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UTBILDNING OCH EXAMINA:
Filosofie magisterexamen 2004 i Teoretisk Filosofi
Docent i statsvetenskap 1996 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet
Filosofie doktorsexamen 1993 i Statsvetenskap
Filosofie kandidatexamen 1990 i Statsvetenskap
Filosofie licentiatexamen 1990 i Statsvetenskap
Journalistexamen 1984 från Journalisthögskolan, Göteborg
Gymnasiekompetens 2 år, 1979 från Östra Vuxengymnasiet, Göteborg
Grundskolekompetens 9 år, 1976 från Sörgårdsskolan, Mölndal
AKADEMISK YRKESVERKSAMHET
Professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga Institutionen, 1/4 2004 - f f
Gästprofessor i statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola 2007-2010
Universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen 1/3 2003 – 31/3 2004
Universitetslektor (vikariat), Statsvetenskapliga Institutionen 1/3 2002 – 28/2 2003
Forskarassistent, Statsvetenskapliga institutionen 1/1 1996 – 28/2 2002
Gästforskare vid Institutet för Sammenliknende Politikk, Universitetet i Bergen, under 3 månader
läsåret 97/98
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen 1/7 1994 - 31/12 1995
Utbildningsbidrag & Doktorandtjänst, Statsvetenskapliga institutionen 1/7 1990 - 30/6 1994
Forskningsassistent, Statsvetenskapliga institutionen november 1987 - 31/12 1989

STÖRRE EXTERNA FORSKNINGSPROJEKT
Erhållit forskningsmedel från UD:s medel för forskning av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk
betydelse 1992 (tillsammans med Ulf Bjereld)
Erhållit forskningsmedel från HSFR som medsökande för forskningsprojektet "Partier, opinionsbildning
och utrikespolitik" 1992 (tillsammans med Ulf Bjereld)
Erhållit forskningsmedel från FRN som huvudansvarig för forskningsprojektet "De kristdemokratiska
partierna och den europeiska integrationen” 1995-1998
Erhållit forskningsmedel från SFR som huvudansvarig för forskningsprojektet "Ingen mans land. Svensk
immigrationspolitik under trettio år" 1996-2000 (tillsammans med Cecilia Malmström) Projektledare
med ansvar för totalt fem personer.
Erhållit forskningsmedel från HSFR som medlem av en forskargrupp för forskningsprogrammet
"Forskning om Svensk Militär Underrättelse- och Säkerhetstjänst" för delprojektet "När politiken skall
omsättas i praktiken: från övervakning av algeriska terrorister till övervakning av franska militärer"
1999-2006
Erhållit forskningsmedel från SIDA för doktorandanställning och avhandlingsarbete kring islamiska
partiers organisering 1999-2004 Projektledare och handledare.
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Erhållit forskningsmedel från Brottsofferfonden som huvudansvarig för forskningsprojektet ”Brottsoffret
– utsatt, omtalat, individualiserat?” 2003-2007 Projektledare med ansvar för totalt tre personer.
Erhållit forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond RJ som medlem i en forskargrupp för
forskningsprogrammet Quality of Government 2007-2008.
Erhållit forskningsmedel från FORMAS som med medsökande för forskningsprojektet ”Who’s afraid of
the big bad wolf? Biodiversity as a political cleavage” 2008-2012
Erhållit forskningsmedel från FAS/FORTE som huvudansvarig för forskningsprojektet ”Inte bara
populism.” 2009-2015 Projektledare för totalt fem personer.
Erhållit forskningsmedel från Sten A Olsson stiftelse för kultur och vetenskap, som medlem i
programledningen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Religion-Kultur-Hälsa” 20102014. Totalt sex personer anställda i programmet.
Erhållit forskningsmedel från FORTE som vetenskaplig projektledare för Internationell Postdoktor som
vistas vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, med forskningsprojektet ”Political
Representation and the Welfare State” 2014-2016.
Erhållit forskningsmedel från VR som medsökande för forskningsprojektet ”Minskad ideologisk
polarisering och konflikt i Västeuropa? En komparativ studie av tio partisystem” 2015-ff

ARRANGÖR AV EXTERNA KONFERENSER, SEMINARIER, WORKSHOPS
Samordnare för samhällvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för forskning kring Europafrågor vid
Göteborgs universitet, 1993-1994.
