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VAD GÖR VA?
Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som 
främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Sedan vi bildades 2002 genomför vi:

• Studier och opinionsundersökningar 

• Aktiviteter i nya former med utgångspunkt  
i vad som berör och engagerar

• Kommunikation av egna och  
andras kunskaper och erfarenheter

• Påverkansarbete på nationell och europeisk nivå.

DÄRFÖR DIALOG
Mer dialog mellan forskare och andra i samhället och  
ökad delaktighet i forskning är nödvändigt för att finna
lösningar på de globala utmaningarna.

VAs mål är att:

• Allmänheten har kunskap om vad vetenskap är, förstår 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 
samverkan mellan forskare och det omgivande  samhället.

VAs vision: Vetenskap tillgänglig för alla.

”
 Vi vill tillsammans med andra bidra till forskning, faktabaserad  

debatt och en demokratisk samhällsutveckling. Då ställs ökade  
krav på öppenhet och källkritik. Därför är vi också med i VA.
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie Kungliga biblioteket
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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



NÅGRA AV VAs PROJEKT
ForskarFredag
ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och en 
del av European Researchers’ Night. Den sista helgen 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 ett 
ovanligt spännande jobb.

EU-projekt
VA är involverat i flera EU-projekt, som finansieras av forsknings- 
och innovationsprogrammet Horisont 2020. Förutom European 
Researchers’ Night, är vi med i ORION Open Science som 
vill få forskande och forskningsfinansierande organisationer 
inom life science och biomedicin att öppna upp och ta in fler 
samhällsperspektiv i forskningsprocesser och utlysningar. BLOOM 
arbetar för att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi 
och i SciShops utvecklas förutsättningarna för science shops i Europa.

Medborgarforskning
I medborgarforskning (citizen science) 
hjälps forskare och privatpersoner åt att 
undersöka saker vetenskapligt. Ett exempel är 
ForskarFredags årliga massexperiment. Här har 
tusentals barn och unga bidragit till ny kunskap 
om t.ex. digital källkritik, analoga anslagstavlor 
och svenska lövträd. Massexperimentet 2019, 
Stjärnförsöket, handlar om ljusföroreningar. 
VA deltar även i ett projekt för att bygga en 
svensk nationell portal för medborgarforskning 
– medborgarforskning.se.

Forskarstudie
I samverkan med Vetenskapsrådet, Vinnova, 
Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond 
gör VA en stor kartläggning av svenska 
forskares syn på kommunikation och öppen 
vetenskap. I studien undersöker vi både 
forskares attityder och vad de gör, liksom 
eventuella hinder de  upplever.



VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!
Både organisationer och privatpersoner kan bli medlemmar i VA. 

Som medlem får du.

• Kunskaper och förhandsinformation om VAs studier, liksom 
rådgivning om hur aktiviteter och studier kan utformas.

• Tillgång till ett brett nätverk av medlemmar, liksom möjlighet  
till samarbeten med VA och andra medlemsorganisationer.

• Inflytande över vilka aktiviteter och studier som föreningen 
genomför, vilka frågor VA fokuserar på och hur verksamheten 
utvecklas.

• Goodwill genom ett tydligt samhällsengagemang. Medlemskapet 
i VA signalerar att du/ni betraktar tillgång och tilltro till kunskap, 
kompetens, bildning och forskning som strategiska frågor.

Läs mer på v-a.se/medlemskap

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
LinkedIn: linkedin.com/company/vetenskapoallm
Följ vår YouTube-kanal: vetenskapoallmanhet

”
 På Universeum upptäcker och förstår barn och vuxna världen genom 

naturvetenskap, teknik och matematik. För att bilda och utbilda är 
det avgörande att vi är en kommunicerande länk mellan forskning, 
allmänhet och skola. VA gör viktiga insatser för att stärka och 
möjliggöra vårt uppdrag och vi ser det som självklart att vara medlem.
Carina Halvord, vd Universeum

”
 Det är viktigt att sprida kunskap och visa på nyttan av vår forskning, 

för det omgivande samhället. Genom öppenhet och tillgänglighet 
stödjer vi också de globala hållbarhetsmålen. Vetenskap & Allmänhet 
är därför ett naturligt forum att delta i.
Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde



PÅ GÅNG 2019
april Forum för forskningskommunikation i Göteborg
maj Mötesplatsen Högskola och samhälle  

i samverkan (HSS) i Örebro
juli Dialogseminarium under Almedalsveckan i Visby
september Vetenskapsfestivalen ForskarFredag  

runt om i Sverige
oktober VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
november Final i Forskar Grand Prix 
december Årets VA-barometer presenteras

”
 Vi deltar aktivt i debatten om matens koppling till hållbarhet och hälsa, där 

forskning och evidensbaserade fakta har en central plats. Vårt medlemskap 
i VA är en del av detta arbete. Bara genom kommunikation och samverkan 
mellan forskare och övriga samhället kan vi hitta lösningar på de globala 
utmaningar som samhället står inför – inte genom ofakta.
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen


