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Inlaga från FSMK, Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning 

inför föreberedelserna av den kommande forskningspolitiska propositionen 

 

Bakgrund 

FSMK företräder ca 200 medlemmar som är forskare, lärare, studenter och praktiker inom 

ämnesområdena medier, kommunikation, information och journalistik. Föreningens mål är att 

främja forskningen om medier och kommunikation i Sverige och att förbättra villkoren för de 

som forskar, studerar och arbetar inom området. Jämfört med många andra forskarföreningar i 

Sverige tillhör FSMK inte de största, men våra medlemmar verkar inom ett område som griper in 

i så gott som hela befolkningens vardag. Digitalisering, globalisering och avreglering har gjort att 

mediesfären vuxit enormt och att mediernas produktion, innehåll och publik förändrats i flera 

avseenden. Den tilltagande konvergensen i medielandskapet, med en kraftigt ökad betydelse av 

digitala/mobila plattformar och en alltmer individualiserad mediekonsumtion, har gjort medie- 

och kommunikationsvetenskaplig grundforskning än angelägnare. Medie- och kommunikations-

vetenskapen (hädanefter förkortad MKV) har alltjämt stor policyrelevans (aktuella exempel där 

medieforskare konsulteras av den politiska sfären är t ex den pågående medieutredningen och 

det kontinuerliga arbete som utförs av Statens Medieråd) och är dessutom starkt kopplat till 

innovation och entreprenörskap, särskilt på det digitala området. Av dessa tre anledningar 

(behov av grundforskning, policyrelevans, och ämnesanknuten innovation) anser FSMK det vara 

viktigt att bidra till regeringens arbete med en ny forskningspolitisk proposition med en inlaga 

som beskriver det som MKV-forskarkåren ser som kärnfrågor för framtidens forskning. På flera 

områden delar vi åsikter med andra remissinstanser (t ex Vetenskapsrådet), andra punkter är av 

mer ämnesspecifik karaktär. 

 

MKV som tvärvetenskapligt samhälls-/humanvetenskapligt ämne 

MKV-forskning skär tvärs över fakultets- och ämnesgränser. Ämnets historia i Sverige och 

annorstädes är tvärvetenskaplig, med rötter i ämnen som statsvetenskap, sociologi, 

litteraturvetenskap, lingvistik, historia, psykologi och företagsekonomi. Under senare år har 

delar av MKV-forskningen också rört sig närmare ämnesområden som informationsvetenskap, 

teknik- och vetenskapsstudier samt datavetenskap. MKV bidrar med svar på centrala frågor 

avseende kultur och integration, språk och kommunikation, demokratiutveckling, lärande, 

mediernas roll och betydelse för individer i vardagen, i politiken och i samhället i stort – viktiga 

pusselbitar i de stora utmaningar samhället står inför.  

 Det är därför med glädje FSMK noterar att Vetenskapsrådets rapport 

”Forskningens framtid! Ämnesöversikt 2014: Humaniora och samhällsvetenskap” (en del av 

VR:s förberedelser för den forskningspolitiska propositionen) explicit nämner medieforskning 

och mediernas centrala roll i relation till två av fem av de tematiska rekommendationer som 

lyfts fram (”Bedömning och beslut i samhällslivet” samt ”Det digitala samhällets möjligheter och 

risker”). Digitalisering, särskilt i relation till informationsförmedling och mediering (d v s ett av 

MKV:s centrala studieområden) är ett återkommande tema i rapporten. Vidare visar VR:s 

klusteranalys av inkomna ansökningar 2011–2013 att MKV utgör ett av de större enskilda 

ämnesområdena i termer av inkomna ansökningar (se figur s 10 i rapporten). VR signalerar 

tydligt att medie- och kommunikationsvetenskap är ett centralt och expansivt område inom den 

framtida humanistiska/ samhällsvetenskapliga forskningen. 

 Det är därför oroväckande att den stora vikt som fästs vid MKV i VRs rapport (men 

också andra styrdokument t ex i Den digitala visionen, läroplaner m.m.) inte reflekteras i hur VR 

fördelar forskningsmedel. Inte ens en handfull MKV-projekt finansieras årligen av VR. 
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Beviljandegraden är visserligen låg inom hela det human- och samhällsvetenskapliga fältet 

(beviljandegraden för projektbidrag från VR inom humaniora och samhällsvetenskap var 2014 

endast 8,5 %. Vilket kan jämföras med medicin, teknik och naturvetenskap där beviljandegraden 

var strax under 20 %). Förhållandet mellan forskningsområdena blir inte bättre om man tar med 

de samlade anslagen från övriga forskningsråd och stiftelser i landet. Ett riktmärke är att för 

närvarande går omkring  80 % av alla resurser till naturvetenskap, teknik och medicin, medan 

15 % går till samhällsvetenskaperna och 5 % till humaniora. 

