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Om forfatterne

ROGER BUCH

Ph.d., cand.scient.pol., lektor i samfundsfag, Danmarks Journalisthøjskole. Primære forskningsområder har været partier og
partimedlemmer, amtspolitikere og kommunalvalg, reformer og
omstilling i kommuner, danskernes holdning til EU, men også
medier og politik i forhold til kommunalpolitik. Deltager i de
kommende år i et større forskningsprojekt om Public Service i
samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks
Journalisthøjskole.
E-mail: rb@djh.dk.
CARSTEN JENSEN

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Uddannet cand.scient.pol. samme sted. Forsker til dagligt i
velfærdsstaten, herunder særligt om reformmulighederne på
velfærdsserviceområder.
E-mail: carstenj@ps.au.dk
CHRISTIAN BREINHOLT

Cand. mag. i samfundsfag og historie, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole siden 2001. Underviser i pressehistorie og medieteori.
E-mail: cb@djh.dk
ERIK ALBÆK

Professor i statskundskab og journalistik ved Syddansk Universitet. Formand for Forskningsrådet for Samfund og Erhverv 20012005. Har været gæsteforsker ved M.I.T., Harvard Universet og
Potsdam Universitet og gæsteprofessor ved Vilnius Universitet.
Er for tiden i gang med forskningsprojekter om arbejdsliv og ar-
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bejdsmiljø i nyhedsarbejdet, politisk balance i public service
journalistik og politisk journalistik i et komparativ perspektiv.
E-mail: eri@sam.sdu.dk
FLEMMING SVITH

Cand.mag. i historie og samfundsfag, journalist, lektor i journalistik ved Danmarks Journalisthøjskole og Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, Aarhus Universitet. Primære forskningsområder er journalistik og journalistikkens metoder Deltager i de kommende år i et større forskningsprojekt om Public
Service i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Journalisthøjskole.
E-mail: fts@djh.dk
PER MOURITSEN

Cand.scient.pol., M.A. (Warwick), Ph.d. (EUI) er lektor i statskundskab og leder af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser ved Aarhus Universitet. Per Mouritsen koordinerer
forskningsprojektet Dansk public service på journalistikkens betingelser: Udviklinger, dilemmaer, visioner, der i 2006-2008 støttes
af Radio- og tv-rådet.
E-mail: pm@ps.au.dk
KRISTIAN SERGE SKOV-LARSEN

Journalist fra DJH og tidligere informationsmedarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Er nu i gang med kandidatuddannelsen i journalistik, cand. public. på SDU, med speciale i
dansk politik, og arbejder sideløbende på Campus, Aarhus Universitetsavis.
E-mail: kristian@serge.dk

