
Vetenskapsfestivalen Vetenskapsfestivalen 
Rapport 2022Rapport 2022



36 500 
besök gjordes på Vetenskapsfestivalen

12 000 
av dessa deltog i festivalen digitalt 

22 000 
besök på Publika programmet

14 500 
elever och lärare deltog i skolprogrammet

Vetenskapsfestivalen 2022 
— en resa ut i det okända

Temat för den tjugosjätte Internationella Vetenskapsfestivalen var det 
 fantasi eggande: Det okända. Något som många medverkande också tog 

fasta på i sina programpunkter. Äntligen fick vi efter två helt digitala festivaler 
träffa våra besökare på plats igen. Samtidigt deltog många också digitalt i 

festivalen.  Tillsammans gjorde vi en  djupdykning i  kunskap under tolv dagar.  
En mötesplats för all vetgiriga, på plats i Göteborg och runt om i världen! 

Innehåll
Hållbarhet    4  
Skolprogram   6
Lärarprogram   10
Publikt program   12
Kommunikation och PR  16
Organisation och partner 19

få en ännu större spridning med både digitala och fysiska 
aktiviteter. Framförallt skolprogrammet som vi satsat på 
gav inte det resultat vi önskat deltagarmässigt. Tyvärr hade 
vi kraftiga förseningar och många problem med vårt nya 
webbokningssystem som var en bidragande faktor. 
 Det vi genomförde fick som vanligt jättefina betyg 
och responsen från både lärare och allmänhet var positiv. 
Kanske har vi varit lite bortskämda tidigare? Ca 37 000 
 besök är fortfarande en ansenlig mängd - dubbelt så 
många som besöker populära musikfestivalen Way out 
West. Men vi vet inte heller än hur förändrade beteenden 
till följd av pandemin påverkar evenemang generellt. 

För en hållbar framtid
Vi arbetar ständigt för att bli en ännu bättre och mer 
hållbar festival och i år har vi tagit flera steg framåt. I år 
gjordes för första  gången en hållbarhetsdiplomering som 
tar hänsyn till alla tre  hållbarhetsdimensionerna (tidigare 
har  festivalen miljödiplomerats). Under året har vi också 
gjort en  klimatberäkning för att kunna ha som utgångs-
punkt och på sikt minska våra utsläpp. 
 I vår Experimentverkstaden gick hållbarheten 
som en röd tråd genom alla stationer som tog avstamp i 
Globala målen. I verkstaden gjordes även andra satsningar 
som ett lugnt rum för barn som har behov av det, något 
som är vilktigt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  
 Vi fortsätter att utveckla vår digitala del, dra nytta 
av det vi lärt oss under två digitala år och nu en blandning 
av på plats och digitalt. Vi arbetar även med tillgänglighet 
på våra fysiska arenor så att de ska passa fler. Allt för att 
kunna erbjuda kunskap och vetenskap för alla.

En av världens mest kända namn inom populärvetenskapen, 
Richard Dawkins invigde festivalen i ett fullsatt  Gothenburg 
Film Studios. I invigningstalet utgick han ifrån fråge-
ställningen What shall we tell the aliens? och tog oss med 
på en resa genom evolutionen på jorden. Efter det följde ett 
spännande samtal tillsammans filosofen Jonna Bornemark, 
psykiatrikern Anders Hansen och Farshid Jalalvand, fors-
kare i mikrobiologi och  kulturskribent. Invigningen blev en 
storslagen och tankeväckande kväll. Intresset var stort både 
från media och besökare, alla platser bokades på några få 
dagar och flera stora medier rapporterade. Många följde 
också livesändningen eller tittade i efterhand, där fanns 
tittare från flera olika länder.   
 Andra internationellt kända forskare deltog också 
i festivalen så som Assal Habibi som forskar om musikens 
betydelse för inlärning vid University of Southern  California 

och Yulia Kovas, professor i genetik och psykologi, 
 University of London.

Nya tider för evenemang
När planeringen för 2022 års festival började så var det 
oklart om det skulle kunna gå att göra en festival på plats. 
De flesta restriktioner togs bort bara några månader innan 
genomförandet. Vi är väldigt glada vi åter kunde möta våra 
besökare på våra arenor och samtidigt erbjuda digitala akti-
viteter för de som inte har möjlighet att delta på plats.
 Vi valde att satsa på ett brett program för skolan 
med både fysiska och digitala aktiviteter så vi kunde nå 
ut i hela  landet, vilket vi lyckades med. Programmet för 
 allmänheten var mindre än vanligt och med fokus på att 
mötas i Göteborg. Våra förväntningar efter pandemin var att 
vi nu rimligtvis borde nå lika många som vanligt men kanske 



Hållbar festival för alla 
Ny hållbarhetsdiplomering, fortsatt arbete med en tillgänglig 

 Experimentverkstad och program som lyfter hållbarhet från många  olika 
 perspektiv.  Festivalen tog i år många steg framåt mot ett ännu mer 

 hållbart  evenemang, utifrån alla dimensioner. 

en Marint vattenbruk - om 
hållbar odling i havet. Några 
av de många program-
punkter som berörde 
hållbar utveckling. Lärar-
konferensen  fokuserade 
på ungas mentala hälsa 
och i  skolprogrammet fick 
 eleverna lära sig mer om 
allt ifrån klimatkodning till 
könsnormer. 
 Vetenskapsfestivalen 
arbetar också med hållbar-
het genom att bidra med 
programinnehåll till andra 
arrangörer, bland annat 
 genom att medverka på 
West Pride. 

