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2021: året då vi utvärderades mitt i 
pandemitider 
Ett år präglas alltid av både stora och små, positiva och negativa händelser, 

så ock 2021. De två största händelserna som inte går att förbigå är den 

långdragna Corona-pandemin och utvärderingen av Demicom som 

forskningscenter.  

Corona-pandemin fortsatte på sitt andra år, och vi både vande oss vid den, 

och höll på att gå upp i limningen för att den aldrig tog slut. När detta 

skrivs, våren 2022, är det emellertid inte längre en pandemi. Forskare på 

Demicom arbetade under hela 2021 med studier för MSB, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, för att kartlägga och analysera hur man 

informerat kring smitta, hanterat rykten, och samverkat i en svår tid. I 

början av 2022 publicerades inte mindre än tre rapporter på det temat.  

Den andra stora händelsen som präglade 2021 var betydligt mer positiv än 

Corona-pandemin. Under våren gjordes en självvärdering av 

verksamheten, inklusive forskarutbildningen vid MKV, mellan åren 2014 

och 2019. Tidig höst fick vi sedan besök av en internationell bedömargrupp 

som dels läst vår självvärdering, dels gjorde ett platsbesök. Även om det är 

ett stort arbete att göra en självvärdering, så kändes det som att det var värt 

det när vi fick vårt betyg: excellent.  

Andra och mindre, men nog så viktiga händelser har också spelat stor roll 

för oss under året, som en disputation, besök av gästforskare och 

anordnande av doktorandkonferens. Mer om dessa – och fler – händelser 

hittar du i årsredovisningen. 

Ingela Wadbring 

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot 

medieutveckling, Centrumledare för Demicom   
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Detta är Demicom  

Inom forskningscentret Demicom forskar vi om demokrati och 

kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig 

och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör 

journalistik och medieutveckling, organisationers kommunikation och 

politisk kommunikation. 

Inom journalistik och medieutveckling görs studier av medieproducenter, 

innehåll och medieanvändare i ett föränderligt medielandskap; hur 

kunskap och information produceras, sprids och används och hur dessa 

processer påverkas av ekonomiska, teknologiska, politiska och 

organisatoriska förutsättningar. 

Inom organisationers kommunikation studeras hur intern och extern 

kommunikation är relaterad till organisationers strategiska mål, ledarskap 

och förändring; hur globalisering och kommunikationsteknologi påverkar 

kommunikationen och hur organisationer hanterar opinion och kriser 

relaterade till den egna verksamheten. 

Inom politisk kommunikation och politisk journalistik studeras 

kommunikativa processer och relationer mellan politik, medier och 

medborgare med särskilt fokus på hur det digitala samhället påverkar 

kommunikationsstrategier, medieinnehåll och medieanvändning vid 

valrörelser och dramatiska händelser. 

Vi har lång erfarenhet av uppdragsforskning till såväl privata som 

offentliga organisationer, till exempel riksdag och regering, myndigheter, 

intresseorganisationer och företag. Våra forskare är också ofta anlitade för 

specialanpassade föreläsningar och utbildningsdagar, bland annat inom 

medieindustrin, politik och förvaltning samt privata och offentliga 

organisationer av olika slag. 
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Hur Demicom arbetar 
• Vi planerar och genomför regionala, nationella och internationella 

forskningsprojekt, på eget initiativ eller på uppdrag från andra. 

• Vi arrangerar seminarier och konferenser för forskare och 

forskarstuderande. 

• Vi delar med oss av våra kunskaper och sprider forskning genom att 

medverka som experter i utredningar och medier. 

• Vi utgör en samlingsplats för forskare inom olika discipliner med 

fokus på demokrati och kommunikation i det digitala samhället. 

Demicoms referensgrupp 
Demicoms ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete 

med branschen. Därför är det mycket viktigt att få kunskap om 

strömningar och förändringar utanför forskningens värld, och det är där 

Demicoms referensgrupp kommer in i bilden. Gruppen är sammansatt av 

personer med god insikt i akademien, samt i medie- och PR-branschens 

villkor och utmaningar. Uppgiften är att diskutera mål och visioner, 

omvärldsbevaka samt att ge råd om centrets finansiering. 

