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VETENSKAP FÖR ALLA
Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening och expert
organisation som främjar dialog och öppenhet mellan 
allmänhet och forskare. Vi menar att kommunikation och sam
verkan kring forskning och vetenskap är en viktig förutsättning 
för att hitta hållbara lösningar på samhällets utmaningar.

VÅR VISION

Vetenskap tillgänglig för alla!

VÅRA MÅL ÄR ATT

• Allmänheten har kunskap om vad vetenskap är  
och ges möjlighet att engagera sig i forskning

• Forskare har kunskap om attityder till vetenskap och 
incitament för att kommunicera, föra dialog och samverka

• Beslutsfattare tar del av vetenskap och ser värdet av 
dialog mellan forskning och andra delar av samhället

VÅRA VÄGAR ATT NÅ MÅLEN

• Studier, opinionsundersökningar  
och utvärderingar

• Aktiviteter i nya format med 
utgångspunkt i dialog, engagemang  
och samskapande

• Kommunikation av egna och andras 
kunskaper och erfarenheter

• Påverkansarbete på nationell  
och europeisk nivå

1.  Projektmedel
2.  Medlemsavgifter
3.  Bidrag från utbildnings- 

departementet
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2.
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Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 och har över 100 organisations 
medlemmar som myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer, museer 

och forskningsfinansiärer. Föreningen har även individuella medlemmar. Läs mer  
om medlemskap och se aktuell medlemsförteckning på v-a.se/medlemskap

Folkuniversitetet

SFS



NÅGRA AV VAs PROJEKT
ForskarFredag – Sveriges mest spridda vetenskapsfestival
VA projektleder ForskarFredag som äger rum på ett 30tal 
orter runt om i landet och digitalt. Under den veckolånga 
festivalen får elever och andra nyfikna träffa forskare och 
delta i provapåaktiviteter, shower, tävlingar, utställningar, 
samtal och experiment – allt för att visa att forskare 
är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. 
ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.

Medborgarforskning – forskning för alla
I medborgarforskning hjälps forskare och allmänhet åt att 
ta fram ny kunskap med hjälp av vetenskapliga metoder. 
Ett exempel är Plastexperimentet där barn, unga och vuxna 
hjälper forskare att undersöka mängden plastskräp i naturen. 
I EUprojektet YouCount samarbetar VA med forskare och 
ungdomar i Botkyrka för att undersöka och öka ungas 
delaktighet i samhället. Vi har också varit med och utvecklat 
portalerna medborgarforskning.se och eu-citizen.science.

Forskningskommunikation och samskapande
VA arbetar på flera sätt för att stärka 
forskningskommunikation. Vi projektleder den 
årliga konferensen Forum för forsknings-
kommunikation, en nationell mötesplats 
för inspiration, kompetensutveckling 
och nätverkande. Vi genomför kurser i 
kommunikation för forskare vid svenska 
lärosäten och är nordiskbaltisk nod för 
Falling Walls Engage, ett nätverk som 
främjar forskningskommunikation och 
samskapande över hela världen.

I GENDERACTIONplus samverkar vi 
för att stödja och stärka jämställdhet 
inom europeisk forskning. I TechEthos 
hjälper vi till att ta fram etiska riktlinjer 
för framväxande tekniker. I CitizAir 
samarbetar vi med forskare och allmänhet 
för att utveckla ett visualiseringsverktyg för 
luftkvalitet.



VÄLKOMMEN MED I VÅRT NÄTVERK!
VA är en allmännyttig ideell förening och en öppen arena för 
dialog, samverkan och kompetensutveckling. Vi testar nya format 
och arbetssätt, utvecklar och sprider kunskap, och arbetar 
forskningsförankrat utifrån medlemmarnas behov.

Både organisationer och personer kan bli medlemmar i VA. 
Ett medlemskap bidrar till arbetet med att främja tillgång  
och tilltro till kunskap, bildning och forskning i samhället.

Våra medlemmar får:

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

• Ett brett nätverk och möjligheter till samarbete  
med VA och andra medlemsorganisationer.

• Inflytande över vad VA fokuserar på,  
liksom synlighet och goodwill.

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

”
 Det är en självklarhet att vara medlem i en 

organisation som inte bara främjar forskning 
och utbildning utan även samverkan 
och bildning. För det är i mötet mellan 
forskningen och samhället som forskningen 
får mening och inflytande. Dessutom är det 
alltid lika roligt när våra forskare deltar i 
ForskarFredag och inspirerar framtidens 
akademiker och kritiska tänkare.

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås



PÅ GÅNG 2023
17–21 april Låna en forskare (även under ForskarFredag)

17 april–31 maj Plastexperimentet (även under ForskarFredag)

27 juni–1 juli VA i Almedalen 

25–30 september Vetenskapsfestivalen ForskarFredag

11 oktober VA-dagen 2023

November Final i Forskar Grand Prix

December Årets VA-barometer presenteras

Läs mer och ta del av aktuell information  
på v-a.se/arrangemang

”
 Om ett demokratiskt samhälle ska fungera måste alla ha 

tillgång till kunskap och bildning. Våra organisationer 
är både var och en för sig och tillsammans viktiga 
kuggar i ett fungerande samhällsmaskineri, i dag 
kanske viktigare än någonsin.

Annica Dahl, förbundssekreterare ABF


