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FORSK2025 – Proces og vejledning 
Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter nu processen frem mod 
FORSK2025 – et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning. FORSK2025-
kataloget skal udgøre et konsolideret overblik over samfundets vigtigste 
forskningsbehov, som det ses fra videninstitutioner, erhvervsliv, organisationer, 
ministerier og en bred kreds af øvrige interessenter.  
 
FORSK2025 skal bl.a. medvirke til, at den politiske prioritering og efterfølgende 
udmøntning af midler til strategisk forskning foretages på et velunderbygget fagligt 
grundlag. 
 
FORSK2025 skal også udgøre et solidt og gennemarbejdet overblik 
over perspektivrige forskningstemaer, som kan fungere som basis for danske 
indspil i internationale sammenhænge, eksempelvis i kommende overvejelser om 
en efterfølger til EU’s forskningsprogram Horizon 2020.  
 
Endelig skal FORSK2025 også kunne tjene til inspiration i arbejdet med at 
prioritere forskningsmidler bredt i forskningssystemet på f.eks. universiteter, andre 
videninstitutioner, i private fonde med videre. 
 
Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), der gennemfører processen, beder nu 
om interessenternes bud på særligt løfterige forskningstemaer, der skal indgå i 
FORSK2025. 
 
Overblik over bilag til brug for FORSK2025-arbejdet 
Som afsæt for interessenternes arbejde med at formulere indspil til FORSK2025-
kataloget er der udarbejdet følgende bilag, som indeholder information om 
processen samt opgavebeskrivelse, vejledning mv.: 
  
Bilag 1 indeholder en redegørelse for FORSK2025-processen. Procesbeskrivelsen 
vil løbende blive opdateret på FORSK2025-hjemmesiden: ufm.dk/forsk2025.  
Hensigten er at gøre processen så transparent som muligt.  
 
Bilag 2 indeholder en skabelon og vejledning til opbygningen af indspil, herunder 
en redegørelse for forventningerne til de indholdsmæssige delelementer i 
forslagene til forskningstemaer.  
 
Bilag 3 består af de principper, som vil ligge til grund for identifikationen af 
forskningstemaer til FORSK2025-kataloget.  
 
  

ufm.dk/forsk2025
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Baggrunds- og inspirationsmateriale 

Til inspiration for udarbejdelsen af forslag til FORSK2025 kan følgende materiale 

endvidere tilgås elektronisk via www.ufm.dk/forsk2025:  

 FORSK2020-kataloget og tilgrundliggende indspil fra interessenterne 

 Rapporten An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology Trends in 

the Context of Future Research Policy 

 Information om EU’s forskningsprogram Horizon 2020.  
 
FORSK2020 
FORSK2020-kataloget har fungeret som viden-, inspirations- og 
prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i forskning siden 2012. I den 
dialog, som FI har haft med en række interessenter forud for igangsættelsen af 
FORSK2025-processen, har det været et gennemgående budskab, at 
hovedelementerne i det eksisterende FORSK2020-katalog stadig er væsentlige og 
relevante. Derfor giver det god mening, at FORSK2025-arbejdet bygger ovenpå den 
viden og indsigt, der allerede ligger i FORSK2020-kataloget samt i det forudgående 
arbejde. På ufm.dk/forsk2025 er der linket til de indspil, som interessenterne i sin 
tid formulerede til brug for udarbejdelsen af FORSK2020-kataloget, så 
interessenterne herved får mulighed for at se og eventuelt lade sig inspirere af, 
hvad andre interessenter har spillet ind i den tidligere FORSK2020-proces. 
 
Uagtet, at FORSK2020 har vist sig at have en god holdbarhed, skal FORSK2025-
kataloget ikke blot være en opdatering af FORSK2020. FI vil gerne have 
interessenterne hjælp til at tænke nyt i forhold til FORSK2025. Ambitionen om 
nytænkning gælder struktur såvel som indhold. Når det er sagt, så vil vurderingen 
af, om der er belæg for en ny struktur, blive baseret på interessenternes bidrag og 
arbejde.  
 
