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SMiD
Nya utmaningar

Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMiD) er en bred forening, som rum-
mer mange forskellige forskere ansat forskellige steder i Danmark. Foreningen blev 
stiftet i 1976 og danner rammen for en række netværksaktiviteter blandt danske medie-, 
kommunikations- og journalistikforskere. Foreningen har i dag ca. 70 medlemmer, der 
er ansat ved universiteter og andre højere læreanstalter, i sektorforskningsinstitutioner 
og i erhvervslivet. 

Som forening er SMID tænkt som et fagligt forum, hvor danske medieforskere kan 
holde sig à jour med, hvad deres kolleger arbejder med, tænker og mener om faglige, 
fagpolitiske og mediepolitiske forhold. SMID skulle således gerne fungere som en 
ramme for faglig udveksling og udvikling i en dansk forskningskontekst.

Historien om SMiD er på mange måder tæt relateret til historien om dansk med-
ieforskning som sådan. Denne artikel vil derfor tage sit afsæt i historiske og aktuelle 
udfordringer for dette felt, der igennem årene har udviklet og forgrenet sig, ikke mindst 
som følge af mediernes udvikling. Et relevant spørgsmål i den forbindelse bliver dermed 
spørgsmålet om, hvad en medieforsker ‒ og dermed et (potentielt) medlem af SMiD – 
overhovedet er.

Hvad er en medieforsker?
I SMiD forstår vi medieforskning som forskning i forskellige medieformer, de men-
nesker, der benytter medierne (borgere, journalister o.lign.) og den måde, de benytter 
dem på (kommunikation og daglig praksis). Forskere er defineret bredt som personer, 
der regelmæssigt arbejder med vidensudvikling i private, offentlige eller selvejende 
institutioner. SMiD optager alle interesserede medieforskere som medlemmer. Som 
medlem af SMiD har man a) ret til at opstille til SMiD’s bestyrelse og Mediekulturs 
redaktionsgruppe og b) indstillingsret til Nordicom’s ledende organer.

Medieforskningen i Danmark ‒ set fra SMiDs perspektiv
Medieforskningen i Danmark såvel som i resten af verden er gradvist ekspanderet de 
seneste 30 år. Den tiltagende udbredelse af nye informationsteknologier og danskernes 
stigende brug af sociale medier gør, at vores hverdag i stadig stigende grad bliver præget 
af medier, på nye og anderledes måder end vi hidtil har kendt til. Dette finder sted både 
på det strukturelle plan, hvor de muligheder og den infrastruktur, som bestemte medier 
stiller til rådighed, påvirker vores måde at kommunikere og være sociale på. Samtidig 
finder det sted på det indholdsmæssige plan, hvor stadig mere information og stadig 
flere perspektiver på den sociale virkelighed bliver tilgængelige for os, og brugere af 
medier i højere og højere grad deltager i produktion og reproduktion af medieindhold.

Disse udvidelser af mediernes anvendelsesmåder, indhold og produktionsforhold 
betyder at medier og mediebrug bliver relevant for en del af forskningen i andre fagdis-
cipliner, og medieforskning dermed placerer sig som et stort eklektisk forskningsfelt. 
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Ikke desto mindre er der fortsat en stærk forankring, også blandt SMIDs medlemsskare, 
i de traditionelle medieforskningsinstitutioner, der både markerer sig stærkt inden for 
forskning i massemedier og i nyere medieformer. Dansk medieforskning er således 
også markant repræsenteret i internationale rankingsystemer, senest i QS[1] fagopdelte 
rangliste.

Dansk medieforskning har til dels humanistiske og til dels samfundsvidenskabelige 
rødder. Disse tilgange omfatter med forskelligt tilsnit videnskabelige metoder og para-
digmer omhandlende medier som tekster, mediebrug og mediesystemer. Kendetegnende 
for de forskellige fagmiljøer er en forskellig vægtning af empiriske felter, teorier og 
metoder, men også efterhånden en stærk erkendelse af styrken i at kombinere disse på 
forskellig vis.

De mest markante medievidenskabelige miljøer i Danmark findes på Københavns 
Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Roskilde 
Universitet (RUC), Aalborg Universitet (AAU) samt på Copenhagen Business School 
(CBS). Kendetegnende for mange af disse miljøer er, at de gennem de seneste år har 
været igennem fusionsprocesser, hvor det der tidligere var rendyrkede medieforsknings-
institutter er blevet lagt sammen med andre institutter med bredere fokusering. Disse 
sammenlægninger er, udover de rent organisatoriske forandringer, medvirkende til, at 
det er vanskeligt entydigt at definere ‘dansk medieforskning’. Nedenfor gennemgår vi 
hovedforskningsområderne på de ovennævnte seks institutioner[2].

KU
På KU findes det primære medieforskningsmiljø på Institut for Medier, Erkendelse 
og Formidling. Forskningen på den særlige afdeling for film- og medievidenskab er 
delt mellem filmvidenskaben som kunst-, kultur- og kommunikationsform med særlig 
fokus på danske og europæiske film, og medievidenskaben med fokus på tv, audiovi-
suel kommunikation, dagspressen og computermedieret kommunikation. Forskningen 
beskæftiger sig med de særlige træk ved de forskellige medier, men i stigende grad 
også med sammenhængen mellem medier, tværmedialitet og konvergens, og mediernes 
påvirkning af det sociale. Herudover er der et mindre medieforskningsmiljø på Institut 
på Statskundskab, KU, og hvor hovedforskningsområderne er a) digital forvaltning b) 
demokratisk deltagelse og nye informationsteknologier, c) politisk kommunikation og 
d) medier og international politik.

AU
På AUs Institut for Æstetik og Kommunikation varetager forskningsprogrammet Medier, 
Kommunikation og Samfund den primære medieforskning. Her er fokus på at belyse 
og forstå samspillet mellem medier og kommunikative former og de samfundsmæssige 
kontekster, som dette samspil skaber og forandrer. På AU findes bl.a. et Center for In-
ternetforskning, ligesom AU er hjemsted for det nationale DIGHUMLAB, hvor digitale 
metoder i humanistisk forskning er i fokus. På Institut for Statskundskab, AU, forskes 
i politisk kommunikation, offentlig meningsdannelse, mediesociologi og politisk psy-
kologi.



115

AAU
AAUs medieforskning finder særligt sted på Institut for Kommunikation, som bl.a. i 
vidensgruppen Communication and Information Studies (CIS) samler forskere med inte-
resser og baggrund inden for det medie-, kommunikations- og informationsvidenskabe-
lige område. Fælles for gruppens medlemmer er en forskningsmæssig interesse i mulige 
og aktuelle anvendelser af kommunikations- og informationsteknologi. I CIS forskes i 
interpersonel og mediebaseret organisationskommunikation, virtuelle og spilbaserede 
miljøer, legemedier og læringsrum, bæredygtighed og IKT-etik, mediesociologi og 
politisk kommunikation, mediepsykologi og -æstetik samt interaktive kunst- og repræ-
sentationsformer. CIS er hjemmehørende i Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen 
i København, og instituttets forskere er fysisk placeret i både Aalborg og København.

SDU
Medieforskningen på SDU er placeret på henholdsvis Institut for Kulturvidenskaber og 
Institut for Statskundskab med særligt tyngdepunkt på Center for Journalistik.
Institut for Kulturvidenskaber (IKV) driver forskning indenfor en lang række felter 
herunder kulturstudier, mediekulturer og informationsteknologi. Særligt forsknings-
programmet Medier, læring og viden beskæftiger sig med komplekse mediemiljøer, 
hvor grænser flyttes mellem producenter og brugere, mellem lokale og globale produk-
tions- og receptionsformer, mellem analogt og digitalt fødte medieteknologier. Forsk-
ning ved Center for Journalistik er centreret omkring to forskningsnetværk, det ene om 
mediesprog, det andet om samfundsmæssige og politiske aspekter af journalistik. Her 
er særligt fokus på normer for journalisters ansvar og engagement, deres sociale repræ-
sentativitet og mediernes effekter, ofte i komparativt europæisk perspektiv.

RUC
På RUC findes medieforskning primært på Institut for Kommunikation, Virksomhed 
og Informationsteknologier (CBIT). CBITs forskning har fokus på hverdagens medie-
brug, medieinstitutioner og nyhedsproduktion samt kommunikation om miljø, sundhed 
og virksomheder. Forskningen er præget af aktionsforskningstraditionen samt, særligt 
indenfor det journalistiske felt, etnografi og sociologi. På RUC gennemføres desuden de 
såkaldte nyhedsuge-studier. Center for Nyhedsforskning og Center for Magt, Medier og 
Kommunikation er desuden væsentlige knudepunkter for stedets kommunikations- og 
medieforskning.

CBS
Copenhagen Business School har en forskningskoncentration på områderne: a) strate-
gisk kommunikation og virksomhedskommunikation og b) medieøkonomi og relationen 
mellem stat og medieinstitutioner. Medieforskningen på CBS findes på Department for 
Business and Politics (DBP), Institut for interkulturel kommunikation og ledelse (IKL) 
og Institut for organisation (IOA). Særligt den Luhmanianske systemteori, diskursstudier 
og blødere ny-institutionelle tilgange er et særkende.

SMiD
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Andre institutioner
SMiD’s medlemmer findes, som nævnt, også på andre institutioner end universiteterne. 
Således er der SMiD-medlemmer på eksempelvis Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole (DMJ), i Kulturstyrelsen, på Statsbiblioteket og i Danmarks Radio (DR).

Aktuelle udfordringer
De historiske og organisatoriske ændringer, der har præget det danske medieforsk-
ningsmiljø, har også sat deres spor i SMiD. Kombineret med en støt stigende grad af 
interdisciplinært og internationalt forskningssamarbejde er de således medvirkende til 
både udvidelsen og fragmenteringen af miljøet. SMiD’s legitimitet har således været 
udfordret af de mange andre organisatoriske og faglige miljøer, som danske mediefors-
kere engagerer sig i. Dette er måske en medvirkende årsag til, at SMiD har oplevet en 
medlemsnedgang, så foreningen i dag har cirka 70 betalende medlemmer. I de senere 
år har der dog også været en udfordring at få nye, særligt yngre, medlemmer af SMiD. 
Dette forsøges imødegået ved en, som nedenfor beskrevet, styrkelse af aktivitetsniveauet 
og dermed også relevansen af SMiD som forening.

MedieKultur
Samtidig har SMID dog også oplevet en kvalitativ udvikling, der særligt er knyttet til 
foreningens primære aktivitet, nemlig udgivelsen af tidsskriftet MedieKultur.

MedieKultur er et dobbelt-blind peer reviewed tidsskrift. Formålet med MedieKultur 
er at bidrage til kritisk refleksion om samt udviklingen af teorier og metoder inden for 
medie- og kommunikationsforskning. MedieKultur udgiver værker, der har relevans 
for medieforskningsmiljøet i Danmark i bred forstand. MedieKultur repræsenterer 
ikke bestemte teorier eller metoder, men prioriterer innovative perspektiver og klar 
argumentation. MedieKultur udgiver temanumre, der har til formål at bringe danske og 
internationale medieforskere i dialog. Som sådan er MedieKultur et publikationsforum 
for danske og internationale forskere. MedieKultur modtager artikler samt anmeldelser 
af bøger mm. på engelsk, dansk og de andre skandinaviske sprog. Tidsskriftet henven-
der sig til studerende, undervisere og forskere samt til personer i medievirksomheder.

MedieKultur udkommer digitalt som Open Access Journal. Desuden er hele tids-
skriftets arkiv blevet digitaliseret og er ligeledes frit tilgængeligt. Dette har medført en 
stærkt stigende brug af tidsskriftet i forhold til tidligere, hvor det udkom i papirform. Det 
er også en af grundene til, at MedieKultur har udviklet sig fra at være et tidsskrift, der 
primært var forankret i Danmark, til at være et tidsskrift med international rækkevidde.

Aktiviteter i SMiD
SMID afholder i lige år et møde for alle foreningens medlemmer. Årsmødet, der falder 
sammen med foreningens generalforsamling, danner både en faglig og social ramme om 
foreningen, idet foreningens medlemmer over to dage indbydes til foredrag, fremlæg-
gelser af deres faglige arbejde og festligt samvær. I 2012 afholdtes årsmødet på Hotel 
Vejlefjord. Årsmødet organiseres med udgangspunkt i et fagligt tema, som i 2012 var 
’Media and Civic Engagement’; et tema, der indbød til mange forskellige præsenta-
tioner og diskussioner. Desuden uddeltes den ny-indstiftede SMiD-pris til en forsker, 
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der har gjort en særlig indsats for SMiD og dansk medieforskning som helhed. I 2012 
gik prisen til professor Kim Schrøder fra RUC. SMIDs årsmøder er blevet væsentlige 
samlingspunkter, hvor det ikke kun handler om generalforsamling, men også om at 
belyse aktuel forskning.

Desuden afholder SMiD et socialt arrangement for medlemmer på den Nordiske Med-
ieforskerkonference (NordMedia), der afholdes i ulige år – på skift i de nordiske lande.

Bestyrelsen holder møder ca. 3-4 gange årligt, sommetider i samarbejde med Medie-
kulturs redaktion. Bestyrelsens møder er åbne for alle interesserede medlemmer.

SMiD på sociale medier
Det er SMiDs formål at fungere som bindeled mellem foreningens medlemmer. Så-
ledes er vores hjemmeside med tilhørende mailliste organiseret som en såkaldt “åben 
blog”, hvor medlemmer kan uploade nyheder om arrangementer og projekter. SMiD 
har desuden en åben gruppe på Facebook, med pt. 100 medlemmer, der følger med i 
og diskuterer foreningens forskellige aktiviteter. Endelig er SMiD fornylig kommet på 
Twitter og kan følges på @smid.dk.

