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I år har Vetenskapsfestivalen funnits i ett kvarts 
sekel. Varje år sedan starten 1997 har vi arbetat 
för att göra vetenskap och forskning tillgänglig 
för fler på roliga och inspirerande sätt. Det se
naste året har vi fått tänka om vad gäller format 
men kärnan finns kvar, mötesplatsen. 
 Jubileumsfestivalen invigdes av en  riktig 
 science star, professor Jennifer Doudna som 
 till sammans med Emmanuelle  Charpentier 
 tilldelades  nobelpriset i kemi 2020. Hon 
 samtalade med Miriam Frankel från brittiska 
The  Conversation.  Besökarna hade chans att 
ställa sina frågor till Jennifer Doudna, något 
som många gjorde. Det blev ett samtal om livet, 
forskning och framtiden som passade bra ihop 
med året tema Level up. Invigningen  kunde 
 genomföras tack vare ett generöst bidrag från 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och 
 Kultur.

Level up
Att ta sig vidare och till nästa nivå är något som 
genomsyrat Vetenskapsfestivalen under det 
senaste året. Genom att snabbt ställa om och 
prova på digital festival hösten 2020 hade vi 
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med oss många nya erfarenheter när vi gick in i 
 planeringsarbetet för i år. Under året har vi jobbat 
hårt för att ta med oss lärdomarna och skapa en 
så bra festival som möjligt. 
 Vi kan konstatera att vi lyckades nå en 
större publik i år och att en större andel än 
 tidigare är personer utanför Göteborg och 
 Västra Götalands regionen. Framför allt  lyckades 
vi nå ut brett i landet med skol programmet. 
 Deltagare från nästan 300 orter runt om i 
 Sverige var med i Skolprogrammet som totalt 
hade ett  deltagarantal på över 37 000. Många 
av de  deltagande  lärarna och eleverna  besökte 
 festivalen för första  gången. Även i Publika 
 programmet deltog en större andel besökare 
från utanför  Västra  Götalandsregionen än ett 
 genomsnittligt  festivalår.

Framtidens festival
Mycket har hänt sedan Vetenskapsfestivalen 
 startades för 25 år sedan. För att kunna fira 
jubileum igen gäller det att vara relevanta för 
den tiden vi lever i. Det senaste året har snabbat 
på utvecklingsprocessen mot vad som ska bli 
 framtidens Vetenskapsfestival. Vi har fått tänka 

om runt  festivalens format och har även gjort 
en stor teknisk utveckling för att kunna erbjuda 
festivalen digitalt. 
 Troligen ser nästa år annorlunda 
ut, förhoppningsvis går det åter att samla 
 vetenskapsintresserade på plats i  Göteborg. 
Vi längtar efter att kunna skapa fysiska 
 festival platser och möta besökare. Samtidigt 
kommer den  digitala delen av festivalen att finnas 
kvar. Det är en mycket viktig del i att göra forsk
ning och vetenskap tillgänglig för fler. 
 Vi vill helt enkelt kunna erbjuda en festival 
där alla har  möjlighet att delta, oavsett geografisk 
plats eller  förutsättningar!
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SKOLPROGRAMMET:
Inbjudande och tillgängligt för alla grundskolor
Efter fjolårets första försök med online-aktiviteter 
för skolan, hade vi detta festivalår en bra grund 
för ett digitalt skolprogram. Vi tog fasta på till-
gänglighetsfrågan och möjligheten att erbjuda 
skol programmet till hela landet. Genom ett digitalt 
program minskar hinder så som att inte ha tid eller 
råd att ta sig utanför skolan eller inte ha resurser 
och möjlighet på grund av för många särbehov 
i elevgruppen. Skolprogrammet genomfördes 
12–16 april. Samtliga aktiviteter var kostnadsfria 
och hela programmet fanns att enkelt söka i och 
boka via webben från den 1 mars. Deltagarantalet 
i skolprogrammets alla aktiviteter landade på över 
37 000 deltagare, vilket är fantastiskt!

36 aktiviteter för elever och nio för lärare (Lärar
konferensen ej inräknad) fyllde i år vårt program 

med inspiration och kluriga och kul insikter för 
grundskolan. De nära 115 digitala workshop
tillfällena marknadsfördes nationellt genom 
annonser primärt i sociala medier. Detta gav 
ett mycket positivt gensvar och vi hade bokade 
 elever och lärare från över 290 orter i Sverige. 
Det var till och med några klasser utanför lan
det som deltog, från skolor i Åbo och Palma de 
Mallorca.
 De medverkande var som vanligt en 
bred samling engagerade aktörer; från akademi, 
föreningsliv, näringsliv och offentlighet. Alla med 
samma mål: att vara med och sprida kunskap till 
landets elever och få kontakt med den målgrupp 
som är Sveriges framtida rekryteringsbas för 
utbildning och yrkesexpertis. 
 I och med att medverkande kunde hålla 

sin skolprogramsaktivitet digitalt på egen plats 
lyckades vi detta år öka andelen nationella 
 medverkande. Att inte behöva medverka på plats 
i Göteborg, med allt vad det innebär i form av 
 resor och personella och materiella resurser, 
gjorde att fler tillfrågade aktörer tackade ja. De 
medverkande tog emot minst fem klasser per 
aktivitetstillfälle och hade som mål att erbjuda 
 interaktivitet under ett eller flera aktivitetsmoment.
Genom en nationell marknadsföringskampanj, 
vår väl fungerande sökmotor och vårt förbättrade 
 bokningssystem nådde de medverkande långt 
ut i landet. De fick möjlighet att möta skolor 
som annars aldrig 
hade kunnat delta i 
 Vetenskapsfestivalen 
i Göteborg och detta 
var väldigt uppskattat 
– av alla inblandande! 

