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

Vi är experter på dialog, samverkan och forsknings
kommunikation. Sedan vi bildades 2002 genomför vi:

• Studier och opinionsundersökningar

• Aktiviteter i nya former med utgångspunkt  
i dialog och engagemang

• Kommunikation av egna och  
andras kunskaper och erfarenheter

• Påverkansarbete på nationell och europeisk nivå

DÄRFÖR DIALOG
För att hitta hållbara lösningar på lokala och 
globala utmaningar behövs mer dialog mellan 
forskare och andra i samhället, och ökad 
delaktighet i forskning.

VAs mål är att:

• allmänheten förstår hur forskning går till, vet 
vilken roll den spelar i samhället och kan vara 
delaktig i den vetenskapliga processen

• forskare ser vikten av att samverka och föra 
dialog med samhället, och har kunskaper, 
metoder och förutsättningar för att göra detta 

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

Vår vision: Vetenskap tillgänglig för alla!
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Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har i dag närmare 100 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 provapå
experiment, tävlingar, utställningar, shower och mycket mer. På 
ett 30tal orter över hela Sverige anordnas aktiviteter som visar 
hur fascinerande och vardagsnära forskning kan vara och att 
forskare är vanliga människor med ett ovanligt spännande jobb.

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. Här har tiotusentals 
barn och unga bidragit till ny kunskap om till exempel digital 
källkritik, ljusföroreningar och matsvinn. Massexperimentet 
2021 heter Bostadsförsöket och handlar om att undersöka hur 
tillgängliga bostäder är för äldre.

EU-projekt
VA är involverat i flera EUfinansierade projekt. Utöver 
European Researchers’ Night, är vi bland annat med i 
EU-Citizen.Science, som utvecklar en portal för med
borgarforskning i Europa. I projektet YOUCOUNT sam
arbetar vi med ungdomar för att undersöka hur deras del
aktighet i samhälle kan öka. Och i ORION Open Science 
hjälper vi organisationer som forskar, eller finansierar 
forskning, inom life science och biomedicin att samverka 
med olika delar av samhället.

Kommunikation och förtroende under covid-19-pandemin
Under 2020–2021 genomför vi en studie i samarbete med 
forskare vid KI och Södertörns högskola, för att förstå 
hur människor nås av, och uppfattar information om 
den pågående pandemin. Vi gör upprepade mätningar 
som bland annat undersöker vilka kanaler den svenska 
allmänheten använder för att få information om corona
viruset, hur informationen uppfattas, och förtroendet för 
olika aktörer som uttalar sig. Vi studerar även innehållet i 
den faktiska medierapporteringen under pandemin.



VÄLKOMMEN TILL VÅRT NÄTVERK!
Vill du också att forskning och vetenskap ska vara tillgänglig för 
alla? Välkommen till oss! Både organisationer och personer 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 
Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
info@va.se ∙ va.se

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

”
 Naturhistoriska riksmuseet är en plats där ung som gammal kan 

uppleva och förstå hur vår värld vuxit fram och vilka utmaningar 
vi står inför nu. Det vetenskapliga förhållningssättet är centralt 
i allt vi gör. Vi vill bedriva forskning i toppklass och nå ut med 
ny kunskap brett i samhället. I detta är den dialog mellan 
forskarsamhället och allmänheten som VA står för ett viktigt 
verktyg, därför är vi medlemmar!
Joakim Malmström, överintendent Naturhistoriska riksmuseet



PÅ GÅNG 2021
15 april Forum för forskningskommunikation
24–27 maj Medverkan i konferensen PCST2020+1  

(Public Communication of Science and Technology)
24–25 sept Vetenskapsfestivalen ForskarFredag
13 oktober VA-dagen och föreningens årsmöte
december Årets VA-barometer presenteras

I och med covid19pandemin är det osäkert vilka evenemang som kan 
genomföras. För aktuell information, se v-a.se/arrangemang

”
 Högskolan Väst är en samhällsaktör med ambitionen att alltid sprida forsknings

baserad kunskap till fler, i en ständig samverkan med omgivande samhälle.  
På så sätt är vi med och bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Vårt 
medlemskap i VA är en väldigt viktig och självklar del i det arbetet.
Martin Hellström, rektor Högskolan Väst


