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Samhällsvetare 2006 är samhällsvetenskapliga
fakultetens årliga undersökning av samtliga
nybörjarstudenter i fakultetens olika ämnen –
och samtliga studenter på fördjupningsnivå eller i
slutet av utbildningsprogram.
Den första samhällsvetarstudien gjordes 1999. Det
är viktigt för oss som undervisar eller annars
arbetar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten att
regelbundet följa upp hur studenterna här ser på
sina studier, sina ämnen och på samhället. Vi
hoppas därför att du skall ge dig tid att svara
på vår enkät.
Studien görs i samverkan med SOM-institutet vid
Göteborgs universitet. Du kan läsa mer om SOMinstitutet på www.som.gu.se
Helena Lindholm Schulz
Dekan för samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten

__________________________________________________________________________________________________

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET

__________________________________________________________________________________________________

Här är ett exempel:
Fråga 1

Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?
Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
varken bra
eller dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte
alls

Om Du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt
då ett kryss längst till höger på följande sätt:











Om Du tycker att påståendet stämmer ganska bra,
markerar Du så här:











Skulle Du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det
genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss
i rätt ruta på följande sätt:











Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför
om möjligt kryssen innanför rutorna.

Kryssa så här:



Kryssa ej så här:



Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts.

__________________________________________________________________________________________________

FORMULÄRETS INNEHÅLL

__________________________________________________________________________________________________

Frågenummer
1–20
21–25
26–33
34–36
37–55

Frågeområde
Dina universitetsstudier
Bolognaprocessen
Massmedier, politik och samhälle
Aktiviteter och intressen
Bakgrund

DINA UNIVERSITETSSTUDIER

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 1a)

Vilken fristående kurs/vilket program läser du under höstterminen 2006? Om Du läser
flera kurser/program, skriv den du anser vara din huvudkurs. Hädanefter är det denna kurs/
program du uttalar dig om när du besvarar frågorna.

............................................................................................................................
Fråga 1b) Om du läser fristående kurs:

Om du läser program:

Går kursen på hel- eller halvfart?
Helfart
Halvfart
Går kursen inom ramen för ett program?
Ja
Nej
Hur långt avser du att gå vidare i ämnet?
Tänker inte läsa fler poäng i ämnet
21–40 poäng, men inte mer
41–60 poäng, men inte mer
61–80 poäng, men inte mer
Forskarutbildning

Vilken termin läser du höstterminen 2006?
Termin 1–2
Termin 3–4
Termin 5–6
Termin 7–8
Termin 9–10

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 2

Läser du någon annan universitetskurs utöver den kurs/det program du skrev på fråga 1?
Ja

Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 3

Har du tidigare bedrivit universitets-/högskolestudier, dvs. före innevarande termin?
Nej
Ja, vid Göteborgs universitet
Ja, vid annat universitet/högskola: ...............................................................................

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 4

Hur viktig för ditt val av utbildning var den information du fick av följande?

Syoläraren (eller motsv.) på
gymnasiet/arbetsförmedlingen
Lärare
Familjen
Kamrater

Fick ej
information
på detta sätt

Eget besök vid Göteborgs universitet
Besök från Göteborgs universitet
Universitetets hemsida
Institutionens/kursens/
programmets hemsida
Broschyrer
Utbildningskatalogen
Annonser
Utbildningsmässa
Studerande vid GU
Studievägledare vid GU
Press, radio, TV
Kursplanen för kursen/programmet
1

Mycket
viktig

Ganska
viktig

Varken
viktig eller
oviktig

Inte
särskillt
viktig

Inte alls
viktig

Fråga 5

Var den kurs/det program du läser nu ditt förstahandsval för höstterminen 2006?
Ja
Nej

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 6

Blev du antagen i första omgången till den kurs/det program du läser höstterminen 2006
eller kom du in som reserv?
Blev antagen i första omgången
Kom in som reserv

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 7

Var du säker på att du skulla ta din plats på den kurs/det program du nu läser eller var du
tveksam?
Helt säker
Ganska säker
Något tveksam
Mycket tveksam

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 8

Varför läser du den kurs/det program du går på under höstterminen 2006?