Arrangerat en arbetsgrupp om immigrationspolitik: ”International migration” vid Nordic International
Studies Association konferens i Helsingfors 13-14 augusti 1996 (tillsammans med Cecilia Malmström)
Ordförande i arbetsgruppen ”Komparativ politik” vid Statsvetenskapliga Förbundets årsmöte i
Linköping 11-13 oktober 1998
Arrangerat en arbetsgrupp om partier och internationell politik: ”Politiska partier i en gränslös värld”
vid Nordic International Studies Association samt Nordiska Statsvetarförbundets konferens i Uppsala
19-21 augusti 1999 (tillsammans med Ulf Bjereld)
Arrangör av nationellt Internationell Politik-symposium 4-5 maj 2000, Statsvetenskapliga Förbundets
Sektion för Internationell Politik, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet
Organisatör och ordförande för panelen Power, Identity, Modernity: Globalization and Territory TA38
vid International Studies Association Annual Convention Honolulu 1-5 mars 2005 (tillsammans med
Helge Hveem)
Arrangerat arbetsgruppen Globalization as Individualization and Destabilization vid Nordiska
Statsvetarförbundets konferens i Tromsö 6-9 augusti 2008 (tillsammans med Ulf Bjereld och AnnMarie Ekengren)
Arrangör av och medlem i programkommittén för Secularisation and Secularism, Interdisciplinary
International Conference, Göteborgs Universitet/Vetenskapsrådet/Riksbankens Jubileumsfond, 20-21
oktober 2008.
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Organisatör och initiativtagare till Forum 1789 – ett fakultetsgemensamt seminarium vid Göteborgs
Universitet med inbjudna gäster och sex sammankomster per år – under perioden 2003-2006
(tillsammans med tre akademiska kolleger)
Organisatör och vetenskapligt ansvarig för Statsvetenskapliga Forskningsseminariet, Institutionen för
samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, HT 2007- VT 2010
Arrangerat arbetsgruppen ”Högerpopulistiska partier och främlingsfientlig opinion i Europa: Framgång
och inflytande” Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 29 sept – 1 okt 2010 (tillsammans med Gissur
Erlingsson)
Arrangerat arbetsgruppen ”Joint session: Modeller som sviktar? Nordiska socialdemokratiska partier
och nordiska välfärdsstater under press” Nordiska statsvetarförbundets XVII konferens 12-15 augusti
2014, Göteborg. (Tillsammans med Siv Sandberg, Åbo Akademi)

KONFERENS- OCH SEMINARIEINBJUDNINGAR (URVAL)
Inbjuden att presentera min forskning om svensk utrikespolitik vid HSFR:s forskningskonferens
"Modern politisk historia" den 21-22 oktober 1993 i Sigtuna
Inbjuden att presentera min forskning om religion och politik vid Forskningsrådsnämndens konferens
"Brytpunkter" i Stockholm den 23 mars 1994
Inbjuden att presentera min forskning om religion och politik vid Humanistiska fakultetens, Göteborgs
Universitet, Europaseminarium den 29 april 1994.
Inbjuden att presentera min forskning om kristdemokratin och den europeiska integrationen vid
Samhällsvetenskapliga fakultetens, Göteborgs universitet, "Europadag" den 30 september 1994.
Inbjuden att presentera min forskning om immigrationspolitik vid SOM-institutets, Göteborgs
Universitet, seminarium ”Hot, Risker - Hopp?” den 22 november 1994
Inbjuden att presentera min forskning och pedagogiska arbete om fransk politik vid Romanska
Institutionens, Göteborgs Universitet, forskningsseminarium den 20 mars 1997.
Inbjuden att presentera min forskning om religiösa partier vid Statsvetenskapliga Institutionens,
Uppsala universitet, forskarseminarium den 24 november 1997.
Inbjuden att delta i debattpanel på temat ”Vad avgör utrikespolitiken?” arrangerad av Statsvetenskapliga Föreningen, Uppsala universitet den 25 november 1997.
Inbjuden att presentera min forskning om politiska partier under temat ”Behovet av partipolitik” vid
Göteborgs Socialdemokratiska Högskoleförbunds idéseminarium den 10 december 1997.
Inbjuden att presentera manus inför boken ”Varför vetenskap?” vid Historiska institutionens,
Göteborgs universitet, allmänna seminarium den 9 december 1998. (tillsammans med Ulf Bjereld och
Jonas Hinnfors)
Inbjuden att kommentera ESO-rapporten Ds 1999:9 ”Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess” av Lars Jonung, vid ESO:s seminarium i Stockholm den 17 mars 1999.