OECD Horizon Scan 
Rapporten An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology Trends in the 
Context of Future Research Policy er udarbejdet af OECD som 
inspirationsgrundlag til FORSK2025-processen. I rapporten beskrives en række 
fremtidige og globale samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser, som 
disse er beskrevet i internationale fremsynsstudier, scenarier og rapporter. 
Hensigten med rapporten er at inspirere til – på et oplyst og dataunderstøttet 
grundlag – at se ud over det eksisterende FORSK2020-grundlag og have øje for 
mulige globale udviklingstendenser, som fremtiden kan bringe i forhold til 
samfund såvel som teknologi. Det er FI’s vurdering, at OECD har udarbejdet en 
god, grundig og læseværdig rapport.  
 
Rapporten forsøger ikke at relatere de identificerede udviklingstendenser til en 
dansk kontekst, og den forsøger heller ikke at drage konklusioner i forhold til 
mulige forskningsbehov, der kan udledes med afsæt i tendenserne. OECD-
rapporten skal på ingen måde være styrende for interessenternes indspil, men skal 
alene fungere som inspiration og give læserne anledning til at spørge, hvilke nye 
potentielle udfordringer, muligheder og forskningsbehov, som fremtidige og 
globale udviklinger skaber for danske virksomheder, offentlige organisationer og 
videninstitutioner. FI har ikke været involveret i udvælgelsen af de 
samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser, som fremgår af rapporten.  
 
Horizon 2020 
Endelig opfordres interessenterne til at indtænke mulige snitflader til EU’s 
forskningsindsatser, hvor dette måtte forekomme at være relevant. Yderligere 
information om Horizon 2020 kan findes via Danmarks officielle hjemmeside til 
EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.  
 
  

http://www.ufm.dk/forsk2025
http://ufm.dk/publikationer/2012/forsk2020
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2020/processen/indspil
http://ufm.dk/publikationer/2016/an-oecd-horizon-scan-of-megatrends-and-technology-trends-in-the-context-of-future-research-policy
http://ufm.dk/publikationer/2016/an-oecd-horizon-scan-of-megatrends-and-technology-trends-in-the-context-of-future-research-policy
ufm.dk/h2020
http://ufm.dk/publikationer/2012/forsk2020
http://ufm.dk/forsk2025
http://ufm.dk/publikationer/2016/an-oecd-horizon-scan-of-megatrends-and-technology-trends-in-the-context-of-future-research-policy
http://ufm.dk/publikationer/2016/an-oecd-horizon-scan-of-megatrends-and-technology-trends-in-the-context-of-future-research-policy
http://ufm.dk/h2020
http://ufm.dk/h2020
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Bilag 1. FORSK2025-processen 
I FORSK2025-processen identificeres de forskningsområder, der blandt 
interessenterne anses for at være særligt løfterige, og de danske forudsætninger for 
at udøve en forskningsindsats på de givne områder. FORSK2025 vil blive 
udarbejdet i armslængde fra det politiske niveau, da kataloget bl.a. skal kunne 
fungere som et viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for både regering og 
opposition i forbindelse med politiske beslutninger om allokering af strategiske 
forskningsmidler. Fra tilrettelæggelsen af processen til udarbejdelsen af det 
endelige FORSK2025 katalog sker arbejdet i en dialog- og co-creation-proces med 
en række interessenter, der på forskellig vis har relation til forskningsområdet. 

 
I forberedelsen af FORSK2025-processen har FI været i dialog med nogle af 
interessenterne på det forskningspolitiske område. Interessenterne har i den 
forbindelse betonet ønsker om: 
  

 At processen tilrettelægges med så stor åbenhed og transparens som muligt 

 At interessenterne inddrages endnu mere sammenlignet med tidligere 
processer og gerne allerede i den tidlige skriveproces 

 At der gives mulighed for, at interessenterne kan indgå i tværgående drøftelser 
på tværs af f.eks. ministerier, videninstitutioner og branche- og 
interesseorganisationer. 

 
FI har med afsæt i disse tilkendegivelser valgt at opdele FORSK2025-processen i 
følgende fem overordnede faser: 
 
1) Interessenterne udarbejder indspil til forskningstemaer (Februar-maj 2016) 
Første skridt i FORSK2025-processen er invitation til interessenterne til at 
udarbejde og indsende forslag til løfterige forskningstemaer. Interessenterne har 
herefter godt og vel 3 måneder til at udarbejde deres indspil, som indsendes til FI 
senest den 1. juni 2016.  
 
