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OM FONDENS FORMÅL
Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har til formål at udvikle og styrke kvaliteten af dansk forskning. Dette gør
DFF via en række kernefunktioner: udmøntning af midler
til fri forskning og rådgivning af beslutningstagere og
interessenter i forskningsfaglige spørgsmål. Fonden
udmønter desuden midler til tematisk forskning inden
for politisk fastsatte områder.
Det er tillige en kerneopgave for fonden at sikre de
bedst mulige vilkår for forskningens frie udfoldelse.
Fonden skal med sit virke bidrage til, at forskerne får mulighed for at afprøve deres bedste, mest originale idéer
og skabe grobund for nybrud, der bidrager til at gøre os
klogere og til at forme fremtidens samfund.
Dette indebærer, at fonden løbende arbejder på at
udvikle sine virkemidler og processer på en måde, der
gør det muligt at bryde konventionelle grænser mellem
forskningsfelter eller at få adgang til de bedste internationale forskningsmiljøer.
Fonden har desuden til opgave at synliggøre og styrke
formidlingen af forskningen til samfundet. Fonden skal
bidrage til at udbrede forståelsen af forskningens rolle
og betydning i samfundet.
Samtidig er det en gennemgående ambition for DFF, at
forskernes perspektiv medtænkes både i udformningen
af fondens processer for vurdering og behandling af
ansøgninger og i fondens øvrige virke.
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“

Fonden skal med sit virke bidrage
til, at forskerne får mulighed for
at afprøve deres bedste, mest originale
idéer og skabe grobund for nybrud. “

DANSK FORSKNING AF HØJ INTERNATIONAL KVALITET
Danmarks Frie Forskningsfonds fremmeste formål er at
styrke kvaliteten af dansk forskning. Fonden virker først
og fremmest for det formål gennem uddeling af forskningsmidler efter grundige bedømmelser af ansøgningerne foretaget af højt kvalificerede forskere.
DFF modtager langt flere ansøgninger af høj kvalitet
end det er muligt at imødekomme. Det betyder, at for
mange forskere bruger for mange ressourcer på at skrive ansøgninger om forskningsprojekter, som ikke bliver
finansieret og ført ud i livet. Det er samtidig en udfordring for fonden, hvis arbejdsbyrde vokser, når antallet
af ansøgninger stiger år for år. Fonden arbejder for at
anskueliggøre nødvendigheden af investeringer i den
frie forskning. Fonden vil desuden arbejde strategisk for
at imødegå udviklingen, for eksempel ved at overveje
indførelse af karens for forskere, hvis ansøgninger gentagne gange ikke vurderes støtteegnede.
Et væsentligt element i styrkelsen af dansk forskning er
at sikre det såkaldte vækstlag i forskningen. Forskning
ruster os til fremtiden, og for at dansk forskning også
fremover har det højeste faglige niveau, skal vi skabe de
bedste betingelser for at støtte fremragende forskere på
alle karrieretrin i Danmark.
Støtte til yngre forskere i starten af karrieren er et
fokuspunkt for fonden, både i forhold til fondens egne
virkemidler, og i forhold til at bidrage til et samlet forskningsøkosystem, som giver de dygtigste yngre forskere
i Danmark gode betingelser for at forfølge deres bedste
idéer og etablere en forskerkarriere.
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Fonden vil derfor afsøge mulige tiltag til at sikre,
at virkemidlerne dækker de nødvendige trin i en
forskningskarriere.
Et centralt element i understøttelsen af excellent og
original forskning er internationalisering af forskningen.
Fonden prioriterer internationalt perspektiv og samarbejde i alle ansøgte projekter. Internationale evalueringspaneler og individuel international peer review inddrages i bedømmelsen af fondens ansøgninger. Fonden
indgår i internationale samarbejder i primært nordisk og
europæisk regi, men også med globalt udsyn. Fonden
vil løbende vurdere potentialet for nye samarbejder og
prioritere midler til internationale forskningsprogrammer
for fri forskning.