LiveLabbet  
– en långsiktig 
 digital satsning
I år skapades, med 
hjälp av ett större 
anslag från  Familjen 
Erling Perssons 
stiftelse, ett helt nytt 
digitalt skolprograms
koncept som är tänkt 
att vara vår digitala 
skolprogramsdel även 
år då det är möjligt 
att hålla aktiviteter på 
fysiska festivalplatser.
Med LiveLabbet vill 
vi, liksom vårt övriga 
skolprogram, bidra 
till att ge lärare och 
 elever inspiration 
och nya perspektiv. 
Målet är att väcka 
lust och nyfikenhet 
för  vetenskap och 
forskning genom 
 delaktighet och 
hands on eller ”head 
on”upplevelser som 
engagerar.
 Vi tog fasta på 
 lärdomar från höstens 
onlinefestival, där 
vi såg hur viktigt det 

är att få in interaktivitet, dynamik och variation i 
digitala elev aktiviteter. LiveLabbskonceptet togs 
fram med hjälp av en kommunikationsbyrå och 
i samråd med  grundskolelärare i fokusgrupper, 
där lärarna fick bidra med sina erfarenheter, 
 önskemål och behov.

Leila Trulsen ledde LiveLabben, här Meka med mekanismer som gjordes tillsammans med Tom Tits Experiment och riktade 
sig till  årskurs 1–3. 

Leila Trulsen labbar tillsammans med Andreas Tärnvind från Universeum under LiveLabbet för 
årskurs 4–6, Koll på koldioxid. 

37 073
lärare och elever deltog  
i skolprogrammet
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Skräddarsydda interaktiva 
 vetenskapsshower 
Resultatet blev tre olika kunskapsspäckade 
 vetenskapsshower.  Under en livesänd  timme, 
som leddes av SVT profilen Leila Trulsen, fick 
eleverna i  respektive klassrum följa med på 
 utmaningar,  experiment och möten med  forskare 
och  experter. Live laborationer i studion  varvades 
med kortare filminslag och forskarsamtal. 
 Eleverna fick tycka till och tänka till via 
Menti.com och på så sätt vara med och  driva 
 handlingen framåt. I LiveLabbskonceptet 
 ingick även lärarmaterial med förberedelser 
inför  deltagandet samt tips på efterarbete och 
 fördjupning. 
 De aktörer som medverkade med  innehåll 
i årets LiveLabb var Tom Tits Experiment i 
 Södertälje som gjorde Meka med Mekanismer 
för åk. F–3. AstraZeneca och Universeum  gjorde 
Koll på koldioxid för mellanstadiet och Nobel Prize 
Organization och forskare från  Göteborgs och 
Stockholms  universitet gjorde sitt LiveLabb för 
hög stadiet med Från dystopi till utopi med hjälp av 
dig! 
 LiveLabbet live sändes från en studio på  
A Working Lab,  Akademiska Hus i  Göteborg och 
 producerades i samarbete med UR som filmade 
samtliga Live Labbssändningar. Utvalda delar 

kommer att tillgängliggöras i efterhand under 
UR  Skola Play. LiveLabben hade kapacitet att ta 
emot obegränsat med elever under sändningarna 
som streamades via Vimeo. 
 Med detta  digitala koncept vill 
 Vetenskapsfestivalens fortsätta vara tillgängligt 
 nationellt, även för de skolor som inte kan delta 
fysiskt på plats.  
 
Stor administrativ apparat
Förutom våra LiveLabbssändningar höll 
 skol programmets medverkande respektive 
 aktiviteter på distans med Vetenskapsfestivalen 
som  koordinerande mellanlager.  Sändningarna 
 genomfördes med hjälp av mötesverktyget 
Zoom Meetings och alla som bokade en  aktivitet 
i skolprogrammet fick efter bokningstillfället 
 sändningslänk. Åtta parallella Zoomsändnings
rum riggades på  sändningsarenan A  Working 
Lab, där våra  värdar  startade och  avslutade 

varje aktivitet. 
 Vetenskapsfestivalen 
fanns alltså hela tiden 
med som admin och 
teknikstöd. Värdarna 
höll koll på vad som 
gällde för varje enskild 
 aktivitet och vad som 
hände i chatten och 
i annan  interaktivitet, 
men det var de 
medverkande som 
stod för  innehåll och 
 sändningsupplägg. 
Överlag  fungerade 
detta förfarande fint 
men det var en stor 
apparat att få till och 
många olika lager som 
skulle klaffa.

Lyckade satsningar och glada tillrop
Det som rönte mest uppmärksamhet var vår 
 digitala satsning LiveLabbet. Med de fem live
sändningarna lyckades vi nå över 9 000 elever 
från 163 orter från Gällivare i norr till Bjärred i 
söder och väldigt många tyckte att konceptet var 
toppen.
 Vi har fått fin respons på att vi marknads
förde skolprogrammet nationellt – det har gett 
oss en stor ny publik som vi hoppas och tror vill 
boka sig till elev och läraraktiviteter även kom
mande  festivalår. 
 På en  7gradig skala landade  helhetsbetyget 
för årets skol program på hela 6,0.  Detta är ett 
 jättebra  övergripande  betyg! Lärare gav också topp
betyg i frågor om hur de ser på  Vetenskapsfestivalen 
som en trovärdig,  inspirerande respektive 
 kreativ vetenskaps förmedlare. 85 % svarade att 
de vill delta igen och 90 % vill rekommendera 
 skol programmet till en kollega.

