
 
 
Vetenskap & Allmänhets strategi mot 2022 
 
Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening och expertorganisation för dialog, kommunikation och 
samverkan kring forskning. 
 
VAs ändamål 
VAs ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. 
 
VAs vision 
Vetenskap tillgänglig för alla. 
 
VAs mål är att 
1. allmänheten ska ha kunskap om vad vetenskap är, förstå hur forskning fungerar och vilken roll den 
spelar i samhället. 
2. verksamma i utbildnings- och forskningssystemet har kunskap om 
- allmänhetens attityder till forskning 
- vikten av dialog och samverkan med samhället 
- metoder för kommunikation om forskning 
3. beslutsfattare tar del av vetenskap, ser värdet av dialog mellan forskning och samhälle, och agerar 
därefter 
4. VAs roll som expertorganisation fortsätter att stärkas nationellt och internationellt 
5. VAs medlemmar ska vara en mångfald av samhällsaktörer. VA ska erbjuda något av värde för samtliga 
medlemmar. 
 
VAs ledord 
Nytänkande 
VA provar nya sätt att arbeta, både internt och i externa aktiviteter. VA har en aktiv omvärldsbevakning 
och kunskapsförmedling kring nationella och internationella trender inom samverkan och 
forskningskommunikation. 
 
Trovärdig 
VA strävar efter högsta kvalitet i verksamheten och det som utvecklas och förmedlas. Det skapar 
förtroende hos våra medlemmar, samarbetspartners, andra samhällsaktörer, beslutsfattare och hos 
allmänheten. I att vara trovärdig ingår att vara kunnig, öppen och transparent i processer och arbetssätt 
och att fritt tillgängliggöra resultaten av vårt arbete. 
 
Oberoende 
VA är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med en kunskapsbaserad och demokratisk 
värdegrund. VA företräder inte särskilda intressen utan är en öppen arena där olika parter får komma till 
tals och mötas i dialog. 
 
VAs strategier för att uppnå målen och att leva upp till ledorden är: 
- Kunskapsutveckling genom studier, opinionsundersökningar och omvärldsbevakning 
- Aktiviteter i nya former med utgångspunkt i vad som berör och engagerar 
- Kommunikation av egna och andras kunskaper och erfarenheter 
- Påverkansarbete genom skrivelser, debattinlägg och dialog med beslutsfattare 


