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FORSKNINGSÄMNEN        FORSKNINGSNYHETER        MEDIEARKIV       OM OSS  SÖK 

FORSKARE I SOCIALA MEDIER
SÖK ÄMNEN OCH HITTA DIN EXPERT 

Garett forskar om syret i världshaven Fler barn i världen går i skolan 2018

FSM

Senaste nytt från protesterna i USA

Läs intervjun Läs artiklen Följ senaste nyheterna via twitter



FORSKNINGSÄMNEN  FORSKNINGSNYHETER  MEDIEARKIV   SÖK FSM

POLITIK TEKNIK KLIMAT

Populäraste ämne just nu. Läs mer om 
kommande val!

Forskare har tagit fram en robot som kan spela piano. Nu 
kan du hyra din egen i alla fall om du bor i Italien.  Läs mer!

Vill du hitta de senaste och alla tekniknyheter om  
Vindkraftverk?

HUVUDÄMNEN 
 
FORSKARE I SOCIALA MEDIER 
 
EXPERTSÖK A-Ö

MEDIA EKONOMI KRIMINOLOGI

Forskare varnar för digitala mediers effekter och rörlig 
bild för barn under 3 år!

Ny forskning om den globala ekonomins styrkor  
och svagheter. Läs mer!

Allt fler grova brott leder till fällande domar och fler får 
höjda straff. Läs mer!

HUVUDÄMNEN
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NILS ANDERSSON

HUVUDÄMNEN 

    MEDIA 
    
FORSKARE I SOCIALA MEDIER 
 
EXPERTSÖK A-Ö

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP
Våra forskare är angelägna om att dela med sig av sin forskning och det finns många sätt att ta del av den senaste forskningen genom att följa våra forskare i sociala medier.  
Forskarnas digitala visitkort presenteras och sorterade efter efternamn.

Lektor 
Visuell media 
Journalistik
Malmö universitet

 

GREGOR CANNAS

 
Adjunkt 
Journalistik
Malmö universitet

ELINA ERIKSSON

Lektor 
Digitala medier
Malmö universitet

 

JOEL GUSTAVSSON

Adjunkt
Strategisk kommunikation
Malmö universitet

 
ULF KRISTERSSON

Lektor 
Digitalisering och  
medier
Malmö universitet

 

NINA AHLBERG

 
Adjunkt 
Strategisk kommunikation 
Journalistik
Malmö universitet

KAJSA DANIELSSON

Lektor 
Visuell media 
Journalistik
Malmö universitet

 

STEFAN EKBERG

Professor 
Medieutveckling
Malmö universitet

 

JAMES HELLER

Hedersdoktor 
Journalistik
Malmö universitet
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Professor
Kommunikativt ledarskap
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Professor 
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Malmö universitet

SUSAN DEREK

Lektor 
Kommunikativt ledarskap
Malmö universitet

 

STINA FALASCA

Lektor 
Organisations  
kommunikation 
Malmö universitet

 

JOANNA IVARSSON

Lektor 
Politisk kommunikation
Malmö universitet

 
STEFAN MÖLLER

Professor 
Kriskommunikation
Malmö universitet
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EXPERTSÖK A-Ö

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP

Cathrine Lemone 
 

Titel: Universitetslektor
Assistant Professor in Media and 
Communication Science
Ämne: Kommunikativt ledarskap 
Universitet: MDC universitet
Forskningscentra:  MDC
Telefon arbete: 012-142 84 08
E-postadress: cathrine.lemon@ 
mdc.se 
Webbsida: www.mediaworld.se

FÖLJ CATHRINE LEMONE I SOCIALA MEDIER

 

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse ligger inom medie- och kommunikationens utveckling i den moderna organisation. Inom 
ramen för detta ligger mitt främsta fokus på kommunikativt ledarskap och medier och digitaliseringen utveckling 
inom organisationer. 
 
I min forskning har jag även studerat medieutveckling inom offentligt verksamhet och  mediernas effekter och infly-
tande inom organisationernas intern kommunikation.

Jag är delaktig i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen som syftade till att definiera begreppet kommu-
nikativt ledarskap, och utveckla ny kunskap om hur kommunikativt ledarskap kan utvärderas och utvecklas. Fork-
ningsprojektets syfte är såväl att teoretisera begreppet kommunikativt ledarskap som att utforska begreppets kon-
struktion och användning i tre svenska nationella och multinationella organisationer. ‘Kommunikativt ledarskap’ är 
ett begrepp som ofta används i svenska organisationer. Det syftar i praktiken på ledares kommunikationskompetens i 
förhållanden med andra, och specifikt mot medarbetare. Generellt förutsätter begreppet att kommunikativa ledare är 
bättre på att kommunicera än andra ledare. Organisationer som använder begreppet utvärderar och utvecklar ledar-
nas kommunikativa kompetens i enlighet därmed.

Forskningscentra 
 
 

                

 MDC arbetar med forskning 
  tvärvetenskaplig och rymmer 
  forskargrupper och projekt som 
  integrerar och berör journalis  
  tik, kriskommunikation, medie-
  utveckling, organisationers- 
  kommunikation och  
  politisk kommunikation. 
 
  
  Vanliga Hashtags 
  #MDC #Mediaworld  
   
  #Mau #KL #MvMedia 

 

 MDC

INFO
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All choklad kan ta slut – om 30 år

ARTIKLAR 
 
FORSKNINGSBLOGG

NYHETSBREV 

Om forskarna har rätt är det här dåliga ny-
heter för den som gillar choklad. Inom 30 
år kan chokladen vara slut, varnar forskare. 
Detta på grund av det kommer att bli ett 
varmare klimat, vilket inte gynnar odlandet 
av kakaobönor.  

Visste du att tyget i dina kläder kan vara till-
verkat av träd? Nu är det dags för ekologiska 
kläder. Textilindustrin behöver tänka om 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Din nästa tröja 
kan komma ur cellulosan från träd.

Allt färre läser böcker

Minskat bokläsande blland unga vuxna.
Färre unga vuxna läser böcker idag jämfört 
med 2008. Mellan 2008 och 2015 minskade 
bokläsandet bland både män och kvinnor i 
åldersgruppen 25–34 år. 

Det senaste - textilmassa av träd  

SENASTE FORSKNINGSNYHETERNA

Läs mer! Läs mer! Läs mer!Läs mer! Läs mer! Läs mer!
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STREAMING

AKTIVITETER

PRESSBILDER

FILM A-Ö

Jämställdhet innebär att kvinnor 
och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter 
inom alla områden i livet. Nu har 
den nya Jämställdhetsmyndig-
heten öppnat sina dörrar i Göte-
borg.

Innovation hjälper forskare kommersialisera sina upptäckter Jakten på en jämställd myndighet 

EXPERTARKIV

Tekniska trender att hålla utkik efter

DCOM får 30 miljoner i stöd

Mångfunktionella landskap

 Läs artikeln!

 Läs forskarbloggen!  Läs mer!Spela video

 Läs mer!

 Läs mer!

Spela video
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Läs mer

Läs mer

FORSKARE I SOCIALA MEDIER

FSM

Läs mer

Läs mer

FORSKNINGSÄMNEN

  FORSKARE I SOCALA    
  MEDIER  

  EXPERTSÖK A-Ö

NYHETER

MEDIEARKIV

OM OSS

IN ENGLISH 

LOGGA IN 

 
FÖLJ OSS I SOCIALA 
MEDIER

HUVUDÄMNEN




