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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/19 

 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: Mattias Ekman, Örebro (ordförande), Michael 
Forsman, Södertörn (vice ordförande), Tindra Thor, Stockholm (sekreterare), Fredrik Norén, Umeå 
(kassör), Camilla Hermansson, Piteå (vice sekreterare), Tina Askanius, Malmö (kommunikatör), 
Maria Edström (ordinarie ledamot). Personliga suppleanter har varit Ester Appelgren (suppleant till 
Michael Forsman), Martin Danielsson (suppleant till Fredrik Norén), Joanna Doona (suppleant till 
Tindra Thor), Karin Fast (suppleant till Tina Askanius), Daniel Lövgren (suppleant till Maria 
Edström). 
 
Styrelsen har haft sammanträde sju gånger under verksamhetsåret: 19 juni 2018 (Skype), 21 sep 
2018 (Södertörn), 30 nov 2018 (Skype), 1 feb 2019 (Skype), 3 april (Skype), 15 maj 2019 (Örebro), 
10 juli 2019 (Skype/extra styrelsemöte för att välja firmatecknare). 
 
Den 15 maj 2019 hade FSMK 206 betalande medlemmar samt 11 betalade institutionsmedlemskap. 
Institutionsmedlemskap innehas, utöver redan nämnda lärosäten, av följande lärosäten: Högskolan 
i Gävle, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö 
universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet samt Uppsala universitet och Örebro 
universitet. Därtill har Nordicom institutionsmedlemskap. FSMK inväntade vid tidpunkten även 
institutionsmedlemskap för JMK/Stockholms universitet. Mittuniversitet har också aviserat att de 
kommer att teckna institutionsmedlemskap senare under 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen utgår från 2018/19 års verksamhetsplan (antagen vid förra årsmötet i 
Uppsala, 3 maj 2018) och i det följande beskrivs hur styrelsen under verksamhetsåret arbetat med 
punkterna i verksamhetsplanen. De prioriterade verksamheterna har i enlighet med 
verksamhetsmålen varit; forskning och forskarutbildning, forskaranknuten grundutbildning, 
samverkan med aktörer utanför vetenskapssamhället, uppmuntra till debatt, tvärvetenskapligt 
forum, samt kontaktorgan – nationellt och internationellt.  

 
Forskning och forskarutbildning 

• FSMK ska arbeta för ökad synlighet och legitimitet för medie- och 
kommunikationsforskningen, samt närliggande forskningsområden: Styrelsen har arbetat 
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kontinuerligt med att skicka aktuell information till informationsansvarig som löpande 
uppdaterat hemsidan med denna. Mattias Ekman och Michael Forsman har genomfört ett 
möte med Statens medieråd, dels för att informera om FSMKs verksamhet, men också för 
att öppna för ömsesidiga utbyten.   

• Digital mötesplats: Styrelsen har satsat mycket på att göra gästbloggen på FSMK:s hemsida 
mer aktiv och har med gott resultat löpande uppdaterat bloggen månadsvis med hjälp av 
ett roterande redaktörsansvar. Arbetet med FSMK:s epostlista (”FSMK-listan”) har fortgått 
kontinuerligt. Trots några överraskningar kopplade till en Wordpress-uppdatering under 
året har hemsidan på det stora hela bidragit med flera andra resurser såsom länksamlingar 
etc.  

• Jämställdhet och likabehandling inom såväl utbildning som forskning inom medie- och 
kommunikations- samt journalistikforskning: Den 21 september stod FSMK som medarrangör 
till vittnessymposiet ”En akademi för alla. Makt och jämställdhet i medie- och 
kommunikationsvetenskapen” vid Södertörns högskola. Organisationskommittén bestos av 
Stina Bengtsson (SH), Anna Edin (HiG), Annika Egan Sjölander (UmU), Anna Maria Jönsson 
(SH) och Anna Roosvall (SU). Symposiet var ett samarrangemang mellan MKV-institutionerna 
vid Högskolan i Gävle, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och 
FSMK. 

• Ekonomisk stöttning deltagande i unga forskares nätverk i internationella 
forskningsorganisationer: Styrelsen beslutade att allokera 35 000 till resestipendier för 
Nordmedia. Under hösten utdelades även 20 000 i resestipendier till tio doktorander inför 
ECREA.  

• Informationskanal: FSMK-listan har fungerat kontinuerligt och varit aktiv under hela året. 
Ansvaret för utskick på listan har legat styrelsens kommunikatör Tina Askanius och styrelsens 
medlemmar har efter bästa förmåga försökt se till att Tina fått relevant och intressant 
information att skicka ut till föreningens medlemmar. Hemsidan har uppdaterats löpande 
under året med information om doktorandkurser, konferenser, anställningar etc. 

