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1. Indledning 

Uddannelses- og forskningsministeren har ønsket en kortlægning af erfaringer med krav om 

formidling som forudsætning for bevilling fra forskningsråd og fonde. På den baggrund er der 

fra Uddannelses- og Forskningsministeriet taget kontakt til de offentlige råd og fonde i det dan-

ske forsknings- og innovationssystem samt udvalgte europæiske og internationale forsknings-

råd. De danske råd og fonde omfatter Det Frie Forskningsråd, Danmarks Innovationsfond og 

Danmarks Grundforskningsfond. Af udenlandske forskningsråd er udvalgt de syv britiske forsk-

ningsråd, der er omfattet af Research Councils UK, det nederlandske forskningsråd NWO, de 

nordiske forskningsråd Vetenskapsrådet i Sverige og Norges Forskningsråd samt det amerikan-

ske National Science Foundation (NSF). Der er således ikke tale om en udtømmende oversigt 

over danske og udenlandske formidlingskrav, men derimod inspiration til ministeriets videre 

arbejde med at fremme forskningsformidlingen. 
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2. Resumé 

Undersøgelsen har vist, at formidlingsaktiviteter til en vis grad er baseret på frivillighed og for-

skernes interesse i at formidle deres resultater, men at der også hos mange af de adspurgte 

forskningsråd- og fonde stilles krav til formidlingen. Organisationerne arbejder med forskellige 

typer af krav, og der er forskel på deres muligheder for opfølgning og i sidste ende sanktionsmu-

ligheder. Undersøgelsen har ligeledes vist, at de fleste forskningsråd- og fonde opfordrer til og 

forventer, at deres bevillingshavere formidler forskningsresultaterne – som minimum i fagfælle-

bedømte tidsskrifter og lignende, men i mange tilfælde også til et bredere publikum. Flere forsk-

ningsråd og -fonde angiver også, at de på anden måde arbejder med at fremme formidlingen af 

de offentligt finansierede forskningsresultater. 

 Flere af de adspurgte forskningsråd- og fonde tilkendegiver, at det er vigtigt at tage højde 

for forskellige fagområder og emner samt karakteren af projektet. Det påpeges også, at formid-

ling ikke bør blive en administrativ øvelse, der kræver for mange ressourcer set i forhold til vær-

dien af formidlingen. 
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3. Undersøgelsen 

Kontakten til forskningsrådene er foregået via et kort elektronisk spørgeskema, der i december 

2014 er udsendt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Spørgeskemaet indeholdt spørgs-

mål, der skulle afdække eventuelle krav til formidling samt organisationens generelle erfaringer 

med formidlingskravene, herunder effekten og værdien af formidlingen samt fordele og ulemper 

for organisationen, bevillingshavere, administrerende institutioner/værtsinstitutioner og andre 

relevante interessenter.  

 Undersøgelsen resulterede i 11 svar ud af 14 mulige. De resterende tre organisationer, som 

Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke modtog en besvarelse fra, er tre af de syv forsk-

ningsråd under Research Councils UK. 
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4. Organisationer, der stiller 
krav om formidling 

I Danmark stiller Det Frie Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond krav om formid-

ling som forudsætning for bevilling. Af de udenlandske forskningsråd angiver Arts and Humani-

ties Research Council UK, Engineering and Physical Sciences Research Council UK, Natural 

Environment Research Council UK, Medical Research Council UK, Netherlands Organisation for 

Scientific Research (NWO) og Norges Forskningsråd, at der stilles der krav om formidling. Ud af 

de otte forskningsråd, der stiller krav om formidling, nævner seks af rådene et specifikt fokus på 

formidling til den brede offentlighed. 

 

4.1 Krav om formidling 

Ovennævnte organisationer angiver forskellige krav om formidling. Nogle af kravene relaterer 

sig til ansøgningen om forskningsmidler, mens andre krav vedrører den efterfølgende publice-

ring og formidling af forskningsresultaterne. 

