Om författarna

OM FÖRFATTARNA
Rafael Ahlskog, fil dr i statskunskap, verksam vid Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Forskar kring frågor om altruism och egenintresse i individuellt beslutsfattande.
Kontakt: rafael.ahlskog@statsvet.uu.se
Viktor Aldrin, teol dr och excellent lärare ETP, är lektor i de samhällsorienterade
ämnenas didaktik vid Högskolan i Borås. Han forskar om samspel mellan teologi
och pedagogik och håller för närvarande på med ett forskningsprojekt om skolavslutningar i kyrkan.
Kontakt: viktor.aldrin@hb.se
Dennis Andersson, masterexamen i statsvetenskap, verksam vid Svenska valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans
forskning är inriktad på opinionsbildning och demokratiforskning.
Kontakt: dennis.andersson@gu.se
Ulrika Andersson, docent, är verksam som forskare och undersökningsledare vid
SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hennes forskning är framför allt inriktad
på medieinnehåll, mediepublik samt mediemedarbetare.
Kontakt: ulrika.andersson@som.gu.se
Joakim Berndtsson, docent, är verksam som lärare och forskare vid Institutionen
för globala studier, Göteborgs universitet. Han forskar om privatiseringen av krig
och säkerhet, civil-militära relationer och svensk utrikes- och säkerhetspolitik.
Kontakt: joakim.berndtsson@globalstudies.gu.se
Annika Bergström, docent, är verksam som forskare och lärare vid Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet och undersökningsledare vid SOM-institutet. Hennes forskning är framför allt inriktad på
digitala mediers publik med särskilt fokus på deltagande på nätet och på e-bokens
framväxt i ett litet språkområde.
Kontakt: annika.bergstrom@jmg.gu.se
Ulf Bjereld, professor, verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet. Han forskar om internationell politik, svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt om digitaliseringens betydelse för makt och demokrati.
Kontakt: ulf.bjereld@pol.gu.se
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Klara Bové, fil master, är verksam som biträdande undersökningsledare vid SOMinstitutet, Göteborgs universitet.
Ylva Norén Bretzer, lektor och forskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet. Hennes forskning handlar om politikens genomförande i flernivådemokratin, samt allmänhetens förtroende för politik och dess olika sakområden.
Hon är även verksam inom forskningsfältet hållbara städer och lokalsamhällen.
Kontakt: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se
Bengt Brülde är verksam som professor i praktisk filosofi vid Institutionen för filosofi,
lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Hans forskning har framför
allt varit inriktad på ämnen som lycka och lidande, livskvalitet, meningsfullhet,
hälsa och sjukdom samt tillämpad etik.
Kontakt: bengt.brylde@filosofi.gu.se
Ulla Carlsson, professor och sedan 2015 innehavare av en UNESCO Chair in
Freedom of Expression, Media Development och Global Policy vid Göteborgs
universitet. Före 2015 var Ulla Carlsson direktör för Nordicom. Den egna
forskningen är inriktad på internationell mediepolitik och under senare år med
yttrandefrihet fokus.
Kontakt: ulla.carlsson@gu.se
Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt dekan
för humanistisk fakultet. Hennes forskning är inriktad på europeisk komparativ
politik, särskilt politiska partier, medier, ideologier och opinionsbildning.
Kontakt: marie.demker@gu.se
Thomas Denk, professor i statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Han forskar om politisk kultur,
statsformation och demokratisering i jämförande perspektiv.
Kontakt: thomas.denk@.oru.se
Monika Djerf-Pierre, är professor i journalistik och masskommunikation vid
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
och adjungerad professor vid Monash University i Australien, samt verksam vid
CARe – Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.
Hennes forskningsområden handlar bland annat om miljöjournalistik, politisk
kommunikation, samt risk- och kriskommunikation.
Kontakt: monika.djerf-pierre@jmg.gu.se
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Per Eisele, är filosofie doktor i psykologi med huvudsaklig forskning inom
arbetspsykologi kring team effektivitet, välbefinnande på jobbet samt fysisk och
mental hälsa.
Kontakt: per.eisele@som.gu.se
Inger Ekman, professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa och centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård (www.gpcc.
gu.se) vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör hur patienter upplever sitt
tillstånd, behandling och vård, och att utvärdera person-centrerade interventioner
inom hälso- och sjukvården.
Kontakt: inger.ekman@gu.se
Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskning är främst inriktad på politiska partier, offentlig korruption,
politiskt deltagande och lokal självstyrelse.