Stämmer inte alls

Stämmer helt och hållet
Ingen

1

För att jag är intresserad av ämnet
Studierna leder fram till en examen och ett
yrke som jag vill ägna mig åt
Studierna ingår i mitt arbete
Jag vill bli behörig till andra universitets-/
högskolestudier
Jag vill orientera mig om högskolestudier
Jag anser att utbildningen vidgar mina vyer
Studierna gör mig mer attraktiv på
arbetsmarknaden
Min utbildning ökar chanserna att jag får ett
arbete jag kommer att trivas med
Jag studerar för att minska risken att bli
arbetslös i framtiden
Alternativet till studier är för mig arbetslöshet
Studierna ökar mina chanser att komma in på
önskvärda kurser/program
Jag vill ha något att göra i väntan på att
komma in på annan utbildning
Utbildningen ökar mina möjligheter att
få arbete utomlands
Jag vill fortsätta med forskarutbildning
Jag hade erfarenhet inom ämnesområdet
Jag ville läsa i Göteborg
Jag visste att jag kunde komma in på den här
utbildningen
Jag hamnade här av en tillfällighet

2

2

3

4

5 uppfattning

Fråga 9

Känner du dig välkommen och positivt bemött på institutionen?
Ja,
mycket

Ja,
ganska

Varken
eller

Nej,
inte särskilt

Nej,
inte alls

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 10

Hur ofta besöker du arrangemang anordnade av din studentkår (möten, fester m.m.)?
Aldrig

Någon
gång/termin

Någon
gång/månad

Någon
gång/vecka

Flera
gånger/vecka

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 11

Hur ställer du dig till följande påståenden om din tillvaro som student under
höstterminen 2006?
Instämmer
inte alls
1

Instämmer
helt

2

3

4

5

Vet ej/
ej aktuellt

Studierna motsvarar mina förväntningar
Studierna har utvecklat mig som människa
Jag känner mig anonym i den stora massan studenter
Som student får jag för lite ansvar
Som student har jag fått många nya vänner
Jag orar mig för att inte få arbete efter studierna
Studenttillvaron är rolig och stimulerande
Jag är besviken på livet som student
Jag skulle vilja ha fler kontakter med andra studenter
Att studera känns (för mig) meningslöst
Jag har svårt att se mig själv som student
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 12

Hur upplever du studierna och institutionen i största allmänhet så långt som du hittills har
läst? Kryssa för något av värdena mellan 7 och 1 på nedanstående skalor:
7

6

5

4

3

2

1
Praktisk
Lätt
Ointressant
Kravlös
Verklighetsfrämmande
Icke-kreativ miljö

Teoretisk
Svår
Intressant
Krävande
Verklighetsanknuten
Kreativ miljö
Bra undervisning
Bra tentamensformer
Bra information
God lärarkontakt
Bra organisation
God studerandeservice
God studentsammanhållning

Dålig undervisning
Dåliga tentamensformer
Dålig information
Dålig lärarkontakt
Dålig organisation
Dålig studerandeservice
Dålig studentsammanhållning

God tillgång på datorer
God tillgång till bibliotek
Effektiv expedition
Bra kurslitteratur
God stämning
Bra lokaler

Dålig tillgång på datorer
Dålig tillgång till bibliotek
Ineffektiv expedition
Dålig kurslitteratur
Dålig stämning
Dåliga lokaler

3

Fråga 13

Hur bedömer du dina lärare inom den kurs/det program du läser? Ange både hur viktigt
du tycker att det är och hur nöjd du är, det vill säga sätt två kryss per rad.
Tycker jag är...
Att lärarna...
Är kunniga i sitt ämne

Oerhört
viktigt

Och med detta är jag...