Demicoms externa representanter i referensgruppen är Hans Gennerud, fd VD Gullers 

Grupp, Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television, Sture Bergman, VD på NWT-koncernen 

och Hanna Brogren, fd VD Sveriges Kommunikatörer 
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Demicom: en excellent miljö 
Demicoms verksamhet 2014–2019 utvärderades 2021 av en internationell 

bedömargrupp, bestående av fem personer. Det var tre professorer, Winni 

Johansen (Aarhus universitet), Kim Christian Schrøder (Roskilde 

universitet) och Christina Holz-Bacha (Universität Erlangen-Nürnberg), en 

doktorandrepresentant, Joanne Kuai (Karlstad universitet) samt en 

branschrepresentant, Robert Olsson (Utgivarna). 

Underlaget byggde på en självvärdering som forskare inom Demicom 

författat, samt ett omfattande tabellmaterial rörande ekonomi, 

publiceringar och liknande. Bedömargruppen gjorde också ett platsbesök i 

Sundsvall under hösten 2021. 

Det var med stolthet och glädje som vi emottog deras utvärderingsrapport i 

november 2021, där det bland annat stod: On the whole, the panel is very 

impressed with the quality of the work done by Demicom. In most respects, it is 

‘excellent’. Bedömargruppen pekade bland annat på hög produktivitet och 

kvalitet i forskningen samt en god forskningsmiljö, medan det fanns en viss 

sårbarhet i fråga om extern finansiering.  

Bedömargruppens platsbesök hos Demicom.  

Foto: Terje Lindblom 
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Forskningsprojekt 2021 
Vid Demicom pågår ett antal externt finansierade forskningsprojekt inom 

olika områden. Nedan återfinns 2021 års pågående och påbörjade projekt. 

AGERA 
Projektet behandlade de globala målen för hållbar utveckling som Agenda 

2030 tar upp. Målet var att utveckla arbetssätt för att samverka mellan 

lärosäten. Åtta olika lärosäten deltog i projektet. 

Ansvarig: Johan Lilja och Catrin Johansson 

Finansiär: Vinnova 

Projekttid: 180501–210430 

Business as unusual? Journalistik, ekonomi och 
ledarskap i Mittmedia 
Tillgång till lokala nyheter är en viktig aspekt av den demokratiska 

processen men det är svårt för lokala medier att nå ekonomisk stabilitet i 

det digitala medielandskapet. I detta projekt studeras lokalmediekoncernen 

Mittmedias strategier och vägval under en period av snabb digital 

omställning. 

Ansvarig: Jonas Harvard & Ingela Wadbring 

Finansiär: Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning 

Projekttid: 210401–240331 
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Demokratiska innovationer på lokal nivå 
Projektet undersöker demokratiska innovationer på kommunal nivå, med 

fokus på nya sätt att organisera, utveckla och förankra den lokala politiken. 

Det tar sin utgångspunkt i reformer i två kommuner, Timrå respektive 

Örnsköldsvik. 

Ansvarig: Sofie Blomkvist 

Finansiär: Timrå kommun och Örnsköldsviks kommun 

Projekttid: 210701–221231 

Hyperlokala medier och deras demokratiska 
betydelse 
För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade 

journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de 

”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag som bevakar ett väl 

avgränsat område och i stor utsträckning publicerar sina nyheter digitalt.  

Ansvarig: Lottie Jangdal 

Finansiär: Demicom (doktorandprojekt) 

Projekttid: 170101–221231 

Kriskommunikativa aktörer, budskap och 
mediebilder under Coronapandemin 
Projektets syfte var att ge ökad kunskap om hur en effektiv 

kriskommunikation kan utvecklas i samband med stora samhälleliga 

kriser.  

Ansvarig: Lars Nord 

Finansiär: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Projekttid: 201001–210630 
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MEDIADELCOM 
Projektet är en kritisk granskning av medierelaterade risker och möjligheter 

för deliberativ kommunikation: utvecklingsscenarier i det europeiska 

medielandskapet. 

Ansvarig: Lars Nord 

Finansiär: Europeiska unionen 

Projekttid: 210301–240229 

Politisk humor 
Projektet analyserade funktioner av politisk humor via olika delstudier av 

den professionella komikerns roll i en nutida medial samhällsdebatt. 