Evenemang för alla 
Vi arbetar ständigt för att 
göra Vetenskapsfestivalen 
ännu mer tillgänglig och 
inkluderande. Det ska vara 
en plats där alla känner 

sig välkomna. I år fick  medarbetare i festivalen och med-
verkande gå en digital kurs med tillgänglighets projektet 
 Creative Point. Där pratade Eddie Wheeler om att  arrangera 
tillgängligt i ”Det handlar inte bara om rampen” och Mirre 
Sennehed höll före läsningen ”De osynliga hindren” om hur 
man arbetar inkluderande och tillgängligt mot en publik 
med funktionsvariationer som inte syns.  
 Vi har samarbetat med Team Göteborg, en volon-
tärpool som som vill bidra till ett samhälle där ungdomar 
och unga vuxna ses som attraktiv arbetskraft oavsett 
funktionsvariation, kön, etnicitet eller religion. De har 
funnits med både i inkluderingsarbete och rekrytering av 

värdar. Bland annat informerade vi om festivalen under 
Team  Göteborgs  evenemangsutbildning, och under Team 
supports  månadsträff vilket ledde till  anställningar under 
festivalen. Åza  Rydberg från Team  Göteborg utbildade alla 
våra värdar i inkluderande  bemötande. Vi fick också hjälp av 
Inkluderingsrådet, där personer med funktionsvariation var 
med och tyckte till om hemsidan och utbudet på festivalen.  

 Vi erbjöd våra besökare att boka en 
 Vetenskapsvän. Det är en av våra värdar som möter upp och 
är med under besöket. Värdarna fungerar som  personliga 
guider för den som exempelvis behöver  ledsagning, vill ha 
sällskap på festivalen eller kanske vill ha lite extra hjälp 
med språket. Vi vände oss till alla och lät besökarna själva 
avgöra om detta var något de ville boka. Vi planerar att 
arbeta  vidare med konceptet och än mer försöka rikta oss 
till grupper som kan ha intresse av  vetenskapsvänner.  

Lugn plats i Experimentverkstaden 
Med särskilt stöd från Stiftelsen Solstickan och Familjen 
Erling Perssons stiftelse har vi kunnat lägga mer omsorg 
på vår stora arena Experimentverksaden för att möta olika 
barns behov både när det kommer till bemötande och 
funktionalitet. Bland annat får alla elever i Grundsärskolan 
besöka Experimentverkstaden kostnadsfritt.  
 I år gjordes också ett lugnt rum i samarbete med 
företaget TFH Sensory. Rummet med sinnesstimulerande 
inslag skapades för att kunna erbjudas elever med behov 
av tillgång till avskildhet och återhämtning. Det fanns även 
hörselkåpor. Rummet var uppskattat och efterfrågades av 
grundsärskola inför besöket och av lärare med elever på plats. 
 Alla stationsförklaringarna i Experimentverkstaden 
översattes till de fem vanligaste språken i modersmålsun-
dervisningen i Göteborg. 

Begagnat framför allt 
Vi har satt upp ett mål om att köpa så lite nytt som möjligt. 
Det är en process för att komma hela vägen fram men vi har 
kommit en god bit på vägen. Våra värdar bär åter brukade 
kläder från Björkåfrihet och vi köper också begagnad elek-
tronik. Exponeringsmaterial som vi använder på våra arenor 
gör vi i hög utsträckning årsneutralt så att det kan användas 
flera år i rad. Vi lånar eller hyr också så mycket som det är 
möjligt, bland annat möbler till våra scener. 

Målet för året var att köpa så lite nytt som möjligt, våra värdar 
bar återbrukade t-shirts.

Efter att tidigare under många år varit miljödiplomerade 
gick vi över till hållbarhetsdiplomeringen SUSA, Sustainable 
standards. Diplomeringen tittar på festivalens arbete utifrån 
de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk 
och social. SUSA, Sustainable standards har sin utgångs-
punkt i Agenda 2030 och globala målen. 
 Utifrån det vidtar vi åtgärder inom åtta  obligatoriska 
mål samt prioriterade mål inom områden där vi själva ser att 
vårt evenemang gör störst nytta. I omdömet som Veten-
skapsfestivalen fick i samband med diplomering konstate-
ras att ”Hållbarhetsarbetet vävs in i Vetenskaps festivalen på 
ett föredömligt sätt” samt ”Det visas ett stort engagemang 
och medvetenhet inom hållbarhet och eventets rutiner”.

Klimatberäkning och hållbara evenemang
Under året har vi gjort en datainsamling för att beräkna 
våra klimatavtryck. Den data som användes är från festiva-
len 2019 (det senaste året en fysisk festival genomfördes 

innan 2022). Detta kommer att fungera som utgångs-
punkt för vårt fortsatta arbete för att närma oss målet ett 
 klimatneutralt evenemang. 
 I november 2021 skrev Vetenskaps festivalen 
 under Greentopia, ett gemensamt initiativ från 
evenemangs näringen där vi tillsammans använder evene-
mang för att skapa positiv förändring. Vi har avgett ett löfte 
om att arbeta målmedvetet för att minska klimatavtrycken 
som festivalen medför. De innebär också att vi arbetar aktivt 
för att påverka besökare och övriga intressenter så att vi 
tillsammans bidrar till målet om klimatneutrala städer 2030.

Hållbarhet tar plats i programmet 
Även i programinnehållet får hållbarheten ta plats, år 2022 
fanns det 160 programpunkter som handlade om hållbarhet 
ur olika perspektiv. I Publika programmet kunde besökare 
öka sina kunskaper i klimatvetenskap i workshopen Climate 
Fresk, serieteckna om klimatkrisen och besöka utställning-

”Hållbarhetsarbetet vävs  
in i Vetenskaps festivalen på  
ett föredömligt sätt” 

Från utvärderingen i hållbarhetsdiplomeringen SUSA, 
Sustainable standards
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Klurig kunskap  
i  skolprogrammet  
— för hela  landet

Äntligen kunde vi bjuda in klasser i hela landet till hundratals aktivitets-
tillfällen. Vår uppskattade arena Experiment verkstaden var tillbaka med håll-
barhet som en grön tråd genom alla stationer och i det digitala programmet 

med bland annat LiveLabbet fick klasser delta i festivalen från sina klassrum.

