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Inbjudan att samverka i 2023 års  
SOM-undersökning 

 
SOM-institutet bjuder in myndigheter och organisationer till samverkan i 2023 års 
nationella SOM-undersökning. Sista dag för ansökan är måndagen den 3 april.  
 
Ansök om samverkan via SOM-institutets webbsida 

SOM-institutet är en del av svensk forskningsinfrastruktur och verkar som en självständig 
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. I 37 år har SOM-institutet genomfört  
årliga representativa frågeundersökningar bland boende i Sverige. Syftet är att systematiskt stu-
dera allmänhetens vanor och attityder inom samhälle, politik och medier. SOM-institutet strävar 
efter att kombinera närhet till den internationella forskningsfronten med stark närvaro i svensk 
samhällsdebatt. Resultat från undersökningen presenteras regelbundet i såväl internationella  
tidskrifter som i offentliga utredningar och rapporter. 

 

Att samverka med SOM-institutet 
SOM-institutet i samverkar årligen med myndigheter och organisationer utanför universiteten. 
Vi mäter t.ex. perspektiv av förtroende för olika verksamheter, allmänhetens syn på hur myn-
digheter sköter sin uppgift och hur allmänheten ser på frågor som knyter an till myndigheters 
uppdrag. Samverkan omfattar insamling och bearbetning av data samt framtagning av rapporter 
och analyser. De långa tidsserierna och samverkan med många typer av verksamheter möjliggör 
dels jämförelser med andra myndigheter och organisationer, dels analyser av utvecklingen över 
tid. 

SOM-institutet är en oberoende forskningsorganisation som står fri från kommersiella intres-
sen. Det innebär att samtliga frågor i våra undersökningar ska ha en vetenskaplig anknytning 
och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. SOM-in-
stitutet ansvarar för att planera och genomföra insamlingen av data. Arbetet med att fastställa 
enkätfrågor sker i dialog mellan SOM-institutet och myndigheten/organisationen. 

 

Kostnader för samverkan 
SOM-institutet har lång erfarenhet av samverkan kring att mäta befolkningens förtroende för, 
kännedom om och attityder till enskilda myndigheter och organisationer samt deras verksam-
hetsområden. Kostnaden för en sådan samverkan inkluderar datainsamling samt databearbetning 
och avrapportering av resultaten. Avrapportering sker vanligtvis i form av en  
tabellrapport men kan även innefatta mer djupgående analyser. De exakta formerna för avrap-
porteringen fastställs i samråd mellan samverkansparterna. Kostnaden för samverkan beräknas 
med hänsyn till antalet enkätfrågor i kombination med avrapporteringens omfattning. 
Alla rapporter och analyser som genomförs vid SOM-institutet publiceras på webbsidan 
www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer. 

https://www.gu.se/som-institutet/samverkan/stall-fragor-i-som-undersokningarna/samverkan-utanfor-forskarsamhallet
http://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer
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Om SOM-undersökningen 2023 
Datainsamlingen för SOM-institutets undersökningar sker genom en kombinerad post- och web-
benkät som sänds ut till stora sannolikhetsurval av befolkningen i åldrarna 16–90. Den nationella 
SOM-undersökningen genomförs som flera parallella delundersökningar. Samverkande myndig-
heter och organisationer deltar i regel med frågor i någon av dessa editioner. För varje delunder-
sökning dras ett slumpmässigt urval, vanligtvis omfattande 3 750 personer. Årets SOM-under-
sökning går i fält i september och pågår fram till årsskiftet. Under den perioden genomförs en 
rad påminnelseinsatser för att säkerställa högsta möjliga datakvalitet. Resultaten från  
undersökningen levereras till samverkande myndigheter och organisationer i rapportform senast 
den 31 maj 2024. 
 

Tidsplan för SOM-undersökningen 2023 
• 3 april 2023: deadline för ansökan om samverkan. 
• 5 maj 2023: besked från SOM-institutet om samverkan.  
• 5 maj till 22 juni 2023: SOM-institutet arbetar med att fastställa enkätfrågor/frågein-

strument. Arbetet sker i dialog med samverkande myndighet/organisation.  
• September – december 2023: SOM-undersökningens datainsamlingsperiod pågår. 
• Hösten 2023: kontrakt skrivs med samverkande projekt. 
• 31 maj 2024: avtalade rapporter levereras.  
• Mars 2025: data från SOM-undersökningen 2023 görs tillgängliga för forskare och stu-

denter genom Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se). 
 

Undersökningar via webbpanel 
SOM-institutet erbjuder även samverkan i Medborgarpanelen som är Sveriges största akade-
miskt styrda webbpanel. Medborgarpanelen lämpar sig framförallt för undersökningar som föl-
jer gruppers åsikter eller beteende över en viss tidsperiod, genom att tillfråga samma personer 
via webbenkäter vid upprepade tillfällen (s.k. paneldata). Den lämpar sig också för experiment-
studier som bl.a. kan undersöka hur människor reagerar på olika typer av information, eller för 
att undersöka specifika delpopulationer som t.ex. människor som har haft kontakt med vissa 
myndigheter eller som har barn i en viss ålder. Medborgarpanelen består i dagsläget av ca 75 
000 aktiva deltagare. 
 
För mer information om samverkan med Medborgarpanelen, besök  
www.gu.se/som-institutet/medborgarpanelen eller mejla samverkan@medborgarpanelen.gu.se 
 

http://www.snd.gu.se/
mailto:samverkan@medborgarpanelen.gu.se
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Ansökan och kontaktuppgifter  
Ansökan om samverkan i 2023 års SOM-undersökning görs via ett webbformulär på 
SOM-institutets webbsida (https://www.gu.se/som-institutet/samverkan/stall-fragor-
i-som-undersokningarna) senast den 3 april. Det finns ett särskilt formulär för myndig-
heter och organisationer. 

 

Om du har frågor om 2023 års SOM-undersökning är du välkommen att kontakta oss! Tidi-
gare formulär, kodböcker och publikationer finns tillgängliga på webbsidan: 
www.gu.se/som-institutet/som-undersokningarna. Där finns också en förteckning över på-
gående och tidigare samverkansprojekt. 

 
 
Med hälsningar från SOM-institutet,  
 
 
Johan Martinsson 
Docent  
Föreståndare för SOM-institutet 
031-786 5148  
johan.martinsson@som.gu.se  

 
 
 
Klara W. Bové 
Undersökningsledare 
Ansvarig för SOM-undersökningen 2023  
031-786 1238  
klara.bove@som.gu.se 

 

https://www.gu.se/som-institutet/samverkan/stall-fragor-i-som-undersokningarna
https://www.gu.se/som-institutet/samverkan/stall-fragor-i-som-undersokningarna
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