Ansvarig: Sara Ödmark 

Finansiär: Demicom (doktorandprojekt) 

Projekttid: 190301–211010 

Politiska företrädares skolbesök 
I projektet samarbetar forskare med företrädare från gymnasieskolor för att 

öka kunskapen kring politiska företrädares skolbesök. I samverkan 

utvecklas frågor för att inventera situationen i Jämtland Härjedalen och 

Västernorrland. Målet är att kunna göra en mer omfattande studie på 

nationell nivå. 

Ansvarig: Niklas Bolin 

Finansiär: ULF (Utveckling, Lärande, forskning) 

Projekttid: 220701–230630 
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Politiska partier och deras ledare: Makt och val i 
partier i ett jämförande perspektiv (PartLead) 
I projektet utvecklas ett analytiskt ramverk för att studera hur partier väljer 

sin ledare och vad det får för konsekvenser för dennes roll. Det handlar om 

såväl formella regelverk som den ”verkliga historien” om hur det faktiskt 

går till.  

Ansvarig: Nicholas Aylott 

Finansiär: Östersjöstiftelsen 

Projekttid: 190101–221231 

Public affairs i Sverige 
Projektet berör public affairs och lobbying i en svensk kontext. Målet är att 

få ökad förståelse om hur olika aktörer som media, politiker och public 

affairs utövare själva uppfattar och konstruerar public affairs som koncept 

och dess roll i demokratiska processer. 

Ansvarig: Elin Helgesson 

Finansiär: Demicom (doktorandprojekt) 

Projekttid: 170301–221231 

Rykten 
Vid olika typer av händelser uppkommer rykten på grund av oklarheter. 

De får ofta stor uppmärksamhet i medierna och i den allmänna 

diskussionen bland människor. Syftet med denna studie var bland annat 

att beskriva vad ett rykte är, hur det uppkommer och sprids.  

Ansvarig: Lars Nord 

Finansiär: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Projekttid: 170101–211231 
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Samverkan och samordning av 
kriskommunikation vid coronakrisen 2020 
(SACK20) 
Projektets syfte var att analysera svenska myndigheters samverkan och 

samordning av kriskommunikation under coronapandemin, och dess 

inverkan på beslutsfattnade. 

Ansvarig: Catrin Johansson 

Finansiär: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Projekttid: 200901–210228 

Unga och organiserad politik 
Fokus i studien var de ungas engagemang i partipolitiska 

ungdomsförbund, eftersom det är en viktig rekryteringskanal in i politiken.  

Ansvarig: Niklas Bolin 

Finansiär: MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Projekttid: 200401–220331 



Mittuniversitetet Demicoms årsredovisning 2021  

12 

Disputation: Sara Ödmark 
Att avsluta många års studier på forskarnivå med en doktorsavhandling är 

en stor sak, först och främst för doktoranden, men också för handledare och 

kollegor.  

Den 8 oktober disputerade Sara Ödmark på avhandlingen Jester, journalist, 

or just jerk? The roles of political comedians in societal debate. 

• Handledare: professor Ingela Wadbring och docent Jonas Harvard, 

båda Mittuniversitetet 

• Ordförande: professor Lars Nord, Mittuniversitetet 

• Opponent: professor Giselinde Kuiers från KU Leuven i Belgien  

• Betygsnämnd: professor Bengt Johansson från Göteborgs universitet, 

professor Eiri Elvestad från Oslo universitet samt professor Erik 

Albaek från Syddansk universitet 

Opponent och betygsnämnd var med online, medan blivande doktor, 

handledare, ordförande och kollegor fanns med på plats. 

Sara Ödmark klarade sin disputation den 8 oktober och kan nu titulera sig filosofie doktor. 

Foto: Terje Lindblom 



Mittuniversitetet Demicoms årsredovisning 2021  

13 

Nya doktorander 2021 
Flera doktorander är knutna till Demicom under sin forskarutbildning. De 

har sin institutionsanknytning i medie- och kommunikationsvetenskap och 

statsvetenskap.  

Doktoranderna är aktiva i forskningen på flera sätt utöver att undervisa 

och skriva sin doktorsavhandling, exempelvis genom att delta i seminarier 

och skriva andra typer av publikationer än de som berör just avhandlingen. 