Samarbejde og aktiviteter
SMiD deltager i det nordiske samarbejde omkring NordMedia-konferencen, som i 2015 
afholdes i København. Desuden samarbejder SMiD med SAMS – sammenslutningen 
af medie- og kommunikationsstuderende. Dette samarbejde har hidtil primært været i 
form af økonomisk støtte fra SMiD til SAMS, men det forventes udbygget fremover 
gennem fælles aktiviteter og arrangementer. Aktivitetsniveauet i SMiD er påvirket af 
et begrænset økonomisk råderum. Det betyder, at bestyrelsen sjældent mødes fysisk, 
men eksempelvis bruger mail og skype i den løbende kommunikation, samt at der er høj 
grad af brugerbetaling til årsmøderne. På sigt håber vi dog at kunne holde f.eks. mindre 
seminarer o.lign. i samarbejde med forskningsprojekter, centre eller andre organisationer.

Opsummerende kan man sige, at SMiD som forening har måttet tilpasse sig et ændret 
mediebillede og et bl.a. deraf følgende ændret medieforskningsmiljø. Medieforskning 
er således ikke længere så nemt at identificere entydigt og behovet for en medieforsker-
forening er anderledes, end det var tidligere. Det er på dog på ingen måde det samme 
som at sige, at behovet ikke længere er der. Forankringen i et nationalt netværk, hvor 
yngre og ældre forskere fra forskellige institutioner kan mødes fagligt såvel som socialt 
synes fortsat aktuel.

Stine Liv Johansen Signe Kjær Jørgensen 
Formand, SMiD Bestyrelsesmedlem, SMiD

Noter
 1. http://www.topuniversities.com/subject-rankings
 2. Den følgende tekst er baseret på institutionernes egne beskrivelser, hentet fra deres respektive hjem-

mesider.

SMiD
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Mevi
Finnish Association for  

Media and Communication Studies 

The Finnish Association for Media and Communication Studies Mevi (Media- ja viest-
intätieteellinen seura Mevi ry, Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap), 
formerly The Finnish Association for Mass Communication Research (TOY ry) is a 
leading organization for communication scholars in Finland. The association, that cele-
brates its 40th anniversary next year, changed its name as a part of the renewal process 
within the association. In the coming years, the association will pay more attention to 
its journal Media & viestintä in order to improve the academic quality of the journal 
and get more attention both on the academic platform and public discussion on media.

The aim of the association is to promote media and communication research. The 
association has approximately 400 members, mostly in Finland. The most important 
activities of the association are organizing conferences and publishing the journal Media 
& viestintä together with Nordicom. Media & viestintä is one of the leading journals in 
the field of communication and media research in Finland. The journal publishes peer-
reviewed research articles and takes part in current discussions in research concerning 
media and society. The journal has a web site www.mediaviestinta.fi.

The association strives to promote research in communication, media and journalism 
and also support networking of researchers in the field. Mevi also has international 
contacts and it is an associated member of the International Association for Media and 
Communication Research IAMCR and the European Communication Research and 
Education Association ECREA.

Sinikka Torkkola, President
Eliisa Vainikka, Secretary 
Finnish Association for Media and Communication Studies (Mevi ry)
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Norsk medieforskerlag NML
Medieviter eller medieforsker?

I 2002 fylte Norsk medieforskelag 25 år, og i medietidsskriftets jubileumsnummer 
formulerte fagets nestor, professor Svennik Høyer ved Universitetet i Oslo, medievi-
tenskapens utfordringer slik:

Vi er som kollegium rekruttert fra mange fag og vi kan undervise om samme tema 
fra ulike innfallsvinkler med høyst forskjellig litteratur og vitenskapssyn. Ingen 
kan diskutere faget med innsikt i alle deler av spesiallitteraturen. Det spørs derfor 
om den faglige veksten og den økende variasjonen gir oss noen synergieffekt.

Høyer konkluderte med at medieforskningen hadde implodert.
Hvordan er situasjonen i dag, et drøyt tiår senere? Er Høyers beskrivelse av situa-

sjonen fortsatt gyldig?

Vekst
På den ene siden er faget fortsatt i vekst. Det blir stadig flere medieutdanninger, stadig fle-
re medievitere, stadig flere medier. Samtidig er medievitenskapen blitt institusjonalisert. 
De fleste store universitetene og høyskolene har etablert medievitenskapelige fakulteter 
og/eller institutter der det undervises i et mediefag som er ganske likt over hele landet.

Årlig blir det uteksaminert en rekke doktorgrads- og masterkandidater i medieviten-
skap. Mediefag er populære i videregående skole. Vi har et medievitenskaplig tidsskrift 
og et medieforskerlag og en medieforskerkonferanse. Vi har tilmed et medievitenska-
pelig fagråd og et eget forskningsråd (Rådet for anvendt medieforskning) som deler ut 
noen (få) millioner til medieforskere hvert år.

Det forskes mer. Lisbeth Morlandstø har vist at bare innenfor journalistikkforskningen 
økte tallet på bidrag fra 69 i perioden 1995-99 til 170 i perioden 2005-09.

Det er derfor et paradoks at denne veksten og institusjonaliseringen av medievi-
tenskapen og medieforskningen ikke har gitt seg utslag i større oppslutning om Norsk 
medieforskerlag (NML) og dens virksomhet. 

NML og konferansen
NML ble stiftet på en finsk folkehøyskole. Stedet var Orivesi og anledningen var den 
tredje nordiske medieforskerkonferansen i 1977. Initiativet til å starte et lag var tatt av 
Hans Fredrik Dahl, i dag professor emeritus ved Universitetet i Oslo, på IAMCR-kon-
feransen i Warszawa året før. Helge Østbye, i dag professor ved Universitetet i Bergen, 
hadde med seg et statutt-forslag til de finske skoger, og han ble også NMLs første for-
mann, som det het den gangen. Den utløsende årsak til organiseringen var behov for en 
forening som kunne samarbeide om den nordiske konferansen. 

I formålet het det at ellers NML skulle «fremme forskning om massekommunikasjon 
innen ulike vitenskapelige disipliner og utbre kjennskap til forskningsresultater». NML 
hadde altså slått fast i vedtektene at medieforskningen var tverrfaglig. Første året hadde 
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NML 40 medlemmer, og i 2000 passerte laget 200 medlemmer. Så stagnerte veksten. I 
2013 har medieforskerlaget fortsatt 200 medlemmer.

Lagets to viktigste eksterne tiltak er Norsk medietidsskrift og den nasjonale konfe-
ransen. Konferansen kom først. Det første seminaret ble avholdt på Ustaoset i 1979 der 
Einar Førde (den gangen slagferdig Ap-politiker, seinere slagferdig NRK-sjef), Svennik 
Høyer. Helge Østby og fagets Grand Old Lady Anita Werner var blant innlederne. Fram 
til årtusenskiftet ble samlingen holdt på vårparten hvert år, deretter ble den arrangert 
annethvert år og flyttet til høsten de årene det ikke er nordisk samling.  De siste årene 
har plenumsdebatter og paper-presentasjon i grupper delt på konferansetida.

