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1. 
Introduktion
TrygFondens strategi Sammen skaber vi tryghed 
er grundlaget for TrygFondens arbejde. Det er en 
grundtanke i strategien, at TrygFonden arbejder 
vidensbaseret med at finde nye veje og konkrete 
løsninger til gavn for alle i Danmark. På områder, 
hvor viden ikke findes, arbejder TrygFonden for 
at skabe den.

Strategiens ambitioner bliver blandt andet ud-
møntet i denne Forsknings- og videnspolitik. Det 
indebærer, at TrygFonden alene støtter forskning, 
der understøtter de mål, som strategien opstiller. 
Mange af målene er ambitiøse og vanskelige og 
kræver, at der både tænkes nyt og tænkes lang-
sigtet. TrygFonden vil både udvise tålmodighed til 
at tage mange små skridt og mod til at forsøge at 
tage store skridt, også når vi går ind på områder 
med risiko for ikke at lykkes. Vi vil både arbejde med 
viden, der har relevans for det nære hverdagsliv og 
med viden om samfundets strukturer. Og så vil vi 
have et vedvarende fokus på inddragelse af brugere 
og praksis. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, 

men også fordi det sikrer relevans, bedre anven-
delighed og højere kvalitet af viden og forskning.

Forsknings- og videnspolitikken har syv afsnit. Po-
litikken beskriver de generelle principper for Tryg-
Fondens arbejde med forskning og viden, vores 
måde at arbejde på, donationsprocessen, anbe-
falinger til forskningsansøgninger og TrygFondens 
beslutningsstruktur i arbejdet med forskning og 
viden. Politikken præciserer desuden, hvordan Tryg-
Fonden ønsker, at bruger- og praksisperspektiver 
indtænkes systematisk.

Udover denne Forsknings- og videnspolitik er 
der desuden konkretiseret en række prioriterede 
forskningstemaer og initiativer indenfor de enkelte 
delmål i TrygFondens strategi. Disse prioriterede 
forskningstemaer og initiativer kan findes på Tryg-
Fondens hjemmeside.
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2. 
TrygFondens strategi
TrygFondens mission er at bidrage til, at alle i Dan-
mark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. 
Tryghed er en fælles sag, og TrygFonden ønsker at 
mobilisere fælles kræfter for et tryggere samfund 
både i de nære, mindre fællesskaber og i den ram-
me, samfundet sætter om trygheden.

TrygFondens strategi Sammen skaber vi tryghed 
udpeger fem overordnede mål og 11 delmål, der 
går på tværs af alle livets faser – fra det tidlige 
børneliv over ungdommen til voksenlivet og livet 

som ældre, og som omhandler både de nære ting i 
hverdagslivet og de elementer på samfundsniveau, 
som har betydning for trygheden.

Der er til alle mål og delmål knyttet konkrete mål-
sætninger for de forandringer, vi ønsker at bidrage 
til og en beskrivelse af, hvad vi lægger vægt på i 
vurderingen af ansøgninger inden for de enkelte 
delmål. Disse gælder også for arbejdet med forsk-
ning og viden. Strategien og dens målsætninger 
kan findes på TrygFondens hjemmeside.

TrygFondens fem strategiske mål
Vores mål og delmål er udvalgt på baggrund af behovet for en indsats sammen-
holdt med TrygFondens position, indsigt og metoder og dermed mulighed for 
at gøre en forskel for trygheden i de forskellige livsfaser.

Mål 1 – Tryghed i hverdagen: TrygFonden vil aktivere befolkningens evne og 
lyst til at træde til og hjælpe – og tillid til at andre træder til, når der er behov.

Mål 2 – Børn og unge skal udfolde deres potentiale: TrygFonden vil arbejde 
for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de 
kan trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde 
deres potentiale til et godt og sundt liv.

Mål 3 – Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv: TrygFonden vil ar-
bejde for, at alle voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt 
arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Mål 4 – Et trygt ældreliv: TrygFonden vil arbejde for et trygt ældreliv med flere 
gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Mål 5 – Stærke rammer for tryghed: TrygFonden vil øge danskernes tillid 
til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god 
offentlig debat om tryghed.
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3. 
TrygFondens brug af 
forskning og viden
For TrygFonden er forskning ikke et mål i sig selv. 
Den forskning og viden, TrygFonden arbejder med, 
skal kunne mobiliseres og omsættes til gavn for 
borgerne – hvad enten det sker i institutioner, på 
arbejdspladser, i civilsamfund eller blandt private 
borgere. Det er derfor et vigtigt kriterium for Tryg-
Fonden, at den viden, der frembringes, er relevant 
for og bliver til i tæt samspil med praksis inden for 
strategiens fem overordnede mål.