Två nya doktorander antogs inför hösten 2021 och är nu i gång både med 

att läsa doktorandkurser och skriva på sitt avhandlingsarbete: 

• Ida Nilsing som skriver om kommunikation i offentlig förvaltning 

• Christian Nounkeu Tatchou som skriver om propaganda och fake 

news. 

Christian Nounkeu Tatchou och Ida Nilsing deltar i seminarier på Södertörns Högskola inom 

doktorandnätverket TRAIN. 
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TRAIN 2021 i Sundsvall 
Eftersom många forskarutbildningsmiljöer är små, krävs det samarbete 

med andra för att en kritisk massa ska uppstå. Demicom har två sådana 

samarbeten. Det ena samarbetet är med universitetet i Perugia, Italien som 

har pågått sedan 2017. Det andra initierades under 2019, och är ett 

samarbete med andra medie- och kommunikationsvetenskapliga 

utbildningar i Sverige, kallat TRAIN. 

Inom nätverket TRAIN anordnas ett årligt symposium och två kurser för 

doktorander inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. 

I början av maj 2021 anordnades TRAIN-symposiet i Sundsvall, eller inte 

direkt ”i” Sundsvall, men av Demicom i Sundsvall.  

Förutom två omfattande sessioner där doktorander presenterade och 

diskuterade sin forskning med hjälp av såväl juniora som seniora forskare, 

deltog tre av våra hedersdoktorer i programmet: 

• Paolo Mancini, professor vid universitetet i Perugia. 

• Eva Hamilton, tidigare VD för SVT. 

• Lars Lagerbäck, tidigare tränare för flera landslag i fotboll. 

Deltog gjorde även rektor Anders Fällström som talade på temat ”The 

importance of beauty. Poetry, mathematics and music” samt företrädare för 

Nordicom som talade på temat ”What’s in the editor’s head?”. 
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Gästande forskare  
Under 2021 har Demicom haft två gästforskare, en från Finland och en från 

USA. På grund av pandemin var det inte möjligt att ses så mycket, men 

samarbeten går att ha ändå.  

Docent Leena Mikkola (tv) från Tammerfors höll bland annat seminarier 

med doktoranderna om vetenskapligt skrivande, och arbetade på en 

forskningsansökan om 

ledarskap och kommunikation i 

kunskapsbaserade 

organisationer tillsammans 

med forskare från Demicom, 

bland annat Catrin Johansson 

(th). 

Professor Gary Alan Fine från Northwestern 

University i Chicago deltog i ett större projekt 

om ryktesspridning tillsammans med forskare 

från Demicom, och författade också en rapport 

som publicerades 2022. 
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Extra meriteringsmedel  
Fil dr Solagne Hamrin sökte och fick medel för att få möjlighet att meritera 

sig till docent. Som så ofta när man disputerat får man en stor 

undervisningsbörda, och för att kunna ta ytterligare steg i vetenskapligt 

hänseende krävs sammanhållen tid. Under hösten 2021 fick Solange medel 

för att meritera sig.  

Foto: Carolina Cesa Boschetti 
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Högre allmänna seminarier  
Varannan torsdag möts forskare och forskarstuderande i seminarieform för 

att diskutera aktuell forskning. Under 2021 skedde det i digital form. 

14 januari 

Fil dr Terje Lindblom presenterade sitt paper Technologizing the Journalistic 

Field: Rethinking journalistic ideals in the Swedish newspaper media field. 

Kommentator var professor Lars Nord. 

28 januari 

Två inbjudna gäster förde ett samtal om förorten som fenomen: professor 

Peter Esaiasson, Göteborgs universitet & Petter Beckman, journalist på 

direktPress #EttSthlm. 

11 februari 

Hållbarhetsseminarium, som professor Catrin Johansson höll i. 

25 februari 

Fil dr Ulrika Hedman från Högskolan i Väst var inbjuden för att presentera 

sin avhandling: #InFlux – om journalisters relation till sociala medier. 

11 mars 

Professor Sofia Kjellström från Jönköping university var inbjuden gäst och 

presentade en dialogkarta om metoder för ledar- och ledarskapsutveckling: 

erfarenheter och kommunikativa möjligheter. 