Selve arrangementet går på rundgang mellom de norske medieforskermiljøene og 
er de siste gangene holdt på Lillehammer (2008), i Ålesund (med Volda som arrangør i 
2010) og i Kristiansand (2012). Neste konferanse arrangeres i Trondheim. Deltakerantal-
let har de siste årene vært stabilt eller svakt synkende. I Kristiansand i fjor møtte i alt 88 
deltakere med 59 papere. Konferansen fikk, som vanlig er, svært gode tilbakemeldinger 
fra dem som deltok.

Mer eller mindre selvstyre grupper er et nøkkelleddet i paper-arbeidet på konferanse-
ne. De største gruppene sist var «journalistikk og politisk kommunikasjon» (14 papere), 
«mediehistorie» (11), «multiplattform-medier» (10),  og «visuell kultur» (ni papere). 
Dette avspeiler også noen av tyngdepunktene i norsk medieforskning i dag

Norsk medietidsskrift
På NMLs vårkonferanse 1993 ble det vedtatt å slutte seg til et forslag fra en sjøloppnevnt 
interimsredaksjon for et medietidsskrift. Og i 1994, samme året som Norge arrangerte 
vinter-OL på Lillehammer og sa nei til EU-medlemskap for andre gang, kom Norsk 
medietidsskrifts aller første nummer – som i all hovedsak handlet om fjernsyn. Men 
den typiske tidsskriftsmiksen: Faglige/vitenskapelige artikler, leder, bokmeldinger og 
kommentarer var allerede var på plass.

NMT utgis i dag i samarbeid med Norges ledende tidsskriftforlag, Universitets-
forlaget. Det publiseres fire nummer i året. I hver utgave trykkes tre referee-vurderte 
vitenskapelige artikler samt mye annet relevant medievitenskapelig stoff. Særlig er 
bokmeldingene viktige.

Tidsskriftet får stadig flere bidrag, bredden i tema er påfallende, interessen for å pu-
blisere og for å delta som referee er stor og økende og avspeiler den voksende faglige 
aktiviteten på feltet. Men abonnenttallet på papirutgaven har ligget fast i mange år – og 
tallene for elektronisk nedlasting og lesing øker ikke mye. 

Vi har altså vekst for medieforskningen og stagnasjon for medieforskerlaget. Kan 
det ha sammenheng med Høyers observasjoner? Både ja og nei, for den paradoksale 
situasjonen kan ha to ulike typer forklaringer; Eksterne og interne. De eksterne først:

Mangfold
Etter mitt syn er Høyers beskrivelse fortsatt delvis gyldig, Medieforskere har eksa-
men fra ulike disipliner og de forsker på alle typer medier og mediepraksiser. Det 
som binder organisasjonen sammen er interessen for forskning og for medier. Ellers 
er laget svært mangfoldig og sammensatt – på godt og vondt. Faget og fagmiljøet er 
genuint tverrfaglig, og medieforskningen har svært svake profesjonstilbøyeligheter. 
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Medieforskere tilnærmer seg forskningsobjektet på mange ulike måter, det skaper 
fruktbare spenninger.

På den annen side er medieforskere ofte også er historikere, filologer, statsvitere og 
sosiologer også. De får dermed lett en dobbel fagmiljøtilknytning. Og manglende pro-
fesjonalisering svekker organisasjonsviljen. Samtidig er mangfoldet av teorier, metoder 
og tilnærminger så stort at det kan være vanskelig å finne fellestrekk – utover fagets 
forskningsobjekt. Dette kan naturligvis være en utvikling som gjelder flere forsknings-
felt. Verden blir større (og tettere sammenvevd), og forskningslitteraturen vokser (dra-
matisk) i omfang. Men medieforskere har åpenbart mindre felles enn sosialantropologer 
og leger. På denne måten betyr ikke vekst, som Høyer påpeker, nødvendigvis mer synergi 
– og dermed heller ikke mer behov for faglig fellesskap. 

I tillegg er medieforskningens objekt i konstant vekst og under konstant omforming. 
Medienes posisjon i samfunnet er blitt så sterk at det har lagt grunnlag for en hel teoretisk 
retning innenfor medievitenskapen (theory of mediatization) som hevder at samfunnet er 
mettet og oversvømt av media i den grad at de ikke kan lenger betraktes skilt fra andre 
institusjoner i samfunnet.

Internasjonalisering
Både tidsskriftet og konferansen påvirkes av internasjonaliseringen av forskningen. Den 
er drevet fram både av forskernes nysgjerrighet og av svært sterke politiske føringer. 
Internasjonal publisering (dvs. på engelsk) er en forutsetning for å få jobb som medie-
forsker på universiteter og høyskoler og tellekantsystemet fremmer engelskspråklig 
tidsskriftpublisering. Internasjonal publisering forutsetter for det første at man er i nær-
kontakt med det internasjonale (les anglosaksiske) forskningsmiljøet og publiserer hos 
dem. Dette er normalt bare mulig hvis man også forholder seg til dem. Dette har mange 
gode sider (Norge er definitivt ikke verdens navle) og en del negative sider (Hvem skal 
forske på Norge og på norsk hvis ikke nordmenn gjøre det).

Digitalisering
Digitaliseringen fortsetter. Dette har for det første betydning for medieforskningens 
objekt. Mye handler i dag om digitale produkter og digital formidling. Digitaliseringen 
har skapt helt nye forskningsfelter som dataspill, sosiale medier, heldigitale mediehus 
med publisering på «alle plattformer» osv. De «gamle» mediene blir digitalisert. Det har 
ført til noe nær kollaps for en del fysiske medieformater og endrede penge- og reklame-
strømmer som igjen har ført til en begynnende nedbygging av nyhetsjournalistikken. 
TV og radio-digitaliseringen fliser opp kanalsystemet. De digitale endingene skaper på 
sin side nye reguleringsproblemer, nye mediepolitikk og nye rammevilkår for mediene. 
Medievitenskapens objekt er altså definitivt ikke kjedelig.

Digitaliseringen har også betydning for forskningen som sådan. Den forenkler og 
effektiviserer datainnsamlingen, øker litteraturtilgangen og mulighetene for publisering. 
Samtidig fører digitaliseringen til krav om Open Access for forskningspublisering. En 
Open Access-løsning betyr igjen at inntektene til Norsk medietidsskrift halveres og at 
dagens direkte kopling mellom betaling for tidsskrift-abonnement og NML-medlemskap 
forsvinner.

Norsk medieforskerlag NML 
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I dag står derfor NMT og NML overfor en rekke problemer som griper inn i hver-
andre. Foreningen har vedtatt gå over til ren digital publisering av tidsskriftet når den 
nåværende avtalen med Universitetsforlaget utløper i 2015. NMLs generalforsamling 
er også prinsipielt for Open Access. Et utredningsarbeid er derfor satt i gang for å gjøre 
medlemmene i stand til å ta en fornuftig beslutning om medietidsskriftets framtid.

