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DÄRFÖR DIALOG
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.
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Vetenskap & Allmänhets  
organisations medlemmar 
2014. Mer om medlemskap i VA 
och aktuell medlemsförteckning:  
www.v-a.se/medlemskap



EXEMPEL PÅ  
AKTUELLA PROJEKT
Plattform för påverkan
Med delprogrammet Science with and for Society (SwafS) 
vill EU:s forskningsprogram Horisont 2020 föra forskning 
och samhälle närmare varandra. VA koordinerar en 
påverkansplattform som samlar ett trettiotal svenska 
organisationer, myndigheter, forskningscentrum och 
forskare i syfte att öka det svenska deltagandet och 
inflytandet.
 
RRI Tools
Responsible research and innovation, RRI, handlar om att 
forskning och innovation ska bedrivas på ett ansvarsfullt 
sätt, i dialog med samtliga intressenter. VA ansvarar 
för den svenska delen av EU-projektet RRI Tools, som 
omfattar 30 länder och syftar till att ta fram verktyg som 
kan användas för att utveckla och arbeta med RRI.

Vetenskapen i samhället
VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet samarbetar alltsedan 
2002 i projektet Vetenskapen i samhället. Syftet är att följa allmänhetens 
attityder till forskning och forskare över tid och undersöka vad som 
påverkar förtroendet och intresset för vetenskap. I en ny delstudie 
undersöks forskares roller i media och hur allmänheten, forskare och 
journalister ser på medias roll i förmedlingen av forskningsrön.

ForskarFredag och Forskar Grand Prix
Den sista fredagen i september varje år bjuds allmänheten in till experiment, 
shower, forskarsamtal, prova på-aktiviteter m.m. som visar hur kul forskning 
är och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. 
ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night. VA samordnar de 
svenska evenemangen som inkluderar deltävlingar i Forskar Grand Prix. 
På fyra minuter presenteras forskning så fängslande och begripligt som 
möjligt. Publiken och en jury korar gemensamt vinnaren. Finalen anordnas 
av VA och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

”
 Innan hade jag ingen aning om hur det var att gå på universitet.  

Nu skulle jag absolut kunna tänka mig det.
Emilia, 15 år, efter att ha deltagit i ForskarFredag 2014 i Sundsvall



PÅ GÅNG 2015
4 februari Seminarium: Skola möter vetenskap i Malmö
15 april Forum för forskningskommunikation i Göteborg
april Science cafés på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 
28–29 maj HSS, Högskola och Samhälle i Samverkan, i Kalmar
3–6 juni Presentationer vid Science & You i Nancy, Frankrike
juni Vetenskapen i samhället – resultat från  

SOM-undersökningen 2014 presenteras
30 juni Dialogseminarium under Almedalsveckan i Visby
25 september ForskarFredag och Forskar Grand Prix
12 oktober VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
november– 
december

Nationell final i Forskar Grand Prix  
Årets VA-barometer presenteras

”
 De andra var otroligt duktiga så det känns väldigt hedrande att jag vann.  

Men alla är vinnare i den här tävlingen – eftersom vi alla får möjlighet 
att berätta om vår forskning för allmänheten.
Michael Braian, forskare vid Malmö högskola  
och vinnare av Forskar Grand Prix 2014



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 sprider kunskap om forskningens förutsättningar, metoder 

och resultat. För våra medlemsföretag är det viktigt att beslut tas på vetenskaplig 
grund. Därför är vi medlemmar i VA.
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

”
 Vi ser VA som en vital arena där former för en bred kommunikation med 

allmänheten om forskningens villkor och resultat utvecklas. Det handlar om 
medborgarens rätt till demokratisk insyn i ett för samhällsutvecklingen så 
betydelsefullt område.
Michel Wlodarczyk, generalsekreterare Folkuniversitetet

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

Prenumerera: www.v-a.se/prenumerera

Facebook, Instagram & Twitter: vetenskapoallm

”
 Som journalister värnar vi om allmänhetens rätt till 

begriplig kunskap – även om svåra och komplexa 
ämnen. VA är en utmärkt mötesplats för sådana frågor.
Birgita Klepke och Susanne Rydell, individuella medlem-
mar och författare till Skriv populärvetenskapligt (2014)

”
 VA arbetar på ett roligt och konstruktivt sätt för 

interaktion mellan forskning och samhälle. Det är en 
mycket angelägen fråga för Sveriges unga akademi. 
För oss är det självklart att vara medlemmar så vi kan 
medverka i det viktiga arbetet.
Anna Sjöström Douagi, VD Sveriges unga akademi