Engagerade medverkande från institutioner, företag och 
föreningar, både lokalt och nationellt, tog emot elever och 
lärare hos sig själva eller på festivalarenan på Humanisten, 
Göteborgs universitet. 
 Jämte aktiviteter där skolorna deltog på plats, 
 innehöll programmet även en tredjedel digitala  aktiviteter. 
Aktörer från hela landet medverkade, både på plats i 
 Göteborg och digitalt. Bland andra  Universeum, KTH, 
 Exploratoriet Science Center i Skellefteå, Molekylverk-
staden i Stenungssund, Navet Science center i Borås, 

Lunds universitet, Havets Hus i Lysekil och Kodcentrum.
Bland de medverkande fanns också epidemiologen Emma 
Frans som lärde deltagarna att tänka som forskare och pris-
belönte författaren Rasmus Åkerblom som läste ur sin bok 
Underverkligheten.  

Interaktivitet och tillgänglighet
Interaktivitet är ledordet för alla skolprogrammets  aktiviteter 
och särskilt viktigt i de aktiviteter som hålls digitalt. Genom 
olika övningar och  röstningsmoment kan eleverna enga-

geras under de digitala 
 mötena. Det går sällan att 
ersätta det fysiska mötet 
helt och fullt, men den stora 
vinsten i att  tillgängliggöra 
skolprograms aktiviteter 
digitalt är att vi kan nå ut till 
många olika elevgrupper. 
Under  pandemin har festi-
valen gjort ett stort omställ-
ningsarbete. Sedan 2020 
kan vi erbjuda ett stort antal 
digitala aktiviteter och där-
med välkomna alla landets 
grundskolor att delta. 
 Att tillgängliggöra skol-
programmet nationell är ett 
mål vi har och vi får positiva 
tillrop och nöjda kommen-
tarer i våra utvärderingar. 
Många uppger att de 
inte har  möjlighet, varken 
avståndsmässigt  eller 
ekonomiskt, att ta sig till 
 Göteborg. Då är det digitala 
formatet ett bra alternativ 
och vi är glada över att 

kunna erbjuda ett spännande utbud. 

Viktiga medverkande
Att möta unga för att höja intresset för vetenskapens 
fantastiska värld, är ett  viktigt och uppskattat sätt att hjälpa 
lärare  komplettera sin under visning och att säkra  framtida 
kompetens försörjning. 
 Våra medverkande använder Vetenskaps-
festivalens skolprogram som en plattform för att möta 
målgruppen skola och för att nå ut med olika pedagogiska 
projekt och vetenskapsaktiviteter. Vetenskapsfestivalen 
anses bland medverkande och partners vara ett trovärdigt 
och välfungerande evenemang med icke-kommersiella och 
viktiga syften.

Experimentverkstaden öppnade portarna igen
Efter två års pandemi kunde vi äntligen öppna dörrarna 
till vårt efterlängtade upptäckareldorado igen. Med stort 
gensvar från skolorna fylldes de generösa ytorna i Kajskjul 
105 i Frihamnen med hundratals nyfikna barn de tyio dagar 
programmet pågick. 
 De största andelen skolklasser kom från Göteborg 
med omnejd, men Experimentverkstaden är ett populärt 
utflyktsmål även för långväga klasser. Totalt deltog närma-
re 3600 elever i årskurs F-5, drygt 490 förskolebarn och 

nästan 500 lärare. Under helgen hade vi 1045 besökare 
från allmänheten. Besökarna visade stort engagemang och 
intresse på plats, många ville stanna längre och några barn 
som deltagit med sin klass kom tillbaka under helgen. 
 I år satsade vi på att skapa en ännu mer 
hållbar och tillgänglig arena, sett till såväl utform-
ning och  produktion som till program och innehåll.* 
 Experimentverkstaden bestod av 14 stationer där Globala 
målen för hållbar utveckling fanns med som en röd tråd, 
där aktörerna knöt an till målen och ingick i ett gemensamt 
quiz genom  Experimentverkstadens stationer. Alla stations-
hållare utformade sina stationer att kunna anpassas efter 
elevers olika förutsättningar. Flera särskolor deltog under 
perioden och tre av passen tillägnades helt åt förskolan. I 
vår enkätundersökning fick målgruppsanpassningen bety-
get 5,6 av 7. 
 Lärarna och eleverna uttryckte stor glädje över att 
få delta i Experimentverkstaden igen och var överlag väldigt 
nöjda med programinnehållet, lärarhandledningen, 

Sans och balans, en av alla stationerna i årets 
 Experimentverkstad.

”Fantastiskt och väl 
 genomtänkt program 
med stort hjärta!” 

Kommentar från lärare i utvärdering

* Du kan läsa mer och  Experimentverkstaden 

på sidan 5 om hållbarhet
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Statistik skolprogram
• Antal dagar: 12
• Aktiviteter skolprogrammet: 55 

(varav 20 digitala)
• Aktivitetstillfällen: 280  (de flesta 

med kapacitet för  flera klasser)
• Antal deltagare: 14 200 elev

er och lärare (5504 av dessa 
 deltog digitalt)

• Andel deltagare hemmahörande 
på orter mer än en timma från 
Göteborg: 22 %

• Helhetsintryck: 6,0
• Festivalen är ett kreativt 

 arrangemang: 6,5
• Festivalen är en trovärdig 

 förmedlare av kunskap: 6,6
• Festivalen ger en inspirerande 

bild av forskning och vetenskap: 
6,4

(viktat medelvärde på en sjugradig skala)

LiveLabbet för högstadiet handlade om hållbara val och leddes av Amanda Borneke. På bild även Erik Sterner, forskare inom 
klimatpedagogik vid Göteborgs universitet samt verksamhetsansvarig Kortspelet Klimatkoll och Eric Zinn, hållbarhetschef på 
Göteborg Energi:

” Barnen var helnöjda!  
Mycket lustfyllt och lockande.”

