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Vedlegg til styreframlegg om stillingsplan 11.2.2014 
 

Vurdering av potensielle fagområder 

 

Et bakgrunnsdokument 
I dette dokumentet gjennomgås potensielle fagområder for stillingsutlysninger. Dokumentet er et 
bakgrunnsdokument for styrets behandling av stillingsplanen og er ment å sikre transparens i 
prosessen. Det er delvis overlapp mellom stillingsplanen og bakgrunnsdokumentet. Forskjellen er 
at i dette bakgrunnsdokumentet beskrives fagområdene mer inngående. Stillingsplanen er 
knappere og fokuserer på strategiske argumentene for de enkelte stillingene.  
 
Det er stillingsplanen styret skal behandle.  
 

Prosess 
I og med at IMK ikke har noen fast inndeling i grupper eller fagområder ble invitasjonen sendt 
åpent ut til alle ansatte slik at alle som mente deres fagmiljø av strategiske grunner burde tillegges 
en stilling kunne få legge fram sitt syn. Fire fagmiljø ble eksplisitt invitert. Det var de fire miljøene 
som hadde fått støtte som langsiktige samarbeid som ledd i IMKs prosess faglig styrking1:  

 Centre for Research on Media Innovations. 

 Imag(in)ing Technologies: Media Aesthetics, Instrumental Imaging, and the Arts. 

 Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt i medienes og PR-strategenes tidsalder 
(POLKOM). 

 Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk. 
 
De to første av disse miljøene var videreføringer av forskningsområdene som var prioritert av IMK 
i 2010-2013 og representerte dermed sterk grad av kontinuitet.  
 
Totalt ble det i løpet av denne prosessen identifisert sju fagmiljøer og enda flere mulige 
stillingsutlysninger.  
 
I vurdering av fagområdene har vi tatt utgangspunkt i følgende hovedspørsmål: 

 Hva er forskningsfeltet og hva er IMKs posisjon på feltet? 

 Hvem utgjør feltet på IMK og hva er tall på publikasjoner og prosjekter? 

 Hvilke strategiske muligheter ligger for ekspansjon, prosjekter mm? 
 

                                                      
1 http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/fagligstyrkingvedtatt-av-imks-styre.pdf 
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Beskrivelsene bygger på møter med fagmiljøene, de langsiktige samarbeidenes søknader om 
støtte, og tall fra HFs prosess faglige prioriteringer. Alle fagmiljøene har fått lese og kommentere 
beskrivelsene av seg selv. Vurderingene er ledelsens. 
 

Politisk kommunikasjon 
Forskningsfeltet politisk kommunikasjon omfatter i første rekke forsking om politisk journalistikk, 
strategisk kommunikasjon og politisk retorikk. Forskningen ved IMK legger særlig vekt på å forstå 
politisk kommunikasjon i Norge i lys av institusjonelle og kulturelle forutsetninger. Dette forenes 
med komparative studier der Norden betraktes som en regional enhet som har kulturelle og 
politiske særtrekk og demokratitradisjoner.  
 
IMK har over flere år etablert seg som et av de sterkeste forskningsmiljøene på feltet i landet. De 
nærmeste konkurrerende miljøene finnes ved ISF, NTNU, UiB og statsvitenskap ved UiO, men disse 
er i større grad rettet inn mot mer ordinær valgforskning – og medieperspektivet bare er en liten 
del av forskningsprofilen.  
 
Forskningsmiljøet PolKom ved IMK planlegger å etablere et senter for forskning på politisk 
kommunikasjon, og har som strategisk mål at dette skal bli nasjonalt ledende.  Dette vil også 
kunne bidra til å gjøre IMK til en attraktiv samarbeidspartner og i tillegg  tiltrekke yngre forskere 
ved høgskolene som driver med relevante doktorgradsstudier. 
 
Fagmiljøet for politisk kommunikasjon ved IMK og har en kjerne på tre fast vitenskapelig tilsatte og 
en førsteamanuensisvikar i langvarig vikariat (fra søknad om langsiktig samarbeid). 
 