2) FI udarbejder udkast til tentativ struktur og udsender indkaldelser til at 
deltage i at udarbejde første udkast til FORSK2025-katalog (Juni 2016) 
På baggrund af interessenternes indspil vil FI udarbejde et udkast til en overordnet 
struktur for FORSK2025-kataloget. Herefter vil FI invitere en række interessenter 
med særlige forudsætninger i forhold til forskningsbehov inden for deres givne 
områder til at bistå FI i udarbejdelsen af det første udkast til FORSK2025-katalog. 
Konkret vil der blive etableret et mindre antal grupper med et begrænset antal 
deltagere, der har viden om samfundets efterspørgsel efter forskningsbaseret viden, 
teknologi og uddannelse og forskningens potentialer.  
 
3) Udarbejdelse af første udkast til FORSK2025-katalog (August-oktober 2016) 
Med afsæt i udkastet til en overordnet struktur får de nedsatte grupper ca. 2-3 
måneder til at udarbejde deres forslag til FORSK2025-temaer. Arbejdet skal være 
forankret i det indkomne indspilsmateriale. FI vil lede arbejdet og også forestå 
selve skrivningen. FI vil endvidere sørge for, at der løbende sker en koordination på 
tværs af grupperne og samle gruppernes temaforslag til et første samlet udkast til 
FORSK2025-katalog.  
 
4) Dialog og høring af samlet udkast til FORSK2025-katalog (November-
december 2016) 
Med afsæt i det første udkast til FORSK2025-katalog vil interessenterne blive 
indkaldt til bredere dialogmøder, hvor der bl.a. vil blive lagt op til at drøfte 
katalogudkastet i sin helhed og at se på tværs af de forskellige temaudkast.  
 
5) Konsolidering, kvalitetssikring og færdiggørelse (Januar-april 2017) 

Med udgangen af december 2016 er det ambitionen overordnet at have fastlagt, 

hvilke temaer der skal med i det endelige FORSK2025-katalog. Herefter vil der 
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blive arbejdet på at konsolidere og kvalitetssikre FORSK2025-kataloget med 

henblik på offentliggørelse omkring april 2017, således at kataloget bl.a. kan indgå i 

arbejdet med at udmønte de politisk afsatte midler til strategisk forskning fra og 

med finansloven for 2018. 
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Bilag 2. Skabelon og vejledning til indspil til forskningstemaer til 

FORSK2025 

Forslag til forskningstemaer til FORSK2025 bedes så vidt muligt udformet ved 

brug af nedenstående skabelon, der kan findes i wordformat på ufm.dk/forsk2025. 

Nedenfor redegøres for de elementer, der indgår i skabelonen og ønskes belyst i 

interessenternes forslag til forskningstemaer. Også opbygningen af de endelige 

FORSK2025-temaer ventes at blive baseret på skabelonens struktur. Nedenstående 

beskrivelse af skabelonens delelementer er i vid udstrækning baseret på 

principperne for vurdering og udvælgelse af temaer i FORSK2025 i bilag 3, men 

indeholder også elementer, der ikke er omfattet af principperne.  

 

FORSK2025-skabelon 
1. Resumé 

 
2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder  

 
3. Forskningsbehov  

 
4. Udmøntning 

 
5. Danske forudsætninger 

 
6. Målsætninger og perspektiver 

 
7. Kontaktperson 

 
8. Forslagets prioritering 

 

 

Vejledning om indhold af de enkelte afsnit i skabelonen 

Hvert forslag til tema bedes have et omfang på maksimalt fire A4-sider.  

 

Det er muligt at indsende flere forslag til forskningstemaer. Såfremt man ønsker at 

indsende flere temaer, bedes hvert tema beskrevet selvstændigt. Eventuelle 

synergier eller overlap med øvrige forslag til temaer kan eventuelt anføres. Såfremt 

der indsendes flere forslag til temaer, bedes man så vidt muligt angive prioritering 

af forslagene, hvor 1. prioritet angives for det forslag til forskningstema, som man 

vurderer, vil være mest løfterigt for Danmark at få med i kataloget. En prioritering 

af forskningstemaerne vil være en hjælp for det videre arbejde, men er ikke et 

ufravigeligt krav. 