 

Det Frie Forskningsråd har tilsluttet sig ”Open Access-politik for offentlige råd og fonde” fra 

2012. Det betyder, at bevillingshavere skal søge at gøre forskningsartikler som resultat af bevil-

lingen frit tilgængelige i et digitalt arkiv senest 6 mdr. efter publicering i et videnskabeligt tids-

skrift. Rådet stiller desuden krav om, at det ved al publicering og formidling i forbindelse med 

projekter og ved kontakt med pressen skal fremgå klart, at projektet er finansieret af DFF. Sær-

ligt for rådets Sapere Aude-program forventes det, at bevillingsmodtager er indstillet på at stå til 

rådighed for interviews og presseomtale. Kravene står opført i rådets bevillingsbreve, og alle 

bevillingsmodtagere forpligtes derved til at opfylde disse. Rådet har tidligere stillet krav om 

oprettelse af projekthjemmesider for de bevilgede forskningsprojekter. Udbetaling af bevillingen 

var knyttet til indsendelse af link til projektets hjemmeside. Kravet oplevedes som unødig admi-

nistration, og der er for nylig truffet beslutning om at fjerne dette krav og fremover udelukkende 

henstille til, at bevillingshavere noterer på deres eksisterende hjemmesider, at de har modtaget 

bevilling fra DFF.  

 

Danmarks Grundforskningsfonds kontrakter til etablering af Centers of Excellence inde-

holder krav til formidling. Resultaterne af Centrets arbejde skal uden unødig forsinkelse gøres 

offentligt tilgængelige og forventes publiceret i den internationale faglitteratur. Centret skal i 

forbindelse med offentliggørelse efterleve krav i ”Open Access-politik for offentlige råd og fon-

de”. Centret forpligter sig til at samarbejde med fonden om forskningsformidling.  Centret for-

pligter sig desuden til at gennemføre en målrettet formidling over for personer, institutioner og 

virksomheder, som har en særlig interesse i forskningsresultaterne. Dette kan blandt andet ske 

gennem afholdelse af møder for aftagere af forskningen eller gennem nedsættelse af følgegrup-

per. Ud over de kontraktmæssige forpligtelser måler Danmarks Grundforskningsfond årligt på 

centrenes videnskabelige publikationer, public outreach (nationale og internationale avisartik-

ler, foredrag, radio/TV mv.), konferencer og undervisningsaktivitet (afsmitningen af forsknings-
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resultaterne ind i uddannelserne).  Fonden mødes årligt med hvert enkelt center til opfølg-

ningsmøder, hvor såvel den videnskabelige produktion som centrenes deltagelse i diverse outre-

ach-aktiviteter kan drøftes.  Herudover har fonden også afholdt kommunikationsseminarer for 

centerledere med professionelle kommunikationskonsulenter.  

 

Engineering and Physical Sciences Research Council UK angiver i undersøgelsen, at 

krav om formidling er en del af ansøgningsprocessen. Det er et krav, at ansøgere fremlægger, 

hvordan de vil formidle forskningens resultater, herunder overvejelser om forskningens potenti-

elle impact. Bevillingshavere skal registrere forskningens output i et elektronisk system ved pro-

jektets afslutning.  

 Lignende krav om formidlingsplan og opfølgning på det faktiske output kendes fra de dan-

ske offentlige forskningsråd og –fonde og angives også i forskellige varianter af andre udenland-

ske forskningsråd. 

 

NWO har siden 2014 stillet krav om, at ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af projektets 

formidlingsplan. Formidlingsplanen vurderes på linje med andre kriterier. Hvis projektet er 

uegnet til formidling, skal baggrunden for dette forklares, men det udelukker dog ikke en bevil-

ling. NWO har desuden erfaringer med tematiske forskningspuljer, hvor formidling og impact 

vejer tungere i ansøgningsbedømmelsen.  

 

Norges Forskningsråd nævner ligeledes formidling og kommunikation som vurderingskrite-

rier i rådets ansøgningsbehandling. 

