
 
Forskningens vardag i medialiseringens era 

 

Det omtvistade begreppet medialisering riktar blicken mot hur mediering och mediepraktiker 

genomsyrar kultur och samhälle på en mer genomgripande nivå (Couldry 2012; Hepp 2012; 

Hjarvard 2013;). Begreppet ger kulturforskare teoretiska sammanhang för studier av nya 

empiriska fenomen i samspelet mellan människor, teknik, sociala institutioner och estetiska 

praktiker. Samtidigt som alltfler kulturforskare studerar medialisering av vardagslivet är 

forskaren och forskningen själv indragen i medialiseringsprocesser (Fornäs 2011), dels i 

läsandet, skrivande och informationssökande, dels i sina kontakter med kollegor. Inte minst 

kan de nya publiceringsstrategier som växer fram i spåren av digitalisering, open access och 

krav på impact förstås i termer av medialisering. 

 

Detta nätverk syftar till att utveckla interdisciplinära och geografisk perspektiv på 

forskningens medialisering genom en serie workshops under en treårsperiod med juniora 

likväl som seniora forskare. Genom internationella samarbetspartners främjas mobilitet och 

genom kopplingen till tidskriften Culture Unbound: Journal of Cultural Research utvecklas 

former för vetenskaplig publicering  http://www.cultureunbound.ep.liu.se/. Varje år har ett 

tema: 

 

2015 – ”Mobilitet: den resande forskaren”. Inom detta tema behandlas samband mellan 

mediering och mobilitet. Samtidens kulturforskare blir allt mer rörlig då forskningsfinansiärer 

riktar fler och fler satsningar mot internationalisering. Enskilda forskare ges möjligheter att 

under kortare och längre perioder arbeta utanför hemlandet och allt fler projekt sker i 

samarbeten mellan forskare i olika länder.  Hur kommunicerar mobila forskare med varandra 

och sina fält? Hur skapas forskningsresultat i samspel mellan forskare när material delas i 

digital form, möten sker genom videokonferenser och texter sänds och bearbetas digitalt 

mellan olika personer och miljöer? 

 

2016 – ”Metoder i förändring”. Inom detta tema undersöks hur etablerade 

forskningsstrategier som etnografisk deltagande observation, texttolkning och arkivstudier 

tillämpas på nya sätt. Kontakter mellan de som studeras lika väl som mellan forskaren och 

informanterna sker allt oftare digitalt. Texter och bilder betraktas på datorskärmar istället för 

på papper och forskaren behöver inte längre lämna sitt skrivbord för att komma åt 

http://www.cultureunbound.ep.liu.se/


arkivmaterial. Vilka nya sociala, kulturella och estetiska kompenser krävs? Vilka etiska 

överväganden behövs göras?  Hur kan den historiska forskningen integreras i 

samtidsfrågorna? 

 

2017 – ”Publicering och medialisering”.    Open Access- rörelsen liksom möjligheterna att 

enkelt  publicera  forskning  på  Internet  utan  omvägen  via  formella  publiceringskanaler 

förändrar villkoren för vetenskaplig publicering. Under omvandling är även format och 

karaktär för den vetenskapliga texten. Rörliga bilder och ljudfiler kan bäddas in i text, 

tidskriftsartiklar kan vara kopplade till pod casts, och dataset kan publiceras för att 

sekundäranalyseras (jfr Jankowski et al 2013). Hur påverkar förändrade publiceringsformer 

själva forskningsprocessen? Hur påverkar det förändrade publiceringslandskapet makt och 

beroendeförhållanden inom forskningsvärlden? Vilka konsekvenser får engelskans hegemoni 

för forsknings  utveckling och  spridning?  Hur  kan  forskare  arbeta  proaktivt  i  en  tid  när 

publiceringsmönster allt mer styrs av bibliometriska system? 
 

Medverkande 

Nätverket leds av Bodil Axelsson (ACSIS) med stöd av Eva Hemmungs Wirtén och Martin 
 

Fredriksson  (Tema  Q).    Under  de  kommande  fyra  åren  kommer  Martin  Fredrikson  att 

tillbringa längre tidsperioder som Visiting scholar vid ICS och ASCA, inom ramen för ett 

International Career Grant från VR. Nätverksprojektet kommer att löpa parallellt med Martin 

Fredrikssons utlandsvistelser för att skapa synergier och utnyttja hans närvaro vid de 

medverkande miljöerna 

 

I nätverket deltar förutom Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) även Tema 

Q, Linköpings universitet, Institute for Culture and Society (ICS) vid University of Western 

Sydney (UWS) och Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) vid University of 

Amsterdam (UvA). Kontaktpersoner på ICS är David Rowe och James Arvanatakis. 