Möjligheterna att bedriva kvalificerad forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap är därmed starkt begränsade när utsikten till finansiering är så liten. Ur 

FSMKs perspektiv ter sig beviljandegraden för MKV-forskning särskilt låg både i relation till den 

centrala vikt som tillskrivs forskningsfältet (i 2010 års ämnesöversikt från VR valdes t o m 

”medialiseringsforskning” som en av de tematiska rekommendationerna, en rekommendation 

som fem år senare inte tycks ha gjort något avtryck i resurstilldelningen till forskningsämnet) 

och i relation till ämnets faktiska storlek och representation vid svenska lärosäten. MKV-

forskning bedrivs vid i princip samtliga svenska lärosäten och är idag ett väletablerat nationellt 

och internationellt vetenskapsområde som bara ökar i betydelse i och med den pågående 

medieexpansionen och medialiseringen liksom digitaliseringen av samtliga samhällssektorer. 

Den magra resurstilldelningen är delvis en funktion av hur VR:s bedömningsgrupper är 

organiserade – MKV ingår i samma grupp som statsvetenskap (inklusive internationella 

relationer) och freds- och konfliktforskning och konkurrerar därför med ett annat mycket stort 

ämne (statsvetenskap) om medel.  

 

FSMK föreslår att VRs bedömningsgrupper omorganiseras så att MKV får en egen bedömargrupp 

och anslag så att det resursmässigt har en rimlig chans att producera högkvalitativ forskning 

upprätthålla den betydelse ämnesområdet har för svensk samhällsutveckling; och i andra hand att 

fördelningen av ledamöter inom den existerande bedömmargruppen ses över så att fler MKV-

forskare finns representerade för att bedöma ansökningar från MKV-ämnet.  

 

Vidare anbefaller FSMK att beviljandegraden för VRs projektbidrag inom humaniora och 

samhällsvetenskap höjs så att den blir jämförbar med beviljandegraden för projektbidrag inom 

medicin, teknik och naturvetenskap.  

 

Meritering och karriärmöjligheter för forskare 

Flera tunga organisationer inom det vetenskapliga området har de senaste åren pekat på ett 

starkt behov av tydliga karriärvägar och bättre möjligheter till meritering för särskilt yngre 

forskare. KVA framhåller (Öppet brev från KVA till regeringen, 141210) att unga svenska 

forskares karriärer i mycket är utlämnade till lärosätenas godtycke och att unga svenska 

forskare i många avseenden har sämre villkor än forskare på motsvarande plats i karriärstegen 

internationellt. VR:s tidigare nämnda ämnesöversikt påpekar också behovet av goda villkor för 

unga forskare i Sverige – många unga forskare lämnar akademin eller får ta renodlade 

administrativa tjänster eller undervisningstjänster eftersom det finns så få möjligheter till 

finansiering av postdoc-vistelser. Där man i andra länder bygger ut möjligheter till postdoc-

tjänster och andra typer av längre vistelser vid utländska universitet präglas många svenska 

unga forskares arbetssituation idag istället av osäkerhet, tillfälliga anställningar och olika typer 

av kortsiktig finansiering. Precis som VR påpekar är meriteringsmöjligheterna också ojämlikt 

fördelade. Det tar längre tid för kvinnor att nå meriteringstjänster. Denna problematik är särskilt 

angelägen inom MKV då MKV är ett kvinnodominerat ämne (detta gäller både på 
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grundutbildningsnivå och i termer av könsfördelningen bland nydisputerade, dock ser vi det 

omvända förhållandet på professorsnivå); liksom flera andra ämnen inom humaniora och 

samhällsvetenskap lider MKV ”dubbelt” dels av att humaniora och samhällsvetenskap – som 

överlag består av kvinnodominerade ämnen – får mindre forskningsresurser än 

mansdominerade fält som teknik, medicin och naturvetenskap, och dels av att kvinnor som 

nämnts har sämre möjligheter att nå meriteringstjänster och att meritera sig med 

internationella forskningsvistelser. 