 

Hos Natural Environment Research Council UK kræves det, at alle bevillingshavere har 

udarbejdet en tilfredsstillende redegørelse for Pathways to Impact, før projektet kan påbegyn-

des. Her er formidlingsaktiviteter en vigtig del. Redegørelsen for Pathway to Impact fungerer 

ved, at der fra begyndelsen sættes fokus på dem, som kan få gavn af forskningen i et længere 

perspektiv. Rådet udspecificerer ikke, hvilke formidlingsaktiviteter der skal arbejdes med, men 

nævner som eksempler hjemmesider, publikationer og møder.  

 

Hos Medical Research Council UK handler formidlingskravet om data. Her kræves det, at 

ansøgere vedlægger en plan for data management, som indgår i bedømmelsen. Har forsknings-

projektet ikke en hensigtsmæssig dataplan, kan det ikke opnå bevilling.  

 

Arts and Humanities Research Council UK angiver, at de - udover forskningens primære 

output som bøger, samlinger, artikler, udstillinger, hjemmesider, forestillinger mv. – opfordrer 

til, at bevillingshavere arbejder med yderligere formidling i form af foredrag o. lign. som en del 

af forskningsprocessen. Planlagte formidlingsaktiviteter fagfællebedømmes som en del af ansøg-

ningsprocessen under hensyntagen til det faglige felt og forskningsprojektets karakter. Output 

registreres både under og efter projektets levetid. 

 

4.2 Sammenhængen mellem krav og bevilling 

Organisationerne har forskellige muligheder for at følge op på, om og i hvor høj grad kravene om 

formidling bliver opfyldt. Der er desuden forskel på organisationernes sanktionsmuligheder over 

for deres bevillingshavere. 
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Danmarks Grundforskningsfond har mulighed for at følge centrene og herunder deres 

formidlingsaktiviteter tæt, da der gives store og relativt få bevillinger. Oplever fonden en util-

fredsstillende grad af formidling, angiver fonden, at den tager initiativ til dialog med centeret for 

at forstå den rette sammenhæng og støtte op med råd og vejledning. Ultimativt kan en utilfreds-

stillende grad af forskningsformidling få konsekvenser for bevillingens videreførelse. 

 

Det Frie Forskningsråd uddeler hvert år et stort antal bevillinger og har således ikke mulig-

hed for at følge bevillingshaverne lige så tæt. Såfremt kravene ikke opfyldes, vil Det Frie Forsk-

ningsråds sekretariat dog tage kontakt til bevillingshaver med henblik på at rette op på forhol-

dene. 

 

Hos Norges Forskningsråd benytter man sig ikke af sanktioner. Formidlingsaktiviteter af-

rapporteres årligt, men bevillingens udbetaling tilbageholdes ikke på grund af et lavt formid-

lingsaktivitetsniveau. 

 

Hos Engineering and Physical Sciences Research Council UK har man mulighed for 

sanktioner over for de bevillingshavere, der ikke indsender information om projektets videnska-

belige outputs inden for den aftalte tidsfrist.  

 

Natural Environment Research Council UK kræver, at bedømmelsespanelet finder et 

projekts redegørelse for Pathways to Impact tilfredsstillende, før et projekt kan få bevilling. Hvis 

redegørelsen ikke betragtes som tilfredsstillende, forventes det, at ansøger reviderer redegørel-

sen. Er redegørelsen stadig ikke tilfredsstillende, gives der ikke bevilling. 

 

4.3 Erfaringer med formidlingskrav 

Forskningsrådene har beskrevet værdien af formidlingen samt oplevede fordele og ulemper for 

ansøgere, bevillingshavere, institutioner og forskningsrådene selv. 

 

Danmarks Grundforskningsfond oplever, at den løbende dialog med forskningscentrene 

giver bevillingshavere en meget klar forståelse af, hvad der kræves af dem på forskellige para-

metre, herunder formidling. Generelt har fonden gode erfaringer med at stille krav om formid-

ling af forskningsresultaterne, og fonden har fokus på at tilskynde centrenes formidling. Fonden 

oplever generelt stort engagement og et stærkt ønske fra forskningscentrene om at kommunike-

re forskningsresultater til offentligheden. Det er fondens vurdering, at centrene ser en værdi i, at 

offentligheden har kendskab til og forståelse for forskningsinvesteringerne, men fonden oplever 

også, at forskerne er dybt optaget af, hvad de laver og gerne vil dele deres begejstring med om-

verden.   