Inte alls
viktigt

Mycket
nöjd

Mycket Kan ej
missnöjd bedöma

Är entusiastiska för sitt ämne
Är väl förberedda för undervisningen
Är intresserade av att undervisa
Har förmåga att förmedla kunskap
logiskt och begripligt
Knyter an till forskningen i
undervisningen
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 14

Hur bedömer du undervisningen inom den kurs/det program du läser? Ange både hur
viktigt du tycker att det är och hur nöjd du är.
Att...

Tycker jag är...
Oerhört
viktigt

Och med detta är jag...

Inte alls
viktigt

Mycket
nöjd

Mycket Kan ej
missnöjd bedöma

Undervisningen är välorganiserad
Det är lätt att få tag på kursansvarig
Det är tillräckligt med undervisningstid
Undervisningen knyter an till aktuell
forskning
Det är lätt att få studievägledning
Studenterna uppmanas att diskutera
under undervisningen
Studenterna utbildas i kritiskt tänkande
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 15

Hur ställer du dig till följande påståenden om studentinflytande på din institution?
Instämmer
helt

Instämmer
inte alls

Jag anser att institutionen är mottaglig för
förändringar utifrån studenternas förslag

1

Jag har haft möjlighet att utvärdera de delkurser
som jag hittills följt på institutionen
Jag anser att lärare vid min institution uppmuntrar
studenterna till att utvärdera kurser/program
Det är inte min uppgift som student att arbeta
för förbättring
Utbildningens kvalitet ökar om studenterna får
större inflytande

4

2

3

4

5

Vet ej/
ej aktuellt

Fråga 16

Vad anser du om de kursutvärderingar du hittills varit med om inom den kurs/det program
du läser? Ange både hur viktigt du tycker att det är och hur nöjd du är.
Att...

Tycker jag är...
Oerhört
viktigt

Inte alls
viktigt

Och med detta är jag...
Mycket
nöjd

Mycket Kan ej
missnöjd bedöma

En kurs alltid avslutas med en
kursutvärdering
Lärarna visar intresse för studenternas
kursutvärderingar
Förändringar efter tidigare
kursutvärderingar är tydligt uttalade
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 17

Hur bedömer du kraven på dig som student i största allmänhet under höstterminen 2006?
Alldeles för
höga

Något för
höga

Något för
låga

Lagom

Alldeles för
låga

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 18

Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din utbildning i det ämne/det program du läser
nu så här långt?
Varken bra
Mycket bra
Bra
eller dålig
Dålig
Mycket dålig

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 19

Känner du till om det under det senaste året förekommit att anställda eller studenter
utsatts för kränkande särbehandling i form av mobbning på din institution?
Nej

Ja, vid något tillfälle

Ja, vid flera tillfällen

Anställda
Studenter
____________________________________________________________________________________________________

Fråga 20

Har du själv känt att du har blivit förbigången eller diskriminerad på din institution på
grund av:
Nej

Ja

Könstillhörighet
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder

BOLOGNAPROCESSEN
Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 45 europeiska länder. Det huvudsakliga
syftet är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. I
Sverige kommer därför en högskolereform att genomföras 2007 som delar in grundutbildningen i en
grundnivå och en avancerad nivå
Fråga 21

Hur insatt skulle du säga att du är i Bolognaprocessen och vad den innebär för din
utbildning?
Mycket
väl insatt

Ganska
väl insatt

Inte särskilt
väl insatt
5

Inte alls
väl insatt

Fråga 22

Har du tagit del av information om Bolognaprocessen från någon eller några av följande
källor? Flera svarsalternativ möjliga.
Informationsbroschyr
GU:s hemsida
Din institutions hemsida
Lärare
Studievägledare

Kåren
GU:s studentavdelning
Press/radio/TV
Annat

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 23

Varifrån skulle du helst vilja få mer information om Bolognaprocessen framöver? Flera
svarsalternativ möjliga.
Vill ej ha mer information
Informationsbroschyr
GU:s hemsida
Din institutions hemsida
Lärare

