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Förord

Den 16:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning ägde rum i
Kristiansand, Norge, den 15-17 augusti 2003. Värd för konferensen var den norska
forskarföreningen, Norsk Medieforskerlag, och Høgskolen i Agder. Drygt 320 forskare
från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samlades i Kristiansand för att
diskutera pågående forskning och forskningsresultat. I konferensen deltog även forskare
från länder utanför Norden, t ex från de baltiska länderna och USA.

Konferensen innefattade möten i arbetsgrupper, plenarsessioner och en rad sociala och
kulturella programpunkter. De nordiska konferenserna är av mycket stort värde för
utvecklingen av medie- och kommunikationsforskningen i de enskilda nordiska länderna.
Konferensens arbetsgrupper är i detta avseende särskilt viktiga. Närmare 200 papers
presenterades och diskuterades denna gång i 25 olika arbetsgrupper:

Medier og global kultur

Medienes struktur og økonomi

Lokale og regionale medier og
kommunikasjonsformer

Mediehistorie

Filmhistorie

Institusjon, produksjon og tekst

Radio og andre lydmedier

Politisk kommunikasjon

Journalistikkforskning

Nyhetsformidlingens sosiologi og estetikk

Mediebruk: Perspektiv, metode og teori

Barn, unge og medier

Mediepedagogikk

Populærkultur
Film- og TV-fiksjon
Visuell kultur
Språk og retorikk i mediene
Medienes konstruksjon av kjønn
Public relations/planlagt kommunikasjon
Mediert risiko-, krise- og
krigskommunikasjon
Digital tekst: Sjanger, form og prosess
Digital kultur: Nye samværs- og
kommunikasjonsformer
Sport og medier
Medier og etniske minoriteter
Medie- og kommunikasjonsteori:
Forskning og discipliner

Detta nummer av Nordicom-Information innehåller samtliga plenaranföranden samt
redovisning av presenterade papers. I skriften ingår också en utförlig deltagarlista.

På grundval av konferensen har ett antal papers omarbetats till artiklar för publicering
på engelska i en särskild antologi utgiven av Nordicom (Nordicom Review 1/2004, spe-
cial issue) i syfte att visa på den nordiska medieforskningens bredd och fördjupning.

Ansvaret för genomförandet av de nordiska konferenserna är tvådelat. Övergripande
frågor som konferenstema, talare i plenum, arbetsgrupper samt deltagaravgift behandlas
av en nordisk planeringskommitté, som inför konferensen i Kristiansand bestod av Arild
Fetveit, Oslo universitet,  ordförande; Þhorbjörn Broddason, Islands universitet, Jaana
Hujanen, Jyväskylä universitet, Anne Jerslev, Köpenhamns universitet, Göran Bolin,
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Södertörns högskola och Ulla Carlsson, Nordicom. Det är de nationella forskarföre-
ningarna som utser representanterna i denna grupp.

För arrangemang och genomförande av konferensen svarade en lokal planerings-
kommitté bestående Arild Fetveit, Universitetet i Oslo, leder i Norsk medieforskerlag;
Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo; Tore Helseth, Høgskolen i Lillehammer, Jens E.
Kjeldsen, Universitetet i Bergen och Elise Seip Tønnessen, Høgskolen i Agder.

Bidrag till finansieringen av konferensen erhölls från Norges forskningsråd, Rådet for
anvendt medieforskning, Nordisk Kulturfond och Høgskolen i Agder.

Värd för nästa nordiska konferens, den sjuttonde i ordningen, är den danska forskar-
föreningen SMID och konferensen äger rum i Aalborg den 11-14 augusti, 2005.

Göteborg i juni 2004

Ulla Carlsson
Nordicom


