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Debatt

Skap medievitenskapelige møtesteder!

Magnus Hoem Iversen & Donia Lina Nilsen

Det er verdt å satse på åpne møteplasser mellom mediebransje, akademia, 
kunnskapssultne studenter og et interessert publikum

Møtene mellom mediebransje, akademia, interesserte borgere og kunnskapssultne studen-
ter bør ikke bare overlates til alumnitreff, tidsskrift og aviser – men være en drivende og 
levende kraft for diskusjon og kunnskapsdeling. Verdien i å skape diskusjonsarenaer for 
mediene utenfor mediene selv ligger i å få bransje og forskere til å diskutere i et åpent fora. 

Utfordrende møteplass
Mediesamfunn er en arrangementsserie om medievitenskap som ble startet av tre ferdi-
gutdannede medievitere i samarbeid med Institutt for informasjons- og medievitenskap 
ved Universitetet i Bergen. Målet var å skape et åpent samlingspunkt, som skulle bringe 
fersk forskning sammen med situasjoner og problemstillinger fra mediebransjen ved å 
velge temaer i krysningspunktet mellom forskning, bransje og medieforbrukere. Det ble 
gjort et bevisst valg om å arrangere happenings utenfor universitetet, og et viktig mål var 
at arrangementene skulle være utadvendte og inkluderende også for publikum utenfor 
bransje og akademia. På denne måten var målgruppe og publikum tredelt. Vi ønsket å 
skape arrangementer som kunne være utfordrende for drevne aktører i mediebransjen, 
for etablerte forskere i sine respektive felt, samtidig som det kunne være av interesse 
for både nåværende studenter og alumni. De ferdigutdannede studentene kan slik få 
verdifullt faglig påfyll, og for den andre gruppen var tanken å inspirere, og gi gode ideer 
til for eksempel problemstillinger til en bachelor- eller masteroppgave. 

Mediesamfunn er ett eksempel på en arena som skal stimulere til diskusjon, presen-
tere ny forskning, og skape kontakt mellom mediebransje og forskere. Men det trengs 
mange flere slike møtesteder. Avstanden mellom bransje og forskning er ofte for stor, og 
resulterer i at bransjen ikke har kunnskap om hva som skjer innen forskningen på deres 
egne organisasjoner og publikasjoner. På samme tar forskningsmiljøer på ingen måte 
skade av å utsette seg selv for alternative perspektiver på deres felt, hentet fra medie-
bransjens perspektiv. Verdien av at en slik arena også er åpen for et generelt publikum er 
også med på å vise medieforskningens aktualitet ovenfor bransjen, studenter og alumni. 

En åpen arena – Litteraturhus
Beslutningen om å arrangere på et Litteraturhus viste seg å være nyttig på flere plan. Å 
legge arrangementet til et slikt sted åpner for at andre interesserte utenfor fagmiljøet føler 
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seg velkommen, og har en tendens til å tvinge frem bredere tematikk.  Her arrangerer 
man på et “åpent marked”. Ingen ønsker tomme seter, og derfor er man nødt til å kom-
munisere arrangementene på en fristende måte. I tillegg konkurrerer arrangementene mot 
litterære helter, og andre etablerte og populære debatt- og foredragskonsepter. Samlet 
sett fører disse punktene til at en viss utadvendthet gjerne tvinger seg på. Og hva kunne 
vært bedre enn nettopp det? Hensikten bak slike arrangement bør nemlig være at man 
ønsker at andre skal bli kjent med medievitenskapen. For å gjøre det må en kanskje selv 
bli kjent med sitt eget fag på en litt annen måte. Man er nødt til å se seg selv utenfra. 
Dette er nok en sunn øvelse for de aller fleste fagmiljøer. Dersom en får det til, kan 
nemlig både professor, student og redaktør gå fornøyde fra møtene.

Kryssinspirasjon om mediene – utenfor mediene
Å skape møteplasser hvor diskusjonen foregår muntlig og folk møtes fysisk, øker mu-
lighetene for nye ideer, for å skape eierskap til holdninger og å skape nye forbindelser 
på kryss av forskere, bransje, journalister og studenter. I skriftlig kommunikasjon og 
diskusjon henvender forskere seg gjerne til hverandre – i tidsskrifter og forskningsjour-
naler, mens bransjen forholder seg til egne fora. En og annen kronikk eller et innlegg fra 
medieforskere i pressen, og bruk av medieforskere som ekspertkommentatorer, er ikke 
nok til å skape reell dialog mellom medieforskningen og mediebransjen. 