Kommentar från lärare i utvärdering

6,0
helhetsbetyget för 
skolprogrammet på 
en sjugradig skala

Leila Trulsen leddde LiveLabbet för mellan-
stadiet om rymden, här tillsammans med elever 
från Fjällskolan som också var med i studion.

 variationen och längden 
på passet. I enkätunder-
sökningen till deltagarna 
i årets  skolprogram gav 
 lärare Experiment verkstaden 
 helhetsbedömningen 5,9 på en 
7-gradig skala.

LiveLabbet – digitala storaktiviteter 
LiveLabbet är studiosända vetenskapsshower med 
 varierande programinslag och interaktivitet i realtid som 
klasser deltar i digitalt. I år fick mellanstadiet följa med på 
en resa tur och retur rymden, högstadiet fick lära sig mer 
om hållbara val och lågstadiet fick upp ögonen för spännan-
de fysik- och biologifakta. 
 De mycket uppskattade röstningsmomenten gav 
eleverna chans att delta och påverka riktningen, vilket likt 
i fjol var väldigt populärt. Samtliga LiveLabbet-shower fick 
fina omdömen både gällande kunskapsinnehåll,  variation 
och inspiration. En återkommande kommentar var att ännu 
mer interaktivitet önskas. De tre showerna i  LiveLabbet fick 
5,7 i genomsnittsbetyg (av 7).
 Att erbjuda högkvalitativa kunskapsshower med 
 intressanta aktörer och medverkande och nå ut till så 
många olika orter runt om i landet, är ett lyckat koncept 
vi hoppas kunna fortsätta med. Totalt deltog elever från 
37  olika orter runt om i Sverige. Digital produktion i detta 

upplägg är dock mycket kost-
samt och vi jobbar på att knyta 
samverkansaktörer till denna 
programdel. I år bidrog Volvo 
koncernen och Göteborg Energi 
till LiveLabbet.

Ny webb och nya  bokningsfunktioner
I år byggde vi om hela vår webbsida och integrerade 
bokningen för skolprogramsaktiviteterna. Tyvärr blev detta 
arbete kraftigt försenat och  flera viktiga funktioner var vid 
program- och bokningssläpp inte på plats. Vi upplevde 
 mycket strul under bokningsperioden och detta medförde 
irritation och frustration hos användarna. 
 Tyvärr bidrog detta till markant lägre deltagaran-
tal detta år. Drygt 14 000 elever och lärare deltog i årets 
skolprogram. Detta är en ansenlig mängd, men i jämförelse 
mot föregående år är denna deltagarsiffra lägre. Det finns 
ingen entydig och heltäckande förklaring, men helt klart 
var framflyttade bokningssläpp och teknikstrul bidragande 
faktorer.

Fina omdömen och  förbättringsförslag
Varje år gör vi enkätundersökningar bland de deltagande 
lärarna. På en 7-gradig skala fick årets skolprogram det 
fina helhetsbetyget 6,0. Överlag har Vetenskaps festivalen 
en väldigt hög trovärdighet bland skolorna (bortsett från 

 missnöjet kring webb- och bokningsfunktionerna) och 
på frågorna om vårt 
 evenemang är kreativt 
respektive  inspirerande 
blir betyget hela 6,5!
 På frågan till de 
 deltagande i digitala 
 aktiviteter uppgav 34 
procent att de känt till 
 Vetenskapsfestivalen 
men att det endast är nu 
när det erbjuds digitala 
program som de kan 
delta. 61 procent svarar 
att de absolut vill delta 

digitalt igen om det erbjuds. Dessa siffror tyder på att vi är 
rätt ute och vi kommer fortsätta att jobba med vårt mål att 
tillgängliggöra skolprogrammet i olika digitala format.
 På fritextfrågan om vad lärare önskar av 
 skolprogrammet i framtiden, svarar många att de vill 
se ännu fler naturvetenskapsworkshops i utbudet. 
Det finns ett stort sug efter engagerande och  roliga 
 vetenskapsaktiviteter för grundskolan och även för 
 förskolan. Detta behov jobbar vi ständigt på att möta och vi 
håller dörren öppen för alla som vill anmäla en spännande 
och pedagogisk workshop till vårt skolprogram.
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Ungas mentala hälsa  
i centrum för årets 

 Lärarkonferens
I år fanns fler tillfällen för lärare att ta del av fortbildning och inspiration från 
Vetenskapsfestivalen med digitala aktiviteter både under läsåret och under 
festivalen. På Lärarkonferensen låg fokus på angelägna ämnen som ungas 

psykiska hälsa, inlärning och kultur.
I år tog vi ett nytt grepp om programmet som riktar sig 
till pedagoger för att vid fler tillfällen under läsåret ihop 
med andra aktörer sprida kostnadsfri kunskap och 
 inspiration. I december bjöd vi tillsammans med Kungl. 
 Vetenskaps akademien in till en eftermiddag där det kol-
legiala lärandet stod i fokus. Lärare fick lyssna till och lära 
av andra lärare, närmare bestämt några av dem som fått 
Beijerstiftelsens  Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Vi vill i 
framtiden  kunna erbjuda fler tillfällen av liknande typ. 
 Under festivalen erbjöd vi digitala läraraktiviteter 
samt vår konferens  för lärare och pedagogisk personal. 