LiveLabbet sändes från en studio på A Working Lab, Akademiska hus i Johanneberg Science park i Göteborg. 

”Vill tacka för den  enorma förmånen att kunna  delta 
på spännande  aktiviteter trots att man befinner sig i 
det  norrländska  inlandet. /…/ Eftersom vi bor så till att 
 studiebesök är  klurigt att få till är det jätte roligt att  kunna 
se  spännande experiment med saker och  material som inte 
är så  lättill gängligt. /…/ Tack för en fantastisk vecka!”
Lärare på skola i Lycksele, deltog i  Live Labbet samt ytterligare två  elev aktiviteter.

Statistik skolprogrammet
• Antal dagar: 5
• Antal programaktiviteter 

 skolprogrammet: 45 (36 för elever 
och 9 för lärare)

• Aktivitetstillfällen: 115
• Antal deltagare: 37 037
Följande resultat är viktade  
medelvärden på en 7gradig skala
• Helhetsintryck: 6,0
• Festivalen är ett kreativt 

 arrangemang: 6,2
• Festivalen är en trovärdig 

 förmedlare av  kunskap: 6,4
• Festivalen ger en  

inspirerande bild av  
forskning och vetenskap: 6,3  

90 %
svarade i utvärderingen att 
de  skulle  rekomendera skol
programmet till en kollega

Koll på molekylerna i LiveLabbet Koll på koldioxid med Lovisa Frostne från AstraZeneca. 
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Årets digitala Lärarkonferens behandlade  aktuella 
och viktiga ämnesområden som  mångfald, 
 likvärdighet, digitalisering, näthälsa, attityder, 
drivkrafter och  innovation. Vad har alla nya  digitala 
möjligheter  inne burit för skolan och hur  arbetar 
lärarna vidare? Hur tar vi tillvara på olikheter 
bland eleverna och gör dem till  styrkor? Och hur 
 pratar vi i skolan kring  entreprenörskap, håll bar-
het, empati och gemenskap? Det var några av 
 fråge ställningarna som lyftes.

Med Lärarkonferensen vill vi ge pedagoger 
kvalitets säkrad fortbildning som ger viktiga 
 insikter och väcker frågor. Deltagarna ska få en 
stor dos inspiration och handfasta tips till arbetet 
i klassrummen och i kollegiet. Programmet vände 
sig till lärare och annan skolrelaterad personal, 
främst i grundskolan. Som vanligt var  deltagandet 
helt kostnadsfritt och anmälan skedde från  
den 1 mars via Vetenskapsfestivalens webbsida. 

Medverkande och samverkansaktörer
Med trovärdiga och kända nationella och 
 internationella medverkande bjöd Lärar
konferensen på färska fakta, insikter och 
 funderingar genom föredrag, samtal, intervjuer 
och förinspelade filmer. 
 Skolverket, Vetenskapsrådet samt Prins 
Carl Philips och Prinsessans Sofias Stiftelse 
fanns med som partner till årets Lärarkonferens. 
Dessa verksamheter bidrog även med program
innehåll och engagemang på ett över gripande 
plan.
 Bland de medverkande fanns  Sophie 
Dow, journalist och  författare verksam i Stor
britannien. Hon är grundare till organisationen 
Mindroom som vill  skapa 
insikt om och förståelse för 
 personer med alla former 
av inlärningssvårigheter. 
 Sophie Dow höll ett före
drag kopplat till sin bok När 
livet inte följer manus och 
gav konferensdeltagarna 
en inblick i hur man sys
tematiskt, stärkande och 
 gemensamt kan jobba kring 
inlärnings problematik. 
 Vi hade även med 

Dr W.  Thomas  Boyce från USA, professor i 
pediatrik och psykiatri och chef för  Division of 
Developmental Behavioral Pediatrics vid Univer
sity of California, San  Francisco. Hans forskning 
undersöker samspelet mellan neurobiologiska 
och psykologiska faktorer i barns utveckling och 
han menar att förklaringen till barns särbehov inte 
ligger i arv eller miljö, utan i ett invecklat samspel 
mellan genetiska förutsättningar och omvärldens 
 bemötande. Årets rektor 2020 medverkade ock
så. Semira Vikström, rektor på uppmärksammade 

Visättraskolan i Huddinge, 
mottog nyligen det prestige
fyllda priset och hon talade 
om inkludering, likvärdig 
skola och elev hälsa.  

Genomförande
Lärarkonferensen genom
fördes online den 13 
april. En livesänd heldags
konferens med föredrag, 
intervjuer och panel
diskussioner samt ett antal 

LÄRARKONFERENS  

Level up – med hjärta och hjärna! 
förinspelade programinslag som sändes från 
en studio på A Working Lab, Akademiska Hus 
i  Göteborg. Programmet erbjöd interaktion via 
chat och röstningsverktyget Menti.com. De 28 
medverkande deltog till största delen på distans 
med tydlig sammanhållning av  moderator Åsa 
Lindell, som med expertis och värme för andra 
året i rad, ledde Lärarkonferensen.
 Genom tydliga insatser från både 
 med verkande och programledning och med 
hjälp av en produktionsteknisk samordnare, blev 
Lärarkonferensen en välfungerande och snygg 
 produktion som fick fina  omdömen.

Effekt
Liksom förra året nådde vi ut brett nationellt med 
info om Lärarkonferensen. Vi kunde erbjuda ett 
högst tillgängligt program, både gällande inne
håll och  upplägg, men tyvärr blev deltagandet 
inte så stort som vi hade trott och hoppats på. 
En nationell digital marknadsföringskampanj 
genom fördes. Informationen delades vidare och 
uppmärksammades på sociala medier, men i slut
ändan var det inte lika många som faktiskt deltog.
 Dock nådde vi en publik på närmare 
900 lärare och andra intresserade, så det utgör 
ändå ett betydande underlag för förmedlingen 
av kunskap och fortbildning samt indikation på 
fortsatt intresse och spridning av vetskapen om 
Vetenskapsfestivalen. Det som många uttryckte 
uppskattning för var tillgängligheten. Av dem som 
svarade på utvärderingen tyckte 95 % att upp
lägget med grundanmälan och sedan valfritt del
tagande i programmet under dagen var toppen. 
 35 % svarade att de inte kände till 
 Vetenskapsfestivalens övriga programdelar, så 
det var väldigt positivt att få möjlighet att nå ut 

med vidare information om vårt årliga evenemang.
 På frågor om innehållet kändes  aktuellt 
och väckte intresse, om de medverkan
de  verkade trovärdiga och engagerade om 
 informationen om programmet var tillräcklig 
och om  bokningsförfarandet var smidigt, var 
 snittbetyget 5,9 (på en 7gradig skala). Detta 
är ett gott omdöme. Helhetsbetyget för Lärar
konferensen landade på 5,7, vilket vi är nöjda 
med. 
 Det var såklart vissa värden som gick 
förlorade i och med det digitala och vi kan  skönja 
en viss trötthet gällande ”onlineevenemang”. 
Det är också märkbart att lärare och annan 
 skol personal har svårt att frigöra tid för att delta. 
Men hela 61 % svarade att det gärna vill delta i 
 liknande arrangemang igen och vi planerar nu för 
en  Lärarkonferens 2022 som kan genomföras 
både på plats och med väl valda delar online.

Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen, pratar om digital 
kompetens under Lärarkonferensen. 

Statistik Lärarkonferensen
• Deltagare i Lärarkonferensen: 

 totalt ca 900 (livesändning och 
 inspelat material)

• Helhetsintryck av 
 Lärarkonferensen: 5,7

• Temat och innehållet verkade 
 intressant och aktuellt: 5,8

• Kvaliteten på produktionen: 5,6 
• Vetenskapsfestivalen är ett 

 tillgängligt evenemang: 6,2 
(viktat medelvärde på en 7gradig 
skala)Några av de medverkande under årets Lärar konferens var 

Sissela Nutley, Mina Dennert, Thomas Boyce, Sophie Dow 
och Åsa Fahlén.

Åsa Lindell ledde för andra året i rad  Lärar konferensen, här 
i studion. 

”Smidigt att få in  
i  vardagen utan att 
 behöva för ändra så 
mycket, logga in när 
man får tid. Inte  behöva 
resa/avsätta en hel 
dag.”
Deltagare i Lärarkonferensen.
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FORUM FÖR  
FORSKNINGSKOMMUNIKATION
– inspiration och perspektiv från hela världen
Intresset för forskning ökar och i den nya 
forsknings propositionen lägger regeringen extra 
fokus på sam verkan och  forskningskommunikation. 
Det våras för  forskningskommunikation –  vilket 
också var temat för Forum för forsknings-
kommunikation den 14 april 2021. Intresset var 
rekordstort, över 600 forsknings kommunikatörer, 
 kommunikationschefer,  journalister och 
 andra nyfikna deltog i  konferensen. Forumets 
 Facebookgrupp har  n ästan 1000 medlemmar och 
antalet  anmälningar till FFF 2021 var över 800 st.

När FFF hölls för nionde gången var det en 
 heldag med fördjupning i frågor som bland 
annat varför forskningskommunikation behövs, 
dess roll i samhället och framtida trender. 
 Konferensen innehöll även nya inslag som Dela 
med digutmärkelsen som uppmärksammar 

 kommunikationsprojekt och större möjlighet till 
nätverkande för deltagarna.
 Fler än 20 experter medverkade i 
 föreläsningar, samtal och korta inspelade 
 inslag. Konferensdeltagare kunde fritt välja 
vilka  tillfällen man ville ta del av och vid tillfällen 
 anordnades  parallella sessioner. Några av de 
som  medverkade var: Sara R Davies,  University 
of Vienna, Dick Kasperowski,  Göteborgs 
 universitet, Annette Klinkert, European Science 
 Engagement Association, Susanne Karregård, 
 Folkhälso myndigheten, KlasHerman Lundgren, 
politiskt sakkunnig på Utbildnings departementet, 
 James Pamment, Lunds universitet, Teresa 
 Palmquist, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Brian Trench, Public  Communication 
of Science and Technology.  Moderator var 
 Anders Sahlman.

Dela med digutmärkelsen
Dela med digutmärkelsen instiftades med syftet 
att kunna inspireras av varandras goda  arbeten 
och skapa möjligheter för nya samarbeten. 
 Deltagare fick nominera kommunikationsprojekt 
och presentera bidraget i en kort video. Totalt 
kom 30 bidrag in och en jury från arrangörerna 
utsåg ett bidrag som fick hedersutmärkelsen. 
Alla bidragen visas upp på Vetenskapsfestivalen 
webbplats.
 
En plats att möta likasinnade
I år fanns också ett fokus på möjligheten för 
deltagarna i FFF att mötas, trots det digitala 
formatet. Dagen innan ordnades förkonferensen 
Pathways to Praxis – En resa mellan forskning 
och praktik, en workshop om vilken forskning 
som behövs om forskningskommunikation.
 Efter konferensen fanns ännu en möjlighet 
nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från 
hela världen i internationella eftersnacksgruppen, 
en del av Falling Walls Engage Hub Sweden. 
 Under konferensdagen fanns möjlighet att 
träffas innan och under lunchen via det digitala 
verktyget wonder.me. Medverkande bidrog också 
med extramaterial i form av läsning och länktips 
i en digital goodie bag som alla anmälda fick ta 
del av för möjlighet att fördjupa sig. 

