Välkommen till
SOM-seminariet 2017!
Tio ledande forskare inom (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier
presenterar den senaste nationella SOM-undersökningen från
hösten/vintern 2016. Seminariet äger rum i Göteborg den 25
april 2017. Anmälan senast 18 april!

Medverkande forskare:
Ulrika Andersson, Annika Bergström, Thomas Denk,
Henrik Ekengren Oscarsson, Filip Fors, Sören
Holmberg, Ulrika Holmberg, Johan Martinsson,

Den 25 april anordnar SOM-institutet vid Göteborgs
universitet det årligen återkommande SOM-seminariet,
med de första resultaten och analyserna från den
nationella SOM-undersökningen.

Maria Oskarsson och Maria Solevid

Praktiska upplysningar:
Tid: Tisdag 25 april 2017, kl 10.00–15.00
Plats: SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg
Pris: 800 kr exkl moms. I priset ingår lunchbuffé
och en konferensmapp med information om
undersökningen och seminariet. Dessutom ingår
huvudrapporten från den nationella SOM-undersökningen, som skickas ut till seminariedeltagarna
när den är klar i slutet av juni.

Anmälan och frågor:
Anmälan sker på:
www.som.gu.se/seminarium/anmalan
eller e-post till kerstin.gidsater@som.gu.se
Glöm inte att uppge faktureringsadress och
organisationsnummer. Bekräftelse och faktura
för deltagaravgiften kommer att skickas ut efter
inkommen anmälan. Antalet platser är begränsat.
Sista anmälningsdag är 18 april 2017. Anmälan
är bindande.
Har du frågor om seminariet? Kontakta SOM-

Under årets SOM-seminarium presenterar tio forskare
från SOM-institutets nätverk stora delar av den
trettioförsta nationella SOM-undersökningen, genomförd
under hösten/vintern 2016. Det blir som vanligt en
intensiv heldag där seminariedeltagarna får följa den
svenska opinionsutvecklingen inom flera områden. I år
med fokus på bland annat samhällsoro, äldreomsorg,
konsumtionsvanor, sociala- och traditionella medier,
partipolitik och självklart Donald Trump.
Under våren och försommaren publiceras sedan en
stor mängd analyser och rapporter sprungna ur undersökningen, och SOM-institutet deltar i såväl Vetenskapsfestivalen som i Almedalen. Crescendot infaller i slutet
av juni med publiceringen av en forskarantologi, som
därefter skickas ut till samtliga seminariedeltagare. Ta
chansen att vara en del av det svenska opinionsklimatet.
Välkommen att anmäla dig till årets SOM-seminarium!
Program:
fr.10:00 Drop-in, kaffe, kaka och mingel
11:00

Välkomna!
DANIEL JANSSON

11:05

2016 års SOM-undersökningar
HENRIK EKENGREN OSCARSSON

11:20

Litar vi på medierna?
ULRIKA ANDERSSON

11:35

Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem?
JOHAN MARTINSSON

11:50

Svensk samhällsoro
MARIA SOLEVID

SOM-institutet grundades 1986 med syftet att
genomföra frågeundersökningar och arrangera
seminarier inom ämnesområdet Samhälle,
Opinion och Medier (SOM).

12:05

Välbefinnande och meningsfullhet på arbetet
och på fritiden
FILIP FORS

12:20

Lunchbuffé

Institutet drivs i samverkan med institutionen
för journalistik, medier och kommunikation
(JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet med professor Henrik
Ekengren Oscarsson som föreståndare.

13:30

Sanningar och myter om användning av sociala
medier
ANNIKA BERGSTRÖM

13:45

De äldre – bortglömda eller prioriterade?		
THOMAS DENK

14:00

Svenska folkets konsumtionsvanor
ULRIKA HOLMBERG

14:15

Stad-landskiljelinjen pånyttfödd
MARIA OSKARSSON

14:30

Merkel, Trump, Putin och Clinton: Svenska 		
folket tycker om internationella ledare
SÖREN HOLMBERG

institutets chefsadministratör Kerstin Gidsäter:
Telefon: 031-786 3300.
E-post: kerstin.gidsater@som.gu.se

SOM-instutet
Seminariegatan 1B | Box 710, 405 30 Göteborg | Telefon: 031 786 3300
E-post: info@som.gu.se | Hemsida: www.som.gu.se

14:45- Det svenska opinionsklimatet 2016
15:00 HENRIK EKENGREN OSCARSSON