25 mars 

Senior lecturer Catherine Adams från Nottingham Trent University, UK, 

var inbjuden gäst och pratade på temat News on Stage: Towards Re-

configuring Journalism through Theatre to a Public Sphere. 
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8 april 

Doktorand Sara Ödmark presenterade sin avhandlingskappa, Jester, 

journalist or just jerk? The roles of political comedians in public debate. Professor 

Catrin Johansson var kommentator. 

22 april 

Diskussion kring utvärderingen ARC21. 

6 maj 

I stället för ett högre allmänt seminarium hölls ett s k TRAIN-seminarium 

för doktorander från hela landet. (Se ovan.) 

20 maj 

Doktorand Lottie Jangdal presenterade ett paper, Hyperlocal Media as Agents 

of the Local Public Sphere: A Comparison of Civic Engagement across the Global 

North. Docent Jonas Harvard var kommentator. 

3 juni 

Doktorand Sara Ödmark hade sitt slutseminarium för 

doktorsavhandlingen Jester, journalist or just jerk? The roles of political 

comedians in public debate. Opponent var professor Dannagal Young från 

University of Delaware. 

9 september 

Internt seminarium där vi diskuterade vad som var på gång i största 

allmänhet. 

23 september 

Internt seminarium där vi diskuterade Demicoms 15-årsjubileum. 
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7 oktober 

Doktorand Milda Malling hade sitt slutseminarium för 

doktorsavhandlingen The Story Behind the News: Informal and Invisible 

Interactions between Journalists and Their Sources in Two Countries. Opponent 

var professor Nete Nørgaard Kristensen från Köpenhamns universitet. 

21 oktober 

Professor Gunnar Nygren från Södertörns högskola var inbjuden gäst och 

pratade på temat Det lokalas återkomst – om lokaljournalistikens roll i en global 

värld. 

18 november 

Seminariet ägnades åt att diskutera forskningsetik. Inbjuden gäst var 

professor Erna Danielsson från Forskningsetiska kommittén vid 

Mittuniversitetet. 

2 december 

Doktorand Christian Nounke Tatchou presenterade sitt avhandlings-PM 

How the news media deals with the propagation of misledading information in the 

digital age. Kommentator var fil dr Solange Hamrin. 

16 december 

Doktorand Ida Nilsing presenterade sitt avhandlings-PM Strategic 

communication contributing .to stable public agencies in an unstable world. 

Kommentator var docent Kajsa Falasca. 



Mittuniversitetet Demicoms årsredovisning 2021  

20 

Demicoms ledning 
Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid Demicom där hon 

också är centrum- och forskningsledare. Hennes forskning fokuserar på 

förändringar i medielandskapet över tid. 

Lars Nord är professor och forskningsledare i politisk kommunikation vid 

Demicom. Han leder bland annat flera forskningsprojekt kring 

ryktesspridning under Corona-pandemin. 

Catrin Johanson är professor i organisationers kommunikation och 

forskningsledare vid Demicom. Hennes forskningsfokus är kommunikativt 

ledarskap, kommunikation vid förändringsprocesser, kommunikation för 

hållbar organisering samt ledarskap och kommunikation vid kriser. 

Jonas Harvard är docent i historia och forskningsledare vid Demicom. 

Hans forskning rör mediehistoria, politisk kommunikation, 

medieteknologier, telegrafens historia, opinionsbildning och 

begreppshistoria. 
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Medarbetare 
Niklas Bohlin, universitetslektor och docent, forskar om politiska partier 

och politiskt beteende. 

Anna-Lena Bystedt, universitetsadjunkt och forskningssamordnare vid 

Demicom. 

Sofie Bäckström, universitetslektor, forskar om politiska partier och 

partisystem, framför allt i Västeuropa. 

Kajsa Falasca, universitetslektor och docent, forskar om strategisk politisk 

kommunikation i det moderna medielandskapet. 

Gary Alan Fine, professor vid Northwestern University i USA, forskar om 

rykten, och var gästforskare vid Demicom 2021.  

Christina Grandien, universitetslektor, forskar om institutionella och 

organisatoriska dimensioner av strategisk kommunikation. 
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