 

FSMK förordar därför att den kommande forskningspropositionen innehåller en reell och 

genomtänkt satsning på svenska unga forskare och deras meriteringsmöjligheter (i linje med VR:s 

och KVA:s rekommendationer liksom det förslag som lagts av Sveriges unga akademi). Införandet 

av fleråriga (6 år) meriteringstjänster (biträdande lektorat) utlysta i öppen konkurrens med rätt 

till prövning för tillsvidareanställning som lektor är centralt för att både behålla unga 

forskartalanger och attrahera forskningskapacitet utanför landets gränser. Centralt i dessa 

utlysningar är att de kriterier mot vilka den sökande ska prövas är tydliga och tillkännagivna vid 

ansökningstillfället. Vidare anser FSMK att en sådan satsning måste ha en tydlig 

jämställdhetsdimension, t ex genom särskilda satsningar på unga kvinnliga forskares meritering, 

möjligheter till ”nationella” postdocs samt stöd till olika mer flexibla former för internationell 

meritering (kortare forskningsvistelser i utlandet, särskilt stöd till olika typer av internationella 

forskarnätverk). 

 

Grundforskning och innovation 

Forskning och innovation är intimt sammanlänkade inom alla olika forskningsområden. I 

politisk retorik finns det dock en tendens att koppla samman särskilt tillämpad och riktad 

forskning med innovation – forskning för innovation tycks ofta handla om att lösa specifika 

problem i samarbete med olika industrier med olika typer av starkt tillämpad produkt- och 

tjänsteutveckling som förebild. Hela KK-stiftelsens finansieringsverksamhet är t ex uppbyggd 

efter sådana idéer. Riktad och tillämpad forskning behöver inte i sig vara problematisk och kan 

ofta skapa god forskning. Men det har sagts många gånger förut och förtjänar att sägas igen: 

forskning är en oförutsägbar aktivitet och många innovationer av global betydelse har sina 

rötter i förutsättningslös grundforskning snarare än tillämpad forskning (se t ex KVA:s 

publikation Den oväntade nyttan från 2012). Samtidigt urholkas ofta resurserna till den fria och 

förutsättningslösa forskningen om intressanta vetenskapliga problem till förmån för olika typer 

av strategiska och tillämpningsorienterade satsningar. Detta riskerar snarare att underminera 

den samhälleliga innovationsförmågan än att stärka den. 

 

FSMK anser att den fria grundforskningen måste stärkas och föreslår att 70% av VRs anslag ska 

fördelas genom de fria projektanslagen där forskarna själva bestämmer forskningens inriktning.  

  

Dialog mellan forskare och politiker 

De tematiska rekommendationerna i VR:s forskningsöversikt berör alla områden som har en 

tydlig och uttalad policyrelevans – beslutsfattande i samhället, digitaliseringens möjligheter och 

risker, människan och naturen, global sammanhållning, välfärdens förändrade villkor. Som 

tidigare nämnts är medielandskapets förändring och den pågående digitaliseringen av alltfler 

områden (hälsa, sjukvård, skola, kultur och politik) centrala element i samhällsutvecklingen som 

griper in i mängder av processer med klara policykonsekvenser. Det blir allt viktigare att 

politiska beslut i görligaste mån fattas på god vetenskaplig grund och med orientering i aktuell 
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forskning. Även om Sverige i internationell jämförelse har relativt goda kontakter mellan 

vetenskapssamhället och den politiska sfären, finns det ändå på många områden ”glapp” där 

kontinuerliga kontakter saknas trots att de behövs – inte minst på de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områdena. 

 

FSMK stöder därför Kungliga Vetenskapsakademiens förslag (Öppet brev från KVA till regeringen, 

141210) om att inrätta ett vetenskapligt råd inom regeringskansliet. Ett sådant organ skulle ha till 

uppgift att främja en kontinuerlig och öppen dialog mellan regeringen och det svenska 

forskarsamhället. FSMK vill betona att ett sådant råd måste ha en bred bas i forskarsamhället och 

inkludera framstående forskare inom flera olika forskningsområden – inte minst 

samhällsvetenskap och humaniora . Medie- och kommunikationsvetenskapen som spänner över 

båda dessa vetenskapsområden har ett centralt bidrag att ge här genom sin centrala och 

sektorsövergripande roll i samhället. 
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