 Programaktiviteterna var samlade i ett program för lärare, 
jämte programmet för skolklasser.

Konferens med kulturfokus
För konferensen samverkade vi med Göteborgs Stads 
400-årsjubileum och fokusåret Hälsa samt professor eme-
ritus Gunnar Bjursell, direktör för Centrum för kultur, kogni-
tion och hälsa vid Karolinska Institutet och initiativtagare till 
The Cultural Brain Initiative. Valet av ämne blev det högin-
tressanta och angelägna kulturens betydelse för hälsan.
Lärarkonferensen med titeln Ungas inre universum – vik-

tiga verktyg för att främja 
inlärning och mental hälsa 
 genomfördes den 5 maj. 
Kulturens betydelse för 
 hälsa och lärande stod i 
centrum men även andra 
ämnen  avhandlades, som 
avskärmning, fokus och 
motivation. Alla dessa 
ämnen är ständigt aktuella i 
en alltmer digitaliserad och 
uppkopplad värd där unga 
uppger att de mår  sämre 
och känner en stor press. 
Deltagarna fick verktyg och 
kunskap om vad man kan 
ta till som motvikter. Att 
lyssna till vad hjärnforsk-
ningen säger är av stor 
vikt och jämte föreläsning-
arna hölls samtal där det 
diskuterades hur viktigt 

det är att skolan nås av denna forskning och att läroplanen 
anpassas därefter. 
 Internationella medverkande var Assal Habibi, 
professor i psykologi vid The Brain and Creativity Institute, 
University of Southern California, USA, och Yulia Kovas, 
professor i genetik och psykologi och föreståndare för 
InLab vid Goldsmiths, University of London, UK. Gunnar 
Bjursell medverkade i panelsamtal. Föredragen hölls av 
Magnus Lindwall, professor i hälsopsykologi vid Göteborg 
universitet, Sissela Nutley, doktor i kognitiv neuro vetenskap 
vid  Karolinska institutet, författare samt medgrundare till 
den ideella föreningen Arts & Hearts och projektet Det syns 
inte, samt Anni Grosse, initiativtagare och verksamhets-
ledare för samma projekt. 
 Moderator var Helena Bornholm, kommunikations-
strateg på Vetenskapsrådet och ledamot i styrelsen för 
 organisationen Mind, en ideell förening som arbetar med 
psykisk hälsa.

Digital konferens
Genomförandet var tänkt i ett hybridformat med deltagare 
både på plats och digitalt. Vi valde det digitala mötesverk-
tyget Jirango som plattform för interaktion; Menti-frågor 
och chatt. På grund av det låga intresset för att delta på 
plats, styrde vi om till en heldigital konferens. Innehållet och 
upplägget var detsamma och hela konferensen filmades i 
en studio och streamades. Konferensen fanns också med i 
vårt publika program, så att även en intresserad allmänhet 
kunde ta del av den. 
 Deltagarantalet var tyvärr inte stort under  dagen 
konferensen genomfördes. Men fler personer tittade 
i  efterhand och vi kommer fortsätta sprida innehållet. 
Lärarkonferensen fick ett genomsnittsbetyg på 5,8 på en 
7-gradig skala.  Kommentarerna var  positiva och många 
uppskattade valet av tema. Hela 6,6 i bedömning i fråga om 
ifall konferenstemat och innehållet väckte ett direkt  intresse 
och 6,5 i fråga om de medverkande väckte intresse. Kon-
ferensdeltagarna anser att Vetenskapsfestivalen ger en 

inspirerande bild av veten-
skap och forskning och i 
frågan om  trovärdighet blir 
betyget 6,6.
 Genom noga valda sam-
arbeten med  trovärdiga 
 organisationer, både 
nationellt och interna-
tionellt, kommer vi verka 
för att kunna erbjuda fler 
givande program för  lärare 
framöver.

6,6
på en sjugradig skala

fick ämnesvalet på 
 Lärarkonferensen 

Lärarkonferensen sändes live från en studio, här syns moderator Helena Bornholm och Assal 
Habibi, professor i psykologi vid University of Southern California.

Statistik Lärarkonferens
• Antal programpunkter:  

Lärarkonferensen och 6  andra 
aktiviteter för lärare under 
festival perioden

• Antal tittare: 49 under själva 
konferensdagen 162 totalt

• Helhetsintryck av 
 Lärarkonferensen: 5,8

• Temat och innehållet verkade 
intressant och aktuellt: 6,6 

• Kvaliteten på produktionen: 5,8
• Vetenskapsfestivalen ger en 

inspirerande bild av vetenskap 
och forskning: 6,6

• Vetenskapsfestivalen är ett 
 tillgängligt evenemang: 5,3

(viktat medelvärde på en sjugradig skala)

Yulia Kovas, professor i genetik och psykologi, University 
of London, UK medverkande under Lärarkonferensen och 
föreläste också i Publika programmet. 
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Aliens, scenkonst och 
 kunskapstörst i Publika 

 programmet
Publika programmet startade med att världsberömda evolutionsbiologen 

 Richard Dawkins invigde festivalen för ett fullsatt Gothenburg Film  Studios 
och digitala tittare från runt om i världen. Efter det fem dagar fyllda av 

 vetenskap på Humanisten, Nordstan, digitalt och på andra platser runt om  
i Göteborg.  Totalt gjordes 22 125 besök under Publika programmet. 

