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SAMMANFATTNING	  
Forskargruppen GeoMedia består av medievetare, kulturgeografer och filmvetare vid 
Institutionen för Geografi, Medier och Kommunikation (GMK). Vid sidan om den 
direkt forskande verksamheten arrangerar gruppen bland annat arbetsseminarier, 
forskarkurser och workshops. Dessa aktiviteter ska också leda vidare till nya 
forskningsprojekt. Det vetenskapliga målet är att bli en tongivande aktör och arena för 
diskussion inom det framväxande tvärvetenskapliga fältet kommunikationsgeografi, 
med fokus på medialisering. Inom fältet studeras innebörder och konsekvenser av en 
alltmer mobil och medialiserad värld. GeoMedia har en unik potential, eftersom 
någon liknande institutionell miljö inte existerar nationellt eller internationellt. Inom 
ramen för RJ:s nätverksstöd organiseras två huvudsakliga aktiviteter: (1) konferensen 
GeoMedia 2015: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds och (2) GeoMedia 
Speaker Series. Tillsammans ska dessa poster bidra till utbyte och utveckling av 
innovativa forskningsidéer, vilka kan omsättas i större projekt; byggande av 
internationella nätverk som bidrar till forskargruppens excellens, samt skapande av 
internationella exponeringsytor som positionerar GMK och GeoMedia inom det 
kommunikationsgeografiska fältet. 
 
 
FORSKNINGSFÄLTET:	  KOMMUNIKATIONSGEOGRAFI	  OCH	  MEDIALISERING	  	  
Expansionen av nya (trans)mediala nätverk i kombination med tilltagande geografisk 
rörlighet (migration, turism, pendling m.m.) ändrar förutsättningarna för produktionen 
av rum och platser. I dagens medialiserade samhälle uppstår alltmer hybridiserade 
rum (i överlappningen mellan det materiella och det representerade, mellan “online” 
och “offline”) samtidigt som människors upplevelser av plats och tillhörighet 
diversifieras och skapas på delvis nya sätt. Såväl vardagsaktiviteter som institutionella 
processer (t.ex. kuturproduktion och regional styrning) medialiseras, vilket betyder att 
de är beroende och/eller genomsyrade av medietekniker och olika informationsflöden. 
Traditionella massmedier (och dessa institutioners tolkningar av världen) 
kompletteras idag av en rad privata/personliga medietekniker som ibland har en direkt 
geografisk betydelse för det sociala livet; dels materiellt (t.ex. i form av nya portabla 
tekniker), dels symboliskt (t.ex. i form av geo-taggning via nätet). Samtidigt bidrar 
samhällets intensifierade flöden av människor, varor och information till att begreppet 
”kommunikation” blir alltmer mångfacetterat, vilket skapar ett ökat behov av 
interdisciplinär dialog mellan till exempel medie- och transportforskare.  

Utvecklingen återspeglas också i framväxten av kommunikationsgeografi som 
ett nytt tvärvetenskapligt forskningsfält. GeoMedia har som mål att bli en tongivande 
forskningsaktör och arena för diskussion inom detta fält, med medialiseringsforskning 
som specialområde.  



Kommunikationsgeografin har fått skarpare konturer under det senaste 
decenniet, vilket återspeglas i flera meta-disciplinära böcker och artiklar, liksom 
akademiska mötesplatser för kommunikationsgeografiska utbyten. Fältets etablering 
kommer sig av ett ökat intresse bland geografer för mediernas allt mer komplexa roll i 
skapande av plats/rum och ett motsvarande intresse bland MKV-forskare för 
geografiska frågeställningar inom ramen för medialiseringstemat. Det senare beror 
inte minst på expansionen av mobila medietekniker i kombination med en ökad grad 
av mobilitet bland människor. En annan orsak är vad som skulle kunna beskrivas som 
livsvärldens ”virtualisering”, det vill säga ett förändrat förhållningssätt till rum, tid 
och avstånd i en ”uppkopplad” tillvaro. 