Inbjuden talare i debattpanel på temat ”Är kunskap makt eller är makt kunskap?” inom ramen för den
Internationella Vetenskapsfestivalen vid Göteborgs Universitet den 3 maj 1999.
Inbjuden föreläsare kring ämnet fransk högerextremism och Front National av Utrikespolitiska
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Föreningen i Lund den 6 oktober 1999.
Inbjuden talare vid SNS-symposiet "Högskolornas och Universitetens ansvar för Sveriges framtid" den
8 november 1999, Handelshögskolan, Göteborg.
Inbjuden att presentera boken "Varför vetenskap?" vid Företagsekonomiska institutionens, Göteborgs
Universitet, allmänna seminarium den 17 november 1999. (tillsammans med Jonas Hinnfors)
Inbjuden föreläsare kring ämnet svensk immigrationspolitik vid serien "Fred, frihet, säkerhet" inom
Core Curriculum, Karlstad Universitet, den 21 februari 2000
Inbjuden att presentera min forskning om religion och politik vid serien "Människa, teknik och
samhälle", Temadagar vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, den 10-11 april 2000
Inbjuden talare i debattpanel på temat främlingsfientliga partier i Europa, Olof Palmes Internationella
Centrum, 28 maj 2002
Inbjuden föreläsare kring immigrationspolitik via samarbete mellan Göteborgs Universitet/Statsvetenskapliga Institutionen och Göteborgsregionens Kommunalförbund. Seminarium för
kompetensutveckling 18 oktober 2002
Inbjuden talare i avslutningsdebatt om fundamentalism och demokrati. Seminarieserie anordnad av
Göteborgs Universitet/Grundtviginstitutet/Göteborgs Stad, 27 november 2002
Inbjuden talare i debattpanel på temat Demokrati och Författning, ABF, Stockholm, 25 mars 2003
Inbjuden att presentera min forskning om nya politiska skiljelinjer, Statsvetenskapliga Institutionens,
Uppsala universitet, forskarseminarium den 22 november 2004.
Inbjuden att presentera min bok ”I vattumannens tid?” (tillsammans med Ulf Bjereld), Institutionen för
socialt arbete, Göteborgs universitet, forskarseminarium den 5 oktober 2005.
Inbjuden föreläsare om nya politiska skiljelinjer, Luleå Tekniska Universitets populärvetenskapliga
föreläsningar 23 februari 2006.
Inbjuden talare i debattpanel på temat ”Folkdomstolar till heders?” om ansvarsutkrävande i politiken.
ABF, Stockholm, 2 december 2006
Inbjuden att presentera min forskning om globalisering och nya politiska skiljelinjer till Institutionen
för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, 13 december 2006
Inbjuden inledare på Torgny Segerstedts-seminariet ”Toleransens gränser” Jonsereds Herrgård,
Göteborgs Universitet, 15 maj 2007
Inbjuden talare om nya politiska skiljelinjer, integration och urbanitet, Svenska Kyrkan, Spånga
kontrakt (Stockholms stift) 18 oktober 2007
Inbjuden talare om stadsplanering, integration och främlingsfientlighet, Svenska Kyrkan, Förortsförsamlingarnas nätverk, Hallunda Folkets Hus, Stockholms stift, 8 november 2007
Inbjuden paneldeltagare i samtal om ”Kunskap på gott och ont” Göteborgs universitets Vetenskapsfestival, Domkyrkan Göteborg, 14 april 2008
Inbjuden föreläsare och samtalsledare om ”Vårt behov av offer och gärningsmän” Stadsteatern,
Göteborg, Samtal-efter-pjäsen, 8 maj 2008

4

Inbjuden inledare vid Handledardag vid Baltic and East European Graduate School, Södertörns
Högskola, 29 oktober 2008
Inbjuden föreläsare ”I vattumannens tid? 1968 års samhällsrevolt och dess betydelse i vår tid.”
