
3

NORDICOM-INFORMATION 37 (2015) 3-4: 3

Förord

Fram till och med 2015 har Nordicom-Infor-
mation utkommit med fyra nummer per år. 
Tidskriften har innehållit en blandning av ve-
tenskapliga artiklar, ny litteratur, översikter 
om konferenser, forskningsprojekt, tilldelade 
forskningsmedel och nya avhandlingar. De se-
naste åren har forskningsartiklarna också ge-
nomgått formell granskning, en reviewprocess.

Efter detta dubbelnummer drar vi ned på 
utgivningen, så att tidskriften istället utkom-
mer reguljärt två gånger per år. Varje nummer 
kommer att vara tematiskt, men nyheter och 
recensioner kommer fortfarande att vara en 
del av innehållet. Den litteratur som listas sist 
i varje nummer är ett urval av den nordiska 
litteratur som publicerats med anknytning 
till temat. 

En del av det material som tidigare publice-
rats i tryckt form, som allmänna litteraturlistor, 
men också exempelvis tilldelade forskningsme-
del och nya avhandlingar kommer framgent 
enbart att finnas online. Litteratur som behand-
lar det tema som tidskriften tar upp kommer 
emellertid att finnas med i tryckt form. Ingen-
ting tas således bort, men plattformarna för var 
olika innehåll publiceras prioriteras om. 

Förutom de båda årliga, reguljära num-
ren av Nordicom-Information, finns möjlig-
heter att ge ut tematiska specialutgåvor med 
forskningsartiklar på de nordiska språken 
som genomgått formell granskning. Gästre-
daktörer är välkomna med förslag på sådana 
specialutgåvor. Det innebär att möjligheten 
att få skriva traditionella forskningsartiklar 
på danska, norska och svenska bibehålls, men 
inom ramen för tematiska nummer. 

Att göra om en tidskrift innebär ett stort 
arbete. Vi vill tacka alla som skrivit texter och 
därmed gjort utgivningen möjlig. Vi hoppas 
att texterna kan fungera som ett underlag för 
debatt, diskussion och också som kunskaps-
förmedling. Vi riktar oss mot såväl forskare 
som mediebransch, politiker och en intres-
serad allmänhet. 

För att underlätta läsningen har vi gjort en 
mindre ordlista med svåra/vanskelige men 
viktiga ord som berör temat hets och hat. 
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