TrygFondens brug af forskning er kendetegnet 
ved et tværvidenskabeligt afsæt, hvor alle ideer 
og teorier uanset discipliner sættes i spil for bedst 
muligt at gavne borgernes liv og forbedre prakti-
kernes handlemuligheder. Hvilke typer af forskning, 
TrygFonden støtter, afhænger af det konkrete 

områdes modenhed og eksisterende vidensgrund-
lag, herunder TrygFondens vurdering af, om den 
rette viden er til stede, hvor der er brug for den og 
på det tidspunkt, der er brug for det. Det betyder, 
at de strategiske prioriteringer for arbejdet med 
forskning og viden er forskellige under TrygFondens 
fem mål. Udformningen af forskningsspørgsmål 
og konkrete metoder vælges altid i relation til et 
givent problem og ud fra deres nytte i forhold til at 
skabe den viden, der er nødvendig for løsningen af 
netop det problem. Som det er illustreret i figuren 
nedenfor, vil der på nogle områder være behov for 
forskning, som kan belyse et problems karakter og 
omfang eller en målgruppes karakteristika, mens 
der i andre tilfælde er behov for at udvikle, afprøve 
og/eller implementere indsatser.
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Figuren illustrerer desuden den dynamiske proces 
for TrygFondens brug af forskning og viden, hvor 
forskning og mobilisering af viden sker i et samspil 
mellem forskere, praktikere og øvrige aktører, og 
hvor anvendelsen af viden er integreret i selve 
forskningsprocessen og ikke som et selvstændigt 
endemål.

De oplistede spørgsmål er ikke udtømmende, men 
skal forstås som eksempler på den fælles mængde 
af viden, som forskning og praksis kan bidrage til at 
frembringe og anvende. Af disse spørgsmål følger 
forskellige forskningsspørgsmål, ligesom de afføder 
forskellige spørgsmål og handlinger i praksis.

Mobilisering af viden involverer forskellige aktører: 
Forskere, der tilvejebringer ny viden gennem forsk-
ning. Beslutningstagere i ministerier, kommuner, 
civilsamfundsorganisationer mv., der omsætter og 
formidler viden, så det bliver mere tilgængeligt for 
praksis. Fagprofessionelle og frivillige, der anvender 
forskningsbaseret viden og omgør den til konkrete 
indsatser gennem kontakt med målgruppen og 
endelig de borgere i målgruppen, der i sidste ende 
eksponeres for viden og indsatser.

Hvad er 
problemets
karakter og 
omfang?

Hvad er 
målgruppens 
karakteristika

og behov?

Hvilke 
indsatser 

virker og for 
hvem?

Hvilke 
potentialer 

og barrierer er 
der for at gøre  
indsatser bære- 

dygtige?

Hvilken 
betydning 

har de  
strukturelle 
rammer?

Praksis

Forskning
Figur 3.1 – Samspillet mellem forskning og praksis
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Prioriterede forsknings- 
temaer og initiativer
Som supplement til Forsknings- og videnspolitik-
ken har TrygFonden formuleret en række temaer, 
som vi ønsker at prioritere i forhold til forskningen 
indenfor de enkelte delmål i strategien. I tillæg 
hertil har vi vurderet, hvilken rolle TrygFonden vil 
påtage sig på de forskellige delmål i forhold til 

forskningsmiljøerne og forskerne og i forhold til at 
være drivkraft bag udviklingen af nye forsknings-
projekter og forskningsmiljøer inden for delmålene.

De prioriterede forskningstemaer og initiativer kan 
findes på TrygFondens hjemmeside.

