Förord
Den 14:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning ägde rum i
Kungälv, Sverige, den 14-17 augusti 1999, i ett strålande sommarväder. Värd för konferensen var Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK).
Drygt 350 forskare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samlades vid
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att diskutera pågående forskning och forskningsresultat. I konferensen deltog också ett tiotal forskare från de baltiska staterna –
Estland, Lettland och Litauen. Även en mindre rysk forskningsgrupp från St Petersburg
fanns med under konferensdagarna.
Konferensen innefattade möten i arbetsgrupper, plenarsessioner och en rad sociala
och kulturella programpunkter. Frågan Var ligger forskningsfronten? var tema för konferensen och framförallt de två plenarsessionerna präglades av denna frågeställning.
För att få en internationell utblick hade två väl kända medieforskare i det internationella forskarsamhället inbjudits: professorerna Sonia Livingstone, Department of
Psychology, London School of Economics and Political Science, och Horace Newcomb,
Department of Radio-Television-Film, University of Texas at Austin. Ett antal nordiska
medieforskare förmedlade också reflektioner kring konferenstemat.
De nordiska konferenserna är av stort värde för utvecklingen av medie- och kommunikationsforskningen i de enskilda nordiska länderna. Konferensens arbetsgrupper är i
detta avseende särskilt viktiga. Drygt 170 papers presenterades och diskuterades denna
gång i 20 olika arbetsgrupper:
Medier och global kultur

Receptions- och publikforskning

Mediernas struktur och ekonomi

Børn, unge og medier

Multimedier og Internett

Mediepedagogik

Lokala och regionala medier

Populärkultur

Mediehistoria

Film- og TV-fiktion

Public service i förändring

Bilden i medierna – verklighet och bildspråk

Radioforskning

Mediernas språk och retorik

Politisk kommunikation

Mediernas konstruktion av kön

Journalistikforskning

Public relations/planerad kommunikation

Nyhetsförmedlingens sociologi och estetik

Medierad risk- och kriskommunikation

Detta nummer av Nordicom-Information innehåller samtliga plenaranföranden samt redovisning av presenterade papers. På grundval av konferensen har ett antal papers omarbetats till artiklar för publicering på engelska i en särskild antologi, utgiven av Nordicom, i syfte att visa på den nordiska medieforskningens bredd och fördjupning.
Ansvaret för genomförandet av de nordiska konferenserna är tredelat. Övergripande
frågor som konferenstema, talare i plenum, arbetsgrupper samt deltagaravgift behand-
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las av en nordisk arbetsgrupp, som inför konferensen i Kungälv bestod av Lars-Åke
Engblom (ordförande) och Bengt Johansson, Göteborgs universitet, Henrik Søndergaard, Köpenhamns universitet, Raimo Salokangas, Jyväskylä universitet, Thorbjörn
Broddason, Islands universitet, Ola Erstad, Universitetet i Oslo och Ulla Carlsson,
Nordicom. Det är de nationella forskarföreningarna som utser representanterna i denna
grupp.
FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning) var ansvarig
på nationell nivå för arrangemangen medan själva genomförandet av konferensen låg
på en särskild organisationskommitté bestående av Lars-Åke Engblom (ordförande),
Bengt Johansson (sekreterare), Ulla Carlsson och Lennart Weibull, samtliga verksamma vid Göteborgs universitet, samt Lars-Åke Larsson (samordning av arbetsgrupper) från Örebro universitet.
Värd för nästa konferens, den femtonde i ordningen, är Islands medieforskare och
konferensen äger rum i Reykjavik den 10-13 augusti, 2000.

Göteborg i maj 2000
Ulla Carlsson
Nordicom

6