Högskolan i Halmstad, 14 november 2008
Inbjuden att presentera min och Ulf Bjereld bok ”Kampen om kunskapen. Informationssamhällets
politiska skiljelinjer” Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, forskarseminarium 28
november 2008
Inbjuden att presentera mitt forskningsprojekt ”Brottsoffret – utsatt, omtalat, individualiserat” vid
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 28 oktober 2009 (gemensamt med G DuusOtterström)
Inbjuden talare vid Nordiska Systematikerkonferensen (Nationell konferens i teologi) 8 januari 2010,
Göteborg
Inbjuden att presentera min forskning om informationssamhällets nya skiljelinjer vid Institutionen för
medier, kommunikation och medier, Södertörns Högskola, 29 januari 2010
Inbjuden föreläsare ”Rädslans roll i politiken” Skiftesföreläsning #109 Malmö Högskola 6 sept 2010
(tillsammans med Anders Hellström)
Inbjuden att presentera min forskning om svensk främlingsfientlighet vid SOM-institutets, Göteborgs
universitet, forskningsdag ”Det nya opinionsklimatet” den 13 april 2011
Inbjuden att presentera min forskning om europeisk främlingsfientlighet och populism vid Centrum
för Europaforsknings vid Göteborgs universitet seminarium, Humanistisk fakultet den 15 september
2011
Inbjuden att presentera min forskning om europeisk främlingsfientlighet och populism vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet, Växjö 14 mars 2011
Inbjuden att hålla plenarföreläsning vid Högskoleverkets och Göteborgs universitets gemensamma
nationella konferens om kvalitet i högre utbildning 1 juni 2012
Inbjuden att presentera min forskning om europeisk främlingsfientlighet och populism vid frukostseminarium på Institutet för framtidsstudier, Stockholm 25 januari 2013 (med Bengt Westerberg och
Lena Sundström)
Inbjuden att presentera min forskning om den kommunikationella revolutionen, nya skiljelinjer och
politiska partier på Institutionen för Sammenliknende Politikk, Universitetet i Bergen 25 september
2013
Inbjuden talare vid Visionsseminarium, Göteborgs universitet den 30 oktober 2014 om ”Den
demokratiska samhällsdebatten – vilket ansvar har universitetet?” Tillsammans med Christoph Haug
och Ulla Sätereie
Inbjuden som invigningstalare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet den 14 augusti 2015
(tillsammans med Mattias Gardell, Göran Larsson och Helene Lööw samt statsminister Stefan Löfven)
Inbjuden att föreläsa om min forskning kring främlingsfientliget och invandringsopinion, Folkuniversitetet på Gotland den 20 november 2015.
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Inbjuden att föreläsa om min forskning kring främlingsfientlighet och invandringsopinion, Kungliga
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, Göteborg, den 12 september 2016
Inbjuden att tillsammans med kulturredaktör Björn Wiman och f d ärkebiskop Anders Wejryd delta i
bokseminarium kring ”Folkkyrkan - Sedd men osedd” på Centrum för religion och samhälle,
Teologiska fakulteten, Uppsala universitet den 1 februari 2017

VETENSKAPLIGA FÖRTROENDE- OCH LEDNINGSUPPDRAG:
Betygskommittér och disputationer
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”En klasstrukturs uppkomst och utveckling” av Hermann
Oskarsson, Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet den 18 december 1996.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "My people right or wrong? A comparative analysis of
National Sentiments and their meaning" av Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen, Umeå
universitet den 11 februari 2000
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "Liberal partisamarbete i Europa. ELDR en ny typ av
parti?” av Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet den 4 april 2003
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistikom
”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld.” av Ylva Brune, Institutionen för journalistisk och
masskommunikation, Göteborgs Universitet, den 11 juni 2004.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "’Nationens livsfråga. Propaganda och upplysning i
försvarets tjänst 1944-1963” av Magnus Hjort, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 1
oktober 2004.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "Violence in the Midst of Peace Negotiations” av Kristine
Höglund, Institutionen för Freds- och Konfliktforskning, Uppsala universitet, 3 december 2004.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "Om det som är. Ontologins metodologiska relevans
inom positivism, relativism och kritisk realism” av Daniel Seldén, Sociologiska Institutionen,
Göteborgs universitet, 29 april 2005.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen "Med lust och bävan stor. Vägen till biskopsstolen inom
Svenska kyrkan under 1900-talet” av Ulrika Lagerlöf Nilsson, Humanistiska fakulteten, Göteborgs
universitet den 28 maj 2010.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”Radical democracy redux. Politics and subjectivity
beyond Habermas and Mouffe” av Katarzyna Jezierska, Statsvetenskapliga institutionen, Örebro
universitet, 27 maj 2011.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”The quantification of Society. A study of a Swedish
Research Institute and Survey-based Social Science” av Christopher Kullenberg, Institutionen för
filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 13 april 2012.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”Nothing new under the sun. Essays on the economic
history of intellectual property rights in music” av Staffan Albinsson, Institutionen för ekonomi och
samhälle, Göteborgs universitet, 24 maj 2013.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl
Schmitts sekularitet” av Hjalmar Falk, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap,
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Göteborgs universitet, 12 december 2014.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”Religion in Nordic Politics as a Means to Societal
Cohesion. An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012” av Jonas
Lindberg, Teologiska institutionen, Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala
universitet, 6 mars 2015.