 Fonden udtrykker forståelse for, at fagområder formidler på forskellige måder, at nogle 

forskningsresultater er nemmere at formidle end andre, at offentligheden har større interesse for 

nogle forskningsresultater end for andre, og at forskningsformidling ikke begrænser sig til citati-

onsindeks og artikler i højtrangerede tidsskrifter. Generelt støtter fonden Open Access-

politikken og stærk forskningsformidling som et middel til at sikre offentlighedens kendskab og 

opbakning til forskningsinvesteringer. 

 

Det Frie Forskningsråd har bl.a. gjort sig erfaringer med at stille krav om oprettelse af pro-

jekthjemmesider til brug for formidling af de bevilgede forskningsprojekter. Rådet har for nylig 

vurderet, at interessen for projekthjemmesider er relativt snæver. Da de påkrævede hjemmesi-
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der således ikke tjente til større udbredelse af forskningens resultater, var der i højere grad tale 

om en unødvendig administrativ opgave for forskerne og deres institutioner samt for Det Frie 

Forskningsråds sekretariat og bevillingsadministrationen i Styrelsen for Forskning og Innovati-

on. Med baggrund i ønsket om effektive processer både internt og i relation til bevillingshavere, 

blev det besluttet at fjerne kravet om oprettelse af hjemmesider. Rådet ønsker dog fortsat en 

synlighed af de offentlige forskningsinvesteringer og forventer derfor, at det ved omtale af bevil-

gede projekter eller bevillingshavere på i forvejen eksisterende hjemmesider fremgår, at der er 

givet finansiering fra DFF.  

 Rådet er i gang m ed at indføre et afsnit i bevillingsbrevene om, at man gerne ser populær-

videnskabelig publicering. Der skal i så fald samtidig sendes et signal om vigtigheden af, at dette 

foregår seriøst, og at medievalget overvejes nøje. Det er i øvrigt rådets opfattelse, at mange for-

skere formidler deres forskning i dagspressen på frivillig basis.  

 Rådet bidrager selv til den populærvidenskabelige formidling af forskningsresultater gen-

nem et samarbejde med Videnskab.dk.  Også Det Frie Forskningsråd vurderer, at Open Acces 

kan være en vej til anvendelse forskningsresultater i en bredere sammenhæng. Dog er der ikke 

gennemført en evaluering af dette tiltag, og der er således ikke baggrund for at vurdere effekten 

og konsekvenserne af politikken. De ansøgte projekters formidlingsplan er på nuværende tids-

punkt en del af bedømmelseskriterierne i Det Frie Forskningsråd. Rådet overvejer pt ., om der i 

rådets opslag skal indgå et krav om, at ansøgerne som en del af projektbeskrivelsen formulerer 

projektets Pathway to Impact i en bredere erkendelsesmæssig og samfundsmæssig kontekst med 

kobling til formidlingen til den bredere offentlighed. Denne beskrivelse tænkes i så fald at inde-

holde en perspektivering af projektets forventede resultater samt en redegørelse for, hvilke aktø-

rer uden for forskningsmiljøerne resultaterne ønskes formidlet til og hvordan. Rådet vil arbejde 

videre med dette emne i forbindelse med formuleringen af fremtidige opslag.  

 Det Frie Forskningsråd anbefaler i øvrigt, at formidlingen af forskningsresultater i høj grad 

foregår bottom-up-drevet frem for, at der fra central side stilles håndfaste krav om formidlings-

aktiviteter. Hvis der stilles krav, bør de ifølge rådet være præcise og meningsfulde, og der bør 

tages hensyn til forskelle mellem fagområder og discipliner. 