“

Forskning ruster os til fremtiden,
og for at dansk forskning også fremover
har det højeste faglige niveau,
skal vi skabe de bedste betingelser
for at støtte fremragende forskere
på alle karrieretrin i Danmark. “

NYBRUD I FORSKNINGEN
Det er en forudsætning for at fremme excellence i
forskningen, at der skabes gode betingelser for nysgerrighedsdreven forskning, der forfølger de gode idéer
på kryds og tværs af faggrænser. Nybrud i forskningen
kommer fra nytænkende forskere, hvis idéer udfordrer
etablerede paradigmer. Danmarks Frie Forskningsfond
værner om forskernes frie udfoldelse, både når det
kommer til det frie valg af metoder og tilgange, og når
det kommer til at sprænge traditionelle grænser mellem
fagområder eller andre barrierer for forskningens frie
udfoldelse.

Det er en kerneværdi for DFF at støtte de mest originale
idéer udviklet af forskerne selv. Originale ideer må ikke
fortrænges af bevidst eller ubevidst bias mod bestemte
ansøgergrupper hos bedømmerne. Jo bredere en skare,
man kan tiltrække til forskningen, jo større bliver også
den potentielle talentmasse blandt forskerne.

DFF vil sikre, at fondens virkemidler, bedømmelsesprocesser og eksterne kommunikation gør det attraktivt for
den bredest mulige kreds af forskere at søge fondens
midler og tilskynde risikovilje og diversitet i forskning og
forskningsfinansiering.

Forskningsfinansiering kan bidrage til forskningens
frie udfoldelse ved at sikre fordomsfrie og kvalitativt
funderede bedømmelsesprocesser.

Det er en kerneværdi for
“
Danmarks Frie Forskningsfond

at støtte de mest originale idéer
udviklet af forskerne selv. “
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FORSKNINGSIMPACT
Forskningsimpact betegner det aftryk, som forskning
sætter både i den akademiske verden og i samfundet
i form af ny viden, nye erkendelser og nye teknologier.
Det kan være påvirkning af lovgivning, kvalificering af
debatter eller produktion af ny viden og metoder, som
kan være med til at udvikle løsninger inden for sundhed,
forvaltning eller industrielle processer. Forskningsimpact er således alle de små og store forandringer, som
forskning leder til for mennesker, i samfundet, hos
virksomhederne og i det politiske system.
Stort set alle afkroge og sfærer i samfundet påvirkes af
forskningens udvikling. De nye erkendelser fra forskningen finder vej til vores hverdag i form af nye produkter
på vores markeder, nye teknologier, der påvirker os i
arbejdsliv og privatliv, ny viden at undervise ud fra i vores

Stort set alle
“
afkroge og sfærer i

samfundet påvirkes
af forskningens
udvikling. “
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uddannelsessystem, nye måder at organisere forskellige
sektorer på eller nye måder at forstå vores egen kultur på.
At synliggøre forskningens resultater for offentligheden
og at pege på de mangfoldige måder, forskningen
påvirker samfundet på, er en vigtig opgave for
Danmarks Frie Forskningsfond og for forskningsverdenen i almindelighed. At fastholde samfundets
opmærksomhed på forskningens kritiske rolle for vores
samfund er afgørende for at sikre, at et højtkvalificeret
forskningsberedskab altid prioriteres som det stykke
samfundskritisk infrastruktur, det er.
Derfor arbejder Danmarks Frie Forskningsfond målrettet
og strategisk med at indsamle og formidle resultater fra
de projekter, som modtager støtte fra fonden.

Fonden vil bruge den systematiserede monitorering
af DFF-bevillingernes impact i en målrettet kommunikationsindsats, der skal sætte fokus på forskningens
resultater og samfundsmæssige betydning.
En forudsætning for, at forskningen kan synliggøres for
offentligheden, er den frie og umiddelbare adgang til
forskningens resultater. Fonden vil derfor arbejde strategisk for at fremme Open Science i Danmark og i Europa.
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