Fagområde Publiseringspoeng Prosjektinntekter 

PolKom 2,22 327300 

Medievitenskap 1,64 225 470 

Gjennomsnitt pr fag for årene 2008-2012. Det som telles er publiseringspoeng pr faste årsverk i 
førsteamanuensis/professorstilling og prosjektinntekter pr faste årsverk i førsteamanuensis/professorstilling. Kilde: 
HFs prosess faglige prioriteringer, IMKs bakgrunnsmateriale. 

 
Politisk kommunikasjon er et sterkt forskningsmiljø ved IMK både målt i prosjekter og 
publikasjoner. Mulighetene for å vokse videre anses som gode. Det allerede relativt store 
prosjekttilfanget indikerer gode muligheter til forskningsfinansiering. Et mer komparativt fokus 
kan også muliggjøre større internasjonale prosjekter, inkludert EU-finansierte.  
 
Politisk kommunikasjon er også vesentlig i undervisningssammenheng. Innen studieprogrammene 
i både journalistikk og medievitenskap er kunnskap om journalistikk og politikk, om medienes rolle 
og relasjonen mellom nyhetsmedier og politikkutforming vesentlig.  
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Rekrutteringsgrunnlaget for PolKom er godt med mange kandidater både internt og eksternt. Det 
er også mange potensielle kvinnelige søkere til stillingene.  
 
Politisk kommunikasjon framstår som et svært sterkt fagmiljø med gode strategiske muligheter.  

Medieinnovasjon 
Medieinnovasjon er et tverrfaglig felt som studerer innovasjon i mediesektoren fra ulike 
synsvinkler. På IMK har området lange røtter i forskning på medier og teknologi. Medieinnovasjon 
var ett av to prioriterte områder i forrige periode og har konsolidert samarbeidet over noen år. 
Fagområdet har nå organisert seg som et senter (Centre for Research on Media Innovations, 
CeRMI) som inkluderer forskere også fra miljøer utenfor IMK. Senteret anser seg selv som i front 
internasjonalt ved at de var blant de første forskningsmiljøene som satte medieinnovasjon på 
dagsorden. Innovasjonsforskning er et område i vekst, og mediebransjen er svært opptatt av sitt 
behov for innovasjon. Allikevel finnes det få andre internasjonale forskningsmiljøer med 
tilsvarende fokus på medieinnovasjon. Sentret har samarbeid med relevante forskningssentre i 
Salzburg, Brussel og Australia. 
 
CeRMI har etablert seg internasjonalt med open access-tidskriftet Journal of Media Innovations, 
og som initiativtakere og vertskap for the International Symposium on Media Innovations. 
Symposiet arrangeres årlig hvorav annethvert år i Oslo.  
 
I Norge ligger det godt til rette for et fruktbart samarbeid mellom CeRMI og medieklyngen som 
bygges opp rundt Universitetet i Bergen. Medieinnovasjonsmiljøet ved IMK er samarbeidspartner i 
UiBs SFI-søknad. 
 
Fagmiljøet for medieinnovasjon ved IMK har en kjerne på fem fast vitenskapelig tilsatte (oppgitt i 
søknad om langsiktig samarbeid).  
 

Fagområde Publiseringspoeng Prosjektinntekter 

Medieinnovasjon 1,14 249 630 

Medievitenskap 1,64 225 470 

Gjennomsnitt pr fag for årene 2008-2012. Det som telles er publiseringspoeng pr faste årsverk i 
førsteamanuensis/professorstilling og prosjektinntekter pr faste årsverk i førsteamanuensis/professorstilling. Kilde: 
HFs prosess faglige prioriteringer, IMKs bakgrunnsmateriale. 

 
Det er bare fire av de fem fast vitenskapelig som er inkludert i tabellen. Den femte var ikke ansatt i 
perioden som ble målt i HFs prosess faglige prioriteringer. Denne har imidlertid et stort 
publiseringsvolum og øker publiseringsnivået for miljøet.  
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Medieinnovasjon er et relativt sterkt forskningsfelt ved IMK. Medieinnovasjon ligger godt over 
IMKs gjennomsnitt når det gjelder prosjektinntekter. Publiseringsnivået er også bra dersom man 
inkluderer den nyansatte som ikke ble målt i prosess faglige prioriteringer. Medieinnovasjon er 
også et stort undervisningsfelt og inngår i svært mange av IMKs emner, fra emnet som er særskilt 
innrettet mot temaet (Media Innovations), til emner om mediedesign, mediepolitikk, 
medieøkonomi, mediehistorie, medieinstitusjoner osv.  
 
