Välkommen till SOM-seminariet 2020
Den 1 april 2020 presenterar ledande forskare inom (S)amhälle,
(O)pinion och (M)edier resultaten från den senaste nationella SOMundersökningen. Var med när resultaten släpps, få en bild av de
senaste trenderna inom en rad olika samhällsområden och bli en
del av det svenska opinionsklimatet. Anmäl dig senast 25 mars.

Medverkande forskare:
Ulrika Andersson, Karin Hedström, Sören Holmberg, Sverker Jagers, Anna-Maria Jönsson,
Johan Martinsson, Maria Oskarsson, Felicia
Robertson och Patrik Öhberg

Anmälan och praktisk information:
Tid: Onsdag 1 april 2020, kl 10.45–15.00
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A,
Västra Hamngatan 25, Göteborg. Närmsta
hållplats är Grönsakstorget.
Pris: Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Antalet platser är begränsat. Föranmälda som inte närvarar under seminariet debiteras
200 kr. Avanmälan sker via e-post senast 30
mars.
Mat: Seminariet inkluderar frukostfika samt en
lättare lunch.
Anmälan: Anmälan till seminariet sker på:
som.gu.se/seminarium/anmalan
Seminariet riktar sig främst till journalister,
myndighetsföreträdare, politiker, forskare och andra intressenter. Anmälan är bindande och kräver
en organisationstillhörighet.
Antal platser: Antalet platser är begränsat och
SOM-institutet förbehåller sig rätten att stänga
anmälan tidigare om salen skulle bli full.
Sista anmälningsdag är 25 mars 2020.
Har du frågor om seminariet eller anmälan?
Kontakta SOM-institutet: Telefon: 031-786 3300.
E-post: info@som.gu.se

SOM-institutet grundades 1986 med syftet att genomföra
frågeundersökningar och arrangera seminarier inom ämnesområdena Samhälle, Opinion och Medier (SOM). De nationella
SOM-undersökningarna genomförs i samverkan med forskningsprojekt och myndigheter över hela landet.
SOM-institutet är en del av Göteborgs universitet och placerat
under institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen. Föreståndare
för verksamheten är docent Johan Martinsson.

Den 1 april anordnar SOM-institutet vid Göteborgs
universitet det årligen återkommande SOMseminariet, med de första resultaten och analyserna
från den senaste nationella SOM-undersökningen.
Under årets SOM-seminarium presenterar nio forskare stora
delar av den trettiofjärde nationella SOM-undersökningen,
genomförd under hösten och vintern 2019. Vi är väldigt
stolta över årets seminarieprogram som kan vara det bästa
någonsin.
I år riktas ett särskilt fokus mot frågor om miljö och klimat,
men vi får även djupdyka i forskningsprojekt om automatiserat beslutsfattande, socialförsäkringar, förtroende för
forskningsområden och Sverigedemokraternas första tio år
i Riksdagen. Vid sidan av detta får vi uppdateringar på ett
flertal av SOM-undersökningarnas nyckelområden såsom
bedömningar av ekonomin och utvecklingen i Sverige,
medietrender och nyhetsvanor, förtroendet för våra politiker och samhällsinstitutioner, inställningen till EU samt vilka
frågor som är viktigast i Sverige idag.
SOM-seminariet markerar startskottet för arbetet med
avrapportering av den senaste SOM-undersökningen. För
första gången är seminariet kostnadsfritt men anmälan sker
i mån av plats och uteblivna debiteras en avgift.
Preliminärt seminarieprogram och hålltider:
fr.10:00 Frukostfika
10:45

Välkomna!
DANIEL JANSSON

10:50

Trenduppdatering och översikt
JOHAN MARTINSSON

11:10

Miljövanor och klimatoro
FELICIA ROBERTSON

11:30

Medietrender och förtroendet för medier
ULRIKA ANDERSSON

11:50

Forskningsförtroende i Sverige
ANNA-MARIA JÖNSSON

12:10

Svensk energiopinion och kärnkraft
SÖREN HOLMBERG

12:30

Lunchpaus

13:20

Automatiserat beslutsfattande
KARIN HEDSTRÖM

13:40

Skatter på kött och flyg
SVERKER JAGERS

14:00

Socialförsäkringarna som
skyddsnät och politisk sakfråga			
MARIA OSKARSON

14:20

10 år med Sverigedemokraterna
PATRIK ÖHBERG

14:40

Svenskarnas viktigaste samhällsfrågor		
JOHAN MARTINSSON

15:00

Avslutning
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