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SOM-institutet: Samhälle, opinion och medier

SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet 

Våra rötter finns i:
• Statsvetenskapliga institutionen
• Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
• Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
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SOM-institutets historia
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SOM-undersökningarna 

• Nationellt: Riks-SOM 1986–

• Regioner: Väst-SOM 1992–

Syd-SOM 2001–

Värmlands-SOM 2010–

• Lokalt: Kom-SOM 1996–
(kommuner i Västsverige och stadsdelar i Göteborg)

• Studenter: Student-SOM 1993–
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SOM-institutets undersökningar 1986–2010
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Innehållsöversikt 2010
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SOM-befolkningen

• Boende i Sverige
• Svenska och utländska medborgare
• 16–85 år
• Systematiska sannolikhetsurval
• Svarande på postenkäter (primärt)
• Cirka 60 procents svarsfrekvens
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Fältarbete 2010
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Fältarbete
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Initial effekt av första enkätutskicket 
(nådde ut den 29 september)

Effekt av tack/påminnelsekort (nådde ut den 7 oktober)

Effekt av nytt enkätutskick med påminnelsebrev (nådde ut den 14 oktober)
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Inbjudan till forsknings-
samverkan 2011
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