Studievägledare
Kåren
GU:s studentavdelning
Press/radio/TV
Annat

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 24

Tror du att Bolognaprocessen kommer att göra det bättre eller sämre för din studiesituation, eller gör det ingen skillnad?
Mycket
bättre

Något
bättre

Ingen
skillnad

Något
sämre

Mycket
sämre

Ingen
uppfattning

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 25

Hur ställer du dig till följande påståenden om din utbildning?
Instämmer
inte alls
1

Instämmer
helt
2

3

4

5

Ingen
uppfattning

Jag är mer intresserad av att bli specialist i ett ämne än
att lära mig lite om mycket
Jag vill läsa en del av min utbildning utomlands
Jag kan tänka mig att söka jobb utomlands efter examen
Kurslitteratur på engelska är ett problem för mig
Jag kan tänka mig att satsa på en femårig utbildning (master) om det innebär:
ökade chanser att få jobb
en internationellt gångbar examen
fördjupade kunskaper i de ämnen som jag är intresserad av

MASSMEDIER, POLITIK OCH SAMHÄLLE
Fråga 26

I vilken utsträckning tar du del av följande informationskanaler inom Göteborgs universitet?
Varje
dag

Göteborgs universitets hemsida
Någon av institutionernas hemsidor
Någon av studentkårernas hemsidor
Kursportalen
6

Några
gånger
i veckan

Någon
gång
i veckan

Någon
gång
i månaden

Mer
sällan

Aldrig

Fråga 27

Hur ofta brukar du ta del av nyheter i följande medier?
Dagligen

5–6 ggr/
vecka

3–4 ggr/
vecka

1–2 ggr/
vecka

Mer
sällan

Aldrig

Aktuellt/Rapport i SVT
SVT:s morgonnyheter
Nyheterna i TV4
Nyhetsmorgon i TV4
Update i TV3
Lokalnyheter i radions P4
Ekonyheterna i Sveriges Radio
Nyheter på internet

Dagstidningar:
Göteborgs-Posten
GT
Expressen
Aftonbladet
Metro
Göteborg City
Punkt SE

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 28

Hur ofta läser eller bläddrar du i tidningen Götheborgske Spionen?
Läser varje
nummer

Bläddrar i varje
nummer

Läser
då och då

Läser nästan
aldrig

Känner
inte till

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 29

Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket
intresserad

Ganska
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Inte alls
intresserad

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 30

Vilket parti tycker du bäst om i dag?
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Annat parti (vg ange vilket): ................................................

Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
Ja, mycket övertygad

Ja, något övertygad

Nej

__________________________________________________________
Fråga 31

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala.
Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster–högerskala?
Klart till vänster

Något till vänster

Varken till vänster
eller till höger

Något till höger

Klart till höger

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 32

Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?
I huvudsak för det svenska medlemskapet i EU
I huvudsak emot det svenska medlemskapet i EU
Har ingen bestämd åsikt i frågan
7

Fråga 33

Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är din
åsikt om vart och ett av dem?
Mycket
bra
förslag

Ganska
bra
förslag

Varken bra
eller dåligt
förslag

Ganska
dåligt
förslag

Mycket
dåligt
förslag

Minska den offentliga sektorn
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Sänka skatterna
Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor
Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det
innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt
Satsa mer på friskolor
Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften
Införa sextimmars arbetsdag
Tillåta all fildelning (gratis nedladdning av film,
musik etc.) från internet
Förbjuda alla former av pornografi
Förbjuda forskning som använder
befruktade ägg (embryonala stamceller)
Införa republik med vald president
Behålla fastighetsskatten
Stärka djurens rätt

