
Fem mål for en ny 
dansk forskningspolitik

1  Universiteternes samfundsrolle skal 

skærpes for at skabe bedre rammer for 

den grundlagsskabende forskning

2  Der skal frigøres flere ressourcer til 

forskning på universiteterne

3  Arbejdsvilkår og karriere veje skal  

forbedres for alle universitetsansatte 

forskere, og særligt for yngre forskere

4  Incitamenter og rammer for nybruds

forskning skal styrkes

5 Universiteternes videnudveksling skal 

plante nye træer snarere end at plukke 

lavthængende frugter
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1
Universiteternes bukser er ved at 
sprække, og det truer deres evne til at 
levere grundlagsskabende forskning

1.1  Politiske beslutningstagere bør  
– i dialog med andre aktører i 
forsknings systemet – udarbejde  
en national forskningspolitik  
med bred politisk opbakning

1.2  Den samlede portefølje af opgaver, 
som universiteterne forventes at 
løfte, bør evalueres og justeres

1.3  Uddannelses og Forsknings
ministeriet bør tage initiativ til en 
kommission, der skal undersøge 
behovet og muligheder for at styrke 
koordinering og arbejdsdeling  
mellem universiteterne

1.4  Der bør udarbejdes særskilte  
strategier for alle de videnskabelige 
hovedområder

Mål: Universiteternes 
samfundsrolle skal skærpes 
for at skabe bedre rammer 
for den grundlagsskabende 
forskning
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2
2.1  Politiske beslutningstagere og 

universitets ledelser bør sikre, at  
der frigøres ressourcer til grund
lagsskabende forskning  

2.2  Politikere, offentlige fonde og 
universitets ledelser bør gå sammen 
om at hæve succesrater på ansøg
ninger om konkurrenceudsatte  
offentlige forskningsmidler

2.3 Trækket på basismidler ifm. 
 bevillinger fra private fonde bør 
reduceres 

2.4  Politikere bør sikre øget stabilitet  
i bevillinger til både basis og 
 konkurrenceudsatte midler

Forskningsmidler er ved at blive  
en mangelvare

Mål: Der skal frigøres  
flere ressourcer til forskning  
på universiteterne
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3
3.1  Universitets og fakultetsledelser bør 

gøre en særlig indsats for at styrke 
arbejdsvilkår og karriereveje for yngre 
forskere

3.2  Universitetsledelser, offentlige og 
private forskningsfinansierende fonde, 
og politiske beslutningstagere bør 
styrke samarbejdet om at skabe bedre 
arbejdsvilkår for yngre forskere

3.3  Universitetsledelser bør  
gentænke tilgangen til rekruttering: 
fra  ”pyramide” til ”cylinder”modeller, 
 kombineret med udviklingen af mere 
 differentierede – og meriterende –  
karriereveje

3.4  Der skal være øget fokus på at sikre 
gode vilkår for en livslang karriere  
i forskningen

Mangelfulde arbejdsvilkår for  
universitets ansatte forskere kan skade 
både forskningen og forsker rekruttering

Mål: Arbejdsvilkår og 
karriere veje skal forbedres 
for alle universitetsansatte 
forskere, og særligt for 
yngre forskere
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4
4.1  Fokus i mål for forskeres  præstation 

bør flyttes entydigt fra kvantitet til 
kvalitet, fx ifm. rekrutterings og 
 forfremmelses beslutninger

4.2  Offentlige og private fonde samt 
 universiteter skal sikre, at der 
 udbydes målrettede midler til at 
 forfølge ”skæve” idéer 

4.3  Der bør fortsat være fokus på at 
styrke rammerne for interdisciplinær 
forskning

4.4  Forskningsfinansierende aktører bør 
tilstræbe en hensigtsmæssig balance 
mellem større og mindre enkelt
bevillinger samt mellem midler til 
”people” og midler til ”projects”

Universiteter skal levere byggesten til 
fremtidens gennembrud men er i fare 
for at blive ”fabrikker for små idéer”

Mål: Incitamenter og 
rammer for nybruds
forskning skal styrkes
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5
5.1  Den grundlæggende tilgang til teknologi

overførsels og viden  udvekslings indsatsen 
på universiteterne skal  gentænkes 

5.2  Politiske beslutningstagere og  
universitetsledelserne bør sammen 
 genbesøge, hvor meget og hvordan vi skal 
investere i teknologioverførsel og viden
udveksling, og hvem der skal betale

5.3  Videnudvekslingsindsatsen bør have  
mere fokus på mennesker, fx på at fremme 
 personlige netværk og mobilitet på tværs  
af sektorer og på at under støtte 
 individuelle forskeres bidrag til videnud
veksling

5.4  Vi skal genetablere finansieringen  
til den problemorienterede, grundlags
skabende forskning, der kan bygge bro  
mellem forskning og anvendelse

Politiske forventninger til universiteternes 
evne til at skabe synlig værdi for samfundet 
er stigende – og uforløste

Mål: Universiteternes 
videnudveksling skal  
plante nye træer snarere 
end at plukke lavthængende 
frugter