 

Temaforslagene skal have et sådant abstraktionsniveau, at de vil kunne fungere 

som grundlag, eller en del af et grundlag, for et strategisk forskningsprogram der 

skaber basis for en forholdsvis bred konkurrence. Som inspiration i forhold til 

abstraktionsniveauet kan henvises til de 14 forslag til forskningstemaer i 

FORSK2020-kataloget.  

 

Det bemærkes, at nærværende vejledning netop skal opfattes som en vejledning til 

udformning af indspil og ikke kategoriske krav. Gode forslag vil således ikke blive 

frasorteret på grund af mangelfuld belysning af delelementer. 

 

 

ufm.dk/forsk2025
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1. Resumé 

Resuméet skal indeholde en ganske kortfattet sammenfatning af udfordringer, 

muligheder, forskningsbehov, udmøntning, forudsætninger samt målsætninger og 

perspektiver.  

 

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder  

I centrum for hvert tema skal være en beskrivelse af en væsentlig national eller 

global samfundsudfordring eller mulighed, som via en forskningsindsats kan være 

drivkraft for værdiskabelse i dansk erhvervsliv og/eller i den offentlige sektor. 

Fælles for udfordringerne og mulighederne er, at forskning og ny viden skal have 

stor betydning for at imødekomme de problemer eller realisere de muligheder, som 

udviklingen skaber i de kommende år.  

 

Store fremtidige samfundsudfordringer, hvad enten de relaterer sig til eksempelvis 

sundhed, fødevarer, energi, miljø eller den aldrende befolkning har ikke bare 

nationale, men som oftest også globale perspektiver. Dermed er der også et stort og 

ofte voksende globalt marked for virksomheder, der formår at skabe 

konkurrencedygtige, forskningsbaserede løsninger, som kan bidrage til at adressere 

disse udfordringer. Hvis afsættet for temaforslaget er udfordringsdrevet, skal der 

være reflekteret over de vigtigste tendenser og drivers på området, så der ikke blot 

bliver tale om en overfladisk gengivelse af de almindeligt kendte ”global 

challenges”. Mulig inspiration kan hentes i den tidligere nævnte rapport An OECD 

Horizon Scan of Megatrends and Technology Trends in the Context of Future 

Research Policy, der er udarbejdet af OECD til inspiration for deltagerne i 

FORSK2025-processen.  

 

Omdrejningspunktet for forskningsindsatsen kan også være et 

mulighedsperspektiv. Kendetegnende for et mulighedsdrevet tema er, at det ikke er 

rettet mod en bestemt samfundsudfordring, men snarere mod en bred vifte af 

muligheder på tværs af erhvervsliv og den offentlige sektor. Eksempelvis kan 

forskningen tage afsæt i et forsknings- eller teknologiområde, som vurderes at 

indeholde særligt løfterige perspektiver for Danmark på tværs af sektorer og 

samfundsudfordringer, hvad enten udgangspunktet ligger inden for humaniora, 

teknisk videnskab, et tværvidenskabeligt område eller noget helt andet.  

 

Et tema kan have fokus på en relativt løsningsorienteret indsats, hvor forskningen 

allerede inden for en forholdsvis kort tidsperiode vil kunne nyttiggøres i 

erhvervslivet og/eller i den offentlige sektor.  

 

Omvendt kan et tema også sigte mod, hvad der kan betegnes som en ”strategisk 

grundforskningsindsats”, hvor anvendelsesperspektiverne først kan forventes at 

tegne sig efter en længere årrække. På sådanne områder vil der i særlige tilfælde 

kunne ses bort fra krav om inddragelse af brugere i form af f.eks. virksomheder 

eller offentlige institutioner i forskningsprojekterne. Eksempelvis kunne der være 

tale om at skabe en forskningskapacitetsopbygning omkring en stor 

forskningsinfrastruktur, hvor der muligvis ikke kan forventes en samfundsmæssig 

nyttiggørelse på kort til mellemlangt sigt, men hvor der på længere sigt er 

begrundede forventninger om en betydelig nyttiggørelse af forskningsindsatsen i 

erhvervslivet og/eller i den offentlige sektor. Som hovedregel skal temaerne lægge 

op til tætte samspil mellem videninstitutioner på den ene side og på den anden side 
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de virksomheder og/eller offentlige institutioner, der skal omsætte og nyttiggøre 

den skabte viden. 

