
 

  

Praktisera på SOM-institutet våren 2023! 
Våren 2023 erbjuds möjlighet för 1–2 studenter att göra praktik på SOM-institutet med start 
den 16 januari. Praktikperioden löper över 20 veckor eller enligt överenskommelse. Platserna 
är öppna för dig som vill göra praktik inom ramen för en samhällsvetenskaplig eller humanistisk 
utbildning vid ett svenskt universitet eller högskola. 

SOM-institutet genomför ett stort antal undersökningar under hösten och våren 2023 kommer 
bland annat ägnas åt att analysera insamlat material och utvärdera genomförda metodologiska 
tester. Detta bäddar för en spännande vår hos oss! 

Om SOM-institutet 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en mångvetenskaplig nationell infrastruktur för ge-
nomförande av frågeundersökningar. SOM genomför regelbundet återkommande tvärsnittsstu-
dier och panelstudier av befolkningen på nationell, regional och lokal nivå. Undersöknings-
verksamheten syftar till att samla in, presentera och tillgängliggöra bästa tänkbara forsknings-
data om svenska folkets medievanor, attityder och beteenden, hälsa, fritidsvanor och livsstilar. 
Undersökningarna utgör en av de viktigaste datakällorna i Sverige för vetenskaplig forskning 
kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning.  

Praktik under våren 2023 

Under din praktik kommer du tillsammans med personalen på SOM-institutet vara delaktig i 
processen kring att genomföra enkätundersökningar från frågekonstruktion till analys. Detta 
kan exempelvis innefatta att diskutera utformningen av undersökningar och enkätfrågor till-
sammans med forskargrupper, att programmera webbenkäter, förbereda datamängder som ska 
analyseras av forskare, att sammanställa rapporter över datainsamlingar, samt att analysera och 
rapportera resultat från metodologiska tester. 

Vi söker dig som tycker att samhällsforskning, frågeformuleringar, enkäter och opinionsunder-
sökningar är spännande. Du behöver inte ha avancerade kunskaper i statistik, men grundläg-
gande kunskaper i kvantitativa metoder och lätt för att lära dig använda ny programvara är en 
förutsättning. Exempel på de programvaror vi använder är Excel, SPSS, Stata och Qualtrics. 
Har du kunskaper i andra program som Indesign, Filemaker och R är det ett plus. Då våra 
datainsamlingar genomförs på svenska behöver du behärska svenska väl i både tal och skrift, 
samt ha goda kunskaper i engelska då vår dokumentation och våra rapporter delvis skrivs på 
engelska. 

Ansökan 
För att ansöka om praktik på SOM-institutet skicka ditt CV och ett personligt brev om högst 
en A4 till undersökningsledare Klara Wärnlöf Bové (klara.bove@som.gu.se ) senast den 27 
oktober.  Intervjuer och antagning kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansö-
kan. 
SOM-institutet är beläget på femte våningen i Mediehuset, Campus Linné (Seminariegatan 1b). 
Docent Johan Martinsson är föreståndare för SOM-institutet. Vid institutet arbetar ca 18 perso-
ner huvudsakligen inom kategorierna forskare, undersökningsledare och biträdande undersök-
ningsledare.         www.gu.se/som-institutet  
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