
Anvisningar för nominering av kandidater till FSMK Avhandlingspris för 
bästa avhandling 2021-2022 
 
Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) utlyser 
Avhandlingspris 2023. Målet med priset är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom 
medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Första pris är 10 000 kr. Andra pris är 
ett skriftligt hedersomnämnande. Prisutdelningen sker i samband med NordMedia-
konferensen i Bergen 16-18 augusti 2023. 
 

- Avhandlingen ska vara framlagd och godkänd mellan januari 2021 och december 
2022 (inkl. planerad t.o.m.). Tidigare nominerade avhandlingar kan inte nomineras 
igen. Avhandling som är äldre än två år eller kan betraktas som ofärdig kommer inte 
att behandlas.  

- Avhandlingen ska vara framlagd och godkänd vid svenskt lärosäte och författad på 
svenska eller engelska.  

- Avhandlingen ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup 
i termer av teori, metodologi och analys, och utgöra ett väsentligt bidrag till 
kunskapsområdet.  

 
Nomineringar kan göras av handledare, opponent, examinator, betygsnämndsledamot, eller 
annan kollega. Nomineringar ska vara FSMKs styrelse tillhanda senast den 1 december 
2022. Endast fullständiga nomineringar behandlas. 
 
Följande uppgifter ska finnas med i nomineringen 

- Avhandlingsförfattarens namn 
- Avhandlingens fullständiga titel 
- Datum för disputation 
- Namn på opponent och betygskommitté 
- Universitet och institutionstillhörighet för disputationen 
- Namn och titel på förslagsställaren 
- Kontaktinformation till den som nominerar och till den som blir nominerad 
- En tryckt kopia (PDF eller papper) av avhandlingen. 

 
Anvisningar för motivering 
Motiveringen (max 750 ord) ska klart och tydligt lyfta fram styrkorna i den nominerade 
havhandlingen. Nomineringsförklaringen ska vara skriven på svenska eller engelska. Av 
motiveringen ska klart framgå varför avhandlingen kan anses som en excellent 
doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Den som 
nominerar ska förklara hur och på vilket sätt den nominerade avhandlingen uppfyller följande 
bedömningskriterier: 

- Hög kvalitet 
- Originalitet 
- Intellektuellt djup i fråga om teori, metodologi och analys 
- Avhandlingens bidrag och betydelse för fältet. 

 
Nominerings- och granskningsförfarande 
Det första steget är att en av FSMKs styrelse utsedd grupp går igenom nomineringarna, 
avhandlingarna så att de motsvarar de formella krav som ges i utlysningen. Nomineringar, 
avhandlingar som uppfyller dessa kriterier går vidare till en grupp av sakkunniga professorer 
från FSMK-Sverige för granskning och bedömning. Tanken är att varje avhandling blir läst av 



två sakkunniga (om antalet nominerade avhandlingar skulle bli ohanterligt stort tar den av 
FSMKs styrelse utsedda gruppen fram en tätgrupp). De sakkunniga rangordnar 
avhandlingarna utifrån ovan angivna bedömningskriterier och har också hjälp av en mall som 
FSMK har tagit fram för ändamålet. På basis av de sakkunnigas rankning utser FSMKs 
styrelse vinnaren samt mottagare av hedersomnämnande. Alla nominerade meddelas 
skriftligen och vinnaren särskilt. FSMK räknar med att vinnaren och andrapristagare finns på 
plats vid prisutdelningen. 
 
Nomineringar (inkl. kopia av avhandling; PDF eller papper) skickas till FSMKs ordförande 
Göran Bolin, goran.bolin@sh.se. 
 
   
 
 