Forskning og viden
TrygFonden skelner mellem forskning og anden vidensproduktion. For Tryg-
Fonden er det væsentligt, at den viden, der frembringes, kan sættes i anvendelse 
til gavn for målgruppen. Forskning er netop en systematisk proces med det formål 
at skabe ny viden, der kan bruges ud over det konkrete projekt. Forskning bedrives 
almindeligvis af forskere tilknyttet en forskningsinstitution, men kan involvere 
fagprofessionelle, beslutningstagere, frivillige eller målgruppen som medskabere.

TrygFonden støtter også anden vidensproduktion. Det er typisk viden, der ska-
bes i tilknytning til et konkret projekt og med det formål at evaluere eller på 
anden måde informere det konkrete projekt. Denne politik omhandler primært 
TrygFondens støtte til viden, der er baseret på forskning.
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4. 
Principper for arbejdet med 
forskning og viden
TrygFondens arbejde med forskning og viden byg-
ger på fem principper, som er gældende, uagtet 
hvilke strategiske delmål der arbejdes med, og uag-
tet hvilke virkemidler der er tale om. Principperne 
ligger i direkte forlængelse af den almennyttige 
strategis fokus på, at arbejdet skal komme mål-
grupperne til gode, at TrygFondens DNA er både at 

være modige og tålmodige i arbejdet for at fremme 
trygheden, og at TrygFonden arbejder uafhængigt 
af økonomiske og politiske interesser for alle i 
Danmark. De fem principper har betydning for 
TrygFondens eget engagement, for TrygFondens 
valg af virkemidler og for TrygFondens vurdering 
af støtte til forskning og viden.

Fem principper for arbejdet med forskning og viden
I. TrygFonden vil skabe varige aftryk i samfundet

II. TrygFonden vil fremme viden og forskning, som gør en forskel i praksis

III. TrygFonden vil fremme, at viden og forskning deles og udbredes

IV. TrygFonden vil fremme transparens og åbenhed

V. TrygFonden vil virke uafhængigt af særinteresser

De fem principper udfoldes på de følgende sider >
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Princip I 

TrygFonden vil skabe 
varige aftryk i samfundet
Strategiens mål og delmål er relateret til komplekse 
forhold i samfundet og mellem mennesker. Det er 
baggrunden for, at TrygFonden anvender en bred 
vifte af virkemidler og indsatser, og at TrygFon-
den søger samarbejde med mange aktører. Der 
er brug for at arbejde i hele spektret mellem at 
skabe nye, innovative tilgange og søge at forbedre 
eksisterende indsatser. Det betyder også ofte, at 
det kan være nødvendigt at kombinere forskellige 
videnskabelige tilgange og virkemidler. På nogle 
områder er det muligt relativt hurtigt at skabe 
konkret, brugbar viden, mens der på andre områ-
der er brug for langvarig, tålmodig og kumulativ 
opbygning af forståelser af behov og viden om 
indsatser og deres effekter, af forskningsmiljøer 
og af implementeringsudfordringer. TrygFondens 
roller indenfor de forskellige delmål formidles ty-
deligt til omverdenen sammen med TrygFondens 
prioriterede forskningstemaer og initiativer.

Princip II 

TrygFonden vil skabe 
viden, som gør en forskel 
i praksis
For at blive bedre til at løse problemer og fremme 
tryghed gennem viden og forskning er det nød-
vendigt, at der samarbejdes og videndeles mellem 
forskning og praksis. Samspillet gælder begge veje, 
så viden mobiliseres på tværs af forskning og prak-
sis. De indsatser og aktiviteter, der møder borgerne 
ude i praksis, bør inddrage viden fra forskning. På 
samme måde bør forskningen inddrage behovene 
og erfaringerne fra praksis, så det sikres, at den 
viden, der frembringes, er relevant for praksis, og 
at den faktisk kan omsættes og forankres, når 
den er skabt.

TrygFonden ønsker at fremme dette samspil og 
prioriterer både indsatser, der i sig selv kan fremme 
samspillet, og indsatser, som inddrager praksis- og 
brugerperspektiver i forskningen.
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Princip III 

TrygFonden vil fremme, at 
viden og forskning deles 
og udbredes
Mobiliseringen af forskning og viden inden for de 
store, komplekse samfundsområder, TrygFonden 
arbejder med, er et fælles anliggende. TrygFonden 
ønsker at frembringe viden, som man kan have tillid 
til, og som mange derfor vil anvende og arbejde 
videre med. Vi ønsker, at viden skal kunne deles, 
så andre kan arbejde videre med den. 