• FSMK:s avhandlingspris: Mattias Ekman, Camilla Hermansson och Michael Forsman 
hade huvudansvar för samordningen av FSMK-priset som delades ut vid FSMK-
dagarna i Örebro 16-17 maj 2019. Totalt var nio avhandlingar nominerade. Styrelsen 
förde viss diskussion kring nomineringsförfarandet då fyra av de nominerade 
avhandlingarna var från Södertörn, vilket sågs som en viss övervikt. De nio 
nominerade avhandlingarna granskades av Heike Graf (Södertörns högskola), André 
Jansson (Karlstad universitet) och Gunilla Jarlbro (Lund universitet),  Åsa Kroon 
(Örebro universitet) och Henrik Örnebring (Karlstad universitet),  Vinnare av priset 
blev Raul Ferrer Conill (Karlstad universitet) för avhandlingen ”Gamifying the news: 
Exploring the introduction of game elements into digital journalism”. 
Hedersomnämnande utdelades också till Julia Velkova från Södertörns högskola för 
avhandlingen ”Media Technologies in the Making: User-driven Software and 
Infrastructures for Computer Graphics Production” samt till Jacek Smolicki, Malmö 
Universitet för avhandlingen ”Para-Archives: Rethinking Personal Archiving Practices 
in the Times of Capture Culture”. 

 
Samverkan med aktörer utanför vetenskapssamhället 

• FSMK ska under det kommande verksamhetsåret initiera kontakt med offentliga 
myndigheter/organisationer vars verksamhetsområde är av relevans för FSMK:s 
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bevakningsområde. Syftet är att stärka föreningens samverkan och 
omvärldsbevakning i frågor som har betydelse för forskarsamhället: Ett brev 
författades till Statens medieråd och Michael Forsman och Mattias Ekman hade 
också̊ ett mycket bra möte med dem. Styrelsen har fört flera diskussioner kring 
huruvida ett liknande arbete kan lyftas vidare till andra avnämare.  

 
Uppmuntra till debatt 

• Bidra till den offentliga debatten i någon aktuell medierelaterad fråga. Utöver 
medarrangörsskapet till symposiet vid Södertörn hade FSMK hade under året för avsikt att 
arrangera en offentlig debatt där personer på olika strategiska positioner i samhället skulle 
bjudas in. Tyvärr var detta inte genomförbart under året men styrelsen ser fram emot att 
detta arrangeras under nästkommande år.  

• Bevakning den allmänna debatten kring medier och journalistik och utveckling av en strategi 
för publik medverkan i viktiga mediefrågor: Styrelsen för ett löpande jobb med denna fråga 
och aktuella frågeställningar som dyker upp diskuteras vid styrelsemötena.  

• Utvecklande av ”press-del” på hemsidan. Arbetet med en särskild press-del är fortfarande 
under utveckling.   

 
Tvärvetenskapligt forum 

• FSMK-dagen och Ämneskonferensen: Styrelsen organiserade FSMK-dagen den 15 maj 2019 
med Örebro universitet som värd. Temat för dagarna var “Den kritiska utmaningen” och under 
dagarna fokuserades det forskningssamverkan utifrån frågeställningar som rör förutsättningar 
och utmaningar för samhällsforskningen. Totalt var åtta deltagare (sex från 
universitet/högskolor och två från forskningsfinansiärer) inbjudna som 
föredragande/föreläsare under de två dagarna.   
2020 kommer Linnéuniversitetet stå som värd för FSMK-dagen.  

• Tillgängliggörande av styrelsen för konsultation i olika frågor som rör utbildning och forskning 
inom MKV och närliggande ämnen: På hemsidan är alla styrelsemedlemmar presenterade och 
de allra flesta har även länkar till kontaktuppgifter så att de är lätta att hitta.  

 
Kontaktorgan – nationellt och internationellt 

• Undersökande och utveckling av möjligheterna att aktivt uppmärksamma och stödja arbetet 
med frågor om akademisk frihet internationellt: 

• Arbete för internationella samarbeten: Samarbete med övriga nordiska medieforskarföreningar 
har genomförts via onlinemöten mellan ordförandena i de nordiska forskarföreningarna och 
NORDICOMs föreståndare. Under hösten adjungerades Henrik Örnebring till 
Nordicom/Nordmedia-mötet. Styrelsen beslutade att genom Henrik Örnebring organisera en 
förkonferens för doktorander  samt att samfinansiera detta tillsammans med några andra av de 
nordiska ämnesföreningarna. I egenskap av FSMKs ordförande representerade även Mattias 
Ekman FSMK vid ECREA-konferensen i Lugano 2018.  

• Kontinuerlig kontakt med arrangörsgruppen för Nordmedia-konferensen i Malmö 2019: 
Styrelsen har genom sitt adjungerade ombud Henrik Örnebring samt Mattias Ekman haft 
fortlöpande möten med den lokala arrangörsgruppen under planeringsarbetet. Örnebring är 
också arrangör av konferensen för doktorander som arrangeras före Nordmedia. 

 