Kontaktpersoner på ASCA är Joke Hermes och Eloe Kingma. 

 

Förutom de seniora forskare som leder nätverket tillsammans med kontaktpersonerna i de 

olika miljöerna kommer forskare på olika nivåer, inklusive juniora forskare, att bjudas in till 

resor och workshops.  Stor vikt kommer att läggas vid att skapa välavvägda blandningar av 

juniora och seniora forskare vid samtliga aktiviteter. 

 

ACSIS är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning som bildades 2002 med 

representanter från alla svenska universitet. Sedan starten har ACSIS arrangerat en rad 

konferenser och en stor mängd seminarier och workshops vid såväl Linköpings universitet 



som på de andra medlemsuniversiteten. ACSIS är också, tillsammans med Tema Q delägare i 

tidskriften Culture Unbound. Journal of Cultural Research, som är digital, open access och 

peer review. 

 

ACSIS och Tema Q bildar tillsammans en unik kulturforskningsmiljö, där Tema Q samlar ett 

stort antal högkvalificerade forskare. Under 2014 har Tema Q gått in i en ny och dynamisk 

förändringsfas som på många sätt öppnar för utökade synergieffekter mellan ACSIS och 

Tema Q. Rekryteringen av professorerna Thordis Arrhenius och Eva Hemmungs Wirtén samt 

ett antal nya postdoktorer, biträdande lektorer, och doktorander innebär att Tema Q nu kan 

konsolidera och stärka sin roll som forskningsenhet med särskilt fokus på frågor om 

modernitet, mediering, kulturarv och kultur- och kunskapsproduktion. 

 
Nätverket är en vidareföring av ett tidigare framgångsrikt samarbete mellan ACSIS  och  

ICS.  I  det  STINT-finansierade  projektet  ’Culturalisation  and  Globalisation’ (2008-2012) 

utforskade ömsesidig växelverkan mellan kulturaliserings- och globaliseringprocesser. ICS 

bedriver ett brett spann av högkvalitativ forskning om hur medieringsprocesser och kulturell 

förändring formar digitalisering urbanitet, kulturarv och globalisering och mångfald. Institutet 

har en stor kompetens på Asien och är därför en viktig samarbetspartner för att ge nya 

perspektiv på frågor om kunskapsutveckling och kunskapsdistribution ur ett icke-europeiskt 

perspektiv. Detta gör ICS till en viktig startpunkt för diskussionen kring forskningens 

medialisering. 

 

ASCA är en ny samarbetspartner som bidrar med världsledande forskning på fält som 

medialitet, estetik, kulturell identitet och kritisk kulturteori och på så sätt är en utmärkt 

plattform för att förstå kunskapens och forskarnas mobilitet och mediering. Medverkande 

Joke Hermes har ett långvarigt intresse för metodfrågor. 

 

Genomförande 

Nätverkets verksamhet kommer att bedrivas växelvis i Sydney, Amsterdam och Norrköping. 
 

Under 2015 kommer tre medarbetare från Tema Q att besöka ICS för att delta i en workshop 

på temat ”Mobilitet: den resande forskaren”. Resultaten från vistelsen i Sydney kommer att 

återföras i form av en andra workshop som hålls i Norrköping där de frågor och slutsatser som 

restes i Sydney diskuteras vidare med en grupp av svenska forskare inom ACSIS nätverk. 

Under 2016 kommer sex svenska forskare besöka ASCA och arrangera en workshop på temat 

”Metoder  i  förändring”.  Även  denna  workshop  kommer  att  följas  upp  av  ett 

korresponderande  seminarium  i  Norrköping.  Sista  året,  2017,  kommer  verksamheten  att 



uteslutande förläggas i Norrköping i form av en avslutande konferens på temat 

Publicering och medialisering” där deltagare från tidigare workshops vid ICS och ASCA 

kommer att bjudas in. 

 

Vår ambition är att närverksbyggandet ska resultera i ett temanummer av Culture Unbound 

som publiceras kontinuerligt under projektets tre år. Här kommer vi att tillvarata den digitala 

publikationsformens möjlighet och göra temanumret till en kumulativ samling av artiklar och 

rapporter som tillsammans formar en växande och föränderlig vägkarta över projektets 

utveckling. 
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