Overgangen kan bety at NMT i framtida publiseres digitalt mer eller mindre i sin 
nåværende form. Men den åpner også for helt nye muligheter. Avtroppende redaktør 
Lars Nyre sier det slik; «I det andre scenariet ville ein truleg utvikla spennande nye 
former som ville vera verdt strevet med å byggja dei opp. Dette kunne inkludera ein ny 
utgjevingsfrekvens, interaktive former for fagleg diskusjon, og multimedia-eksempel 
som ein integrert del av vitskaplege resonnement.»

Open Access betyr altså inntektssvikt for NMT. Dette må kompenseres på en av tre 
måter: Man kan redusere kvaliteten og/eller øke dugnadsinnsatsen, man kan innføre 
forfatterbetaling eller man kan håpe på nye finansieringsordninger der universitetene 
kompensere (deler av) de bortfalte salgsinntektene. De to første løsningen kan NML 
vedta på egenhånd. For den siste løsningen kreves politiske føringer fra regjeringen eller 
vedtak fra institusjonene selv.

Ingen vet hva Open Access vil bety for medieforskerlaget. Få kan forutsi om norske 
medieforskere synes det er verdt å bruke et par hundrelapper i året på å holde liv i det 
faglige fellesskapet.

Egne svakheter 
Den andre typen forklaring på på Norsk medieforskerlags manglende vekst er nemlig 
intern. Er organisasjonen ganske enkelt for svak, makter den den ikke å utnytte mu-
lighetene som ligger i et stadig voksende fagfelt med betydelig offentlig interesse og 
engasjement?

Det er åpenbart at NML er en skjør organisasjon. Laget har ingen infrastruktur av 
betydning, det er utelukkende bygd på frivillig innsats og har en altfor liten og ustabil 
medlemsmasse. Det preger naturligvis virksomheten både internt og ekstern. Først og 
fremst er NML ganske usynlig.

Samtidig har foreningen et strukturelt problem. De første årene var NML svært liten 
og svært sosial. Konferansene var årlig kjentmannstreff og som det het i 1982-referatet 
«konferansen pågikk i om lag to døgn, nesten bokstavelig talt».

I dag er nattelivet mer puslete og feltet mye større. Det fins mange flere medieforskere 
og medievitere. Alle kjenner ikke hverandre. Og svært mange har aldri hørt om NML som 
på et vis også er blitt mer snever gjennom årene. Ved starten jobbet flere av lagets svært 
få medlemmer utenfor akademia: i NRK, i Statens Informasjonstjeneste og i Televerket. 
I dag er nærmere 80 prosent av medlemmene i NML ansatt ved universiteter og høysko-
ler, de aller fleste på medieutdanningene. Store grupper medievitere og medieforskere, 
lærere og folk i de ikke-akademiske grenseflatene til medieforskningen ser ikke NML 
og den norske medieforskerkonferansen som sin arena.

Spørsmålene 
Uansett fragmentering, medievitenskapen er kommet for å bli,. Hvis NML skal opprett-
holde sin posisjon som et nav og et helt nødvendig faglig fellesskap for denne fragmen-
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terte praksisen, må laget vokse og får mer muskler til å ivareta sin oppgave. 
Når Norsk medietidsskrifts digitale omlegging er vel i havn, er tiden kommet til 

en grunnleggende diskusjon om Norsk medieforskerlag. Den vil tvinge seg fram hvis 
resultatet blir en Open Access-løsningen som svekker NMLs allerede skjøre ressurstil-
gang (både menneskelig og økonomisk). Men det vil uansett være nødvendig å stille 
spørsmål som disse:

Skal Norsk medieforskerlag fortsatt være en forskerorganisasjon eller bør NML i 
større grad være en medieviterforening der alle med medieutdanning føler seg hjemme?

Hvordan bør den norske medieforskerkonferansen tilpasses en hverdag der universi-
tetsforskerne i stadig større grad tvinges til å være «internasjonale»?

Hvordan kan NML styrkes som organisasjon og utvide sin virksomhet slik at den 
blir relevant for flere?

Paul Bjerke 
Leder, Norsk medieforskerlag
  

 

Norsk medieforskerlag NML 
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FSMK 
Utveckling, utmaningar och möjligheter  

inom svenska MKV- och Journalistikfälten

Nordens medieforskarföreningar ska belysas som ett led i Nordicoms arbete att främja 
nordisk medie- och kommunikationsforskning. Varför skulle denna belysning vara en del 
av forskarfrämjandet? Göran Bolin (2010) ger ett svar på frågan i sin artikel om medie-
forskningens möjligheter. Nordiska forskare är mycket dåliga på att referera till varandra 
och, skriver han, detta måste åtgärdas om svenska och nordiska medieforskare ska göra 
anspråk på att vara ett eget fält. För det krävs kunskap om respektive nationellt fält. 

Denna artikel handlar således om det svenska fältet och den svenska medieforskarför-
eningen. Artikeln är upplagd så att föreningen först kort presenteras, följt av diskussion 
av den svenska ämnesutvecklingen. Slutligen diskuteras utmaningar och möjligheter för 
MKV- och Journalistikforskning inför framtiden.

FSMK 
Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK), är en ideell 
förening som består av forskare, lärare, studenter och praktiker i Sverige, som är in-
tresserade av forskning inom området. Föreningen är till för att dessa ska drar nytta av 
varandras kunskaper så att forskningen om journalistik, medier och kommunikation i 
Sverige kan främjas. 

Förutom att föreningen ska verka som ett tvärvetenskapligt forum, där teoretiska och 
metodologiska debatter ska uppmuntras, så ska FSMK främja förenings intressen genom 
att vara kontakt med myndigheter, stimulera intresse för forskningsområdet generellt, 
verka för bättre forskningsvillkor och bättre utbildning inom journalistik, medier och 
kommunikation.

Trots dessa tämligen övergripande mål är föreningen helt ideell med i nuläget ett 
medlemsantal på 170 personer. Ekonomin vilar enbart på medlemsavgifter, men efter-
som all verksamhet är ideell och till exempel resor betalas av heminstitutioner, finns 
ändå resurser till kärnverksamheten. Föreningen leds av en styrelse med ordförande, 
sex ledamöter och sex suppleanter och styrelsen representerar olika ämnesområden, 
geografiska områden, kön och positioner.

Årliga forskarkonferenser och nytt pris 
FSMKs främsta forum är de årliga forskarkonferenserna och man håller på att utveckla 
ett digitalt forskarforum genom en blogg (www.mediekom.se). Utöver det är FSMK, lik-
som de övriga nordiska forskarföreningarna, med och planerar Nordmediakonferenserna 
och har ett nära samarbete med Nordicom. Föreningen har även varit aktiv i diskussio-
nerna kring utvärderingar av grundutbildningarna. Det senaste är ett biannualt FSMK-
pris för bästa MKV- och journalistikavhandling, som delades ut för första gången 2013.