Kontakt: gissur.erlingsson@liu.se
Filip Fors, fil dr, är verksam som forskningssamordnare, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Han forskar om livstillfredsställelse och emotionellt
välbefinnande.
Kontakt: filip.fors@umu.se
Annika Fredén, fil. dr. i statsvetenskap och lektor vid Institutionen för Pedagogik
och Specialpedagogik och Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet, samt
forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Forskar kring val
och partier, beslutsfattande, experiment och politisk psykologi.
Kontakt: annika.freden@gu.se
Niklas Harring, fil dr, verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet, Centre for Collective Action Research, Quality of Government Institute och affilierad till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på korruptionsattityder, miljöopinion och attityder till miljöfrågor.
Kontakt: niklas.harring@pol.gu.se
Per Hedberg, fil kand, verksam vid Svenska valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på
opinionsbildningen kring energifrågor.
Kontakt: per.hedberg@pol.gu.se
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Sören Holmberg, professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet. Han är en av ledarna för Quality of Government Institute och forskar
kring opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och samhälleliga
styrsystem. Han är en av initiativtagarna till SOM-institutet.
Kontakt: soren.holmberg@pol.gu.se
Lars Höglund, professor emeritus i biblioteks- och informationsvetenskap, är knuten
till Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs
universitet. Hans forskningsområden behandlar läsning och informationsvanor
samt biblioteks- och informationstjänster ur individ, organisations- och samhällsperspektiv.
Kontakt: lars.hoglund@jmg.gu.se
Sverker C. Jagers, professor, är verksam vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och föreståndare för Centre for Collection Action Research
(CeCAR) vid samma universitet. Hans forskning behandlar flera teoretiska och
empiriska problem som rör kopplingen mellan politik och miljö, såsom: relationen
mellan demokrati och hållbar utveckling, miljö och rättvisa, miljöpolitiska opinionsstudier och länderjämförande analyser av hur staters miljöpåverkan avgörs av
faktorer såsom typ av politiskt system och grad av korruption.
Kontakt: sverker.jagers@pol.gu.se
Maria Jervelycke Belfrage, adjunkt, verksam vid JMG, som lärare på journalistutbildningen, och med forskningsuppdrag från Dagspresskollegiet, hennes forskning
är främst inriktad på ungas nyhetskonsumtion i sociala medier.
Kontakt: maria.jervelycke@jmg.gu.se
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet. Hans forskning är främst inriktad på lokal politik och demokrati,
särskilt politikers attityder och praktik.
Kontakt: david.karlsson@spa.gu.se
Ann-Kristin Kölln, docent i statsvetenskapen vid Göteborgs universitet och forskare
vid KU Leuven. Hennes forskning är främst inriktad politiska partier, politisk
opinionen och den representativa demokratin.
Kontakt: ann-kristin.kolln@gu.se
Anders Lindbom, är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam
vid Institut för bostads- och urbanforskning (IBF). Hans forskning är främst
inriktad på politiska reformer och välfärdsfrågor, t.ex. av skola, bostadsförsörjning,
pensioner och sjukvård.
Kontakt: anders.lindbom@ibf.uu.se
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Cecilia Lundholm, professor i pedagogik med inriktning på undervisning och lärande
i samhällsvetenskapliga ämnen. Hennes forskning rör bland annat kunskapsbildning, miljönormer och värdeorientering i utbildningssammanhang.
Kontakt: cecilia.lundholm@hsd.su.se
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på väljarbeteende, människors åsikter om miljöpolitik, och
surveymetodologi. Han arbetar som lektor på statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet och som forskningsledare för Opinionslaboratoriet LORE
vid SOM-institutet.
Kontakt: johan.martinsson@pol.gu.se
Niels Markwat, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet,
Göteborgs universitet. Hans doktorandprojektet är inriktad på vallöften och
väljarbeteende.
Kontakt: niels.markwat@gu.se
Lennart Nilsson, docent i offentlig förvaltning, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Han forskar kring svensk välfärdsopinion, lokal och regional demokrati
samt monarki och kungahus.
Kontakt: lennart.nilsson@som.gu.se
Jonas Ohlsson, fil dr, undersökningsledare vid SOM-institutet och forskare vid
Nordicom, Göteborgs universitet. Hans forskning är framförallt inriktad på medie
struktur och medieekonomi.