Organisation
Forum för Forskningskommunikation  arrangeras 
av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet 
och Vinnova samt Mistra, Ragnar  Söderbergs 
 stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, 
 Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och 
 Alice  Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & 
 Allmänhet i  samarbete med  Vetenskapsfestivalen. 
I år delades projektledarskapet i två.  Innehåll 
och digital produktion ansvarade  Vetenskap & 
Allmänhet för och Vetenskapsfestivalen hade 
övergripande ansvar i övriga delar. Vinnova och 
Vetenskapsrådet jobbade tillsammans med 
 projektledarna i Coreteam.

Statistik
• Antal deltagare: 600 (800 anmälda)
• Helhetsintrycket av Forum för 

 Forskningskommunikation: 5,2
• Innehåll i presentationer  

& samtal: 5,1
(viktat medelvärde på en 7gradig skala)

Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori vid 
 Göteborgs universitet inledde konferensen genom 
en historisk exposé som förklarade varför forsknings
kommunikation behövs.

Konferensen sändes från en studio i Stockholm och leddes av moderatorn Anders  Sahlman. 

Årets Dela med digutmärkelse tilldelades  Magnotion – 
Orientation by Magnetism.

82,5 %
av deltagarna ser det som 
 sannolikt att de kommer  att 
delta i Forum för forsknings
kommunikation igen

Sarah R Davies, University of Vienna pratade om värdet av 
forsknings kommunikation i samhället. 
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PUBLIKA PROGRAMMET
 – 94 timmar vetenskap för alla
Årets publika program invigdes onsdag den 
14 april med en världsstjärna, professor 
 Jennifer  Doudna.  Därefter följde 4 dagar full-
späckade med fakta,  forskarpersonligheter och 
 diskussioner om det  senaste inom vetenskap och 
 forskning.  Programmet bestod i år av närmare 90 
 populärvetenskapliga  programpunkter. 
I år genomförde vi en helt igenom digital  festival 
och besökare deltog via vår webbsida. Den 
 innehöll en lättöverskådlig presentation av 
 programmet samt en playfunktion. 

För att säkerställa engagemang från forskare 
 nationellt och internationellt att delta i program
met sände vi en del av våra programpunkter 
via Zoom. På så sätt fanns ingen geografisk 
begränsning för att delta med en programpunkt 
trots reserestriktioner och pandemi. Vi hade 
medverkande som deltog från bland  annat 
 England, USA, Tjeckien, Norge, Island mm 
och olika delar av Sverige. Därutöver  sändes 
flera av våra programpunkter från en studio 

på A  Working lab, en del av  Johanneberg 
science park i Göteborg. Vi förberedde för 
två olika sändnings sförfaranden för att kun
na göra ett brett  program, med olika typer 
av  programpunkter, föreläsningar men även 
panelsamtal och andra typer av scenfram
trädanden som vi hade möjlighet att  producera 
i vår  studio. Alla programpunkter genomfördes 
live.  Programmet fanns sedan tillgängligt på vår 
 programsida under två veckor för den som ville 
titta i efterhand.
 Att festival genomfördes digitalt gjorde 
den till gänglig för fler. Publiken kunde  uppleva 
och delta i festivalen var man än befann sig. 
Spridning över geografiska gränser blev möjligt 
både för publik och deltagande forskare.

Möte mellan publik och forskare
I samband med varje programpunkt fanns en 
chattfunktion där besökare kunde interagera 
med föreläsaren, ställa frågor och  kommentera. 
Ambitionen var att säkerställa möjlighet till 

 interaktion mellan tittarna, värd och forskarna 
som deltog live och värna om mötet trots det 
digitala formatet. Men föreläsarna kunde inte se 
sin publik och vi kan konstatera att det är svårt 
att nå igenom skrämbarriären och engagera. 

Invigning
I år firade Vetenskapsfestivalen 25 år. Det 
 uppmärksammade vi bland annat under 
 programpunkten ”Försnack”, då vi mindes till
baka på festivalens höjdpunkter genom åren. Vi 
diskuterade varför en Vetenskapsfestival behövs 
och vilka drömgäster vi vill se i framtiden. Även 
i Studio Vetenskapsfestivalen som startade 
 programmet varje dag under Publika program
met fick 25årsjubileet plats när gäster gav sina 
perspektiv på festivalen. 
 Årets invigning hade titeln ”Jennifer 
Doudna: Level up for humanity”. Professor 
 Doudnas forskning sätter fingret på hur vibreran
de  aktuell forskning kan vara. Jennifer Doudna 
och hennes  kollega Emmanuelle Charpentiers 
tilldelades Nobelpriset i kemi 2020 för sin 
upptäckt av CRISPR/Cas9tekniken. Tekniken 

öppnar upp för frågor kring vår existens och hur 
vi kan ändra våra  arvsanlag. Tekniken innebär 
fantastiska möjligheter för att utrota vissa sjuk
domar, men också en makt över våra gener som 
många forskare anser att vi inte är redo för. 646 
personer tittade på invigningen. Samtalsledare 
var Miriam Frankel, vetenskapsredaktör för den 
brittiska webbtidningen The Conversation. Det 
blev ett intressant och avslappnat samtal mellan 
Doudna och Frankel och i slutet kunde publiken 
ställa frågor direkt till professor Doudna. Många 
initierade och bra frågor ställdes. Det var en 
exklusiv möjlighet att kunna ställa frågor till en 
 banbrytande forskare som verkligen tar forsk

”Mer dialog och   
samspel med föreläsare 
och  ögonkontakter” 
besökare publika programmet.

