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Förord

Sommaren 2015 gick Nordicom ut med ett Call for Papers om digitala metoder för studier 
av digital(isera)t mediematerial till forskare i de nordiska länderna. I callet stod att läsa:

Digitalt tillgängligt mediematerial möjliggör användandet av digitala metoder för 
att studera innehåll, vare sig detta innehåll har digitalt ursprung eller har gjorts 
digitalt tillgängligt i efterhand. Under senare år har bibliotek, arkiv och museer 
digitaliserat stora delar av sina historiska samlingar. Samtidigt skapar mängden 
material på internet och i sociala medier nya förutsättningar för insamling och 
bearbetning. Mängden material ställer forskare inför stora utmaningar, men med 
det digitala formatet finns det samtidigt goda möjligheter att använda digitala 
redskap i analysarbetet. Såväl texter, som visuella material och nätverk låter sig 
bearbetas. Metodologiska perspektiv som ’topic modeling’, ’distant reading’ och 
’cultural analytics’ erbjuder alla en rad förslag till metodologiskt nytänkande. 
Detta specialnummer av Nordicom-Information bjuder in forskare att utforska, 
tillämpa, diskutera och kritisera de digitala metoder som står medieforskare till 
buds. Artiklarna kan kretsa kring, men är inte begränsade till, följande områden:

• Innehållsanalyser av samtida eller historiska mediematerial
• Nätverksanalyser
• Digitala metoder inom omvärldsbevakning och ’media monitoring’
• Datavisualisering
• Digitala metoders problem och möjligheter 

Ett antal forskare hörsammade callet, och fyra forskningsartiklar presenteras i detta 
nummer av Nordicom-Information, tillsammans med presentationer av litteratur och 
forskningsmiljöer inom området. 

De fyra artiklarna har genomgått sedvanlig granskning för forskningsartiklar, så kall-
lad double-blind peer reivew. I arbetet med specialnumret har Johan Jarlbrink ansvarat 
för sakkunskapen, medan vi båda har samarbetat kring den praktiska delen av arbetet. 

Nordicom-Information är en tidskrift på de nordiska språken, som utges både tryckt 
och on line, av Nordicom vid Göteborgs universitet. Sedan hösten 2015 utkommer två 
ordinarie nummer per år som är ämnestematiska, där även andra än forskare inbjuds att 
delta. Dessa ordinarie nummer innehåller inte granskade artiklar, utan är tänkta att fungera 
som en mötesplats för forskning, politik och bransch och kan snarast karaktäriseras som 
populärvetenskapliga. Därutöver ges tematiska specialnummer ut – som detta om digitala 
metoder – och de innehåller i huvudsak granskade artiklar. 
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