 Ligesom Danmarks Grundforskningsfond og Det Frie Forskningsråd vurderer flere af de 

udenlandske forskningsråd, at forskerne er meget bevidste om behovet for at formidle til den 

berede offentlighed.  

 

NWO peger på en tendens til, at hollandske forskere og interessenter sætter formidling af 

forskningsresultater højt og samarbejder mere. Samtidig italesættes udfordringen med at moni-

torere formidlingsaktiviteter, der ikke måles så nemt som videnskabelige publikationer.  

 

Også Norges Forskningsråd peger på en stigende formidlingsaktivitet fra deres bevillingsha-

vere. Her er det erfaringen, at inklusionen af formidlingsplanen som et bedømmelseskriterium 

gør, at alle ansøgere tager formidling meget seriøst.  

 

Arts and Humanities Research Council UK beskriver, at forskerne er fortrolige med beho-

vet for at formidle deres forskningsresultater både til et akademisk publikum og den brede of-

fentlighed.  

 

Natural Environment Research Council UK vurderer, at formidlingen kan have stor værdi 

for eksterne interessenter, og at det muliggør en større impact for forskningen. De oplever dog 

nogen modstand fra deres ansøgere, som oplever det som en øget arbejdsbyrde i forbindelse 

med ansøgningsprocessen, at der skal redegøres for pathway to impact. Man håber dog, at hold-
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ningen vil ændre sig, efterhånden som processen med at udarbejde redegørelserne bliver mere 

indlejret i arbejdet på forskningsinstitutionerne. 

 

Medical Research Council UK har positive erfaringer med at stille krav om en data mana-

gement plan. Politikken skaber fokus på behovet for at håndtere de genererede data på en hen-

sigtsmæssig måde. 

 

Engineering and Physical Sciences Research Council UK lægger vægt på, at deres til-

gang er hensigtsmæssig set i forhold til den forskning, der ydes tilskud til. Der arbejdes pt. mod 

at indføre open acces til både data og publikationer for at sikre en bredere adgang til offentligt 

finansierede forskningsresultater. 
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5. Organisationer, der ikke 
stiller krav om formidling 

Innovationsfonden adskiller sig fra de to øvrige danske forskningsråd og -fonde ved ikke at stille 

krav om formidling som forudsætning for bevilling. Ligeledes stiller hverken National Science 

Foundation i USA, Vetenskapsrådet i Sverige eller Natural Environment Research Council UK 

krav om formidling. Ingen af organisationerne har ifølge eget udsagn på et tidligere tidspunkt 

stillet krav om formidling som forudsætning for bevilling. 

 Ovennævnte forskningsråd beskriver forskellige baggrunde og rationaler for ikke at stille 

krav om formidling. Det fremhæves i alle tre tilfælde, at man arbejder med at fremme forsk-

ningsformidlingen, selvom det ikke sker gennem krav til ansøgere og bevillingshavere. 

 

Innovationsfonden fremfører, at der ikke bliver stillet krav som forudsætning for at få bevil-

ling, men at det forventes. Forventningen fremgår af bevillingsgrundlaget. Fonden følger samti-

dig op på, at der formidles, selvom bevillingen dog ikke vil blive stoppet pga. utilstrækkelig for-

midling. 

 

National Science Foundation støtter en bred vifte af forskere på forskellige karrieretrin, som 

søger bevilling til vidt forskellige aktiviteter. Hvor tidligere publiceringsmønstre og formidlings-

aktiviteter er et relevant bedømmelseskriterium for forskningsprojekter, vurderes det som min-

dre relevant for ansøgninger om tilskud til opbygning af forskningskapacitet. Man har derfor 

valgt ikke at have et generelt krav om formidling. 

 

Vetenskapsrådet har ikke drøftet muligheden af at gøre formidling obligatorisk. Der kræves 

udelukkende et kort resumé af de bevilgede projekter, som rådet kan bruge til egne kommunika-

tionsformål.  Selvom rådet ikke stiller krav om formidling, arrangerer rådet formidlingsaktivite-

ter med bevillingshavere såsom seminarer, workshops, rapporter osv. 