Medieinnovasjon er et felt der de strategiske mulighetene for videre vekst er gode. Både EU og 
NFR har programmer der innovasjon og forholdet mellom teknologi og medieutvikling gir rom for 
interessante prosjekter. Mediebransjen har stort behov for kompetanse om innovasjon og 
samarbeid med næringslivet kan utvikles videre. Flere medieforskningsmiljø både i Norge og 
internasjonalt ser behov for mer kunnskap om medieinnovasjoner. Fagmiljøet ved IMK har en 
mulighet til å befeste sin posisjon i den internasjonale forskningsfronten innen området 
medieinnovasjon, og flere stillinger vil styrke muligheten for dette. Antallet forskere som sender 
inn abstracts til det årlige symposiet tyder på et godt internasjonalt rekrutteringsgrunnlag av 
forskere av begge kjønn. 

Medieestetikk 
Medieestetikk er et tverrfaglig forskningsfelt med særlig forankring i humanistisk medievitenskap, 
visuell kultur, filmvitenskap, kunsthistorie og humanistisk informatikk. Medieestetisk forskning er 
opptatt av forholdet mellom medieteknologi, formidling og estetikk. Medieestetikk er et 
internasjonalt forskningsområde med miljøer i USA (Chicago), Canada og flere steder i Europa. 
 
Dette medieestetiske forskningsmiljøet ved IMK søker nå å spisse sin kompetanse på visuelle 
medieteknologier og videreutvikle den tverrfaglige tenkningen omkring billedteknologier i 
estetiske fag og på andre fagområder, som medisin, livsvitenskap og samfunnssikkerhet. Det 
fremstår som innovativt og er et teoretisk og metodisk nybrottområde, samtidig som det sprenger 
grenser for de bruksområder medievitenskap så langt har omfattet.  
 
Det medieestetiske forskningsmiljøet ved IMK var ett av to prioriterte områder ved IMK i forrige 
periode og har utviklet sin posisjon til å være et knutepunkt for forskere og studenter ved IMK og 
andre institutter på UiO samt forskere fra eksterne forskningsmiljøer. Gjennom 
forskningsprosjekter og felles publikasjoner er det bygget opp nettverk mellom flere av disse 
forskningsmiljøene. Dette gir IMK et godt utgangspunkt for å hevde seg internasjonalt innen dette 
forskningsområdet. 
 
Fagmiljøet for medieestetikk ved IMK og har en kjerne på tre fast vitenskapelig tilsatte (i søknad 
om langsiktig samarbeid). 
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Fagområde Publiseringspoeng Prosjektinntekter 

Medieestetikk 1,35 48 216 

Medievitenskap 1,64 225 470 

Gjennomsnitt pr fag for årene 2008-2012. Det som telles er publiseringspoeng pr faste årsverk i 
førsteamanuensis/professorstilling og prosjektinntekter pr faste årsverk i førsteamanuensis/professorstilling. Kilde: 
HFs prosess faglige prioriteringer, IMKs bakgrunnsmateriale. 

 
En av disse er nytilsatt universitetslektor og har dermed ikke mye forskningstid. I beregningen av 
publikasjonspoeng og prosjekter er den nytilsatte ikke medberegnet. To av de tre i kjernegruppa 
også involvert i et annet samarbeid (kulturpolitikk og kulturelle uttrykk).  
 
Medieestetikk framstår ikke i form av kjernegruppas publikasjoner og prosjekter som spesielt 
sterkt som forskningsfelt ved IMK. Både prosjektinntekter og publiseringspoeng ligger under 
gjennomsnitt ved IMK. Deltakere fra området har imidlertid vært involvert i større tverrfaglige 
prosjekter andre forankret utenfor IMK. 
 
Fagmiljøet er et stimulerende miljø, ikke minst for yngre, dyktige studenter. En underskog av 
mange gode studenter veiledes, og feltet har oppnådd stipendiat- og postdoktorstillinger i åpen 
konkurranse. Miljøet på IMK er preget av flere yngre studenter og stipendiater, men relativt få 
etablerte forskere. 
 
Miljøet ved IMK har i dag erfaring fra prosjektledelse og søknadsskriving. Miljøet ønsker å utvide 
kompetanse og volum på forskningen. Dette vil igjen bidra strategisk til oppbygging av større 
prosjekter (EU mv.).   

Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk 
Forskningsfeltet kulturpolitikk og kulturelle uttrykk kobler et institusjonelt perspektiv på 
kulturpolitiske betingelser for produksjon, distribusjon og resepsjon til estetiske studier av 
konkrete kulturelle ytringer og uttrykk.  
 
Forskningsfeltet peker med andre ord bakover til fagets grunnlag og det tverrfaglige perspektivet 
på mediene der det institusjonelle og uttrykksformene møtes. Her finnes de klassiske 
mediesosiologiske problemstillingene. Denne koblinga mellom det institusjonelle og 
uttrykksformene er tverrfagligheten som har særpreget IMK fra starten av. 
 
Feltet peker samtidig framover i det feltet gis en ny innpakning ved at det åpner opp kulturfeltet 
for medieforskninga, ikke bare med film, men også med andre nærliggende kunstformer. Dette 
innebærer også nye fenomener der smale kulturelle ytringer kan få stor betydning (jmf Ylvis). 
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IMK har gjennom tidene hatt svært mange prosjekter som kan falle inn under dette feltet, både 
med perspektiver fra innovasjon og politisk økonomi, og fra den estetiske sida. Internasjonalt vil 
noen av de fremste medieforskerne være representanter for denne tradisjonen. 
 
Fagmiljøet for kulturpolitikk og kulturelle uttrykk ved IMK har i dag en kjerne på tre fast 
vitenskapelig tilsatte (i søknad om langsiktig samarbeid).  
 

Fagområde Publiseringspoeng Prosjektinntekter 

Kulturpolitikk/uttrykk 1,58 74 381 

Medievitenskap 1,64 225 470 

Gjennomsnitt pr fag for årene 2008-2012. Det som telles er publiseringspoeng pr faste årsverk i 
førsteamanuensis/professorstilling og prosjektinntekter pr faste årsverk i førsteamanuensis/professorstilling. Kilde: 
HFs prosess faglige prioriteringer, IMKs bakgrunnsmateriale. 

 
Området publiserer omtrent som IMKs gjennomsnitt. Prosjektinntektene i perioden 2008-2012 lå 
relativt lavt. Her er det imidlertid verdt å merke seg at miljøet i dag har et stort prosjekt som stort 
sett falt utenfor rapporteringsperioden 2008-2012.  
 
To av de tre i kjernegruppa også involvert i et annet samarbeid (medieestetikk). En av disse er 
nytilsatt universitetslektor og har dermed ikke mye forskningstid. Det er verdt å merke seg at to av 
de tre i kjernegruppa også involvert i et annet samarbeid (medieestetikk). En av disse er nytilsatt 
universitetslektor og dermed ikke har mye forskningstid. På IMK utgjøres imidlertid dette feltet av 
langt flere enn de som står bak søknaden om langsiktig samarbeid og flere av IMKs prosjekter over 
tid kan knyttes til feltet. 
 
Feltet er dermed et forskningsfelt med sterke forskningstradisjoner ved IMK, men der feltet pr i 
dag ikke er utpreget samlet.  
 
Samtidig er feltet faglig sentralt både undervisningsmessig og med stadig nye problemstillinger i 
forskningsfronten. Dette er også felt som er etterspurt av samfunnet rundt. Dette illustreres både 
av Kulturdepartementets økning i forskningsbevilgninger på kulturbudsjettet på området, generelt 
i medie- og kulturindustriens kunnskapsbehov, og i allmennhetens behov for å forstå endringer i 
samtidas kultur.  

Barn og medier 
Forskningsfeltet barn og medier er et bredt felt som dels omhandler publikums bruk og påvirkning 
generelt, dels spørsmål knyttet til barn spesielt: risiko og muligheter, spørsmål om regulering, 
samt metodiske innfallsvinkler for bedre kunnskap.  
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Dette området møter svært stor interesse i samfunnet, det er stor pågang etter informasjon og 
kunnskap om særlig barn og medier knyttet til nye medier. Henvendelser kommer fra offentlig 
forvaltning, skole og mediene. Det er et åpenbart behov for mer medievitenskapelig kompetanse 
og forskning på feltet.  
 
