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Ulrika Andersson, docent, är verksam som forskare vid SOM-institutet, Göteborgs
universitet. Hennes forskning är framför allt inriktad på medieinnehåll, mediepublik samt mediemedarbetare.
Kontakt: ulrika.andersson@som.gu.se
Linda Berg, fil dr, är föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU)
och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Hon forskar om europeisk integration, väljarbeteende i Europaparlamentsval och
EU- och välfärdsattityder.
Kontakt: linda.berg@pol.gu.se
Annika Bergström, professor, är verksam som forskare och lärare vid Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Hennes forskning är framför allt inriktad på digitala mediers publik med särskilt fokus på hur
människors nyhetsanvändning ser ut i digitala medier samt på digitalt deltagande
inom journalistik och politik.
Kontakt: annika.bergstrom@jmg.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
Ulf Bjereld, professor, är 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
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 och dekan för fakulteten för humaniora och
socialvetenskap vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om jämförande
studier av politisk kultur, statsformation och demokratisering.
Kontakt: thomas.denk@oru.se

501

Om författarna

Daniel Enström är kandidatstuderande och praktikant vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Han intresserar sig särskilt för sociala skiljelinjer och förhållandet
mellan ideologiska preferenser och policyattityder.
Kontakt: daniel.enstrom@som.gu.se
Catarina Eriksson, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hennes avhandlingsprojekt handlar om vilka idéer som formerar
barn- och ungdomsverksamhet vid svenska folkbibliotek.
Kontakt: catarina.eriksson@hb.se
Gissur Ó Erlingsson, biträdande forskare, är verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad på offentlig
korruption, politiskt deltagande samt partier och politiker i kommunpolitiken.
Kontakt: gissur.erlingsson@liu.se
Kajsa Evertsson, masterstudent och verksam som praktikant vid Valforskningsprogrammet och Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet under
våren 2019. Hon studerar Master’s Programme in European Studies och har ett
särskilt intresse för EU.
Kontakt: kajsa.evertsson@gu.se
Elisabeth Falk, masterstudent och verksam som biträdande forskare vid Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon
är speciellt intresserad av opinionsbildning och jämställdhet.
Kontakt: elisabeth.falk@hotmail.com
Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet med
anknytning till Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hon forskar om väljarbeteende, kvantitativa metoder, experiment,
opinionsbildning och beslutsfattande.
Kontakt: annika.freden@gu.se
David Gunnarsson Lorentzen, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap, är
verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. I sin forskning är han intresserad av att utveckla metoder för analys av kommunikationsmönster och trender
inom sociala medier, samt forskningsdata, dataanalys och data mining.
Kontakt: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se
Per Hedberg, fil kand, verksam vid Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på opinionsbildningen kring energifrågor.
Kontakt: per.hedberg@pol.gu.se
502