 

3. Forskningsbehov  

I forhold til hver udfordring beskrives i dette afsnit et eller flere afledte 

forskningsbehov. Under dette afsnit skal der reflekteres over, hvilke behov for 

forskning der affødes af temaets målsætninger, udfordringer og muligheder. Især – 

men ikke alene – udfordringsdrevne temaer vil ofte lægge op til tværfaglige 

indsatser, der går på tværs af forskningsdiscipliner. Det er et afgørende princip, at 

temaerne skal bygge på forskningsmæssig metodefrihed.  

 

Der kan eventuelt under beskrivelsen af forskningsbehov også peges på, om der er 

dele af de beskrevne forskningsbehov, som vurderes at være særligt perspektivrige 

for en strategisk forskningsindsats, eksempelvis i form af fokuserede 

fyrtårnsindsatser, uden at det dog går over i projektformulering. 

 

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen  

Der skal reflekteres over, hvilke forhold der skal adresseres for at sikre, at 

forskningen så effektivt som muligt realiserer sit potentiale og omsættes til 

værdiskabelse i samfundet på mellemlang til lang sigt. Som hovedregel skal 

temaerne lægge op til tætte samspil mellem offentlige videninstitutioner på den ene 

side og brugere i form af f.eks. virksomheder eller offentlige institutioner på den 

anden side.  

 

Der skal endvidere reflekteres over, om der er særlige forhold, som det er 

væsentligt at have øje for i udmøntningen af indsatserne. Der kan f.eks. være behov 

for i særlig grad at have fokus på opbygning af forskningskapacitet, uddannelse af 

ph.d.er eller styrket koordination og samarbejde mellem forskellige 

forskningsmiljøer. Der kan også være behov for i særlig grad at fokusere på 

omsætning af viden i dimittend-uddannelse eller samspil med 

innovationsindsatser, spredning af viden til små og mellemstore virksomheder eller 

skalerbarhed i forhold til bred nyttiggørelse i den offentlige sektor. Det er dog 

væsentligt at slå fast, at forskning altid vil skulle udgøre kernen og 

omdrejningspunktet for et FORSK2025-tema.  

 

Internationale perspektiver kan også være et særligt forhold, der kan adresseres. 

Der skal følgelig reflekteres over, hvordan en indsats på området skal relatere sig til 

lignende internationale indsatser på området, f.eks. i regi af Horizon 2020. På 

områder, hvor der internationalt skabes solid og relevant viden, er det væsentligt at 

kunne trække på denne viden i forskningsindsatsen, og sikre at den omsættes og 

nyttiggøres i en dansk kontekst. 

 

Endelig skal der så vidt muligt reflekteres over, om der er særlige 

rammebetingelser eller barrierer på området, som bør indtænkes i udmøntningen 

af forskningsindsatsen. Det kan f.eks. dreje sig om rammebetingelser og barrierer 

relateret til logistiske, organisatoriske og regulatoriske forhold, kapitalbehov, 

uddannelser, produktionsapparat mv. På nogle områder kan der eventuelt være 

behov for, at indsatsen indtænker samspilsflader til offentlige myndigheder på 

området, idet eksempelvis offentlige strukturer, regulering og adfærd kan spille en 

rolle for, om og hvordan forskningen kan omsættes til værdiskabelse i samfundet.  
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Det er vigtigt at pointere, at refleksionerne omkring udmøntning og 

implementering ikke må gå over i projektformulering, men bør holde sig på et 

bredere og mere overordnet abstraktionsniveau.  