En av världens mest kända och framstående professorer, 
Richard Dawkins invigde festivalen. Han är också en aktiv 
samhällsdebattör med en stor nyfikenhet på världen vars 
populärvetenskapliga gärning sträcker sig långt tillbaka 
i tiden. I invigningstalet med titeln What shall we tell the 
aliens? gick han igenom evolutionen på jorden och om 
utomjordingar skulle kunna ha genomgått en liknande 

evolution. Om utomjordingar någonsin skulle besöka jorden, 
vad skulle vi berätta om Darwin? Einstein? Skulle de berätta 
om sina motsvarigheter? Rentav hylla dem?  
 Kvällen ramades in av tre musikinslag av Park 
Jiha, en multiinstrumentalist från Sydkorea. Hon  spelade 
på traditionella koreanska instrument som blandades med 
 moderna element, detta satte stämningen för kvällen.  Richard Dawkins deltog sedan i ett samtal med några av 

Sveriges mest intressanta forskare: Jonna Bornemark, 
 filosof; Anders Hansen, läkare och Farshid Jalalvand 
 vaccinforskare och kulturskribent.   
 Invigningen väckte stort intresse och de 800 
platserna bokades på bara några dagar. Även intresset från 
media var stort. Den genomfördes i år på Gothenburg Film 
Studios, en plats som vi tror bidrog till att vi såg en något 
yngre publik än vanligt på invigningen. Tack vare Sten A 
Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kunde vi åter 
bjuda våra besökare på en fantastisk start av festivalen!  

Arenor mötesplatser för kunskap  
Hela programmet för allmänheten pågick i fem dagar. Där 
blandades allt ifrån konserter, workshops, föreläsning-
ar, konst och humor. De flesta programpunkter skedde 
på Publika programmets två huvudarenor; Nordstan och 
 Humanisten.  
 Arenan i Nordstan bestod av ett utställnings-
område och en scen. Onsdag till lördag var det 35 före-
läsningar och samtal på scenen. Mest besökt var Akade-
milivs podcastinspelning med Agnes Wold som gäst. På 

 utställningsområdet var 
16 olika aktörer med 
under festivalen, där Blå 
mat och Scary Seafood 
var några av de största 
utställarna. På helgen 
växte området då Svenska 
E-sportförbundet visade 
upp ett gamingcenter 
med nya hållbara kontroll-
metoder för para e-sport. 
Söndagen var helt vikt för 
e-sport och gaming med finalen av svenska skol cupen som 
final på scenen.  
 På Humanisten arrangerade vi program i flera 
olika salar och i den stora trappscen som finns där. Flera 
djuplodande samtal arrangerades om exempelvis klimat-
katastrofen ”Alla vill hindra katastrofen men ingen vill 
agera” med bland andra  journalisten Emanuel Karlsten och 
Thomas Sterner, Professor i  miljöekonomi. Eller ”Arts and 
Socio-emotional Well-being” om  hjärnforskning och effekter 
på barns utveckling med kultur i skolan med forskaren 

Park Jiha spelade på traditionella koreanska instrument under invigningen och bidrog till en drömsk stämning. 

Filosofen Jonna Bornemark i samtal med Farshid Jalalvand, Anders Hansen, Richard Dawkins och moderator Lisa Kirsebom.

2834
personer deltog 

i Vetenskapsfestiva-
lens invigning
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Nordstan lockade många som ville prova på saker på worshoparenanan. 

Invigningstarlaren professor Richard Dawkins på scenen. 

Som var en iscensatt akademi med aderton kända 
forskare som togs sig an det okända på mycket 
olika och oväntade sätt.   

• Sveriges Radios populära program Kropp & Själ 
i P1 spelade in ett avsnitt på vår scen i Nordstan. 
Temat för avsnittet var Det okända.   

Scenkonst tar plats i programmet    
I programmet bjöds det på forskning och humor när 
 Humorklubben Oslipat tog sig an ämnet  artificiell 
 intelligens med hjälp av forskare och komiker som 
 varvade  forskarsamtal och stand-up comedy. Den 
 välbesökta kvällen ägde rum i Världskulturmuse-
ets trappscen och var ett  samarrangemang med 
 Riksbankens Jubileumsfond.   
 Under festivalen spelades också sci-fi- musikal 
It wasn’t me som lyfter frågor om AI och alternativa 
världar. I Vetenskapelser: Det gåtfulla medvetandet fick 
publiken  följa en performance lecture där hjärnforskare 
Pontus Wasling tillsammans med scenkonstnärer som 
berättade om och tolkade forskning om vårt medvetan-
de.

 Assal Habibi från University of Southern California. I sam-
talet ”Vilken ”forskning kan jag lita på” deltog bland andra 
Dan Larhammar, Professor vid Uppsala  universitet och 
Ordförande för Kungl.  Vetenskapsakademien om hur man 
känner igen och kan bemöta desinformation. 

Digitalt program med tittare från 35 olika länder  
Varje dag under festivalen fanns det minst en programpunkt 
att se via festivalens webbsida, direktsänt men även möjligt 
att se i efterhand under ett par veckor. Sändningen som 
lockade flest tittare var invigningen som ca 1500 tittare 
tog del av. Där nådde vi även ut nationellt med tittare från 
ungefär 35 olika länder. 
 Sex sändningar genomfördes från en studio i 
Nordstan intill vårt festivalområde, där besökare kunde se 
och följa  aktiviteterna. Medverkande deltog via zoom både 
nationellt och internationellt. En värd agerade moderator 
och tog in frågor från tittarna som kunde chatta och delta. 
Vi hade även ett par hybrida programpunkter från Science 
Fictionsbokhandels café och A working Lab på Chalmers 
 Johanneberg.   

 Även i år samarbetade vi med Utbildningsradion 
som filmade programpunkter på Humanisten. Utbildnings-
radion publicerade 16 programinslag på UR Play i juni och 
dessa sänds även samt via Kunskapskanalen.  