At viden mobiliseres og udbredes kræver, at den 
viden, der skabes, aktivt deles med andre – både 
andre forskere, som kan bygge videre på den, 
udfordre den eller supplere den, og praktikere og 
brugere/borgere, som kan bruge den i praksis. 
Derfor prioriterer TrygFonden både formidling og 
deling af viden i form af videnskabelige publikati-
oner og anden videnskabelig formidling i form af 
formidling til offentligheden, herunder formidling 
til praksis og brugere.

Princip IV 

TrygFonden vil fremme 
transparens og åbenhed
TrygFonden har sammen med andre uddelende al-
mennyttige aktører en særlig position i det danske 
samfund. Det er en position, der giver TrygFonden 
unikke muligheder, men det er også en position, 
der forpligter og stiller krav.

Den viden, TrygFonden bidrager til at skabe, skal 
være et fælles gode. Derfor vil TrygFonden fremme 
generel deling af forskningsresultater og trans-
parens om deres tilblivelse. Det sker ved, at den 
viden, der skabes, anvender anerkendte metoder 
og kvalitetsstandarder, men også ved direkte at 
støtte formidling af forskning. Og det sker ved 
både at lægge vægt på åbenhed om og tilgænge-
lighed af data og på fri adgang (open access) til 
forskningsartikler.

For at sikre ordentlighed og fairness vil TrygFonden 
også være transparent omkring sin egen praksis, 
herunder støtte til forskning og viden.
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Princip V 

TrygFonden vil virke uaf-
hængigt af særinteresser
TrygFonden arbejder for alle i Danmark. Det er 
afgørende, at der ikke kan rejses tvivl om, hvilke 
motiver og interesserer der ligger bag TrygFon-
dens aktiviteter. Det betyder, at TrygFonden alene 
støtter forskning indenfor de målsætninger, som 
er opstillet i TrygFondens strategi og som ikke er 
tiltænkt at fremme politiske, kommercielle og andre 
uvedkommende særinteresser. Det betyder også, 
at resultaterne så vidt muligt skal være tilgængelige 
for hele samfundet.
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Involvering af brugere 
og praktikere i forskning
TrygFonden støtter forskning, der kan forbedre praksis. Det er derfor også 
TrygFondens ambition at arbejde systematisk med involvering af perspektiver 
fra brugere og praktikere. Involvering skal på en gang øge den videnskabelige 
kvalitet og mulighederne for bæredygtigt at forbedre praksis. Det gør vi for at 
skabe en bedre forståelse for virkningen af konkrete indsatser og for bedre at 
kunne udvikle og kvalificere dem. Og vi gør det for at sikre, at den frembragte 
viden har relevans for og kommer ud til dem, der skal bruge den. TrygFondens 
udgangspunkt er således, at forskning og viden på samme tid bliver både vi-
denskabeligt bedre og samfundsmæssigt mere relevant og nyttiggjort gennem 
bruger- og praksisinvolvering.

TrygFonden prioriterer projekter med bruger- og praksisinvolvering, og ansøgere 
er derfor forpligtet til at indtænke involvering af perspektiver fra brugere og 
praksis i ansøgninger til TrygFonden. I de tilfælde, hvor perspektiver fra brugere 
og praksis ikke er indtænkt i projektet, skal der fremgå en relevant begrundelse 
herfor.

Bruger- og praksisinvolvering forudsætter ikke anvendelse af bestemte metoder, 
men handler om en systematisk metodisk opmærksomhed på at kunne indfange 
nuancer og kompleksitet i samspillet mellem forskning, brugere og praksis. Der 
findes en bred vifte af måder at inddrage og samarbejde med brugere og praksis 
på. Det kan bl.a. handle om, hvornår i processen inddragelsen sker og om, hvilke 
roller og relationer, praktikere og brugere tiltænkes i forskningsprocessen.

Tidspunkt i projektet
• Inden projektets opstart, i formuleringen af forskningstemaer og 

-spørgsmål, design af indsatser, succeskriterier mv.

• Undervejs i projektet, som en del af dataindsamlingen og den løbende 
kvalificering af data og analyser.

• Efter projektets afslutning – både i fortolkningen af resultater og i 
implementering og forankring af indsatser.

