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Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars
ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare
och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet
är grundbultar i vårt demokratiska samhälle, och en
nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de
utmaningar som samhället står inför.

1. Öka samverkan mellan forskare och det omgivande samhället.

Vi är en praktiskt inriktad kunskapsorganisation
som 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.
Föreningen deltar också i det offentliga samtalet, såväl
via massmedia som sociala medier.
Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, projekt
medel och ett bidrag från Utbildningsdepartementet.

2. Utveckla kunskap och dialog om:
– allmänhetens syn på forskning och forskningsbehov.
– forskningens förutsättningar, metoder och resultat.
– metoder för kommunikation om forskning.
3. Utgöra en ledande kunskapsnod för samverkansuppgiften
och forskningskommunikation.
4. Förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl
demokratiska och kulturella som avseende samhällsnytta
och bildning.

”

VA bygger broar mellan forskning och allmänhet, vilket ligger i linje med Unga
Forskares arbete att skapa verktyg och plattformar för unga att genomföra
egen forskning. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för unga att utveckla
sitt vetenskapliga intresse och att få en röst i forskningen.
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Folkuniversitetet

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

Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har i dag ett 80-tal organisations
medlemmar som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer och
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.

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

Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
08-762 65 00

info@livsmedelsforetagen.se

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

EXEMPEL PÅ PROJEKT
ForskarFredag
Den sista fredagen i september varje år möts forskare och
allmänhet i prova-på-aktiviteter, tävlingar, utställningar,
forskarsamtal och mycket mer. På ett 30-tal orter över hela landet
visar ForskarFredag hur spännande och vardagsnära forskning
kan vara. Projektet samordnas nationellt av VA och är en del av
European Researchers’ Night.
Forskar Grand Prix
Tävlingen där forskare utmanas i att presentera sin forskning
så spännande, inspirerande och begripligt som möjligt – på fyra
minuter! En expertjury utser vinnaren tillsammans med publiken.
Tävlingen arrangeras på flera orter i Sverige i samband med
ForskarFredag. Vinnarna möts i en nationell final i Stockholm.

”

Jag tycker att det är kul att vi barn får vara med och forska!
Matilda 10, som deltog i ForskarFredags massexperiment.

Vetenskapen i samhället
Sedan 2002 följer VA allmänhetens attityder till bland annat
forskning och forskare. Projektet är ett samarbete med
SOM-institutet vid Göteborgs universitet. För närvarande
undersöks vilka faktorer som påverkar allmänhetens
förtroende för forskare och vetenskap. Här ingår även att
kartlägga massmedias rapportering om forskning.
VA-dagen
VAs årskonferens tar upp aktuella teman i gränssnittet
forskning–samhälle, till exempel öppen vetenskap (2016),
medborgarforskning (2015) och ansvarsfull forskning
och innovation, RRI (2014). Konferensen är öppen för alla
och bjuder på dialogaktiviteter, framstående talare och
oväntade inslag.

”

Det är första gången svenska anslagstavlor dokumenteras på det
här viset. För oss forskare vore projektet omöjligt att genomföra
utan elevernas hjälp.
Christopher Kullenberg, forskare Göteborgs universitet, om Anslags
tavlan, ForskarFredags massexperiment 2016, där tusentals elever
deltog. Experimentet har fått priset Best Open Science Initiative.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!

KONTAKTA OSS

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.

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

Läs mer på www.v-a.se/medlemskap

”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar forskning
för ett säkrare samhälle. Vi arbetar efter övertygelsen att vetenskap är en
naturlig del av samhället och att kontakterna mellan forskare och övriga
samhället måste stärkas och utvecklas. Det ligger helt i linje med det arbete
som Vetenskap & Allmänhet bedriver. Därför är vi medlemmar i VA.
Per Sundström, forskningschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.v-a.se/prenumerera
Facebook, Instagram & Twitter: vetenskapoallm
Följ oss i vår YouTube-kanal: vetenskapoallmanhet

”
”

Riksbankens Jubileumsfond främjar forskning om humaniora
och samhällsvetenskap, bland annat genom att stärka
förtroendet för forskningen. Därför stödjer vi Vetenskap &
Allmänhet och deras arbete med att undersöka tilliten till
forskare och utveckla nya sätt att kommunicera om forskning.
Göran Blomqvist, VD Riksbankens Jubileumsfond.
Forskningsinstituten i RISE skapar nytta och hållbar tillväxt
genom att i samverkan med andra bidra till problemlösningar
i näringsliv och samhälle. Vi vill berätta om våra innovationer
så att de tillför värde både för oss och för våra kunder och
intressenter. Medlemskapet i Vetenskap & Allmänhet stärker
vårt arbete med effektiv forskningskommunikation.
Mai Terras, kommunikationsansvarig RISE AB.

PÅ GÅNG 2017
10 maj
18–19 maj
18–20 juni
4 juli
29 september
18 oktober
november
december

”

Forum för forskningskommunikation i Göteborg
Högskola och samhälle i samverkan, konferens
i Helsingborg
VA-session vid NUAS (det Nordiska universitetsadmini
stratörssamarbetet) kommunikationskonferens i Bergen
Dialogseminarium under Almedalsveckan i Visby
ForskarFredag och deltävlingar i Forskar Grand Prix
VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
Nationell final i Forskar Grand Prix
Årets VA-barometer presenteras

För Örebro universitet är det centralt att nå ut med våra forsknings
resultat och vara en del av samhället. Vi vill bidra med utbildning och
forskning men också ta in den kunskap och utmaningar som finns i
vår omgivning. Därför är det naturligt att vi är medlemmar i VA som är
med och ser till att detta blir verklighet.
Johan Schnürer, rektor Örebro universitet.

