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Några ord från den  
avgående redaktören

Den 8 december 2014 arrangerade Hanaholmen i Finland, bl a i samarbete med 
Nordicom, en internationell yttrandefrihetsdag. Det var tredje året sådana dagar 
anordnades under rubriken Speaking is Silver. Detta var före de avskyvärda 
attentaten mot yttrandefriheten i Paris den 7 januari och Köpenhamn den 14 
februari 2015. 

Tema för den internationella yttradefrihetsdagen 2014 på Hanaholmen var 
Yttrandefrihet i det fria Norden. Ämnet behandlades från många olika aspekter 
med offentligheten och det offentliga samtalet i fokus. I detta nummer av Nord-
icom-Information återges de anföranden och inlägg som gjordes under dagen. 

Detta nummer av Nordicom-Information är också det sista jag gör som 
redaktör för tidskriften. Det är en historia som går 35 år tillbaka. Hösten 1980 
publicerades det första numret av Nordicom-Information och några månader 
senare utkom det första exemplaret av Nordicom Review. Utgivningen indike-
rade en ny tid för Nordicom – det var början till det nordiska kunskapscenter 
som Nordicom kom att utvecklas till med verksamhet på såväl nationella och 
nordiska som internationella arenor. 

Medel för utgivningen av dessa tidskrifter, som från början var nyhetsbrev, 
beviljades för en försöksperiod som varade t o m 1982. Den utvärdering som 
gjordes av försöksperioden visade entydigt på stort intresse både i Norden och 
inte minst världen utanför Norden för Nordicoms skrifter. Nordicom kunde 
fortsätta arbetet och nyhetsbreven antog mer och mer tidskriftens form. Nu 
flera decennier senare är de väl etablerade både i Norden och globalt. Under 
de senaste åren har en prövning av Nordicom-Informations innehåll och format 
igångsatts och resultatet kommer snart att visa sig.

Jag vill å det varmaste tacka alla forskare i de nordiska länderna, som un-
der så många år har samarbetat med Nordicom och lämnat viktiga bidrag till 
tidskrifterna. De nordiska medie- och kommunikationsforskarna är kärnan i 
Nordicoms verksamhet – utan dem finns inte Nordicom. För mig har det varit 
en stor ynnest att få verka i detta nordiska forskarsamhälle – från pionjärernas 
tidevarv till ett väletablerat ämne vid nordiska universitet och högskolor.

Detta ’mitt’ sista nummer av Nordicom-Information med sitt tema om ytt-
randefrihet kan ses som en tanke när jag nu övergår till en UNESCO Chair in 
Freedom of Expression, Media Development and Global Policy. En ämnes-
inriktning som förde mig till statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet i början av 1970-talet. Nordicom blev till en 40-årig parentes i den 
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forskningsplanen. Nu är det därför hög tid att åter ta vid där det började. Men 
det är min förhoppning att delar av mitt kommande arbete kan ske i samarbete 
med Nordicom. Så avslutningsvis säger jag inte adjö utan på återseende.

Än en gång varmt tack för fruktbart samarbete och många goda samtal 
under åren. 

Göteborg i mars 2015