Roller og relationer
• Overførsel og information, hvor viden formidles fra forskning til praksis.

• Konsultation, hvor forskning bruger praksis til fx at forstå analytiske fund.

• Udveksling, hvor viden deles mellem forskning og praksis.

• Dialogisk og involverende, hvor viden dannes og forbedres i en løbende 
dialog mellem forskning og praksis.

• Beslutning, hvor praksis er medbestemmende i forskningsprocessen.

Oplistningen er til inspiration og er ikke udtømmende.
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5.  
Arbejdsmåder og virkemidler
TrygFonden arbejder med forskning og viden på for-
skellige måder afhængigt af behov og muligheder 
på områderne og i de tilknyttede forskningsmiljøer. 
TrygFondens eget engagement og roller varierer 
tilsvarende afhængigt af, hvilke virkemidler der er 
tale om.

På nogle områder er brug for langvarig, tålmodig 
og kumulativ opbygning af forskningsmiljøer, der 
kan bidrage til at løse de problemer, som Tryg-
Fonden er engageret i. Det vil kræve, at forskere 
og andre aktører medinvesterer tid og ressourcer. 
TrygFonden ønsker at gøre disse forskere og andre 
aktører sikre på tilstedeværelsen af ressourcer på 
lang sigt ved at kommunikere til omverdenen om 
sit langvarige engagement. TrygFondens roller 
indenfor de forskellige delmål formidles tydeligt 
til omverdenen sammen med TrygFondens priori-
terede forskningstemaer og initiativer.

Støtte til enkeltstående 
forskningsprojekter
Det helt centrale virkemiddel for TrygFonden er 
støtte til enkeltstående forskningsprojekter i form 
af donationer. Donationer gives på baggrund af 
ansøgninger indsendt på ansøgeres eget initiativ 

ved de årlige ansøgningsfrister. Donationer er især 
velegnede på områder med flere stærke forsk-
ningsmiljøer. Der søges i fri konkurrence om et 
begrænset antal bevillinger.

Donationer til enkeltstående forskningsprojekter 
kan også gives i forbindelse med særlige opslag af 
puljer til et særskilt formål (også kaldet calls) uden-
for de ordinære ansøgningsprocesser og med sær-
skilt beslutningsstruktur. TrygFonden kan udsende 
opslag, når målet er at fremme et mere afgrænset 
formål, at tiltrække nye typer af ansøgere og/eller 
når tidsrammen i den gængse donationsproces er 
uhensigtsmæssig.

Ved bevillinger givet gennem den ordinære donati-
onsproces eller ved særskilte opslag har TrygFonden 
som udgangspunkt ikke en rolle i det støttede 
projekt.

I afsnit 7 og figur 7.1 er donationsprocessen 
beskrevet i detaljer.
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Forskningscentre
På nogle udvalgte områder vælger TrygFonden at 
støtte opbygning af forskningscentre. Det er et 
virkemiddel, som er velegnet, når et område kan 
have gavn af vidensopbygning - ofte på tværs af 
fagligheder, sektorer mv. Forskningscentre kan ska-
be bedre rammer for opbygning af både innovativ, 
praksisnær og tværsektoriel forskning. En sådan 
opbygning tager tid, og derfor har forskningscentre 
typisk et tidsperspektiv på 10 år eller mere.

Forskningscentre etableres altid gennem en 
længere dialog mellem TrygFonden og et eller 
flere forskningsmiljøer. Dialogen vil nogle gan-
ge tage udgangspunkt i et udbud, TrygFonden 
tager initiativ til. Der vil altid indgå en ekstern 
fagfællebedømmelse.

Det er en forudsætning for etableringen, at der 
findes kvalificerede forskningsmiljøer, der kan 
bygges videre på, og at der er ledelsesmæssig og 
administrativ opbakning fra værtsinstitutionerne.

Forskningscentre er baseret på samarbejdsaftaler 
mellem TrygFonden og den/de pågældende ansø-
gere. TrygFonden spiller en rolle i arbejdet, fx som 
deltager i en styregruppe eller følgegruppe.

