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MMåånga nga valval blir detblir det
Regering ●

 
Parti ●

 
Livsstilar ●

 
Konsumtionsvanor

Medier ●
 

Kultur ●
 

Monarki/Republik

Tidsserier och resultat från
SOM-undersökningen 2009
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Inloggning trådlöst nätverk:

Användarnamn: guw9525
Lösenord: kys2_DAX
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Ny bok från SOM-institutet 
kommer i juni 

Nordiskt ljus 

Beställ den redan nu på 
order@som.gu.se 

eller på tfn: 
031-786 12 17
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Kl 12.00 –

 

13.00   Registrering och lunch

Kl 13.00 –

 

13.05   Kerstin Gidsäter & Lennart Weibull
Välkommen

Kl 13.05 –

 

13.25   Lennart Weibull
Institutionsförtroende i 
ekonomisk kristid –

 

och vad som
ligger bakom

Kl 13.25 –

 

13.45   Henrik Oscarsson
Biståndsviljan i Sverige   

Kl 13.24 –

 

14.05   Sören Holmberg
Vems ekonomiska kris?

Kl 14.04 –

 

14.25   Annika Bergström
Sociala medier –

 

vad gör vi och 
vad

 

har det för betydelse? 

Kl

 

14.25 –

 

14.50   Förfriskningar

Kl

 

14.50 –

 

15.10 Ulrika Holmberg
Rädda Sverige –
konsumera mera

Kl 15.10 –

 

15.30   Lennart Nilsson
Svenska folkets åsikter om
monarki och republik

Kl 15.30 –

 

15.50  Ingela Wadbring
Från ”nej till cannabis”

 

till
”ja till djurens rätt”

 

–
värderingar hos befolkningen            

Kl 15.50 –

 

16.10   Åsa Nilsson
Vanliga och ovanliga kulturvanor

Kl 16.10 –

 

16.30   Sören Holmberg
”It’s

 

sysselsättning, stupid!”

Kl

 

16.30

 

Avslutning
Kerstin Gidsäter

Program
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SOM-Institutet
Samhälle Opinion Massmedia

• Statsvetenskapliga institutionen

• Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation (JMG)

• Förvaltningshögskolan / Centrum för forskning 
om offentlig sektor (CEFOS)
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SOM-historia 1986–2009
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SOM-
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SOM-undersökningarna
• Sverige: Riks-SOM 1986 –

• Regioner: Väst-SOM 1992 –
Syd-SOM 2001 –

• Kommuner i Västsverige/stadsdelar

i Göteborg: Kom-SOM 1996 –

• Studenter: Student-SOM 1993 –
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SOM-befolkningen
• Boende i Sverige/regionen/ 

kommunen/stadsdelen

• Svenska och utländska medborgare

• 16–85 år

• Systematiska sannolikhetsurval

• Svarande på postenkäter (primärt)
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Den nationella 
SOM-undersökningen 

2009

•Genomförd hösten/vintern

•Slumpmässigt urval på 6 000 personer

•Samt ett tredje urval på 3 000 personer

•Svarsfrekvens knappt 60 procent
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I 2009 års SOM-undersökning deltar ett trettiotal 
projekt. Vi samverkar med bl a:

• Forskare vid Göteborgs universitet, t ex Statsvetenskap, JMG, CFK vid 
Handelshögskolan, Sociologi, Avd för Socialmedicin och Havsmiljöinstitutet

• Forskare vid universiteten i Karlstad och Örebro samt vid högskolorna i Borås 
och Södertörn

• Olika myndigheter och organisationer, t ex Statens Kulturråd, Riksrevisionen, 
Energimyndigheten, Sveriges Television och föreningen Vetenskap och 
allmänhet
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