Första pris gick till Anders Olof Larsson med avhandlingen Doing Things with 
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Machines. Studies on On-line Interactivity. Uppsala universitet, 2012. Andra pris gick 
till Anne Kaun med avandlingen Civic Experiences and Public Connection Media and 
Young People in Estonia. Södertörn högskola, 2012.

Ämneskontexten 
Att ge FSMKs bild av ämnets utveckling låter sig inte göras, eftersom FSMK är en re-
flektion av de forskare och institutioner som är medlemmar. Beskrivningen situeras där-
för i min egen erfarenhet. Jag är inte bara ordförande i FSMK, utan också en feministisk 
kulturteoretisk medieforskare, som har disputerat i journalistisk och som arbetar på en 
institution (K31) som söker utmana och överbrygga olika akademiska gränsdragningar. 
Denna position är givetvis betydelsefull för hur jag ser fältet. För att uppväga detta har 
jag botaniserat i Nordicoms digra arkiv över svensk medieforskning.

Då: inträde 
FSMK bildades 1977 och min medieforskarkarriär började tio år senare. Världen såg 
då annorlunda ut. Sovjet existerade fortfarande och Tyskland var två. Det var radiomo-
nopol och i Sverige fanns två tevekanaler. Videobandspelaren hade gjort sitt intåg och 
videovåldsdebatter rasade. På institutionen fick vi hämta datorutskrifter från Göteborgs 
datacentral och en kollega hade en biltelefon han kunde ringa varsomhelst ifrån – med 
ett batteri som vägde fem kilo över axeln.

Även vår MKV och journalistikforskarvärld var annorlunda. Jag läste ett ämne som 
hette Informationsteknik och började som doktorand i Masskommunikation (MK) vid 
Statsvetenskapliga institutionen: avdelningen för Masskommunikation. Jag lärde mig 
att MK såg olika ut beroende på var man befann sig. I Göteborg var MK ett statsveten-
skapligt ämne, i Lund ett sociologiskt, i Uppsala ett psykologiskt och i Stockholm ett 
sådant där ”konstigt kultur-ligt” ämne. Det fanns en professor på varje ställe och de var 
idel män och det var dessa som markerade ämnesområdets gränser då och ”i framtiden” 
(Carlsson & Lindblad, 1992). 

Generellt skulle man kunna säga att MKV och journalistikforskningen under 
1970-1990-talen försökte hitta en plats och skapa ämnen och fält. Tittar man i Nordicoms 
forskar- och forskningsöversikter (Masskommunikationsforskning i Sverige, 1987) från 
den tiden är det mycket TV och barn, mycket användarforskning, tidningsekonomi och 
mycket effektstudier. Långa stora studier gjordes. Mycket var amerikanskt inspirerat. 
Ulla Carlsson skriver i inledningen:

Det är svårt att åstadkomma en översiktlig beskrivning av svensk masskommuni-
kationsforskning. Den fragmentarisering som karaktäriserar forskningsområdet 
försvårar en klassificering av enskilda projektt i klara fack. (Masskommunika-
tionsforskning i Sverige, 1987:1).

Det fanns emellertid annan forskning och 1990 gav Nordicom ut en antologi om popu-
lärmusik (Carlsson, 1990), som kan sägas symbolisera en oppositionell forskningsstråk 
inom MKV – annorlunda ämne (populärkultur) och teori (cultural studies).

Journalistikforskningen (Carlsson, 1988) präglades av studiet av frågor om politikens 
eller journalistikens makt, om nyheter som information eller underhållning, om jour-

FSMK
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nalisters etik, om den journalistiska texten och om formens betydelse. Som feministisk 
forskare ser jag bland både forskare och forskningsinnehåll en uppenbar brist på kvin-
nor. Vi var emellertid på inga sätt frånvarande. 1990 kom boken Medier, människor och 
samhället ut av femton nordiska forskare – samtliga kvinnor (Carlsson, 1990) och 1993 
kom boken Nordisk forskning om kvinnor och medier ut.

Då: konsolidering
Kring millennieskiftet var världen ny, det var alla överens om. Många hade mobiltelefon 
(Nokia var coolt) och vi läste hemsidor på ”nätet” i de färggranna, bulliga mac-arna. De 
stora tidningarna gick över till tabloidformat. Radio och tv-monopolet var brutet och 
genom satellit och kabel kunde vi välja vad vi ville se och lyssna på bland en mängd 
kanaler. Under den centralt placerade breda teveapparaten fanns dvd-spelaren, som 
gjorde valmöjligheterna än större. Musik köpte vi på cd-skivor. Och IT-bubblan sprack. 

MKV och Journalistikämnena i Sverige ägnade sig under denna tid åt att konsolideras. 
Flera FSMK- och Nordmediakonferenser har diskuterat just detta med tema rörande 
MKV-forskningens utveckling. Något svar hittades inte, men just diskuterandet och 
benämnandet av ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap var i sig tecken på att nå-
got viktigt inträffat; vi hade något att diskutera. Som för att stadfästa detta publicerades 
den fältbeskrivande boken Medier och kommunikation – en introduktion (Falkheimer, 
2001). Vi kan säga att MKV och Journalistik blev ämnen i sin egen rätt och rötterna till 
de forna hemämnena kapades. Egna institutioner etablerades med egna utbildningar på 
alla nivåer. Inte bara på de gamla universiteten, utan också på högskolor, som en efter 
en omvandlades till nya universitet, med egna forskarutbildningar och professurer med 
omfattande forskning utifrån egna teorier och metoder. Vi forskare blev på samma gång 
MKV-forskare eller journalistikforskare. 

Både MKV och journalistik tillhörde de ”hetaste” ämnena i Sverige med mycket stort 
söktryck bland studenter och det var svårt att finna tillräckligt med disputerade MKV- 
eller journalistiklektorer. Explosionen av medieutbildningar medförde också att både 
antalet och andelen av kvinnor ökade. Tio år senare var kvinnor en självklar majoritet 
på grundutbildningarna och jämlikhet bland lärare och doktorander, även om samtliga 
professorer i Sverige vid millennieskiftet var män. 2003, publicerades Journalistikens 
kön i Kvinnovetenskaplig tidskrift och det är tydligt i avhandlingar att genus-, femi-
nistisk- och queerforskning hade ett starkt inflytande på medieforskningen och dess 
teoribildning, vilket innebar många forskningsfrågor och analytiska grepp. 

Teorier utvecklades och breddades också åt andra håll. Från Storbritannien, Frankrike 
och Tyskland (singularis) hämtades inspiration. De tidigare oppositionella teorierna 
var nu etablerade. Man talade om en kulturella svängningen och identiteter, livsstilar, 
geografiska medierum, studerades parallellt med en fortfarande omfattande användar-
forskning (Jansson, 2002; Andersson, Fornäs, 2010; Bolin, 2010).