Forskningstilknytning 
til TrygFondens egne 
indsatser
TrygFonden driver selv en række indsatser. Her vil 
det ofte være relevant at tilknytte forskning og 
vidensopbygning, fx i form af forskningsbaserede 
evalueringer af indsatselementer, løbende moni-
torering og dokumentation, indsigtsstudier eller i 
form af etablering af ph.d.-forløb. Tilknyttet forsk-
ning er velegnet til at kvalitetssikre eller udvikle 
indsatsen på de områder, hvor der fx afprøves 
nye tilgange eller på anden vis skabes ny viden, 
som vil være værdifuldt, at forskere får indsigt i, 
og hvor der er brug for at sikre, at praksis løbende 
understøttes af viden.

Forskningstilknytningen etableres på TrygFondens 
initiativ, og TrygFonden er den umiddelbare aftager 
af resultaterne, men den bidrager samtidig til, at 
projekterne og de organisationer, der driver pro-
jekterne i samarbejde med TrygFonden, arbejder 
på basis af bedste aktuelle viden, og at praksiser-
faringer opsamles og integreres i fremtidig drift 
og udvikling.

Tilknyttet forskning skal leve op til de samme kva-
litetskriterier, som den øvrige forskning, TrygFon-
den støtter, og det er en forudsætning, at der er 
kvalificerede forskningsmiljøer, som TrygFonden 
kan rekvirere forskning fra. Tilknyttet forskning 
reguleres gennem en kontrakt mellem TrygFonden 
og den pågældende vidensproducent.
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Udvikling af forsknings- 
miljøer
TrygFonden spiller på nogle områder en aktiv ud-
viklende rolle i forhold til forskningsmiljøer og for-
skere. Det sker på områder inden for strategien, 
hvor TrygFonden ønsker at være med til at sætte 
nye dagsordener eller har ønske om udviklingen 
af nye forskningsprojekter eller forskningsmiljøer.

Det sker gennem en række specifikke virkemidler, 
der kombineres efter behov og vilkår indenfor de 
forskellige områder. De specifikke virkemidler er 
inddelt i tre kategorier: (a) netværk, (b) projekt- og 
idémodning samt (c) kompetence- og talentudvik-
ling, professorater, udlandsophold mv. til individu-
elle forskere.

TrygFonden kan tage initiativ til og drive et te-
maafgrænset netværk mellem forskere og prak-
sisrepræsentanter. I netværkene får deltagerne 
mulighed for at indgå i dialog med hinanden og 
med nationale og internationale forskere eller andre 
relevante aktører. Netværk er velegnede til fælles 
udvikling af ideer og problemforståelse, etablering 
af konkrete samarbejder og koordinering på tværs 
mellem projekter, forskere og praksis. Netværk er 
særligt velegnede på områder med spredte forsk-
ningsmiljøer og/eller manglende dialog og kobling 
mellem forskning og praksis. Netværkene forud-
sætter dog samtidig, at der er forskningsmiljøer 
og praksisrepræsentanter, som ønsker både at 
bidrage og profitere. Netværkene fastholdes ofte 
over en årrække, fordi det tager tid at opbygge re-
lationer og samarbejdsflader og etablere egentlige 

samarbejder. TrygFondens rolle i netværkene er 
at sikre facilitering og drift. Ansøgninger mv., der 
udspringer af netværksaktiviteter, bedømmes efter 
samme kriterier som andre ansøgninger.

TrygFonden kan gennem mindre bevillinger støtte 
projekt- og idémodning. Det vil typisk ske i for-
hold til innovative og til tider mere risikobeto-
nede initiativer, hvor der både er potentiale for 
at skabe vigtige resultater og samtidig betydelig 
usikkerhed, fx om idéens realiserbarhed. Projekt- 
og idémodning kan gennemføres i forlængelse af 
netværksaktiviteter, på TrygFondens initiativ eller 
på baggrund af ansøgninger. TrygFonden vil typisk 
følge aktiviteten i fx en følgegruppe. Såfremt der 
opnås gode resultater i den indledende fase, vil 
TrygFonden vurdere muligheden for at følge op 
med yderligere støtte til det viderearbejde med 
initiativet.