Fredik Bäckhed och Agnes Wold med programpunkten Rent och smutsigt sågs av flest i år. 

Tack vare Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kunde Vetenskapsfestivalen ännu en gång presentera ett 
toppnamn som invigningstalare. I år professor Jennifer Doudna som tilldelades  Nobelpriset i kemi 2020 för sin forskning 
på CRISPR/Cas9. Hon samtalade med Miriam Frankel,  redaktör för The Conversation, en nyhetswebbsida med fokus på 
vetenskap.

Många medverkande deltog från olika platser då 
 fungerade våra zoomstudios och värdar som mellanhand.
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ningen till nästa nivå. Invigningen möjliggjordes 
genom ett bidrag från Stena A Olssons Stiftelse 
för Forskning och Kultur. 

Forskningspolitisk mötesplats
I den pågående pandemin har vetenskapen fått 
större synlighet i samhället. Samtidigt har vi i 
media kunnat läsa om hur covidforskare utsätts 
för påhopp och trakasserier, ofta via nätet. 
 Ett nytt inslag under festivalen i år 
var den forskningpolitiska mötesplatsen. Där 
 diskuterades forskares position i samhället, 
utsattheten det kan innebära och vilka följderna 
blir för forskningens trovärdighet. Att ifrågasätta 
forskning är en av de grundläggande principerna 
för vetenskap men vad blir konsekvenserna när 

detta utrycks som 
desinformation? I 
samtalet som satte 
ljus på frågor som 
dessvärre blivit allt 
mer aktuella deltog 
bland andra Matilda 
Ernkrans, minister 
för högre utbildning 
och forskning och 
Sven Stafström, 
generaldirektör för 
 Vetenskapsrådet.

Besöksstatistik
15  147 tittade när 
programpunkterna 
 sändes live, och totalt 
17 134 hade tittat 
när  festivalperioden 
var slut. När 
 festival perioden var 
slut hade vi 40 147 

så kallade ”impressions”, det är när man startat 
fönstret för en programpunkt, laddat filmen men 
sen inte tittat. Det är alltså inte  besökare men 
”intresserade”. 
 Digital besöksstatistik är inte samma 
sak som besöksstatistik över evenemang som 
sker på en fysisk arena. Vi vet exempelvis inte 
hur många som tittade bakom varje skärm. 
Vi kan ändå konstatera att många hittade till 
Vetenskaps festivalen trots skärmtrötthet och 
strålande vårsol.

 Samarbetet med Utbildning
sradion fördjupades i år. UR filmade våra 
 programpunkter och  underlättade på så vis 
vissa av våra  teknikkostnader.  Majoriteten 
av våra  programpunkter kommer att 
 finnas på URplay Samtiden samt sändas i 
 Kunskapskanalen.  Särskilt utvalda program
punkter såsom  invigningen finns att ta del av på 
 Vetenskaps festivalens  Youtubekanal. Genom 
detta kommer än fler ha  möjlighet att ta del av 
 festivalens  program framöver. 
 Vårt sändningsverktyg, Vimeo,  rapporterar 

att vi i snitt hade en tittartid 20 minuter per 
startad visning vilket är ett mycket bra resultat. 
Agnes Wold och Fredrik Bäckhed i ”Rent och 
smutsigt” drog årets rekordpublik med totalt 
1418 tittare. 

Tema och spel
Årets tema Level up! handlar om vad som 
är nästa nivå och hur kan vi ta oss dit på 
ett hållbart sätt. Flera utgick från temat och 
 presenterade  programpunkter som handlade om 
 framtiden, prognoser och nästa nivå inom olika 
 forskningsfält.  Exempelvis: 
• Kan vi förutsäga framtiden? Om allt från 

 framtidens röstresultat och framtidens 
 ledarskap, till vad vi kommer att äta i 
 fram tiden.

• Filosofika om framsteg  Diskussionsgrupper 
med handledare

• Sverige 2099 – tre vägar att möta klimathotet 
med vetenskapsjournalisten Torill Kornfelt

 
 Temat öppnade även upp för en sats
ning på esport som vi gjorde tillsammans med 
svenska esportförbundet SESF. Förbundet som 
driver flera olika tävlingar tog fram ett nytt format 
för gymnasieungdomar, Svenska Skolcupen i 
esport. 130 lag anmälde sig till kvalspel och 
finalerna avgjordes under festivalen i tre olika 
spel. Sändningarna pågick lördag och söndag 

och mellan finalspelen arrangerade vi program
punkter som alla relaterar till spel eller esport 
ur olika perspektiv. Det handlade bland annat 
om idrottspsykologi, kost och motion, teknikut
veckling och undersökningar om esport som 
 fenomen och hobby. Med medverkande från 
bland annat Högskolan i Halmstad, Blekinge 
Tekniska Högskola och GU.
 Genom att parallellsända programmet på 
twitch som är den dominerande plattformen för 
spelsändningar nådde vi över 2000 unika tittare 
varje dag. 

