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Formål 

Formålet med dette opslag er at investere i projekter inden for det samfundsvidenskabelige og 

humanistiske område med deltagelse af partnerskaber fra offentlige og private institutioner1, som 

kan bidrage til løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark. 

Hvorfor fokusere på samfundsvidenskab og humaniora? 

Samfundsvidenskab og humaniora har afgørende betydning for vores forståelse af, hvordan 
mennesker, lokalsamfund, hele samfund og organisationer opfører sig, kommunikerer, tager 
beslutninger og interagerer med hinanden. Vi ved, at adfærd er styret af bl.a. traditioner, vaner, 
værdier, holdninger, økonomiske incitamenter og fysisk rum. Det samfundsvidenskabelige område 
og humaniora har derfor i sig selv eller sammen med videnskabelige discipliner som ingeniør- og 
naturvidenskab et stort potentiale til at løse store samfundsmæssige udfordringer.  

Udbruddet af covid-19 har vist, hvor vigtigt det er at anvende samfundsvidenskab og humaniora. 
Pandemien har medført og synliggjort voldsomme udfordringer i vores samfund, herunder 
nedlukkede firmaer, arbejdsløshed, personlig isolation, online undervisning, distancearbejde, øget 
vold i hjemmet, misinformation, ulighed osv. Samfundsvidenskaberne og humaniora – med 
involvering af en eller flere discipliner - kan bidrage til at forstå og løse, hvordan vi tackler pandemiens 
indflydelse på kort og lang sigt samt dens effekt på den økonomiske opbremsning for individer, 
virksomheder og samfund.  

Investeringsstrategi 

Innovationsfonden ønsker at investere i projekter, som kan bidrage til generering af værdifuld viden 

og løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark, især projekter hvor der 

er opnået en reel virkning og hvor den kvalificerede vidensindsamling er verificeret i praksis, da det 

er Innovationsfonden rolle at investere i projekter med en stor samfundsmæssig effekt. 

Innovationsfonden opfordrer til partnerskaber mellem offentlige og private aktører med afsæt i 

samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning på tværs af discipliner, som kan komplettere 

hinanden med ekspertise og bidrage til implementering af projektets resultater. 

                                                           
1 Universiteter, kommuner, skoler, hospitaler, virksomheder, NGO’er, konsulentvirksomheder, fagforeninger, osv.  



 

Nedenfor er der en række eksempler på samfundsmæssige udfordringer, som Innovationsfonden 

finder relevante at undersøge. Listen er ikke udtømmende: 

 Innovation i den offentlige sektor. 

 Alternative løsninger på mental sygdom, f.eks. ved at kombinere psykologi og teknologi.  

 Kunst og kulturs rolle i genopbygning, genopretning og modstandskraft i samfundet. 

 Bæredygtige samfunds- og/eller fællesskabs-modeller. 

 Innovationspotentialet i mødet med nye kulturer, dvs. hvordan man udnytter 

arbejdspotentialet hos immigranter. 

 Etiske og adfærdsmæssige problemer, herunder isolation, vold i hjemmet, 

hjemmeundervisning, distancearbejde, misinformation, ulighed og arbejdsløshed. 

 Adgang og lige rettigheder til grundlæggende servicefunktioner, inkl. digital kommunikation 

og teknologier. 

 Nye organisationsmåder, f.eks. hvordan man bruger/ejer naturressourcer eller andre 

offentlige goder i et samfund. 

 Alternativ undervisning der fremmer en innovativ og ligeværdig mindset eller andre relevante 

værdier. 

 Nye ukonventionelle forretningsmodeller, f.eks. ved at kombinere social innovation med et 

kommercielt mindset eller modeller som bygger på deleøkonomi. 

 Adfærd og grøn omstilling: midler der fremmer den ønskede økovenlige adfærd. 

 Integration af naturbeskyttelse gennem forskellige aktiviteter, f.eks. bæredygtig turisme og 

miljøvenlig byudvikling.  

 

Hvordan udvælger Innovationsfonden, hvilke projekter der skal investeres i? 

Vi vurderer ansøgningerne efter følgende 4 hovedkriterier:  

1. Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation: Innovationsfonden kigger efter banebrydende 

ideer på et højt forsknings- og innovationsniveau, og som tilbyder løsninger på relevante og 

konkrete behov. Forsknings- og innovationsekspertisen vurderes i forhold til originalitet, state-of-

the-art og kombinationen af nye metoder. Vi fokuserer endvidere på 

partnerskabssammensætningen og inklusion af relevante kompetencer og kvalifikationer, der 

sammen bidrager til en idé, løsning eller værdiskabelse i projektet, inklusiv potentiel involvering 

af relevante internationale samarbejdspartnere.  

 

2. Værdiskabelse i og efter projektperioden: Værdiskabelse skal forstås i bred forstand, bl.a. som 

målrettede aktiviteter, der løser større samfundsmæssige udfordringer. Eksempler herpå er 

reducerede omkostninger for samfundet, reducerede miljø- og ressourcemæssige aftryk, 

forbedret livskvalitet, optimerede processer og stigende omsætning fra indenlandsk salg eller 

eksport etc. Det er vigtigt, at ansøgningen sandsynliggør, at projektet har en estimeret og 

forventet værdiskabelse med hensyn til kvantitative og/eller kvalitative metoder, som igen 

baseres på forventet lancering og implementering i samfundet, selvom om dette først måtte ske 

efter investeringsperiodens udløb.   



 

 

3. Effektivitet i projektets udførelse: Ansøgningen skal have en operationel arbejdsplan, hvor 

projektet er organiseret i arbejdspakker. Vi skal kunne forstå, hvordan projektet kan omsættes og 

hvilke skridt, der tages. Projektet skal have delleverancer, milepæle og stop/go kriterier, som 

muliggør, at man kan følge projektet og/eller justere undervejs i projektet. Et godt projekt har en 

team sammensætning, som matcher projektets målsætninger. Innovationsfonden opfatter 

diversitet i projektteamet som en ressource. Større diversitet bidrager til, at præstationsmål som 

innovation, samarbejde og kritisk tankegang når et højere niveau. Vi opfordrer til partnerskaber 

med offentlige og private aktører samt øvrige aktører, der kompletterer hinanden med 

ekspertise. Ideelt er hovedmålgruppen for projektet en del af teamet. 

 

4. Implementering af projektets resultater: en god ansøgning beskriver, hvordan projektresultaterne 

bliver implementeret i samfundet, også selvom dette sker efter investeringsperiodens udløb. Vi 

vil gerne vide, hvem der vil benytte, investere i eller eje/lede projektets resultat, når investeringen 

fra Innovationsfonden er afsluttet.  

Det er vigtigt at bemærke, at Innovationsfonden ikke investerer i rene research- eller 

dataindsamlingsprojekter, som ikke har angivet en konkret implementeringsplan.  

 

 
  

  

  


