
521

Om forfatterne

Lotte Bøgh Andersen (f. 1973) er cand.scient.pol., ph.d. og lektor ved Institut 
for Statskundskab, Aarhus Universitet samt ved Anvendt Kommunalforsk-
ning (AKF). Forsker i offentligt ansattes motivation, adfærd og performan-
ce. Beskæftiger sig med hhv. køn og public service motivation i projekterne 
”Institutioner, køn og adfærd: Har personlige karakteristika betydning i den 
offentlige sektor?” jf. www.institutionssexandbehavior.au.dk og ”Public Ser-
vice Motivation: Concept, courses and consequences” jf. www.akf.dk/psm. 
E-mail: lotte@ps.au.dk

Bente Bjørnholt (f. 1974) er cand.scient.pol., ph.d. og adjunkt i offentlig for-
valtning på Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. 
Hendes primære forskning koncentrerer sig om ledelse, styring og evaluering 
– herunder blandt andet evaluering og styringsinstrumenters betydning for 
offentligt ansattes adfærd. Hun er blandt andet forfatter til ”Måling af kvali-
tet”, Børsens Ledelseshåndbøger (2010). E-mail: bente@epa.aau

Christina Fiig (f. 1969) er cand.scient.pol., ph.d. og forsker i køn og europæisk 
politik ved Afdeling for Europastudier, Aarhus Universitet. Hendes forsknings-
interesser omfatter et kønsperspektiv på demokrati og offentlighed, på politisk 
kommunikation og på ledelse og eliter. I 2008-2009 var hun projektleder for 
den danske del af forskningsprojektet Køn og Magt i Norden finansieret af Nor-
disk Ministerråd. Inden for de sidste par år har hun bidraget til flere antologier, 
herunder til Women and Politics Around the World: A Comparative History and 
Survey (2009) og Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia. The Li-
mits of Political Ambition (2008). E-mail: cfiig@hum.au.dk 

Morten Balle Hansen (f. 1960) er ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab 
på Syddansk Universitet. Hans forskning koncentrerer sig om forandringer i 
den offentlige sektors ledelse og organisering. Han er leder af et forsknings-
projekt om kommunalreformens betydning for kommunernes administrative 
ledelse. E-mail: mbh@sam.sdu.dk

Birgitta Niklasson (f. 1975) är ph.d., forskare och lärare vid statsvetenskapliga 
institutionen på Göteborgs Universitet. Hennes forskning fokuserar främst på 
frågor som berör relationer mellan politiker och tjänstemän, som t.ex. förvalt-
ningens politisering. För tillfället leder hon ett komparativt forskningsprojekt 



522

som jämför konsekvenserna av närvaron/frånvaron av politiska staber på rege-
ringskanslierna i Danmark och i Sverige. E-mail: birgitta.niklasson@pol.gu.se 

Vibeke Lehmann Nielsen (f. 1971) er ph.d. og lektor i offentlig forvaltning 
ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt tilknyttet SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd som seniorforsker. Hendes primære 
forskningsinteresser er implementering af offentlig politik, regulering, mål-
gruppeadfærd samt offentligt ansattes adfærd – herunder køns betydning for 
offentligt ansattes adfærd. Er blandt andet forfatter til ”Implementering af 
Politik” i samarbejde med professor Søren Winter samt ”Mænd og Kvinders 
adfærd i den offentlige sektor”, Økonomi og Politik (2010) sammen med lektor 
Heidi Salomonsen. E-mail: vln@ps.au.dk

Mogens N. Pedersen (f. 1939) er professor emeritus ved Institut for Statskund-
skab, Syddansk Universitet. Han var blandt andet formand for Dansk Selskab 
for Statskundskab 1975-78 og formand for ECPR 1994-2000. Hans nuvæ-
rende forskningsinteresse er analyser af forhandlingerne og afstemningerne på 
Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49. E-mail: mnp@sam.sdu.dk

Heidi Houlberg Salomonsen (f. 1971) er cand.scient.adm., ph.d. og lektor i of-
fentlig forvaltning på Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og 
Forvaltning. Hendes primære forskningsområde er den danske centraladmi-
nistration, hvor hun primært forsker i relationen mellem ministre og topem-
bedsmænd, også i komparativt perspektiv. Dertil kommer forskning i forskelle 
mellem mænd og kvinders ledelse og opgavevaretagelse på forskellige niveauer 
i staten samt strategisk kommunikation i den offentlige sektor. E-mail: heidi@
epa.aau.dk  

Søren Serritzlew (f. 1975) er cand.scient.pol., og professor i offentlig forvaltning 
ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hans ph.d.-afhandling 
omhandler budgetlægningsmetoder i et institutionelt perspektiv. Han har des-
uden beskæftiget sig med et bredt udsnit af forskningsspørgsmål om kommu-
nerne, herunder kommunalreformen og det lokale demokrati, betydningen af 
konkurrence på skoleområdet og forklaringer på kommunernes konstituerin-
ger. E-mail: soren@ps.au.dk


