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Nordicom-Information  
på väg mot framtiden 

Nordicom-Information har funnits i över 35 år och utkommit med fyra nummer per år. 
Den har genomgående innehållit en blandning av artiklar, ny litteratur, översikter om 
konferenser, forskningsprojekt och nya avhandlingar. De senaste åren har en del av ar-
tiklarna också genomgått formell granskning, en reviewprocess. Innehållet i Nordicom-
Information har alltid varit skrivet på något av de nordiska språken eller engelska. En 
bärande idé har varit att forskare ska kunna publicera sig på sitt eget språk, också i en 
alltmer internationaliserad forskningsvärld.

Under senare år har emellertid utgivningen av Nordicom-Information diskuterats i 
flera olika forum. Kan inte allt innehåll publiceras online? Eller ska den ha ett annat 
slags innehåll? 

När jag tog över som föreståndare på Nordicom efter Ulla Carlsson under våren 2015, 
funderade jag mycket på framtiden för Nordicom-Information. Ett första beslut var att 
utse en biträdande redaktör, Ragnhild Mølster vid universitetet i Bergen, som också 
är huvudredaktör för just detta nummer. Tillsammans kommer vi att lotsa Nordicom-
Information in i framtiden.

Vår bedömning är att visst innehåll passar bättre online än i tryckt form. Det innebär 
att visst innehåll inte kommer att publiceras i den tryckta tidskriften, men inget av dagens 
innehåll kommer att gå förlorat även om det inte trycks. Det finns online. 

Två nummer per år kommer att ges ut och de kommer att bli tematiska, och i dessa 
kommer vi att bjuda in andra än forskare att delta. Vår ambition är att Nordicom-
Information ska kunna bli en mötesplats för forskningen, politiken och medie- och 
kommunikationsbranschen. Beroende på aktuellt tema kommer vi därför att arbeta för 
att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna. 

I de tematiska numren kommer vi i normalfallet inte att publicera artiklar som genom-
gått en formell granskningsprocess. För att ändå behålla möjligheten att som forskare 
kunna publicera sig på sitt eget språk, inklusive en formell granskningsprocess, ska 
det bli möjligt att ge ut tematiska specialnummer. Initiativet till specialnummer kan 
antingen komma från Nordicom eller från forskare som vill samla nordisk forskning, 
på de nordiska språken, inom något område. 

Exakt hur Nordicom-Informations framtid kommer att se ut är ännu svårt att säga, 
men vi ska göra vårt bästa för att förvalta och utveckla Ulla Carlssons mångåriga arbete 
med Nordicom-Information. Under hösten 2015 kommer det första tematiska numret, 
delvis i ny kostym.

Göteborg i maj 2015

Ingela Wadbring
Föreståndare för Nordicom