AKTIVITETER OCH FRITIDSVANOR
Fråga 34

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

Ingen
gång

Någon gång
under de
senaste 12
månaderna

Någon
gång i
halvåret

Någon
gång i
kvartalet

Någon
Någon
gång i
gång i
månaden veckan

Flera
gånger i
veckan

Åkt kollektivt (buss/spårvagn/tåg)
Diskuterat politik
Deltagit i demonstration
Läst vecko-/månadstidning
Använt internet
Laddat ner film eller musik från internet
Gått på bio
Gått på teater
Gått på fotboll/ishockey
Tittat på TV dagtid
Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid
Gått på kafé
Ätit vegankost
Rökt cigaretter/cigarrer/pipa
Snusat
Druckit sprit/vin/starköl

___________________________________________________________________________________________________

Fråga 35

Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
Mycket nöjd

Ganska nöjd

Inte särskilt nöjd

8

Inte alls nöjd

Fråga 36

Hur ställer du dig till följande påståenden om Göteborg som studentstad?
Instämmer
inte alls
1

Instämmer
helt
2

3

4

5

Vet ej/
ej aktuellt

Det är för långt mellan universitetets olika delar
Det är lätt att få tag på bra studentbostäder
Universitetsbibliotekens tillgång på kurslitteratur är god
Universitetet har bra placering i stan
Det är lätt att bli ensam i en stor stad som Göteborg
Det finns ett rikt utbud av trevliga kaféer och restauranger
Det är dyrt att leva som student i Göteborg
Studentmiljön i Göteborg är överlag trivsam
Göteborg är inte en typisk studentstad

___________________________________________________________________________________________________

BAKGRUND
Fråga 37

Är du kvinna eller man?
Kvinna

Man

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 38

Vilket år är du född?

Årtal: 19
_______________________________________________________________________________________
Fråga 39

Vilket är ditt civilstånd?
Ensamstående
Sambo
Gift
Änka/änkling

__________________________________________________________
Fråga 40

Hur ser ditt hushåll ut?
Jag bor ensam →

Gå vidare till fråga 41
Ja

Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: →

Nej

En vuxen
Flera vuxna
Ett eller flera barn

Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
0–3 år

4–6 år

7–15 år

16 år eller äldre

Antal barn:
... i åldrarna:
_______________________________________________________________________________________
Fråga 41

Är du ...:
Svensk medborgare
Medborgare i annat land
Både svensk medborgare och medborgare i annat land

9

Fråga 42

Har du något annat hemspråk än svenska?
Ja: ...............................................................................................

Nej

__________________________________________________________
Fråga 43

Hur bor du för närvarande? Ange ett av alternativen.
Hos föräldrar/förälder
På studenthem
Inneboende

Samboende med andra/kollektiv
I egen bostad
Annat boende: .....................................................................

__________________________________________________________
Fråga 44

Var bodde du innan du började studera vid Göteborgs universitet? Ange ett av alternativen.
Göteborgs kommun
Övriga Göteborgsregionen
Sjuhärad
Skaraborg
Fyrbodal (Fyrstadsområdet,
Norra Bohuslän och Dalsland)

Norra Halland (t.ex. Kungsbacka)
Övriga Halland
Övriga Götaland
Svealand inklusive Stockholm
Norrland
Utanför Sverige

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 45

Var någonstans har du respektive din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
Du själv

Din far

Din mor

Ren landsbygd i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Stad eller större tätort i Sverige
Stockholm, Göteborg eller Malmö
Annat land i Norden
Annat land i Europa
Land utanför Europa

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 46

Om du skulle beskriva det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer
då bäst? Ange ett av alternativen.

Arbetarhem
Tjänstemannahem
Jordbrukarhem
Högre tjänstemanna-/akademikerhem
Företagarhem
________________________________________________________________________________________
Fråga 47

Vilken utbildning hade du innan du började dina universitetsstudier? Fler än ett kryss kan
markeras.
2-årigt gymnasium
3-årigt gymnasium
4-årigt gymnasium

Komvux
Folkhögskola
Annat: ..............................................

