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VAD GÖR VA?
Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening 
som främjar dialog, samverkan och öppenhet mellan 
allmänhet och forskare. Mer dialog mellan forskare 
och andra delar av samhället och ökad delaktighet 
i forskning är en nödvändighet för att hitta lösningar 
på de globala utmaningar som samhället står inför.

Sedan vi bildades 2002 genomför vi studier, 
opinions undersökningar och omvärldsbevakning, 
och provar nya arenor, aktiviteter och teman 
för samverkan och dialog. Vi arbetar även med 
påverkan genom skrivelser, debattinlägg och dialog 
med beslutsfattare på nationell och europeisk nivå.

Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter, 
projektmedel och ett årligt bidrag från 
Utbildningsdepartementet.

DÄRFÖR DIALOG
VA är experter på dialog, samverkan, öppen vetenskap 
och forskningskommunikation. Vi vill bidra till att:

• allmänheten kan vara delaktig, förstå hur forskning  
fungerar och vilken roll den spelar i samhället

• forskare förstår vikten av dialog och samverkan med 
samhället och har effektiva metoder för detta

• beslutsfattare tar del av vetenskap och inser värdet av 
dialog och samverkan mellan forskare och det omgivande 
samhället.

VA vill att hela samhället, på olika sätt, ska kunna vara 
delaktigt i forskning.

”
 Vi arbetar för att förbättra villkor och förutsättningar för naturvetare. 

Många är verksamma inom forskning och utveckling. Att samarbeta med 
Vetenskap & Allmänhet är naturligt, eftersom VA främjar dialogen mellan 
forskningen och övriga samhället.
Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna



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: v-a.se/medlemskap



EXEMPEL PÅ PROJEKT
ForskarFredag
ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och 
en del av European Researchers’ Night. Den sista fredagen i 
september varje år möts forskare och allmänhet i prova-på-
experiment, tävlingar, utställningar, shower och mycket mer. På 
ett 30-tal orter över hela Sverige erbjuds aktiviteter som visar hur 
spännande och vardagsnära forskning kan vara och att forskare 
är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Massexperimentet
Elever från hela Sverige hjälper forskare med riktig forskning. Det 
är vad ForskarFredags årliga massexperiment går ut på. Sedan 
2009 har tusentals barn och unga bidragit till ny kunskap om 
till exempel digital källkritik, analoga anslagstavlor och svenska 
lövträd. År 2018 samarbetar VA med Naturhistoriska riksmuseet 
om ett försök kring nyckelpigor där biologi och artificiell 
intelligens möts.

ORION och SciShops
VA deltar ofta i europeiska projekt. I ORION arbetar vi för 
att hjälpa organisationer som forskar eller finansierar 
forskning inom livsvetenskaper att bli mer öppna mot 
samhället. VA är en av nio partners i projektet, som 
finansieras av forsknings- och innovationsprogrammet 
Horisont 2020. I SciShops ska vi tillsammans med 17 
andra organisationer utveckla förutsättningarna för 
science shops i Europa. En science shop är en fysisk 
plats där medborgare och andra aktörer kan få hjälp av 
forskare att lösa lokala och regionala problem.

VA-dagen
VA-dagen är vår årskonferens. Här bjuder vi på dialog, 
framstående talare och oväntade inslag om spännande 
teman i gränssnittet forskning–samhälle. Konferensen 
2017 handlade om vägen framåt efter March for Science 
– den globala manifestationen för vetenskap, som vi 
samordnade i Sverige. Bland tidigare teman finns öppen 
vetenskap (2016) och medborgarforskning (2015).



VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!
Både organisationer och privatpersoner 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, dialogaktiviteter och studier, och 
kan också vara med och påverka vår verksamhet. Genom vårt breda 
kontaktnät både nationellt och internationellt öppnas möjligheter till 
nya samarbeten.

Läs mer på v-a.se/medlemskap

”
 Teknikföretagen skapar förutsättningarna så att Sverige är ett attraktivt land för 

teknikföretag att verka och framgångsrikt utvecklas i. Stark forskning är en av 
förutsättningarna för framgång. Medlemskapet i Vetenskap & Allmänhet hjälper oss 
att lyfta fram det.
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

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

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

”
 Studieförbunden står för bildning, lärande och kultur. 

Folkbildningen baseras på kunskap, fakta och vetenskap. För 
oss är därför det arbete som Vetenskap & Allmänhet driver 
för att bygga broar mellan forskningen och en bred allmänhet 
mycket värdefullt.
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

”
 Forskningen vid Malmö universitet ska bidra till utvecklingen 

av ett hållbart samhälle. En viktig förutsättning för att lyckas 
är att våra forskningsresultat når ut till det omgivande 
samhället. För oss är det självklart att stödja Vetenskap 
& Allmänhets insatser för att kommunicera forskning.
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet



PÅ GÅNG 2018
4–6 april PCST. VA-presentationer vid Public Communication 

of Science and Technology i Dunedin, Nya Zeeland
18 april Forum för forskningskommunikation i Göteborg
3 juli Dialogseminarium under Almedalsveckan i Visby
9–14 juli ESOF. VA-sessioner vid EuroScience Open Forum 

i Toulouse, Frankrike
28 september Vetenskapsfesten ForskarFredag runt om i Sverige
10 oktober VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
november Final i Forskar Grand Prix 
december Årets VA-barometer presenteras


