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Sista fredagen i september varje år äger en av världens största vetenskapsfester rum. 
Stockholmarna kan ta del av festligheterna inne på Debaser Medis och vid torget på 
Medborgarplatsen. I år bjuds besökarna på diger utställning samt ett fullmatat 
program med ett brett utbud av forskarpresentationer, shower, tävlingar, föredrag och 
dialoger. Arrangörerna räknar med runt 5000 besökare under dagen. 
 
Många av Sveriges ledande forskarnamn deltar under evenemanget och dagen inleds med 
att Crister Fuglesang, forskare och astronaut vid KTH, berättar om forskning i rymden. 
 

– Jag kommer att berätta om vilken typ av forskning som bedrivs på den 
internationella rymdstationen ISS och hur det är att leva i tyngdlöshet, säger 
Fuglesang 

 
En annan populär programpunkt handlar om matematiken bakom hur platserna i riksdagen 
fördelas nu när alla röster är räknade. 
 

– Jag kommer att förklara hur uddatalsmetoden, som vi använder i Sverige, fungerar 
och varför den är bra, säger Svante Linusson, matematikprofessor vid KTH och 
sakkunnig i valprövningsnämnden. 

 
I våras röstade riksdagen ja till en förändring av vårt valsystem som kan komma att träda i 
kraft tidigast 2018. 
 

– I vissa kommuner hade vi idag sett ett helt annat styre med det nya systemet, menar 
Linusson. 

 
Förutom spännande föredrag och shower finns en omfattande utställning där forskare visar 
upp det senaste inom sitt fält. Intresset för forskning och vetenskap i Stockholm är stort och 
samtliga föredrag är fullbokade sedan länge, men den kostnadsfria utställningen är öppen 
för allmänheten mellan kl 9-15. På torget finns exempelvis polarforskare från expeditionen 
SWERUS och Stockholms universitet på plats och inne på Debaser kan du träffa forskare 
från Karolinska Institutet som låter dig styra apparater med blott tankens kraft!  
 
ForskarFredag är en del av EU-initiativet Researchers’ Night. Denna vetenskapsfestival 
anordnas i cirka 300 städer, samma datum, i hela Europa. I år går ForskarFredag Stockholm 
av stapeln den 26 september och arrangeras av Vetenskapens Hus.  
 
Ytterligare information om arrangemanget lämnas av: 
 
Marcus Angelin, projektledare 
marcus.angelin@vetenskapenshus.se, 08-790 98 18 
 
Elin Ottergren, pressfrågor 
elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45 
 
ForskarFredag Stockholm på webben: forskarfredag.se/stockholm 
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