Statistik Publika programmet
• Antal dagar: 5
• Antal programpunkter: 88
• Antal besök: ca 17 134
• Impressions på programsidorna:  

40 147
• Antal länder besökare tittade 

ifrån: 37
• Antal län i Sverige besökare 

 tittade ifrån: 21
• Antal tittare från Storstads

regionerna Göteborg, Stockholm 
och Malmö: 10 732

• Genomsnittlig tittartid per 
 programpunkt: 20 minuter

Alexander Ferm, Idrottsvetare, esportförbundet SESF och Viktor Widblom, Idrottsvetare, 
esportförbundet SESF; deltog i sändningarna i samband med Svenska skolcuppen i esport. 

”Lärorikt,  
inspirerande, roligt” 
besökare publika programmet

Publika programmet avslutades med en talkshow med GbgImpro och professor Ingmar Skoog.
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Amina Manzoor, Matilda Ernkrans, Sven Stafström, 
Ali  Mirazimi, professor och Fredrik  Bondestam deltog 
 samtalet om forskares vilkor på den forskningsploitisk 
mötesplatsen. 



KOMMUNIKATION OCH PR
Ett mål för årets digitala festival var att nå ut 
 nationellt. Det gjorde att vi  satsade framför allt på 
digital marknads föring och över lag gick över än 
mer till att använda våra digitala kanaler. I enlighet 
med detta valdes också en tryckt programtidning 
för det Publika programmet bort. 

Vi gav en nyexaminerad designstudent,  LottaLi 
Alftberg, uppdraget att skapa en animerad 
illustration till oss. Vi ville skapa en samman
hållen och intressant bakgrund i vår studio och 
låta illustrationen skapa festivalkänsla genom 
alla  delar. Den användes även i sociala medier, 
vinjettfilm och på Vetenskapsfestivalens webb. 
Verket skapades i flera färgsättningar och är 
en abstrakt figur. Tanken var att den inte skulle 
ta över för mycket som bakgrundsmaterial men 
ändå skapa en intresseväckande bakgrund. Färg 
och form fick ta ut svängarna, och det fick inte 
föra tankarna till något specifikt ämnes område, vi 
är en tvärvetenskaplig festival!

Kampanjer
För Publika programmet gjordes en kampanj 
till sociala medier med huvudbudskapet att 
 festivalen var digital och årets tema.  Estetiskt 
användes de grafiska element vi tagit fram. 
För invigningen gjordes ett specifikt material 
som följde samma estetik med utgångspunkt i 
 frågor som berör  Jennifer Doudnas ban brytande 
 forskning. Kampanjerna riktade sig i högre grad 

än  tidigare 
riktades mot 
 personer 

 utanför  Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 Kampanjer gjordes även för Skol
programmet och Lärarkonferensen. Dessa 
 marknadsfördes främst på sociala medier men 
också via Lärarnas webb. Vi lyckades mycket 
väl med marknadsföringen framför allt vad gäller 
skolprogrammet där vi kunde konstatera att en 
mycket större andel i år jämfört med tidigare var 
hemmahörande utanför regionen. Det digitala 
formatet gjorde det möjligt för långt fler att delta 
och vi såg även en större andel besökare från 
runt om i Sverige i övriga program. 

Sociala kanaler 
En satsning på ökad närvaro i våra egna sociala 
mediekanaler gjordes också inför genomför
andet. Vi publicerade innehåll mer frekvent än 
tidigare under perioden innan festivalen och kan 
konstatera att antalet följare på Instagram och 
Facebook (som är våra primära kanaler) har ökat. 
Även graden av interaktion hos följarna ökade. 
Vi publicerade bland annat ”kluster” med 
tre  programpunkter på samma tema och 
 presenterade forskare medverkade. Medverkan
de fick precis som förra året spela in klipp på sig 
själva och berätta om sin programpunkt. 
 Under genomförande skildrade vi 
 festivalen på ett roligt och  inspirerande sätt. Vi 
gjorde mycket ”bakom kulisserna”material från 
studion för att skapa festivalkänsla. 

Influencer marketing
En annan bidragande del i att vi ökade våra 
följar antal på sociala medier var att vi använde 

oss av influencer marketing för första gång
en.  Denna var riktad till vår prioriterade 
målgrupp unga vuxna och marknadsförde 
Publika programmet. 
  I kampanjen deltog två profiler, 
Elin Häggberg som är teknikbloggare och 
Karin Petersson, vetenskapsintresserad 
instagramprofil som tidigare även drivit en 
vetenskapspodd. Dessa två fick i uppdrag 
att välja ut sina favoritprogrampunkter från 
publika programmet och presentera i sina 
kanaler. Publiceringar i deras  kanaler hade 
hög grad av interaktion, många klickade sig 
vidare till vår webb. Vi gjorde även betalda 
annonser med innehållet som riktades mot 
den prioriterade målgruppen. Det är svårt 

att säga exakt hur många som faktiskt deltog 

i programmet men sannolikt har medvetenheten 
om  Vetenskapsfestivalen i vår prioriterade mål
grupp ökat. 

Genomförande
Vi ville fortsätta värna om mötesplatsen 
 Vetenskapsfestivalen och ha med det person
liga i det digitala formatet. I det gjorde våra 
värdar en viktig del i detta när de presenterade 
 programpunkter, tog hand om  medverkande och 
fungerade som länk mellan besökare och med
verkande. 
  Även i år sände vi Studio Vetenskaps
festivalen under Publika programmet. 
 Sändningens startade festivaldagen med gäster 
och tips från dagens program. I år när festivalen 
fyllde 25 låg mycket fokus på det. De inbjud
na gästerna berättade om sin del i festivalens 
 historia och framtid. 