Ledamot av betygsnämnden för avhandlingen ”Den goda medborgaren i det västerländska samhället”
av Thomas Gelotte, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, 4 december 2015.
Ordförande vid disputation samt ledamot i betygsnämnd för avhandlingen ”Multilevel Europeans. The
influence of territorial attachments on political trust and welfare attitudes” av Linda Berg, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, 12 oktober 2007.
Ordförande vid disputation samt ledamot i betygsnämnd för avhandlingen ”Punishment and personal
responsibility” av Göran Duus-Otterström, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, 1
februari 2008.
Ordförande vid disputation samt ledamot i betygsnämnd för avhandlingen ”Climate policy as a window
of opportunity” av Mathias Zannakis, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, 13
februari 2010.

Sakkunniggranskningar
Sakkunnig vid Södertörns Högskola vårterminen 1998 för fyra tjänster som högskolelektor i
statsvetenskap.
Sakkunnig vid Uppsala universitet vårterminen 1999 för en tjänst som universitetslektor i statsvetenskap.
Sakkunnig vid Institutet för Sammenliknende Politikk, Universitet i Bergen, höstterminen 2000 för en
tjänst som försteamanuensis vid institutet, med inriktning mot utvecklingsstudier.
Sakkunnig vid Södertörns Högskola för ansökan från fil dr Johan Eriksson om att bli antagen som
docent i statsvetenskap, höstterminen 2003
Sakkunnig vid ansökan om professorsopprykk i Norge (två sökande) 2005.
Sakkunnig vid Försvarshögskolan i Stockholm höstterminen 2005 för en anställning som professor i
historia ssk militärhistoria.
Sakkunnig vid tillsättning av professor II-stilling, Statsvetenskapliga Institutionen, Oslo Universitet,
2006
Sakkunnig vid tillsättning av forskarassistenstjänst (post-doc) i statsvetenskap, Växjö Universitet 20062007
Sakkunnig för en tjänst som professor i allmän statslära, Helsingfors Universitet 2007-2008
Sakkunnig vid tillsättning av en anställning som professor i Mänskliga Rättigheter, Lunds universitet
VT 2008
Sakkunnig vid Stockholms universitet på ansökan från fil dr Alexa Robertson om att bli antagen som
docent i statsvetenskap, höstterminen 2009
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Sakkunnig vid Oslo Universitet för professorsopprykk (sex sökande) 2010.
Sakkunnig vid ansökan om professorsbefordran, Statsvetenskapliga institutionen, Linnéuniversitetet,
Växjö. 2012.
Sakkunnig vid Malmö högskola på ansökan från fil dr Christian Fernández om att bli antagen som
docent i statsvetenskap 2013.
Sakkunnig vid ansökan om professorsbefordran från lektor och docent Eva Erman, Statsvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet 2014.
Sakkunnig vid Försvarshögskolan på ansökan från fil dr Kersti Larsdotter om att bli antagen som
oavlönad docent i krigsvetenskap, höstterminen 2015.
Sakkunnig vid ansökan om professorsopprykk, Försvarshögskolan, Oslo, höstterminen 2016.
Akademiska utvärderingsuppdrag
Sakkunnig granskare av projektansökningar (ca tre per år) för Norges Forskningsråd 2002-2007
Sakkunnig för Vetenskapsrådet vid tillsättande av forskarassistentjänster (tre sökande) 2007
Sakkunnig granskare av forskningsansökningar för Riksbankens Jubileumsfond 2007
Sakkunnig granskare för Vetenskapsrådet angående oredlighet i forskning hösten 2008
Sakkunnig granskare av forskningsansökningar för Östersjöstiftelsen 2011
Ekstern programsensor vid Bachelorprogrammet, Institutet for Sammenliknende Politikk, Universitetet i
Bergen 2005-2010
Ledamot av internationellt sammansatt granskningskommitté för utvärdering av Norsk statsvetenskap,
Norges Forskningsråd, 2001-2002
Flertal Referee-uppdrag för bl a tidskrifterna European Journal of International Relations, Cooperation &
Conflict, European Journal of Political Research, Scandinavian Political Studies, Norsk Statsvetenskaplig Tidskrift, Contemporary European History, Journal of Ethnic and Migration studies,
Mobilization samt Party Politics.

