Nordicom Information öppnar för
publicering av referee-granskade artiklar
Vetenskapliga tidskrifter spelar en central roll i vetenskapens kommunikationssystem och
ses som en forskningens konkurrensmarknad för bedömning av vetenskapens kvalitet i
en tid där allt ska mätas på längden och bredden. Standardisering och kvantifiering står
i fokus. Det handlar om en ökad konkurrens om allt mer begränsade resurser. Behovet
av mätbara prestationer är påtagligt och stor vikt läggs vid s k ’framgångsindikatorer’,
inte minst gäller det bibliometriska mått. Kraven på forskarna att publicera artiklar i
tidskrifter med system för kvalitetsgranskning uttalas med all tydlighet – utan publicering inga forskningsmedel.
Nordiska forskare inom medie- och kommunikationsforskningen har genom Nordicom flera kanaler för kunskapsförmedling. Tidskrifterna Nordicom Information på nordiska språk och Nordicom Review på engelska samt utgivning av böcker och översikter.
Den omfattande utgivningen på engelska gör att Nordicom idag av många betraktas – och
behandlas – som ett internationellt bokförlag på den globala arenan.

Nordicom Review
Utgivningen av Nordicom Review startade 1980 och redan efter tio år rankades den av
international Communication Association (ICA), som en bland de främsta tidskrifterna i
världen och har fortsatt att stärka sitt renommé. 1994 blev Nordicom Review en refereetidskrift och inflödet av artiklar som skall bedömas för publicering är omfattande. Nordicom Review har ett osedvanligt stort prenumerantantal, drygt 2100 (tryckta versionen)
– många internationella tidskrifter ligger på en upplaga om högst 400 exemplar. 1500
prenumeranter återfinns i 100-talet länder utanför Norden. Nordicom Review är utan
konkurrens den mest använda publikationen på Nordicoms hemsida och har lika många
fasta läsare på nätet som prenumeranter på den tryckta versionen. Nordicom Review återfinns tveklöst bland de mest etablerade tidskrifterna på den internationella arenan – så
behandlas den också i Norge och Danmark där man idag fördelar forskningsmedel efter
bl a publicering. De andra nordiska länderna håller på att etablera sådana system.

Referee-granskade artiklar i Nordicom Information
I Nordicom Information kan forskare, både seniora och juniora, publicera sig på sitt
eget språk för en bred läsekrets – både forskare och praktiker – och därmed bidra till
den för forskningsområdet fruktbara dialogen mellan nordiska länder, discipliner och
traditioner. Antalet prenumeranter är drygt 800. Nordicom tar nu steget att införa en
avdelning i Nordicom Information vari referee-granskade artiklar publiceras, vilket
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avspeglas i detta första nummer 2009. Men tidskriften är fortfarande öppen – och det
är viktigt – för andra artiklar som t ex redovisar aktuella forskningsresultat i mer översiktlig form, nya forskningsprojekt och anmälningar/recensioner av aktuella skrifter.
Inte minst angeläget är att det förs en debatt i Nordicom Information som har bäring på
såväl mediekunskapen som mediepraktiken. Under 2009 kommer t ex nabolands-tv att
behandlas liksom frågan ’hva er medievitenskap?’
En orsak till att Nordicom Information öppnar för referee-granskade artiklar, förutom
nya system för resursfördelning och meritering, har med publiceringen på engelska att
göra. Forskare i små språkområden som Norden måste kunna skriva vetenskapliga artiklar på både sitt eget språk och engelska – kan man inte skriva på sitt modersmål så kan
man inte heller skriva på engelska. Det är parallellspråkighet, inte enspråkighet, vi skall
sträva efter om vi vill värna om vetenskapens utveckling. Man måste vara medveten om
språkets betydelse för själva tänkandet. Det handlar om en växelverkan mellan språken
som gynnar såväl den egna karriären som medieforskningsområdets ’state of the art’.
I en tid när de stora kommersiella förlagen tagit över huvuddelen av den vetenskapliga
publiceringen förfogar de nordiska forskarna över två tidskrifter, utgivna av Nordicom,
som fortsatt är oberoende kanaler för kunskapsförmedling. Utnyttja möjligheten till
publicering.
Göteborg i februari 2009
Ulla Carlsson
Redaktör
Nordicom
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