Spridning efter festivalen
En stor fördel jämfört med festivalen förra året 
var att vi nu kunde erbjuda besökarna en play
funktion på vår webb. Programpunkterna fanns 

kvar ungefär två veckor vilket många uttryckte 
glädje över.
 Även i år samarbetade Vetenskaps
festivalen med UR Samtiden. De spelade in 
stora delar av Pubilka programmet och Live
Labbet som kommer att finnas tillgängligt via UR 
play.  En stor möjlighet för fler att ta del av våra 
 programpunkter och för Vetenskapsfestivalen att 
öka sin synlighet hos en större publik.   

PR
Förutsättningarna för Vetenskapsfestivalen 2021 
var till stor del nya vilket även påverkade PR 
arbetet. Huvud talaren för invigningen var inte 
på plats, vilket brukar vara en viktig del. Tyvärr 
upplevde vi att det är svårt att få samma upp
märksamhet när festivalen inte sker fysiskt. 
 Det som utmärker sig positivt är att 
 Göteborgs Posten gjorde ett reportage på plats 
på A Working Lab inför starten av festivalen. I 
övrigt skrev lokal media som Göteborgdirekt och 
Vårt Göteborg om Vetenskapsfestivalen, och P4
Göteborg intervjuade Jenny Hultén.
 Genomslaget i media blev inte lika 
stort som vi är vana vid. Det kan bero på flera 
 saker men troligtvis påverkar att festivalen var 
 digitalt. Invigningstalaren Jennifer Doudna hade 
 antagligen genererat mycket media om hon varit 
på plats i Sverige eller om vi kunnat  erbjuda 
intervjuer. Att skapa samma intresse för det 
digitala evenemang som vid fysiska har visat sig 
vara svårt. Men vi tar med oss det vidare och ska 
försöka utveckla PRarbetet runt festivalen till 
kommande år. 

LottaLi Alftberg gjorde de abstrakta ”blobbarna” som gick 
som en röd tråd genom festivalen.

Sändning av Studio Vetenskapsfestivalen under Publika programmet.

Statistik
• Antal följare på  Facebook: 7860
• Antal följare på Instagram: 1564 
• Antal följare på  Twitter: 1950
• Besök på  webbsidan under 

 festivalperioden:  ca 45 000
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Huvudmannarådet 
 formulerar uppdrag  
och mål för festivalen:
• JanEric Sundgren 
 (ordförande)
• CarlJohan Sundberg, 
professor i fysiologi, Karolinska 
Institutet
• Jenny Almkvist, 
 region utvecklare, Västra 
Götalands regionen
• Jenny Björkman, 
 kommunikationsansvarig, 
 Riksbankens Jubileumsfond
• Karin Sevedag Tell, 
 kommunikationsdirektör och 
 avdelningschef, Vinnova 
(adjungerad)
• Lennart Johansson (vice 
ordförande), chef Näringslivs
gruppen Göteborg & Co
• Mikael Jonsson, 
 kommunikationschef, 
 Vetenskapsrådet
• Stina Sundling,  områdeschef 
Verksamhetsstöd, Göteborgs 
universitet
• Tomas  Berndtsson, 
 Utbildningsdirektör, 
 Utbildningsförvaltningen Göte
borgs stad
• UllaKarin Drakeskär, 
 Enhetschef Marknad,  Chalmers 

Vetenskapligt råd 
 säkerställer kvalitet:
• Carl Johan Sundberg 
 (Ordförande), professor 
 fysiologi, Karolinska Institutet
• Agneta Karlsson, journalist 
och producent för bl a Pop och 
Politik
• Cecilia Åsberg,  professor 
i Genus, natur, kultur vid 
 Linköpings universitet och 
gästprofessor i Vetenskaps och 
teknikstudier med orientering 
mot genus och miljö, KTH
• Georg Kuhn, professor 
 regenerativ neurovetenskap, 
Sahlgrenska akademin, 
 Göteborgs universitet
• Henrik Ekengren 
 Oscarsson, professor 
 statsvetenskap, Göteborgs 
universitet
• Samuel Bengmark,  
bitr  professor,  Matematiska 
 vetenskaper och master
programsansvarig, Lärande och 
ledarskap på Chalmers
• Ulrike Rahe, professor  
i  industridesign, Chalmers

Programgruppen bidrar  
med programinnehåll:
• Anna Bergius,  
projektledare, Chalmers
• Andreas Åhs,   
kommunikatör, Folk universitetet
• Cecilia Floris, 
 evenemangssamordnare, 
 Göteborgs universitet
• Dorotea Blank, 
 Skolsam verkan och långsiktig 
 studentrekrytering, Chalmers
• Kennet Sundberg, 
 programproducent, 
 Vetenskapsfestivalen
• Jenny Hultén, 
 program ansvarig publika  
 programmet, Vetenskaps
festivalen
• Madeleine  Koncilja, 
 programansvarig 
 skolprogrammet, 
 Vetenskaps festivalen
• Pontus Nilsen, präst, 
 Svenska kyrkan

Projektledning  
Göteborg & Co:
• Jennie Turner, 
 verksamhetsansvarig
• Jenny Hultén, konstnärlig 
 ledare och programansvarig 
publika programmet
• Kajsa Ottis,  producent 
 skolprogrammet och 
 arenaansvarig Experiment
verkstaden, projektledare 
LiveLabbet
• Kennet Sundberg,  producent 
publika programmet och 
 projektledare för FFF
• Lisa Grettve, 
 kommunikationsansvarig
• Madeleine  Koncilja, 
 programsansvarig 
 skolprogrammet och producent
• Charlott Holmåker, PR
• Siw Franzén, Controller

Organisation 2021

Huvudmän

Partner

Tack till Akademiska Hus, A Working Lab och Björkåfrihet.
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