 

5. Danske forudsætninger  

Hvert tema skal så vidt muligt beskrive de danske forudsætninger og 

rammebetingelser for at løfte en strategisk forskningsindsats på området. Der skal 

dels være en beskrivelse af såvel forskningsforudsætninger i form af f.eks. 

væsentlige danske forskningsmiljøer, herunder styrkepositioner, relateret til 

området, særlige forskningsinfrastrukturer mv. Dels skal der være en beskrivelse 

af, hvilke forudsætninger, der er på aftagersiden, det vil sige i den private og/eller 

den offentlige sektor. Der kan her eksempelvis være tale om erhvervsmæssige 

styrkepositioner, offentlige registre eller andre særlige forhold, som en indsats på 

området kan bygge ovenpå. Der kan også være tale om eventuelle svagheder eller 

mangler, der vil kunne styrkes via en forskningsindsats.  

 

6. Mål, effekt og perspektiver 

Hver temabeskrivelse skal afsluttes med en beskrivelse af, hvilken effekt der kan 

forventes af strategiske investeringer i forskning på området. Det forventes ikke, at 

det forsøges at forudsige resultaterne af forskningen, men så vidt muligt bedes 

afsnittet indeholde en realistisk beskrivelse af de ambitioner og forventede effekter, 

der ligger bag formuleringen af temaet. 

 

7. Kontaktperson 

For hvert forslag til FORSK2025-tema skal der så vidt muligt angives en 

kontaktperson med telefonnummer og e-mail-adresse, som FI vil kunne kontakte i 

den videre proces.  

 

8. Forslagets prioritering 

For hvert forslag til FORSK2025-tema skal der så vidt muligt angives en 

prioritering, således at der ud for det temaforslag, som interessenten anser for mest 

perspektivrigt i en dansk sammenhæng, angives ”1. prioritet”, dernæst ”2. prioritet” 

osv.  

 

Dataunderstøttelse af temaforslagene 

Hvert forslag til tema bedes så vidt muligt underbygges med referencer til analyser, 

data, studier, eller anbefalinger i øvrigt, som understøtter udpegningen af det 

foreslåede forskningstema. Dataunderstøttelsen kan vedrøre flere af 

underafsnittene i et temaforslag i den udstrækning, at forslagsstillerne har adgang 

til relevante data. 

 

Det er op til forslagsstillerne at vurdere og beslutte i hvilket omfang – og hvilke 

former for – data skal indgå, men til inspiration kan det eksempelvis dreje sig om 

tal for forskningsomfang og forskningsintensitet på området, antal offentlige og 

private forskningsårsværk, størrelsen af det globale marked på området, hidtidig og 

forventet fremtidig vækst i global markedsstørrelse, årlige offentlige og/eller 

samfundsøkonomiske omkostninger på området i en dansk og/eller regional/global 

kontekst, potentiale for offentlige eller samfundsøkonomiske besparelser eller 

gevinster, omsætning, eksport og beskæftigelse på området, dansk specialisering på 

området, omsætning pr. medarbejder med videre. Dataunderstøttelsen kan i sagens 
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natur også vedrøre forhold af ikke-økonomisk karakter. Hvor det er muligt, kan tal 

for Danmark angives i en international sammenligning.  

 
Til understøttelsen af temaforslagene kan også henvises til analyser, dokumenter, 

strategiarbejder mv., som også vil kunne medsendes som bilag til temaforslagene.  

  



 

 Side     10/11 

Styrelsen for Forskning og 
Innovation 
 

 

Bilag 3. Principper for vurdering og udvælgelse af temaer i FORSK2025  

FI har i dialog med en række interessenter udarbejdet nedenstående principper til 

brug for vurdering og udvælgelse af temaer i FORSK2025. Den konkrete vurdering 

og udvælgelse af interessenternes forslag til FORSK2025-temaer vil blive foretaget 

ud fra en helhedsvurdering baseret på disse principper, samt på indspillenes 

belysning af skabelonens delelementer og mulige markante mønstre i 

interessenternes indspil.  

 

Principperne for vurdering og udvælgelse af FORSK2025-temaer er følgende: 

 

A. Relevans 

 

Temaet skal have væsentlig relevans for Danmark 

Der kan være tale om en væsentlig national eller global mulighed 

og/eller samfundsudfordring, som kan være drivkraft for 

værdiskabelse i dansk erhvervsliv og/eller i den offentlige sektor.  