Kontakt: jonas.ohlsson@gu.se
Henrik Oscarsson, professor, lärare och forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på väljarbeteende och
opinionsbildning. Han är ansvarig för det svenska Valforskningsprogrammet och
föreståndare för SOM-institutet.
Kontakt: henrik.oscarsson@pol.gu.se
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på sociala och politiska skiljelinjer.
E-postadress: maria.oskarson@pol.gu.se
Felicia Robertson, är masterstuderande och f.d. biträdande forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hennes masteruppsats handlar
om betydelsen av tillit för att lösa storskaliga samarbetsproblem, såsom ökad
antibiotikaresistens.
Kontakt: felicia.robertson@outlook.com
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Bo Rothstein, är professor i statsvetenskap vid universitetet i Oxford där han är
verksam vid Blavatnik School of Government och Nuffield College. Han är även
”senior advisor” till ”The Quality of Government Institute” på Göteborgs universitet.
Kontakt: bo.rothstein@pol.gu.se
Björn Rönnerstrand, fil dr, är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning kretsar kring förutsättningarna för storskaligt
samarbete i relation till miljö och hälsoproblem, samt attityder till hälso- och
sjukvård i ett europeiskt perspektiv.
Kontakt: bjorn.ronnerstrand@pol.gu.se
Anders Sannerstedt, docent och f.d. universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Han forskar om högerpopulistiska partier och attityder
till invandring.
Kontakt: anders.sannerstedt@svet.lu.se
Adam Shehata, fil dr, är verksam vid Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMG) samt CARe – Centrum för antibiotikaresistensforskning
– vid Göteborgs universitet. Han forskar om medieanvändning, medieeffekter
och opinionsbildning.
Kontakt: adam.shehata@jmg.gu.se
Maria Solevid, fil dr, är verksam som universitetslektor vid statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet och undersökningsledare vid SOM-institutet.
Hon forskar om politiskt beteende.
Kontakt: maria.solevid@pol.gu.se
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, forskar och
undervisar på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG),
Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på politisk journalistik, politisk
kommunikation och opinionsbildning.
Kontakt: jesper.stromback@jmg.gu.se
Charles Taft, är docent i psykologi o verksam som forskare vid Institutionen för
vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs
universitet. Hans forskning handlar främst om livskvalitet i kliniska och epide
miologiska tillämpningar.
Kontakt: charles.taft@medicine.gu.se
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Tomas Torbjörnsson, fil dr, verksam vid Institutionen för geografi, medier och
kommunikation vid Karlstads Universitet och Institutionen för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms Universitet. Forskar om miljödidaktik
och studenters miljöattityder.
Kontakt: tomas.torbjornsson@hsd.su.se
Per Oleskog Tryggvason, doktorand vid institutionen för Journalistik, Media och
Kommunikation och SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans avhandlingsprojekt handlar om hur opinionsundersökningar påverkar olika aspekter av den
demokratiska processen.
Kontakt: per.oleskog.tryggvason@.gu.se
Erik Vestin, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Hans avhandlingsarbete handlar om klassröstningens utveckling i Sverige. Hans
forskningsintressen rör politiska attityder och beteenden med koppling till ekonomin och arbetsmarknaden.
Kontakt: erik.vestin@gu.se
Sara Wallström är fil dr i vårdvetenskap och verksam vid Centrum för personcentrerad
vård (GPCC) och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Hennes forskning är främst inriktad på patienters symptom- och hälsoupplevelser
och koppling till personcentrerad vård.
Kontakt: sara.wallstrom@gu.se
Lennart Weibull är professor emeritus i massmedieforskning och seniorprofessor
vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskning är främst inriktad på
mediestruktur, journalistikhistoria, medieanvändning och politisk opinionsbildning. Han är en av initiativtagarna till SOM-institutet.
Kontakt: lennart.weibull@som.gu.se
Karl Ydén, fil dr, Chalmers tekniska högskola och King’s College London, studerar
militär professionalisering, ledning av komplexa organisationer och civil-militära
relationer. Ledamot av Kungl. krigsvetenskapsakademien och grundare av Centrum
för Studier av Militär och Samhälle, www.csms.se.
Kontakt: karl.yden@chalmers.se
Joachim Åström är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning är
främst inriktad mot informationsteknikens betydelse för politik och demokrati, till
exempel när det gäller medborgerligt deltagande, politisk representation, offentlig
förvaltning, styrning och policyskapande.
Kontakt: joachim.astrom@oru.se
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