Ung referensgrupp    
För att lära oss mer om vår prioriterade målgrupp har vi i år 
startat en ung referensgrupp. Inför festivalen rekryterades 
tre personer mellan 16 och 20 år som fick i uppdrag att 
gå på programpunkter och utvärdera dessa. Deltagarna 
besökte fem aktiviteter var, några bestämda och ett par 
valfria. Även generella synpunkter om festivalens upplägg 
samlades in.  

Det okända   
Årets tema, Det okända, inspirerade och togs upp från 
många spännande vinklar. Ett stort antal  arrangörer 
 inspirerades av temat som kändes aktuellt och fantasieg-
gande. Framtiden verkar osäker och okänd med krig i vårt 
närområde, pandemi och klimatoro.  Vetenskapens själva 
kärna handlar om att närma sig och att förstå sig på det 
okända. Kan vi veta det vi inte vet?   

Temat togs upp exempelvis i programpunkterna:   
• VÄGG, en konstinstallation av konstnären Dorna 

 Aslanzadeh. I denna programpunkt fick man uppleva 
temat rent fysiskt. Då man gick in i ett mörkt rum i 
Världskulturmuseets stora utställningshall. Där inne 
fanns projektioner som och ljud som sakta ändrade sig 
över tid. En verkligt unik upplevelse. 

• Det okända en - intellektuell performance, på  Atalante. 

”Jag lärde mig massor och det 
var fullproppat med super
trevliga tjejer! Älskade det, att 
det bara var kvinnliga forskare, 
de behöver visas! Bra initiativ. 
Bredden på olika teman var 
toppen.” 

Signe Wessman, Ung referensgrupp om program-
punkten Soapbox Science. 

Statistik Publika programmet
• Antal dagar: 5
• Antal programpunkter: 150
• Antal besök: 22 125 (på plats och digitalt)

• Antal besök digitalt: 6535
• Antal länder besökare tittade 

ifrån: 42
• Antal län i Sverige besökare 

 tittade ifrån: 21
• Helhetsintryck: 5,7
• Festivalen är ett kreativt 

 arrangemang: 5,8
• Festivalen är en trovärdig 

 förmedlare av kunskap: 5,8
• Festivalen ger en inspirerande 

bild av forskning och vetenskap: 
5,9

(viktat medelvärde på en sjugradig skala)
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Kommunikation och PR: 
uppdaterade färger, ny webb 

och stort medieintresse 
Festivalen har fått nya kläder i form av uppdaterad grafisk profil och  

en helt ny webb. Vi har också fått fina PR-resultat och medier i hela landet 
har  publicerat om festivalen. 

Vi har under året ägnat mycket arbete åt att ta fram en ny 
webbsida inklusive bokningssystem för skolprogrammet 
och programsidor. En ny webb var nödvändigt och något 
som funnits med i planerna länge. Vi har fått en fin webb 
som vi kommer att kunna vidareutveckla framöver. 
 Processen har dock inte varit utan problem. 
Leveransen blev försenad vilket också ledde till att vi blev 
försenade med släpp av både Skolprogrammet som Publika 
programmet. Framför allt i bokningen av skolprogrammet 
var det mycket som inte fungerade. Detta var inte optimalt 
och kommunikationen runt programsläpp och bokning blev 
inte så tydlig som den bore varit. Vi kommer arbeta för en 
bättre användarupplevelse till nästa år. 

Ny färg och form
Under hösten arbetade vi med uppdatering av Vetenskaps-
festivalens grafiska profil. Vi ville skapa en modernare 
känsla genom att uppdatera med nya färger. I detta fanns 
även en tanke om hållbarhet där den grundläggande grafis-

ka profilen och färgerna ska kunna användas från år till år 
och kompletteras med en illustration som byts varje år och 
knyter an till temat. 
 Årets tema Det okända illustrerades av 
 non figurativa moln som påminner om rök. Molnen var 
 färgade i gradienter från den uppdaterade profilern 
och fanns med bland annat i kampanjer, sociala medier, 
 webbsidan och affischer. Arenorna smyckades med vepor 
i våra nya färger som gav en härlig, inbjudande och glad 
känsla. Vi har fått många positiva kommentarer om årets 
illustrationer och nya färger, både från medverkande och 
besökare. 

Utmaningar för tillbakagång
I år fanns en utmaning i kommunikationen eftersom vi från 
början inte visste vilken form festivalen skulle ha. Den se-
naste fysiska festivalen var 2019 och det var också senaste 
tillfället vi mötte våra besökare på plats. 
 En lägre andel än tidigare uppgav att de tyckte 

Statistik kommunikation & PR
• Antal följare på Facebook: 8360 
• Antal följare på Instagram: 1840
• Antal följare på Twitter: 1953
• Besök på webbsidan under 

 festivalenperioden: 22 000
• Publicerade artiklar om 

 festivalen: 33 stycken
• Räckvidd: ca 5,5 miljoner
• Annonsvärde: 968 797 kr
• PRvärde: 2 325 113 kr

att det vara lätt att hitta information om festivalens Publika 
program. Detta kan hänga ihop med att vårt nya program på 
webben inte fungerade optimalt men även med att vi blev 
försenade med släppet. På arenorna fick också våra värdar 
många frågor om programtidningen. Det är andra året i rad 
som vi inte producerar någon tidning. Men det är tydligt att 
den är mer efterfrågad när festivalen sker fysiskt än bara 
digitalt. Vi funderar vi på hur vi kan tillgodose behovet utan 
att kompromissa med hållbarheten. 