I dag dekkes feltet i stor grad av psykologisk og pedagogisk ekspertise. Innen pedagogisk forskning 
er digital kompetanse blitt et sentralt begrep. Det er liten annen forskning i Norge. På NTNU finnes 
Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) og i Trondheim finnes også andre forskere på feltet, 
noe nærmere medievitenskap (I. Hagen, B. Skog). Annen forskning foregår på NOVA og Sintef.  
 
Medievitenskapelig forskning på området skjer ellers i stor grad gjennom det internasjonale 
prosjektet EUKids Online der en arbeidspakke ledes fra IMK.  
 
IMKs ekspertise på området er i 2014 knyttet til én forsker. Dette er til gjengjeld en sterk forsker 
med høye publiseringstall og dokumentert evne til å få til prosjekter. Hun leder i dag en 
arbeidspakke i et EU-prosjekt.  
 
Fagmiljøet Barn og medier er i dag lite, men det satses sterkt internasjonalt og potensialet for 
ekspansjon er godt. I tillegg er samfunnets behov for kunnskap på området åpenbart.  

Medialisering 
Medialisering er et begrep og et teoretisk område som har vokst raskt de siste årene. IMK var tidlig 
ute og har markert seg i feltet. Særlig har den IMK-redigerte boka ’Mediatization’ solgt mye og 
blitt et viktig referansepunkt i internasjonal medieforskning. Den kommende håndboka 
”Mediatization of Communication” vil sannsynligvis befeste IMKs posisjon ytterligere. 
Internasjonalt er det særlig miljøer i Bremen og i København  som har volum på forskninga på 
feltet. I ECREA er det ei arbeidsgruppe om medialisering. 
 
På IMK er det bare en fast ansatt som har dette som ett av sine primære forskningsfelt (ved siden 
av medier og religion). Han hadde imidlertid relativt høyt publiseringsvolum og lå høyt på 
prosjektinntekter. Samtidig er det flere, særlig innenfor området politisk kommunikasjon, som 
arbeider aktivt med medialisering av politikk. 
 
Forskeren som har dette som sitt forskningsfelt går av for aldersgrensa i løpet av perioden 
stillingsplanen gjelder. 
 
Medialisering er en viktig teoretisk tilnærming til studier av medier og mediers betydning. En slik 
tilnærming kan imidlertid være relevant innen flere (kanskje alle) andre områder. Tilsettinger 
innen de andre områdene kan dermed indirekte bidra til å styrke dette feltet.   
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Medier og religion 
Et samfunn som forbereder seg på ytterligere sekularisering og livssynsmangfold gjør temaet 
medier og religion høyaktuelt. Kunnskap om medier og religion er etterspurt og medier og religion 
vokser fram som et felt med flere små miljøer i Norge. Dette inkluderer miljøer ved Universitetet i 
Agder, TFs program om religion og samfunn, Holocost-senteret, Fafo osv. Internasjonalt har feltet 
et nordisk nettverk med flere partnere og ei arbeidsgruppe i ECREA og det finnes nå en ny 
internasjonal organisasjon på feltet (https://www.facebook.com/MediaReligionCulture?ref=hl). 
 
IMK er del av dette nettverket. På IMK er det bare en fast ansatt som har dette som ett av sine 
primære forskningsfelt (ved siden av medialisering). Han hadde imidlertid relativt høyt 
publiseringsvolum og lå høyt på prosjektinntekter.  
 
Forskeren som har dette forskningsfeltet går av for aldersgrensa i løpet av perioden stillingsplanen 
gjelder. Det er imidlertid også grenseflater mot andres forskning, blant annet mot forskning innen 
medieetikk.  
 
Medier og religion er et interessant og aktuelt område med stor samfunnsrelevans. Masteremnet 
Medier og religion har mange studenter.  
 
Avgang er imidlertid primærbegrunnelsen for en eventuell stilling innen dette feltet. Det vil etter 
avgang i perioden ikke være andre forskere å bygge området rundt ved IMK.  
 
Dette er ikke til hinder for at søkere med fordypning i medier og religion kan søke andre stillinger. 
Eksempelvis kan området medier og religion være svært relevant innen fagområder som Politisk 
kommunikasjon, Medieestetikk og Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk. 

 

https://www.facebook.com/MediaReligionCulture?ref=hl