Hvert år samles store mengder bransjefolk og forskere til konferansen og bransje-
samlingen Nordiske Mediedager i Bergen. Arrangementet er et forbilde, og imponerer 
stadig med både programmering og gjennomføring. Men selv om det finnes en rekke 
store og gode konferanser, er det rom for lavterskelarrangement som Mediesamfunn, 
som gjennomføres oftere og ikke minst er gratis for publikum. Det at en kan arrangere 
oftere, gjør også at arrangementene kan bli mer aktuelle og mer reaktive – og få en 
fortolkende og kommenterende funksjon til et løpende mediebilde.

Faglig identitet 
Å være åpen for å møte bransjen på en nøytral debattarena, å kunne se fagfeltet og 
forskningen utenfra, fra forskningsobjektets ståsted i en uformell setting kan være med 
på å utvikle medievitenskapens syn på seg selv. Å plassere medieforskningen ute i sam-
funn- og samfunnsdebatt kan gi studenter en enda dypere forståelse og fornemmelse for 
medievitenskapens samfunnsrolle. Dette kan være med på å bygge en faglig identitet 
og selvtillit som trengs når ferdigutdannede medievitere skal inn i arbeidslivet eller 
inspireres til å fortsette innen forskning.   

Kjør debatt!
Dersom ditt fagmiljø eller din forskningsgruppe ikke har et møtested som skissert over, 
er vår klare utfordring følgende: skap det! Her er noen tanker og oppfordringer vi ønsker 
å komme med, som er basert på våre egne erfaringer med Mediesamfunn: 

1. Tenk nytt: Det er ikke sikkert at kjente og kjære format fungerer best i ditt tilfelle. 
Det kan godt hende at den trygge paneldebatten ikke er riktig. Kanskje bør du heller la 
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en politiker intervjue en medieviter. Eller i alle fall sørge for at flere sider av saken er 
representert, for å skape et balansert bilde og en reell diskusjon. Det er ikke opplest og 
vedtatt at medievitenskapen kan finne ut av alt på egen hånd. Hvem burde den så strekke 
seg ut til, for å øke forståelsen for det som diskuteres?

2. Vær fristende: Det er viktig å ivareta publikum, også det potensielle publikum. Der-
for bør ethvert arrangement være fristende på flere plan. Det bør ha et godt innhold, det 
bør ikke ta for lang tid, og det bør være kommunisert på en måte som vekker interesse 
utenfor akademia. Plakater og løpesedler bør være tilgjengelig der ditt ønskede publikum 
ferdes – og en bør strekke seg langt etter å få ansatte i mediebransjen til å delta. Dette 
gjør en ved å skape et program og et innhold som oppleves som relevant, også for dem.

3. Vær dynamisk: Man har garantert ikke funnet et format som passer sitt fag og sitt 
publikum etter første (eller ikke en gang tredje) arrangement. Derfor er det viktig å 
kunne gjøre små endringer fra program til program – og la temaet og problemstillingene 
føre an hvordan man vil legge opp programmet enn å følge én arrangementsmal. Man 
bør derfor be om tilbakemelding; fra foredragsholdere, fra debattanter, fra deltakere 
og fra publikum. Sistnevnte er kanskje det aller viktigste, særlig for å sørge for et så 
differensiert publikum som mulig. 

4. Tenk tilbake: Kan du selv huske når du var en fersk bachelor- eller masterstudent 
i medievitenskap? Var det noe du selv savnet fra den tiden, og i så fall hva? Har du 
muligheten til å skape det du selv savnet for fremtidige studenter? 

5. Vær åpen: Vær åpen i valg av lokale, i valg av foredragsholdere, programmering og 
i din tilnærming til hva en ønsker å oppnå. Det er utvilsomt sunt å gå utenfor universi-
tetslokalene for inspirasjon for hvordan man kan skape gode arrangement. 

Å arrangere noe ment for et større publikum enn vanlig er ikke en løsning på alle pro-
blemer. Men det vil garantert gi spennende innsikter, og skape positive ringvirkninger. 

Dette er Mediesamfunn
En arrangementsserie om medievitenskap som arrangeres på Litteraturhuset i 
Bergen. 
Arrangementene består av foredrag og debatter, og er åpent for alle som er inter-
essert i mediene og medieforskning.
Temaene spenner fra mediepolitikk og retorikk til film, fjernsyn, internett og 
presse. 
I 2013 har Mediesamfunn diskutert hva det vil si å være et mediesamfunn, valg-
kamp i mediene, talens og retorikkens makt, samt hvordan kutt i mediebransjen 
påvirker journalistikken
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