Styrelse- och ledningsuppdrag utanför det egna universitetet:
Ledamot av styrelsen för Örebro universitet, Örebro 2013-2017
Ledamot av Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO) Stockholm 2009 – 2011 samt 2016Ledamot av Vetenskapsrådet; Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2001-2006
Ordförande för Ämnesrådets för Humaniora och Samhällsvetenskap inom Vetenskapsrådet beredningsgrupp för statsvetenskap samt journalistik och masskommunikation 2001-2006
Medlem av HSFR:s beredningsgrupp för statsvetenskap samt journalistik och masskommunikation
1999-2000
Medlem av HSFR:s/VR:s programgrupp för forskning om kommunistiska regimers brott mot
mänskliga rättigheter 2000-2004
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Ordinarie ledamot för Sverige i Steering Committee for Nordic Centres of Excellence (NOS) 2004-2005
Ledamot av styrelsen för Nordic International Studies Association (NISA) 1993-1996 samt
Vice ordförande i styrelsen för Nordic International Studies Association (NISA) 1996-1999
Ledamot av styrelsen för Sektionen för Internationell Politik inom Statsvetenskapliga Förbundet i
Sverige 1998-2001
Ledamot av Samtidshistoriska institutets vid Södertörns Högskola Vetenskapliga Råd 1999-2003
Ledamot av rådet för Teologiskt Forum (Svenska Kyrkan i Göteborgs stift & Göteborgs Kyrkliga
samfällighet) 2005-2010
Ledamot av styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB 2007- 2011
Ledamot av styrelsen för Teologiska Högskolan, Stockholm 2008-2012
Ledamot av styrelsen för Vänföreningen för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne 2010-2011
Ledamot av Arena Idé Vetenskapliga Råd 2011-2015
Universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma lednings- och styrelseuppdrag vid det egna
universitetet:
Dekan för Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet 2017Ordförande i Humanistiska fakultetsstyrelsen 2017Ordförande i Humanistiska fakultetens lärarförslagsnämnd 2017Prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet 2012-2016
Vice ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2012-2016
Vice ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd 2012-2016
Ledamot av Språkbankens, lärosätesgemensam infrastruktur, styrgrupp 2016
Medlem av arbetsgruppen för Segerstedtinstitutets etablering vid Göteborg universitet 2015-2016
Ledamot av Göteborgs Universitets styrelse 2001-2003 (lärarrepresentant)
Suppleant i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 1989-1990
Ledamot av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 1990-1993
Suppleant i tjänsteförslagsnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet 19901992
Ledamot av tjänsteförslagsnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet 19921994
Suppleant i Göteborgs universitets Delegation för Internationalisering 1993-1995
Ledamot av statsvetenskapliga institutionens styrelse 1988-1990, 2001-2004
Suppleant i statsvetenskapliga institutionens styrelse 1994-2001, 2004-2007
Ledamot av statsvetenskapliga institutionens nämnd för forskning och forskarutbildning 1988-1990
Ledamot av Göteborgs Universitets kommitté för utredande av oredlighet i forskning 2009-2012
Ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetens Nämnd för forskning och forskarutbildning (FUN) 2009-
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2012
Ledamot av Pedagogiska Utvecklingskommittén (PUK) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs
Universitet 2010-2012
Medlem av statsvetenskapliga institutionens arbetsgrupper för tillsättande av doktorandtjänster samt
för antagning av doktorander 1996, 1997, 2000.
Medlem av statsvetenskapliga institutionens handledarkollegium sedan 1994.
Jämställdhetsombud vid statsvetenskapliga institutionen 1989-90, 92-99, 2006-2007
Arbetsplatsombud för Statstjänstemannaförbundet vid statsvetenskapliga institutionen 1989-2001
Official representative för European Consortium of Political Research (ECPR) vid Göteborgs Universitet
1995-2012
Ledamot av styrelsen för Göteborgs universitets och Chalmers Professorsförening (SULF) 2010-2012
Övrigt:
Ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS) 2015-
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