Om författarna

Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet samt dekan för
fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT) vid Örebro universitet. Hennes forskning är inriktad på användning och utveckling av IT i offentliga
verksamheter samt sociala och organisatoriska aspekter informationssäkerhet.
Kontakt: karin.hedstrom@oru.se
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
Anna Maria Jönsson, docent, är verksam som lärare och forskare i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar
främst på journalistik, offentlighet och medborgerligt deltagande samt miljö- och
vetenskapskommunikation.
Kontakt: anna.maria.jonsson@sh.se
Fredrik Karlsson, professor i informatik vid Örebro universitet samt forskningsledare för Centre for Empirical Research on Information Systems. Hans forskning
är framför allt inriktad på att utveckla användbara sätt att designa, använda och
administrera informationssystem, och under vilka förhållanden människor finner
dessa sätt användbara.
Kontakt: fredrik.karlsson@oru.se
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs
Universitet. Hans forskning är främst inriktad på lokal politik och demokrati,
särskilt politikernas attityder och praktik.
Kontakt: david.karlsson@spa.gu.se
Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet. Särskilda intressen är internationell och jämförande pedagogik samt läroplansteori
och utbildningspolitiska analyser.
Kontakt: sverker.lindblad@ped.gu.se
Elina Lindgren, fil dr i statsvetenskap och verksam vid SOM-institutet, Göteborgs
universitet. Hennes forskning är framför allt inriktad på politisk kommunikation
och policyattityder.
Kontakt: elina.lindgren@gu.se
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Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på politiska institutioner, offentliga tjänster och samspelet mellan
ekonomi och politik.
Kontakt: johannes.lindvall@svet.lu.se
Johan Martinsson är föreståndare för SOM-institutet och docent i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på väljarbeteende, människors
åsikter om miljöpolitik samt surveymetodologi.
Kontakt: johan.martinsson@som.gu.se
Elin Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Wallenberg
Academy Fellow. Hon forskar om representativ demokrati och politiskt beteende
i bred bemärkelse, men har särskilt fokus på hur graviditet och barnafödande
formar individens syn på samhället samt på partiers vallöften och på politikers
lyhördhet gentemot väljare.
Kontakt: elin.naurin@pol.gu.se
Katarina Michnik, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap, är verksam som
forskare och lärare vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT,
Högskolan i Borås. Hon forskar om folkbibliotekens roll och användning i det
digitaliserade samhället.
Kontakt: katarina.michnik@hb.se
Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid forskningscentret DEMICOM,
Mittuniversitetet. Hans forskning är inriktad på valkampanjer, politisk journalistik
och mediepolitik.
Kontakt: lars.nord@miun.se
Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola. Forskar om lokal
journalistik, om journalistiska yrkesroller och om politisk kommunikation – allt i
perspektivet av en snabb medieutveckling.
Kontakt: gunnar.nygren@sh.se
Henrik Oscarsson, professor, lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på val, demokrati, väljarbeteende
och opinionsbildning. Han är ansvarig för det svenska Valforskningsprogrammet.
Kontakt: henrik.oscarsson@pol.gu.se
Bo Rothstein, innehar sedan 1994 August Röhss professur i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet. Han är en av grundarna av The Quality of Government
Institute at University of Gothenburg där han numera har rollen som senior advisor.
Han har tidigare varit professor vid University of Oxford och Harvard University.
Kontakt: bo.rothstein@pol.gu.se
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Björn Rönnerstrand, fil dr, är verksam som forskare vid SOM-institutet samt knuten
till Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet.
Han har skrivit en avhandling om kopplingen mellan tillit och vaccinationsvilja,
och bedriver idag forskning om styrning för kollektivt agerande i relation till
storskaliga samhällsproblem, med särskild fokus på tillämpning inom miljö- och
folkhälsoområdet.
Kontakt: bjorn.ronnerstrand@pol.gu.se
Frida Sandelin, masterexamen i nationalekonomi, verksam som biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör jämställdhet och politisk opinionsbildning.
Kontakt: frida.sandelin@som.gu.se
Constanza Sanhueza Petrarca is a Research Fellow at the WZB Berlin Social Science Center. Her research focuses on democracy, political representation, electoral
behavior, social media and migration.
Contact: constanza.sanhueza@wzb.eu
Richard Svensson, Data Manager vid Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring frågor
om politiska ideologiers betydelse för väljares partival.
Kontakt: richard.svensson@gu.se
Maja Sörebro är verksam som praktikant vid Centrum för Europaforskning och
Valforskningsprogrammet vårterminen 2019. Studerar Europaprogrammet vid
Göteborgs Universitet och har ett speciellt intresse för valforskning och EU.
Kontakt: maja.sorebro@gu.se
Elisa Tattersall Wallin, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hennes avhandlingsprojekt handlar om
ungdomars nutida läspraktiker med ett fokus på ljudböcker och temporala aspekter
av användning av prenumerationstjänster.
Kontakt: elisa.tattersall_wallin@hb.se
Birgitta Wallin, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap, verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hennes forskningsintressen fokuserar på
den svenska e-boksmarknaden med fokus på bokhandel och folkbibliotek samt
kommunikation i organisationer.
Kontakt: birgitta.wallin@hb.se
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Lennart Weibull är professor emeritus i massmedieforskning och seniorprofessor
vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskning är främst inriktad på
mediestruktur, journalisthistoria, medieanvändning och politisk opinionsbildning.
Han är en av initiativtagarna till SOM-institutet.
Kontakt: lennart.weibull@som.gu.se
Marcus Weissenbilder, fil master, är verksam som biträdande undersökningsledare
vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör välfärdsopinion och jämförande politisk ekonomi.
Kontakt: marcus.weissenbilder@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
Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om politisk representation,
jämställdhet och förvaltningspolitik.
Kontakt: patrik.ohberg@som.gu.se
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