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Felix Andersson, pol master, är verksam som biträdande undersökningsledare vid 
SOM-institutet, Göteborgs universitet. Han är särskilt intresserad av frågor som 
rör politisk representation, elitbeteende och politisk historia.
Kontakt: felix.andersson@gu.se

Ulrika Andersson, docent, är verksam som forskare och biträdande föreståndare vid 
SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hennes forskning är framför allt inriktad 
på medieanvändning, medieförtroende, nyhetsmediers innehåll samt villkoren för 
journalistiskt arbete på nyhetsredaktioner.
Kontakt: ulrika.andersson@som.gu.se

Annika Bergström, professor, är verksam som forskare och lärare vid Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Hennes forsk-
ning 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

Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Med en 
bakgrund inom ekonomi och psykologi handlar mycket av hans forskning om hur 
olika människor reagerar samt blir påverkade av risk och osäkerhet.
Kontakt: anders.carlander@gu.se

Thomas Denk, professor i statskunskap och dekan för fakulteten för humaniora och 
socialvetenskaper vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om jämförande 
studier av politisk kultur, statsformation och demokratisering.
Kontakt: thomas.denk@oru.se

Elisabeth Falk, fil master, är verksam som biträdande undersökningsledare vid 
SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hon är speciellt intresserad av opinions-
bildning och jämställdhet. 
Kontakt: elisabeth.falk@gu.se

Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet samt dekan för 
fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT) vid Örebro universi-
tet. Hennes forskning är inriktad på användning och utveckling av IT i offentliga 
verksamheter samt sociala och organisatoriska aspekter av informationssäkerhet.
Kontakt: karin.hedstrom@oru.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

Fredrik Karlsson, professor i informatik och prefekt för Handelshögskolan vid Örebro 
universitet. 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

Björn Rönnerstrand, fil dr, är verksam som forskare vid SOM-institutet, Göteborgs 
universitet. Hans forskning handlar om styrning för kollektivt agerande i relation 
till storskaliga samhällsproblem, med särskild fokus på tillämpning inom miljö-
och folkhälsoområdet. 
Kontakt: bjorn.ronnerstrand@som.gu.se

Marcus Weissenbilder, fil master, är verksam som biträdande undersökningsledare 
vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör välfärds-
opinion och jämförande politisk ekonomi. 
Kontakt: marcus.weissenbilder@som.gu.se

Elin Wihlborg, professor i statskunskap och avdelningschef vid Linköpings universi-
tet. Hennes forskning handlar om digitalisering i offentlig förvaltning, inkludering 
i en digital tid och hållbar lokal utveckling. 
Kontakt: elin.wihlborg@liu.se

Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid SOM-insti-
tutet, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om politisk representation, 
jämställdhet och förvaltningspolitik. 
Kontakt: patrik.ohberg@som.gu.se


