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Förord

Den 15:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning ägde rum i
Reykjavik, Island, den 11-13 augusti 2001. Värd för konferensen var de isländska medie-
och kommunikationsforskarna. Drygt 330 forskare från Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige samlades på Islands universitet i Reykjavik för att diskutera pågående forsk-
ning och forskningsresultat. I konferensen deltog också ett tiotal forskare från Estland,
Lettland, Litauen och Ryssland.

Konferensen innefattade möten i arbetsgrupper, plenarsessioner och en rad sociala och
kulturella programpunkter. Övergripande tema för konferensen var Nya medier, nya
möjligheter, nya samhällen och professor Kirsten Drotner, Syddansk universitet, inled-
ningstalade över ämnet. Två särskilda plenarsessioner ägde rum, en om nya generatio-
ner – nya medier och en om mediehistoria

De nordiska konferenserna är av mycket stort värde för utvecklingen av medie- och
kommunikationsforskningen i de enskilda nordiska länderna. Konferensens arbetsgrup-
per är i detta avseende särskilt viktiga. 170 papers presenterades och diskuterades denna
gång i 20 olika arbetsgrupper:

Medier och global kultur
Mediernas struktur och ekonomi
Internet og multimedier: nye kultur- og
kommunikationsformer
Lokala och regionala medier
Mediehistoria
Television: institution, produktion och text
Radioforskning
Politisk kommunikation
Journalistikforskning
Nyhetsförmedlingens sociologi och estetik

Receptions- och publikforskning
Barn, unga och medier
Mediepedagogik
Populärkultur
Film- och tv-fiktion
Visuell kultur
Mediernas språk och retorik
Mediernas konstruktion av kön
Planerad kommunikation
Medierad risk- och kriskommunikation

Detta nummer av Nordicom-Information innehåller samtliga plenaranföranden samt re-
dovisning av presenterade papers. På grundval av konferensen har ett antal papers om-
arbetats till artiklar för publicering på engelska i en särskild antologi, utgiven av Nordi-
com, 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 Reykjavik bestod av Þorbjörn
Broddason, Islands universitet (ordförande), Henrika Zilliacus-Tikkanen, Svenska So-
cial- och Kommunalhögskolan, Helsingsfors universitet, Tore Helseth, Høgskolen i Lille-
hammer, Bengt Johansson, Göteborgs universitet och Ulla Carlsson, Nordicom. Det är
de nationella forskarföreningarna som utser representanterna i denna grupp.
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För arrangemang och genomförande av konferensen svarade en lokal plane-
ringskommitté bestående av Þorbjörn Broddason, Guðbjörg Hildur Kolbeins,
Margrét Lilja Guðmundsdóttir och Hilmar Thor Bjarnason från Islands universi-
tet samt Kjartan Ólafsson, Akureyri universitet och Ragnar Karlsson, Islands sta-
tistik.

Värd för nästa konferens, den sextonde i ordningen, är Norsk Medieforskerlag
och konferensen äger rum i Kristiansand, Norge, den 15-18 augusti, 2003.

Göteborg i maj 2002

Ulla Carlsson
Nordicom


