GÖTEBORG 400 ÅR
Välkommen till seminariet för boksläppet av
Hög tid för Göteborg
Göteborgs universitet, Vasaplatsen, Torgny Segerstedtsalen
22 oktober kl 09.00–12.00
Anmäl dig senast 15 oktober
Seminariet livesänds även via gu.se/som-institutet

Medverkande forskare:
Björn Rönnerstrand, Maria Solevid, Henrik
Ekengren Oscarsson, Charlotta Mellander, Hanna
Sahlin Lilja, Sebastian Lundmark och Niklas
Harring.
Anmälan och praktisk information:
Tid: Fredag 22 oktober 2021 kl 09.00-12.00
Plats: Göteborgs universitet, Vasaparken, Torgny
Segerstedtsalen. Närmaste hållplats är Vasaplasen.
Seminariet kommer även livesändas digitalt via
gu.se/som-institutet.
Pris: Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan
krävs för att besöka evenemanget på plats. Antalet
platser är begränsat. Avanmälan sker via e-post
senast 21 oktober.
Förtäring: Seminariet inkluderar kaffe och smörgås
som serveras från kl. 09.00.
Anmälan: Anmäl dig för att delta på plats:
gu.se/som-institutet/anmalan-seminarium
För att se seminariet digitalt behövs ingen anmälan.
Seminariet riktar sig till företrädare för Göteborgs
Stad och Göteborg & Co, journalister, myndighetsföreträdare, politiker och forskare. Anmälan är
bindande och kräver en organisationstillhörighet.
Antal platser: Antalet platser är begränsat och
SOM-institutet förbehåller sig rätten att stänga anmälan tidigare om platserna tar slut.
Sista anmälningsdag är 15 oktober 2021
Har du frågor om seminariet eller anmälan?
Kontakta SOM-institutet: Telefon: 031-786 3004.
E-post: frida.sandelin@som.gu.se

SOM-institutet grundades 1986 med syftet att genomföra
frågeundersökningar och arrangera seminarier inom ämnesområdena Samhälle, Opinion och Medier (SOM).
SOM-undersökningen i Göteborg 2016–2020 har delvis genomförts i samverkan med Göteborgs Stad och Göteborg & Co samt med forskare från olika discipliner.
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.

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

Den 22 oktober anordnar SOM-institutet vid Göteborgs universitet ett seminarium, med presentationer
av ett antal kapitel från forskarantologin Hög tid för
Göteborg.
Seminariet anordnas för att fira boksläppet av forskarantologin Hög tid för Göteborg som baseras på SOM-undersökningen i Göteborg 2016–2020. Hög tid för Göteborg är en
festskrift för att uppmärksamma stadens 400-års jubileum
och att demokratin fyller 100 år. Boken är ett bidrag till kunskapen om demokrati idag och ett tidsdokument för framtiden.
Hög tid för Göteborg syftar till att undersöka den lokala opinionen med särskilt fokus på stadens demokratiska allmäntillstånd och vad göteborgarna tycker om sin stad. Seminariet innehåller presentationer om forskning om den lokala
demokratin, samspelet mellan synen på staden och det egna
bostadsområdet, institutionellt förtroende och mellanmänsklig tillit samt befolkningens friluftsvanor.
Projektet med forskarantologin har genomförts med hjälp av
ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad genom Konsumentoch medborgarservice samt Göteborgs 400-års-jubileum på
Göteborg & Co. Anmälan till seminariet sker i mån av plats.

Preliminärt seminarieprogram och hålltider:
fr.09:00 Kaffe och smörgås
09:30

Välkomna: Hög tid för Göteborg
BJÖRN RÖNNERSTRAND
Fil dr, SOM-institutet

09:55

Speglar mitt eget kvarter upplevelsen av min stad?
CHARLOTTA MELLANDER (på länk)
Professor, Handelshögsskolan i Jönköping

10:20

Hur mår demokratin i Göteborg?
HENRIK EKENGREN OSCARSSON
Professor, Göteborgs universitet

10:40

Förtroende och tillit i en segregerad stad
MARIA SOLEVID
Docent, Göteborgs universitet

11:00

(O)trygghet i Göteborg?
HANNA SAHLIN LILJA & SEBASTIAN LUNDMARK
Doktorand, Lunds universitet/ Fil dr, SOM-institutet

11:20

Göteborg - Europas grönaste stad?
NIKLAS HARRING
Docent, Göteborgs universitet

11:40

Avslutning