Inom journalistikforskningen gjordes en mängd studier av journalistroller, och re-
daktioner. Public Service var ett självklart begrepp inom radio och teve-forskningen. 
Mäktiga medier studerades utifrån politiks ekonomiska teorier och som politisk kom-
munikation (Fuchs, 2009). Den nya teknikens påverkan på journalistiken började 
också bli intressant (Karlsson, 2006) och också journalistikforskningen influerades av 
kulturteorier (Melin, 2008).
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Idag: utblick 
Idag läser vi tidning, spelar spel och ser teve på mobiltelefonen. Teveapparaterna är 
platta och används för att lyssna musik på. Tidningsindustrin är i ekonomisk kris, 
tidningsjournalister producerar webteve och tevejournalister skriver webnyheter. IT är 
digital vardagsteknik.

När jag flyttade till Sverige 1999, positionerades min arbetsplats K3, som något an-
norlunda. Vi hade MKV-program. Vi lärde studenterna att både göra och tänka – helst 
samtidigt – och bli bildade. Vi, MKV-forskare och lärare satt tillsammans med och sam-
arbetade med informatik och interaktionsdesigners, grafisk design, scendesign och lit-
teraturvetenskap. Vi var det digitala Bauhaus (Lindstedt & Reimer, 1999; Reimer, 2005). 
Coolt och annorlunda. Idag inte så annorlunda (och de flesta studenter tror att Bauhaus 
är en gör-det-själv-firma). MKV-program finns på de flesta utbildningsinstitutioner och 
konstnärlig forskning ett etablerat – om än svårtytt – begrepp. Liksom på de flesta andra 
lärosäten sker organisationsförändringar. De flesta MKV och journalistutbildningar är 
nu sammanboende med andra ämnen, som till exempel mode, film, lärande, litteratur, 
kultur, geografi, etnologi, musik, informatik. 

Det medför givetvis nya möten, nya möjligheter till forskning. Ämnet breddas och 
hämtar åter influenser från andra ämnen. Nya frågor ställs om gamla medier och gamla 
frågor ställs om nya medier. Det märks inte minst bland doktorsavhandlingarna de 
senaste åren, som hämtar teoretisk inspiration från bland annat informatik, geografi, 
pedagogik, filmvetenskap och intersektionell feminism och som studerar en rad olika 
medier, som fantasy, serier, twitter, bloggar, spel, traditionella tidningar, youtube, te-
veserier, tidskrifter, varumärken, musik, mobiltelefoner, film och overheadapparater. 
Hetast bland medieforskare verkar den ”nya” medietekniken vara. Allt oftare ser man 
emellertid andra benämningar på detta än just ”nya medier”. Det nya börjar bli etablerat. 
MKV och journalistikavhandlingar det senaste året handlar om interactive experiences i 
nya sociala rum, och om civic experiences, om alternativ TV, om transmedia, om cross-
media news, transversal media och om att göra saker med maskiner (cf. Askanius, 2012; 
el Gody, 2012; Fast, 2012; Kaun, 2012; Larsson, 2012; Gansing, 2013). 

Nya interdisciplinära influenser och ny teknik har även utvecklats metodologiskt. 
Borta är den skarpa gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning och många 
forskare använder idag båda metoderna utan större problem. Och den metodologiska 
kreativiteten är stor: webnografi, on-line dagböcker, twitteranalys och mediearkeologi 
för att nämna några nya metoder (cf. Kaun, 2012; Larsson, 2012; Gansing, 2013). 

I bakgrunden till dessa tendenser finns två stora politiska beslut som påverkat fältets 
vardag. Det ena är möjligheten till befordringsprofessur. Det betyder att det inte längre 
finns en professor per ämne och institution, utan flera. Det har gjort att professorsgrup-
pen är nu mycket mer heterogen än tidigare vilket inte minst påverkat doktorandhand-
ledningen. Det andra beslutet är tvånget att ett doktorandprojekt måste vara finansierat, 
vilket lett till att mycket färre doktorander antas. Tjänster lyses också ut internationellt, 
med konsekvensen att det svenska MKV- och journalistikfälten internationaliserats, 
vilket märks både bland ämnena som diskuteras med en globaliseringstrend (se t ex 
Ekström, 2010; Gustafsson, 2012) och bland forskarna.

FSMK
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Nya utmaningar och möjligheter 
För att undvika att detta blir en för ensidig diskussion, har jag – inspirerad av David 
Gauntletts (2011) debatt kring Media Studies 2.0 – bett några forskarvänner ge sin syn 
på svenska MKV- respektive journalistikämnets möjligheter och utmaningar och således 
mer spegla FSMK. Professorerna Göran Bolin, André Jansson, Bo Reimer och Ingela 
Wadbring har hörsammat uppmaningen2. 

Mediestudier för alla?
Den här spännande nya mediemiljön som har stor påverkan på vår vardag har givetvis 
inte gått andra ämnen förbi. Medie- och kommunikationsforskning förekommer också 
i allt högre grad i andra ämnen än MKV och journalistik. Vårdvetenskap, litteraturve-
tenskap, modevetenskap, samt de tidigare ”MKV-ämnena” är några exempel på ämnen 
som forskar om medier (cf. Andersson & Fornäs). Bolin (2010:5) varnar dock föra att 
heroisera denna forskning och menar att den visserligen är viktig, men söker ofta åter-
uppfinna hjulet. Så vad kan vi MKV och journalistikforskare göra när andra bedriver 
medieforskning? 

Bo Reimer besvarar frågan ”Det logiska borde vara att vi koncentrerade oss på det 
som vi borde kunna bäst, vilket borde vara medier ”i sig”. Men lite paradoxalt är det 
inte det som vi medieforskare är bäst på. Visst finns det ”medium theory” men denna 
tradition har alltid betraktats med misstanke från övriga MKV-forskare; ”teknologisk 
determinism” har alltid varit ett skällsord inom fältet. Nu verkar emellertid någonting 
hända. Samhällsforskningens generella vändning mot det materiella börjar nu bli allt-
mer markant även inom medieforskningen – om än kanske inte bland MKV-forskare.”

Göran Bolin menar: ”Den specifika kompetens som en MKVare ska kunna erbjuda, 
pace moi, är just den integrerade blicken på mediers och kommunikationens roll i dessa 
samhälleliga och kulturella processer. /…/Det är i denna unika kombination av kom-
munikativ praktik och medieteknikens möjligheter och begränsningar vårt ämne och 
vår expertis befinner sig (alltså en “non-mediacentric” syn på medierna, för att ansluta 
till en ofta upprepad, men nog så meningslös, positionering inom den internationella 
medieforskningen).”