________________________________________________________________________________________
Fråga 48

Har någon av dina föräldrar studerat vid universitet eller högskola?
Nej
Ja, mamma
Ja, pappa
Vet ej
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Fråga 49

Hur finansierar du studierna under höstterminen 2006? Fler än ett kryss kan anges.

Studiemedel från CSN
Stipendier
Sparade pengar
Lön från arbete (studierna ingår i arbetet alt.tjänstledig med lön)
Förvärvsarbete
Lön från arbete, läser på fritiden
Stöd från sambo/maka/make
Annat: ...............................................................................
Stöd från föräldrar/släkting
________________________________________________________________________________________
Fråga 50

Har du någon arbetslivserfarenhet före universitetsstudierna? Ange ett av alternativen.

Ja, mindre än 1 år
Ja, 1–2 år
Ja, 2–5 år
Ja, mer än 5 år
Nej
________________________________________________________________________________________
Fråga 51

Förvärvsarbetar du under höstterminen 2006? Ange ett av alternativen.

Ja, 1–8 timmar/vecka
Ja, 9–16 timmar/vecka
Ja, mer än 16 timmar/vecka
Nej
________________________________________________________________________________________
Fråga 52

Ungefär hur många timmar per vecka ägnar du i genomsnitt åt studierna under höstterminen 2006 (inklusive schemalagd tid)?
1–10 timmar/vecka
21–30 timmar/vecka
41–50 timmar/vecka
11–20 timmar/vecka
31–40 timmar/vecka
Mer än 50 timmar/vecka

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 53

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala,
där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.
Mycket dåligt

0

1

Mycket gott

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 54

Hur bedömer du dina möjligheter att efter examen få ett arbete som huvudsakligen överensstämmer med din utbildningsinriktning?
Mycket
Ganska
Varken goda
Ganska
Mycket
Goda
goda
eller dåliga
dåliga
dåliga

____________________________________________________________________________________________________

Fråga 55

Var tror du att du jobbar om 10 år? Ange ett av alternativen.
Göteborg
Stockholm
Annan stad eller större tätort i Sverige
Mindre tätort i Sverige
Ren landsbygd i Sverige
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Annat land i Norden
Annat land i EU
Annat europeiskt land utanför EU
Land utanför Europa

E TT

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !

Om du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet
är vi tacksamma för att få ta del av dessa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Här ser du några böcker från SOM-institutet där resultaten
från de senaste årens undersökningar presenteras:

Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:
www.som.gu.se
(Där hittar du också innehållsförteckningar till våra böcker.)
Vill du kontakta oss är du mycket välkommen att göra det:
• telefon: 031-773 12 17
• epost: info@som.gu.se

SAMHÄLLE
OPINION
MASSMEDIA
Samhällsvetare 2006 är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs i samarbete med
SOM-institutet (Samhälle Opinion och Massmedia). SOM-institutet drivs gemensamt av Institutionen
för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen samt Förvaltningshögskolan
vid Göteborgs universitet. Samhällsvetare 2006 är en del av samhällsvetenskapliga fakultetens utvärdering av den egna verksamheten. Undersökningen genomförs i samarbete med Kinnmark Information
och går ut till 2500 studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten.
Ansvarig för undersökningen är professor Lennart Weibull och professor Sören Holmberg. Magnus
Kinnmark är projektsamordnare och undersökningsledare är Rudolf Antoni.
Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna Kinnmark Information. Telefon:
020 – 28 28 30 (samtalet kostar endast en markering). Du kan också ringa eller skicka e-post till
SOM-institutet: Rudolf Antoni, telefon: 031-773 11 96, e-post: rudolf.antoni@som.gu.se
Vill du läsa mer om SOM-institutet finns vi på internetadressen: www.som.gu.se

Ska du skriva uppsats?
Tänk då på att du kan använda dig av SOMundersökningarna i ditt uppsatsskrivande.
Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Denna streckkod är endast till för att
inkomna svar skall kunna prickas av vid
datorns optiska läsning. Då slipper du
få påminnelse i onödan.