 

Der skal argumenteres for, hvorfor en strategisk forskningsindsats på 

området vil være særligt perspektivrig i en dansk sammenhæng.  

 

Tidshorisonten skal række ud over det dagsaktuelle 

Tidshorisonten for de identificerede forskningstemaer skal række ud 

over det dagsaktuelle og adressere fremtidige udfordringer og 

muligheder for Danmark i en global kontekst. 

 

Forskningsindsatserne kan sigte mod at skabe konkrete løsninger 

inden for en kortere årrække, men skal samtidig have et langsigtet 

perspektiv for øje. Forskningen skal således give væsentlige bidrag til 

uddannelse af forskere og dimittender, som vil blive efterspurgt af 

erhvervslivet og den offentlige sektor i årene fremover.  

 

Forskningsbaseret viden skal være nødvendig 

Relevanskravet indebærer endvidere, at forskningsbaseret viden skal 

være en afgørende forudsætning for at finde en løsning og/eller for at 

udnytte potentialet.  Forskningsinvesteringer skal som udgangspunkt 

ikke rettes mod områder, hvor udfordringer og muligheder kan 

adresseres ligeså effektivt og måske billigere ved andre former for 

indsatser, som f.eks. ændret offentlig regulering, eller hvor 

erhvervslivet kan realisere potentialerne uden offentlige 

forskningsinvesteringer. 

 

Forskningstemaerne skal være tilstrækkeligt brede 

Endelig indebærer relevanskravet, at temaerne skal være brede nok til, 

at flere forskningsmiljøer kan byde ind med relevante 

forskningsprojekter. En bred konkurrence om de strategiske 

forskningsmidler skal sikre, at de forskningsansøgninger, der opnår 

bevilling, har en høj kvalitet. Omvendt skal forskningstemaerne 

samtidig have et klart fokus.  
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B. Sammenhæng og samspil 

 

Temaet skal lægge op til samspil 

Temaet skal som hovedregel lægge op til tætte samspil mellem 

videninstitutioner på den ene side og på den anden side de 

virksomheder og/eller offentlige institutioner, der skal omsætte og 

nyttiggøre den skabte viden. Når indsatsen tager afsæt i brugernes 

forskningsbehov, øges sandsynligheden for, at den nye viden hurtigere 

finder konkret anvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.  

 

Der skal være sammenhæng og samspil mellem det nationale og det 

internationale  

Indsatsen skal som udgangspunkt være tænkt ind i et internationalt 

perspektiv. Både den offentlige og den private forskning 

internationaliseres i stigende grad. Ikke mindst EU’s 

rammeprogrammer for forskning betyder, at også 

forskningsfinansieringen internationaliseres. Der skal følgelig 

reflekteres over, hvordan en indsats på området skal relatere sig 

til/hænge sammen med lignende internationale indsatser på området, 

f.eks. i regi af EU’s forskningsprogram Horizon 2020.  

 

C. Impact 

 

Forskningen skal skabe værdi for samfundet 

Det skal være sandsynliggjort, at en forskningsinvestering på området 

vil have en væsentlig effekt i forhold til vækst, velfærd, beskæftigelse 

og/eller bedre offentlig opgaveløsning i Danmark på mellemlangt (ca. 

5-10 år) til langt sigt (ca. 10-20 år).  

 

Omsætningen af forskningen til værdiskabelse skal adresseres 

Der skal reflekteres over, hvordan forskningen kan omsættes til 

værdiskabelse i bred forstand i erhvervslivet og/eller den offentlige 

sektor, samt hvordan forskningen kan nyttiggøres i forbindelse med 

uddannelse af dimittender og forskere, der forventes efterspurgt på det 

danske arbejdsmarked. Der skal være reflekteret over særlige forhold 

og rammevilkår, der har betydning for indsatsens tilrettelæggelse og 

potentialernes realisering. Der skal herunder være reflekteret over, 

hvilke konkrete og områdespecifikke barrierer, der er for at realisere 

potentialerne, samt over eventuelle særlige forhold, der skal fokuseres 

på i en forskningsindsats på området såsom opbygning af 

forskningskapacitet, skabelse af kritisk masse, behov for 

sammentænkning med offentlig regulering mv.  

 