Gränssättande eller gränsöverskridande? 
En annan fråga som rör relationen till andra ämnen är huruvida vi MKV- och journalistik-
forskare ska konsolidera oss mer och skapa ytterligare fältspecifik teoribildning, eller om 
vi ska fortsatt söka teoretisk inspiration från andra område. I den svenska utvärderingen 
av grundutbildningsämnena MKV och journalistik gjordes tydliga gränsdragningar av 
bedömargruppen av vilka studentforskningsfrågor och projekt som låg innanför och 
utanför ämnesgränsen. Göran Bolin (2010) menar att all ämnesgränsöverskridning är 
inte av godo:

Gränsen dras trots allt för att avgränsa ett område för studium, för att man inom 
detta ska nå djupa, specialiserade kunskaper. Mång- och tvärvetenskap i all ära 
men den bygger till syvende og sidst på att det finns djupa kunskaper inom väl-
avgränsade områden som kan gå i dialog med varandra. Den allmänna bredden 
hotar annars att tränga bort djupet (Bolin, 2010:5).
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André Jansson menar att ämnet har differentierats och skapat nya ämnesöverskridande 
kontaktytor och att dessa ger ”goda förutsättningar att på ett innovativt och interdis-
ciplinärt sätt angripa de omvandlingsprocesser i tid, rum och sociala relationer som 
medialiseringen medför”.

Ingela Wadbring uttrycker gränsöverskridningen skarpare. ”I dagens alltmer kom-
plexa värld är det nödvändigt att söka sig utåt, till andra ämnen igen: ekonomerna hjälper 
oss att förstå varumärkets och ekonomins betydelse för journalistiken, etnologerna och 
antropologerna får oss att lyfta blicken och se vad som pågår på redaktionerna, organisa-
tionsforskarna sätter fingret på den strukturella omvälvning som pågår i de redaktionella 
nedskärningarnas kölvatten, sociologerna och psykologerna ger oss redskapen att förstå 
människors bevekelsegrunder på ett bättre sätt och teknikerna har fått en roll som de 
knappast haft tidigare. För att förstå journalistikens roll i samhället behövs många pus-
selbitar. Det går inte att avskärma sig.”

Förhållande till teknologin
Att verkligheten som medieforskare undersöker förändras har jag kort sökt visa. Bo 
Reimer menar att ” den stora utmaningen för MKV-forskningen är därför att klara av 
att behandla mediernas teknologiska egenskaper på sätt som gör det möjligt att relatera 
teknologi till det sociala, det kulturella, det samhälleliga, etc, utan att varken göra det 
beroende av, eller styrande över, det övriga. Det här var en viktig uppgift redan i rela-
tion till traditionella massmedier. Det är en än viktigare uppgift i relation till digitala 
medier, där möjligheten för medborgare att själva påverka medieutvecklingen – och 
medieformerna – paradoxalt sätt både har ökat och minskat”.

Balansgång är också något Göran Bolin tar upp: ”I och med den allt fortlöpande och 
accelererande medietekniska utvecklingen som följer på digitaliseringen av samtliga, 
eller åtminstone de flesta medier, är det också svårt att hålla takten med utvecklingen. 
Denna utveckling har inte bara inneburit att gamla frågor måste ställas mot nya empi-
riska verkligheter. Den innebär också att helt nya områden öppnas, områden som inte 
var aktuella för 20 år sedan”.

Internationalisering
Ett annat gränsöverskridande som utgör en betydande utmaning är det nationella. Ingela 
Wadbring pekar på att ”en stor del av forskningen inom journalistik har till sin karaktär 
länge varit nationell. Det har handlat om såväl struktur som utbud och reception. De 
nationella projekten kommer nog alltid att ha en plats inom journalistikforskningen – 
men det är rimligen de internationella, komparativa projekten som är framtiden. Det 
innebär således samarbeten med vårt eget ämne, men med andra länder. Lika lite som 
ifråga om andra ämnen går det att avskärma sig, utan det handlar om ett ökat samarbeta 
med andra”.

Att det skett en internationalisering har jag redan diskuterat i texten ovan. Det finns 
emellertid en annan hotbild, som Göran Bolin (2010) tar upp. Han talar där om tecken 
som tyder på en förstelning av ämnet. Det främsta förstelningshotet kommer från det 
minskade deltagande i nationella och internationella konferenser. Dessa är av hög vikt, 
då de ger möjlighet att bredda sina disciplinära cirklar. Anledningen till det minskade 
deltagandet, menar Bolin, är nedskurna forskningsresurser.

FSMK
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Ekonomiska utmaningar
Medialiseringen av vardagen är givetvis inte den enda trenden som påverkat den svenska 
MKV- och journalistikforskningen. Den politiska verkligheten ändras och med den, 
förutsättningarna att bedriva undervisning och forskning. Idag görs en politisk – och 
framför allt ekonomisk – skillnad mellan forskningsuniversitet och undervisningshög-
skolor. Alla ska visserligen bedriva både och, men resurstilldelningen skiljer sig rejält 
åt. Samtidigt har en marknadsvåg svept över landet, och allt mer privatiseras. Mark-
naden ska ha mer att säga till om, även på universiteten. Det innebär för vår del att vi 
i allt högre grad ska samverka och samarbeta med samhällsinstitutioner och näringsli-
vet. Forskningsanslag kräver ofta någon form av näringslivssponsring. Mot detta står 
universitetets gamla självständighetsideal och Humboldska bildningsideal och kritiska 
granskningsideal. Hur ska vi kunna kritiskt granska någon vi får pengar av? Och hur ska 
vi kunna bedriva en bildande undervisning när vi måste tillbringa mer och mer tid med 
att samverka, söka pengar och administrera? Samtidigt som vi får mindre och mindre 
resurstilldelning till våra ämnesområden – vare sig vi är placerade inom samhällsveten-
skap eller humaniora. Till detta kommer resultatbaserad resurstilldelning, vare sig det 
är grundutbildning eller forskning så ska vi mätas och rankas. Det är inte konstigt att 
vår verkliga forskningsvardag ibland kan te sig förfärande febril.

Så hur kan vi MKV- och Journalistikforskare möta utmaningen att befinna oss någon 
stans mellan politik, marknad och bildning? I en tidigare Nordicomartikel (Melin, 2012) 
diskuterade jag nödvändigheten att inse att vår forskning är politik och att vi behöver 
bära med oss den insikten när vi forskar, genom att bland annat ständigt ställa kritiska 
frågor. Vi behöver också driva frågor som är både viktiga och roliga att beforska. Inte 
minst behöver vi arbeta tillsammans i forskningsteam och över olika sorters gränser. Det 
är där jag tror svaren ligger för MKV- och Journalistikforskning framöver.

FSMKs roll är att uppmuntra möjligheterna till detta. Genom nationella och nordiska 
konferenser, genom att uppmuntra ämneskonferenser inom både MKV och Journalistik, 
genom samt nätverk för forskarutbildningar, och genom att utnyttja den ”nya” tekniken 
för att skapa digitalt forskarforum. Och att ställa kritiska frågor om MKV- och Journa-
listikforskning.

Margareta Melin
Ordförande, FSMK

Noter
 1. K3 – Konst, kultur och kommunikation på Malmö högskola.
 2. Göran Bolin, André Jansson, Bo Reimer och Ingela Wadbring skickade korta texter på 200 ord till mig 

via e-mail där de beskrev sin syn på MKV respektive journalistikämnets möjligheter och utmaningar.
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