Icke desto mindre är kommunikationsgeografin alltjämt ett brokigt fält som 
söker en konsoliderad form. Det är svårt att urskilja en sammanhållen 
kommunikationsgeografisk agenda som förenar forskare över disciplingränserna. Det 
finns således ett stort behov av diskussion kring forskningens form och innehåll. 
GeoMedia är ett initiativ som via medialiseringstemat vill bidra till denna utveckling 
både nationellt och internationellt.  
 
MEDVERKANDE	  
GeoMedia leds av professor André Jansson (MKV). Verksamheten koordineras av FD 
Linda Ryan Bengtsson (MKV). Gruppen består av följande medlemmar (i alfabetisk 
ordning):  
 

1. Lars Aronsson, professor i kulturgeografi 
2. Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi 
3. Elizabeth van Couvering, lektor i MKV 
4. Karin Fast, lektor i MKV 
5. Lena Grip, lektor i kulturgeografi  
6. André Jansson, professor i MKV 
7. Cecilia Möller, lektor i kulturgeografi 
8. Linda Ryan Bengtsson, lektor i MKV 
9. Patrik Sjöberg, lektor i filmvetenskap 
10. John Sundholm, professor i filmvetenskap (Sthlm U fr.o.m. februari 2014) 
11. Mekonnen Tesfahuney, docent i kulturgeografi 

 
Till dessa forskare kommer ett tiotal doktorander inom MKV och kulturgeografi. 
Doktoranderna drar nytta av GeoMedia som en intellektuell resurs genom till exempel 
litteraturseminarier och ventilering av konferenspapper.  
 
GEOMEDIA	  2015:	  ”SPACES	  AND	  MOBILITIES	  IN	  MEDIATIZED	  WORLDS”	  	  
Konferensen blir den första i sitt slag, där kommunikationsgeografi adresseras som ett 
samlat fält istället för som ett tema inom en disciplin (vilket bl.a. sker på AAG-
konferenserna) eller som en begränsad kommunikationsgeografisk tematik (såsom 
”turismens medialisering”). GeoMedia 2015 vill öppna för en mångfald av 
kommunikationsgeografiska frågeställningar för att inbjuda till diskussion kring hur 
fältet ser ut i dag och vad det kan bli i framtiden. Konferensen äger rum den 4-7 maj 
2015 och beräknas samla cirka 200 internationella deltagare. Den består av keynote-
föreläsningar, filmvisningar och öppna paper-sessioner. 
 
Mer information om konferensen: www.geomedia.se   
 



GEOMEDIA	  SPEAKER	  SERIES	  2014-‐2017	  	  
Med start höstterminen 2014 genomför GeoMedia-gruppen en serie föreläsningar och 
workshops inom fältet kommunikationsgeografi och medialisering. Internationellt 
tongivande föreläsare från olika discipliner bjuds in för att hålla en öppen föreläsning, 
samt medverka i en tematisk workshop. Underrubriken är densamma som för 
konferensen: Spaces and Mobilities in Mediatized Worlds, vilket innebär att 
spänningsfältet mellan rum, mobilitet och medialisering utforskas. Sammankomsterna 
inleds med en föreläsning på torsdag eftermiddag, som följs av workshop på fredagen.  

Varje evenemang annonseras på relevanta listor i den nationella och nordiska 
kontexten, samt via GeoMedia-gruppens webbplats, för att på så vis skapa en 
återkommande mötesplats för kommunikationsgeografiska forskare. Föreläsningarna 
strävar efter att belysa en viss tematisk bredd av den forskning som görs i 
skärningspunkten kommunikationsgeografi/medialisering för att på så vis fördjupa 
diskussionen kring fältets konturer. Tanken med workshopparna är primärt att ge 
GeoMedia-gruppens doktorander och forskare chansen att presentera pågående arbete, 
men det är även möjligt för andra forskare och doktorander att delta med papers. 
 
	  


