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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
Det behövs mer dialog mellan forskare och andra 
i samhället, och ökad delaktighet i forskning, för 
att hitta lösningar på de globala utmaningar som 
samhället står inför.

VA är experter på dialog, samverkan och 
forskningskommunikation. Våra mål är att:

• Allmänheten förstår hur forskning går till,  
ser vilken roll den spelar i samhället och kan  
på olika vis vara delaktig i dess processer.

• 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. 

VAs vision: Vetenskap tillgänglig för alla.
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Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har i dag ett 90-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

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



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
Förutom European Researchers’ Night, är vi med i 
ORION-Open Science som vill hjälpa forskande och 
forskningsfinansierande organisationer inom life science 
och biomedicin att ta in fler samhällsperspektiv i sina 
verksamheter. BLOOM arbetar för att öka allmänhetens 
intresse och kunskap om bioekonomi i Europa. RETHINK 
samlar aktörer inom forskningskommunikation för 
kartläggning och framtida ”best practises” i Europa.

Medborgarforskning
I medborgarforskning (citizen science) hjälps 
forskare och privatpersoner åt att undersöka saker 
vetenskapligt. VA främjar medborgarforskning 
på flera sätt, bland annat genom ForskarFredags 
årliga massexperiment. Mass experimentet 2020 
handlar om hur tillgängliga bostäder är för äldre 
med funktionsnedsättning. VA medverkar i att 
bygga informationsportalen medborgar forskning.
se och i projektet  EU-citizen.science, som ska 
samla kunskap om medborgarforskning på natio-
nell respektive europeisk nivå.

Varför så dålig hum om humaniora?
I detta projekt undersöker VA hur det kommer 
sig att många svenskar saknar upp fattning om 
humaniora som forskningsfält, och hur detta kan 
förändras. Undersökningarna är en del av projek-
tet Veten skapen i Samhället, där vi tillsammans 
med SOM- institutet vid Göteborgs universitet följer 
allmänhetens attityder till forskning sedan 2002.



VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!
Vill du också att forskning och vetenskap ska vara tillgänglig för alla? 
Välkommen till oss! Både organisationer och privatpersoner kan bli 
medlemmar i VA. Som medlem ger du ett viktigt stöd till VAs arbete 
med att främja tillgång och tilltro till kunskap, kompetens, bildning 
och forskning i samhället. 

Dessutom får du:

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

• Tillgång till ett brett nätverk av medlemmar, liksom möjligheter  
att samarbeta med VA och andra medlemsorganisationer.

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

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

”
 Som forskande expertmyndighet vill vi att vår kunskap kommer ut  

och görs förståelig för omvärlden. Som beredskapsmyndighet vet  
vi att öppenhet och dialog i ”fredstid” är en nödvändighet för att  
bygga förtroende för de åtgärder som kan behöva vidtas i en kris.  
Vi är medlemmar i VA eftersom våra syften stämmer väl överens,  
och eftersom man blir starkare tillsammans.
Ann Lindberg, tf generaldirektör SVA



PÅ GÅNG 2020
23 april Forum för forskningskommunikation i Göteborg
30 juni VA på Almedalsveckan i Visby
25–26 sept Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 
14 oktober VA-dagen och föreningens årsmöte i Stockholm
november Final i Forskar Grand Prix 
december Årets VA-barometer presenteras

”
 I ett allt mer komplext samhälle behöver vi öka tillgängligheten  

till kunskap. VA är ett viktigt nätverk för det. Tekniska är en plats 
för vetenskaps kommunikation och för att öka barns och ungas 
intresse teknik, naturvetenskap och matematik. Därför är det 
självklart för oss att vara med.
Peter Skogh, direktör Tekniska museet

”
 För ABF handlar folkbildning om att människor kan skaffa sig verktyg 

för att påverka och förändra. En förutsättning för en nyanserad 
samhällsdebatt är att använda tillgänglig forskning. Vi stödjer 
forskning som bidrar till att beskriva effekterna av vår verksamhet 
och med vår verksamhet bidrar vi också till att tillgängliggöra 
forskning inom andra områden. Därför är vi också med i VA.
Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF


