er tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og løper fra 1.
januar 1998 – 31. desember 2000. Prosjektledere er Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen. Prosjektet er
finansiert av Norges forskningsråd (SKIKT), Universitet i Oslo (KTK), og ITU/KUF.
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