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VAD GÖR VA?
Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars 
ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan 
forskare och det omgivande samhället. Vi – och många 
med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult 
i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att 
forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som 
samhället står inför.

Vi genomför studier och undersökningar, anordnar möten
och aktiviteter, och utvecklar och testar nya format 
för dialog. Därtill samlar och sprider vi egna och 
andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och 
kommunikation mellan allmänhet och forskare.

Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, 
projektmedel från olika finansiärer och bidrag från 
Utbildningsdepartementet.

VAs LÅNGSIKTIGA MÅL
1. Öka samverkan mellan forskare och det omgivande samhället.

2. Utveckla kunskap och dialog om:

a. allmänhetens syn på forskning och forskningsbehov.
b. forskningens förutsättningar, metoder och resultat.
c. metoder för kommunikation om forskning.

3. Utgöra en ledande kunskapsnod för samverkans uppgiften 
och forskningskommunikation.

4. Förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl 
demokratiska och kulturella som avseende samhällsnytta 
och bildning.

”
 Det finns ett starkt engagemang hos allmänheten, och det engagemanget kan 

stärka forskningen. Vi ska ta alla möjligheter att involvera allmänheten  
i forskning.
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning,  
på VA-dagen 2015.



Folkuniversitetet

KONJUNKTURBREVET
Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförutsättningarna för den 
svenska livsmedelsproduktionen samt redovisar utfallet i vår återkommande 

konjunkturenkät, vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunkturbrevet 
publiceras minst två gånger per år och är kostnadsfritt för alla Livsmedelsföretagens 
medlemsföretag. Du som är intresserad meddelar det enklast genom ett mail till 

medlem@li.se med angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.

ARBETSGIVARNYTT
I ArbetsgivarNytt informerar Livsmedelsföretagen fortlöpande om nyheter inom 

arbetsrätt och Arbetsdomstolens domar sammanfattas och kommenteras.  
ArbetsgivarNytt kommer ut med ca 7 nummer per år. 

Redaktör för ArbetsgivarNytt: Linnéa Eriksson, Livsmedelsföretagen

Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

  08-762 65 00     info@livsmedelsforetagen.se

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
På Facebook: www.facebook.com/livsmedelsforetagen och på Twitter: @livsmedel

Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har i dag ett 80-tal organi sations-
medlemmar som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildnings organisationer och 

forskningsfinansiärer. Föreningen har även individuella medlemmar. Mer om  
medlemskap i VA och aktuell medlemsförteckning: www.v-a.se/medlemskap



EXEMPEL PÅ PROJEKT
Möt media – seminarier för forskare
Tillsammans med de fyra forskningsråden och olika 
lärosäten anordnar VA medieseminarier för att inspirera 
forskare att delta i det offentliga samtalet. Seminarierna 
ger en introduktion till nyhetsmedia och till hur 
journalister arbetar. Målet är att ge forskare ökad insikt 
i mediebranschens förutsättningar och att underlätta 
både deras möten med journalister och samarbete med 
kommunikationsavdelningar.
 
RRI Tools
Forskning och innovation ska bedrivas på ett ansvarsfullt 
sätt, i dialog med samtliga intressenter – detta är 
grunden i begreppet Responsible research and innovation, 
RRI. VA ansvarar för den svenska delen av EU-projektet 
RRI Tools, som omfattar 30 länder. Syftet är att ta fram 
och sprida verktyg för att utveckla och arbeta med RRI.

Vetenskapen i samhället
I samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet driver 
VA sedan 2002 projektet Vetenskapen i samhället. Projektet följer 
allmänhetens attityder till forskning och forskare över tid och 
undersöker vad som påverkar förtroendet och intresset för vetenskap. I 
den senaste delstudien går VA på djupet med vad begreppet förtroende 
egentligen innebär för allmänheten, forskare och journalister.

ForskarFredag och Forskar Grand Prix
Den sista fredagen i september varje år bjuds hela Sverige in att möta 
forskare i experiment, workshops, vetenskapsshower, science cafés och 
mycket annat. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night 
och har till syfte att visa hur kul forskning är och att forskare är vanliga 
människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar ForskarFredag, 
som inkluderar deltävlingar i Forskar Grand Prix, där forskare har 
fyra minuter på sig att presentera sin forskning så fängslande och 
begripligt som möjligt.

”
 Om inte vi tar plats i media och förmedlar kunskap om vetenskap så  

kommer någon annan att göra det.
Forskaren Ulf Ellervik vid ett medieseminarium på Högskolan i Halmstad 2015.



VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!
Både organisationer och enskilda personer kan bli medlemmar 
i VA. Som medlem får du löpande information och inbjudningar till 
seminarier och andra aktiviteter. Du har tillgång till rådgivning inom 
forskningskommunikation och studier, och kan också själv påverka 
och vara med i vår verksamhet. Genom vårt breda nätverk öppnas 
möjligheter till nya samarbeten. 

Läs mer på www.v-a.se/medlemskap

”
 Vetenskap & Allmänhet gör en väldigt viktig insats, och kompletterar på ett 

fantastiskt fint sätt Vetenskapsakademiens ansträngningar att stärka intresset  
för vetenskap och betydelsen av vetenskaperna i samhället.
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien.

”
 Vi är medlemmar i VA för att unga i Sverige på ett lätt och tillgängligt sätt både ska 

kunna ta del av forskning och möta forskare. Vi ser att mötet mellan akademi och 
det unga civilsamhället stärker ungdomsorganisationernas arbete och kan bidra till 
nya idéer till forskningen.
Rebecka Prentell, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

KONTAKTA OSS
Vetenskap & Allmänhet, VA 
Box 5073, 102 42 Stockholm
Tel 08-791 30 54
info@v-a.se ∙ www.v-a.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.v-a.se/prenumerera

Facebook, Instagram & Twitter: vetenskapoallm

”
 KK-stiftelsen stödjer forskning och kompetensutveckling som 

görs i samverkan mellan akademi och företag. Det är angeläget 
att forskningen bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft, 
och VA:s mål att öka samverkan mellan forskare  
och det omgivande samhället är därför mitt i prick. 
Ulf Hall, chef Externa relationer och Kommunikation KK-stiftelsen.



PÅ GÅNG 2016
13 april Forum för forskningskommunikation i Göteborg
26–28 april VA-presentationer vid PCST, Public Communication  

of Science and Technology Conference, i Istanbul 
juli Dialogseminarium under Almedalsveckan i Visby
25–27 juli VA-sessioner vid ESOF, EuroScience Open Forum,  

i Manchester
30 september ForskarFredag och delfinaler Forskar Grand Prix
12 oktober VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
november Nationell final i Forskar Grand Prix 
december Årets VA-barometer presenteras

”
 Det var spännande att jobba med ett så stort och engagerat team.  

Tack vare elevernas insats fick vi stora mängder data som vi annars  
inte hade kunnat få tag på. 
Forskaren Judith Sarneel fick hjälp av tusentals svenska skolelever  
i ForskarFredags massexperiment 2015, Tepåseförsöket.


