PRESSINBJUDAN 2020-10-06

Välkommen på ett digitalt seminarium 7 oktober 2020 kl 10-15
”Hur har medier och myndigheter klarat corona?”
Seminariet är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT, Göteborgs Universitet och SOMinstitutet.

Forskarna Ulrika Andersson, Bengt Johansson och Marina Ghersetti presenterar ny forskning från SOM-institutets särskilda
undersökning från coronavåren 2020, ny data kring kriskommunikation utifrån ett medborgarperspektiv och ett
myndighetsperspektiv – t.ex: tror medborgarna att myndigheterna berättar allt? och en innehållsundersökning om vilka frågor som
ställts, vilka som har fått uttala sig m.m. samt en redovisning av förtroendet för olika medier.
Utifrån dessa presentationer och en inledning från professor Sverker Sörlin, ett utländskt perspektiv från journalist Richard Orange
och ett myndighetsperspektiv från Folkhälsomyndighetens kommunikationsdirektör Elisabeth Wall Bennet diskuteras dessa frågor
av representanter från media, både nyhetsredaktioner och opinionsredaktioner i två paneler.

Moderator under dagen: Anders Holmberg, SVT
Program
10.00 Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, hälsar välkommen och presenterar morgonens tema: förtroendet för medierna
Sverker Sörlin, professor Kungliga Tekniska Högskolan, om hur den här krisen skiljer sig från andra kriser.
Ulrika Andersson biträdande föreståndare för SOM Institutet presenterar sin undersökning
11.10 Paneldiskussion om förtroendet för medierna.
Charlotta Friborg, ansvarig utgivare riksnyheterna SVT
Ivar Arpi – ledarskribent Svenska Dagbladet
Viveka Hansson, programdirektör, TV4
Martin Schori, chef för Nyheter & Gräv, stf ansvarig utgivare, Aftonbladet
12.00-12.45 Lunchrast
12.45 Hanna Stjärne vd Sveriges Television, presenterar temat för eftermiddagen: mediernas dubbla roll under pandemin att
informera allmänheten och att granska makten
Bengt Johansson, professor Göteborgs universitet och Marina Ghersetti, lektor vid Göteborgs Universitet presenterar sina
undersökningar
Elisabeth Wall Bennet Kommunikationsdirektör på FHM om deras kommunikationsarbete under pandemin
13.50-14.10 Rast
14.10 Richard Orange, reporter för bl.a. Daily Telegraph, Guardian och The Local
Hur ser en utländsk journalist på den svenska medierapporteringen
Paneldiskussion om medierna, myndigheterna och självständigheten.
Klas Wolf-Watz, chef Ekot, Sveriges Radio
Eva Burman, chefredaktör, Eskilstuna-Kuriren
Emanuel Karlsten, journalist
Elisabeth Wall-Bennet, FHM:s kommunikationsdirektör

15.15

Slut (senast)

Det går att följa seminariet live här
Föranmälan krävs inte av medier men kan göras här
SVT Forum kommer att seminariet med start under eftermiddagen 7 oktober.

Frågor kan ställas till Catarina Wilson SVT (catarina.wilson@svt.se) eller Claes Bertilson Sveriges Radio
(claes.bertilson@sr.se).