Upptrappning i sociala medier
Vi har fortsatt att jobba med innehåll till våra sociala kanaler, 
där Instagram och Facebook är det som prioriteras. Vi 
har velat skapa en upptrappning under månaderna innan 
festivalen genom att låta medverkande berätta om sina 
 programpunkter, skapa inspirerande tips och viktig infor-
mation om festivalen. Resultatet har varit att vi har sett en 
uppgång i räckvidd- och även en stor uppgång i antalet 
följare.  Framför allt gäller detta Instagram där antalet följare 
sedan förra året ökat med nästan 20 procent. 
 Ungfär hälften av våra följare på Facebook är hem-
mahörande i Göteborg. På instagram är motsvarande siffra 
ungafär 30 procent. 

Strategiskt arbete med PR
Under året har vi påbörjat ett mer strategiskt arbete med 
PR. Genom flera workshops med projektgruppen har vi  satt 
upp mål för var festivalen vill positionera sig. Det innebär 
bland annat att identifiera prioriterade redaktioner och att 
alla i projektgruppen ska försöka att etablera långsiktiga 
mediakontakter som är relevanta för respektive område. 
 Vetenskapsfestivalen 2022 fick bra 
 uppmärksamhet i medierna, med sammanlagt 33 publi-
cerade artiklar från den 6 april till 5 juni. Flest artiklar, 23, 
handlade om invigningen och Richard Dawkins. DN, Sve-
riges Radio P1 och TT träffade Dawkins för intervjuer och 
publicerade mycket material. I och med att TT var där publ-
icerades även artiklar runt om i landet, både i lokaltidningar 
och rikstidningar som Aftonbladet och Svenska  Dagbladet. 
Det är glädjande att flera av de redaktioner som vi identifie-
rat som  prioroiterade publicerade fina artiklar om festivalen. 
 Bland de lokala redaktionerna i Göteborg hittar vi 
Göteborgs-Posten, Sveriges Radio P4 Göteborg,  Göteborg 
Direkt och Vårt Göteborg. Faktorer som påverkade 

 resultatet positivt var en invigningstalare med stort nyhets-
värde, men också att pandemirestriktionerna släpptes och 
att många var intresserade av fysiska evenemang igen. 
 Räckvidden uppgår till ca 5,5 miljoner. Det ger ett 
beräknat annonsvärde på 968 797 kr och ett PR-värde på 
2 325 113 kr.
 Det publika programmet och invigningen var det 
som lyftes mest i artiklarna. Under pressbearbetningen av 
Skolprogrammet visade flera medier intresse, däribland 
Nyhetsmorgon TV4 och Lilla Aktuell, men det blev inga 
 publiceringar i år. Men här kan finns stor utvecklings-
potential inför kommande år.

Influencers i fler program
Efter att provat att jobba med influencers i Publika 
 programmet förra året tog vi det i år vidare. Tre profiler 
med  pedagogisk inriktning på sina konton användes för 
att  sprida information om Lärarkonferensen i sina närverk. 
Vi kunde inte se någon direkt effekt av dessa boknings-
mässigt men troligen ökade kännedomen om  programmet 
hos lärare. 
 För Publika programmet användes två profiler som 
delade med sig av tips till sina följare veckan innan festivalen. 
Båda besökte också Publika programmet och publicerade från 
Nordstan och Experimentverkstaden. Även här är det svårt att 
mäta exakt effekt besöks mässigt men vi fick flera nya följare 
på våra sociala medier som följd. 
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Huvudmannaråd
• Jan-Eric Sundgren
(ordförande)
• Annie Andréasson, 
 kommunikationschef, 
 Göteborgs universitet
• Carl-Johan Sundberg,
professor i fysiologi,  Karolinska 
Institutet
• Jenny Almkvist,
regionutvecklare, Västra
Götalandsregionen
• Jenny Björkman,
kommunikationsansvarig,
Riksbankens Jubileumsfond
• Karin Sevedag Tell,
kommunikationsdirektör 
och avdelningschef, Vinnova 
(adjungerad)
• Lennart Johansson 
(vice ordförande), chef 
 Näringslivsgruppen  Göteborg 
& Co
• Mikael Jonsson,
kommunikationschef,
Vetenskapsrådet
• Per Wikström, Avdelnings-
chef Kvalitet, samordning och 
utveckling, Utbildningsförvalt-
ningen Göteborgs stad
• Ulla-Karin Drakeskär,
Enhetschef Marknad, 
 Chalmers

Vetenskapligt råd
• 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
• Georg Kuhn, professor
regenerativ neurovetenskap,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet
• Henrik Ekengren
Oscarsson, professor
statsvetenskap, Göteborgs
universitet
• Samuel Bengmark,
bitr professor, Matematiska
vetenskaper och masterpro-
gramsansvarig, Lärande och 
ledarskap på Chalmers
• Ulrike Rahe, professor
i industridesign, Chalmers

Programgrupp
• Andreas Åhs,
kommunikatör, 
 Folkuniversitetet
• Cecilia Floris,
evenemangssamordnare,
Göteborgs universitet
• Dorotea Blank,
Skolsamverkan och långsiktig 
studentrekrytering, Chalmers
• Jenny Hultén,
programansvarig publika
programmet, Vetenskapsfes-
tivalen
• Johanna Fasth, marknads-
förare, Chalmers
• Kennet Sundberg,
programproducent,
Vetenskapsfestivalen
• Madeleine Koncilja,
programansvarig
skolprogrammet,
Vetenskapsfestivalen
• 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 
 Experimentverkstaden
• Kennet Sundberg, 
 producent publika  programmet
• Lisa Grettve,
kommunikationsansvarig
• Madeleine Koncilja,
programsansvarig
skolprogrammet och 
 producent
• Charlott Holmåker, PR
• Siw Franzén, Controller

Huvudmän

Organisation

Partner

Tack till Akademiska Hus, A Working Lab, Humanisten. Nordstan,  
Stiftelsen Solstickan, Prins Carl Gustafs Stiftelse och Björkåfrihet. 
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