Förord
Den 17:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning ägde rum i
Aalborg, den 11-14 augusti 2005. Värd för konferensen var den danska forskarföreningen
Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID) och Institut for Kommunikation
vid det Humanistiske Fakultet vid Aalborg Universitet. Drygt 320 forskare från Danmark
(66), Finland (22), Island (2), Norge (77) och Sverige (65) samlades för att diskutera
pågående forskning och forskningsresultat. I konferensen deltog även forskare från
länder utanför Norden, t ex från de baltiska länderna, Tyskland, Österrike, Storbritannien,
Etiopien, Kanada 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.
Sprog og retorik i medierne
Mediernes konstruktion av køn
Public relation/planlagt kommunikation

Medier og global kultur
Mediernes struktur og økonomi
Medialisering af religion og kultur

Medieret risiko-, krise- og
krigskommunikation
Digital tekst: genre, form og proces
Digital kultur: nye samværs- og
kommunikationsformer
Medier og etniske minoriteter
Medie- og kommunikationsteori: forskning
og discipliner
Intimideringskommunikation
Markedskommunikation og æstetik
Medieudvikling
Computerspil
Interaktivt TV

Mediehistorie
Filmhistorie
TV: Institution, produktion og tekst
Radio og andre lydmedier
Politisk kommunikation
Journalistikforskning
Nyhedsformidlingens sosiologi og æstetik
Mediebrug: perspektiv, metode og teori
Børn, unge og medier
Mediepædagogik
Film- og TV-fiktion
Visuel kultur

Konferensens arbetsgrupper är i detta avseende särskilt viktiga. Närmare 240 papers
presenterades och diskuterades denna gång i 28 olika arbetsgrupper:
Detta nummer av Nordicom-Information innehåller konferensens plenaranföranden
samt redovisning av presenterade papers. I skriften ingår också en 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 2/2004, special
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
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en nordisk planeringskommitté, som inför konferensen i Aalborg bestod av Anne Jerslev,
SMID (ordförande), Leif-Ove Larsen, NML; Thorbjörn Broddason, Islands universitet;
Inka Salovaara-Moring, TOY; Mats Ekström, FSMK och Ulla Carlsson, Nordicom. Det är
de nationella forskarföreningarna som utser representanterna i denna grupp.
För arrangemang och genomförande av konferensen svarade en lokal planeringskommitté bestående av Gunhild Agger (ordförande), Peter Allingham, Janne Bang,
Christian Jantzen, Ole Prehn, Tove Arendt-Rasmussen, Henrik Sand och Jørgen Stigel
från Universitetet i Aalborg. Henrik Sand fungerade som koordinator för konferensens
alla delar.
Nästa nordiska konferens äger rum i Finland 16-19 augusti 2007.

Göteborg i maj 2006
Ulla Carlsson
Nordicom
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