Endelig kan TrygFonden støtte kompetenceudvik-
ling, talentudvikling, professorater, udlandsophold 
o.l. til individuelle forskere. Når TrygFonden ønsker 
at løfte forskningen på særlige områder og styrke 
miljøerne, kan der inden for den kategori gives 
støtte til forskere, som fx arbejder med innovativ, 
praksisnær og tværsektoriel forskning. Det kan 
både ske på TrygFondens eget initiativ, og det 
kan ske på baggrund af ansøgninger. TrygFonden 
har typisk ikke nogen rolle i aktiviteterne, når de 
er bevilget, men kan vælge at følge aktiviteterne i 
fx en følgegruppe med henblik på læring.
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6.  
TrygFondens donationsproces
TrygFonden uddeler den største del af sin støtte til 
forskning på baggrund af ansøgninger til TrygFon-
dens landsdækkende donationspulje. TrygFonden 
lægger derfor vægt på, at TrygFondens processer 
og vurderingskriterier skal være tydelige og tilgæn-
gelige for alle.

Alle har mulighed for at henvende sig til TrygFon-
dens sekretariat med en idé til et projekt og få en 
dialog om ideen, herunder en umiddelbar vurdering 
af om et givent projekt ligger inden for TrygFon-
dens strategiske fokus og dermed er relevant at 
indsende ansøgning om støtte til.

TrygFonden har to årlige ansøgningsrunder - den 
1. marts og den 1. september med frist kl. 12. 
I særlige tilfælde kan TrygFonden vælge at lave 
opslag med særskilte ansøgningsfrister, der ligger 
udenfor de ordinære ansøgningsrunder. I givet fald 
kommunikeres det tydeligt og tilgængeligt for alle.

Donationsprocessen fremgår af figur 7.1.

Fire vurderingskriterier
Det er TrygFondens sekretariat, der modtager alle 
ansøgninger og foretager sagsbehandlingen. Sekre-
tariatet sagsbehandler og indstiller de ansøgninger, 
der bedst lever op til følgende vurderingskriterier:

• Strategisk relevans – ansøgningen skal være 
i overensstemmelse med ét eller flere af 
TrygFondens mål og delmål.

• Høj videnskabelig kvalitet – ansøgningen 
skal have en høj kvalitet vurderet ud fra de 
gældende videnskabelige normer for kvali-
tetsbedømmelse.

• Anvendelsesorienteret – ansøgningen skal 
frembringe viden, der kan anvendes i praksis.

• Forankringspotentiale – ansøgningen skal 
frembringe viden, der i videst muligt omfang 
kan forankres, så resultaterne videreføres 
og evt. skaleres efter projektbevillingens 
udløb.
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TrygFondens Rådgivende  
Forskningsudvalg
TrygFonden har tilknyttet et forskningsudvalg, 
som består af op til 14 medlemmer, der udpeges 
i en periode på 3 år. Udvalget rådgiver indenfor de 
områder, TrygFonden arbejder på, og understøt-
ter generelt TrygFonden i samspillet med forsk-
ningsverdenen, men træffer ikke beslutninger og 
foretager ikke sagsbehandling af ansøgninger. 
Forskningsudvalgets medlemmer bistår derudover 
ad hoc selv med ekstern fagfællebedømmelse af an-
søgninger og foreslår også andre fagfællebedøm-
mere til den eksterne bedømmelse af ansøgninger.

Medlemmerne i TrygFondens Rådgivende Forsk-
ningsudvalg kan indsende ansøgninger til Tryg-
Fonden, som behandles på lige fod med andre 
ansøgere, og de er da inhabile ved udpegning af 
eksterne fagfællebedømmere.

Ekstern fagfællebedøm-
melse af ansøgninger
I forbindelse med sekretariatets sagsbehandling 
kan ansøgningerne sendes i fagfællebedømmelse 
hos eksterne bedømmere. Fagfællebedømmelse 
udpeges på baggrund af følgende kriterier:

• De er aktive forskere eller personer 
med indsigt i praksis

• De har indsigt i ansøgningens 
forskningsområde

• De har ikke habilitetsproblemer 
i forhold til ansøger

På udvalgte områder eller ved udvalgte ansøgninger 
gør TrygFonden brug af både forskere og praksis-
eksperter til at vurdere ansøgningerne. Forskerne 
vurderer ansøgningens forskningsmæssige kvalitet, 
mens praksiseksperterne vurderer ansøgningens 
praksisrelevans, potentiale for at forbedre prak-
sis og implementerbarhed. Eksterne bedømmere 
anvender standardiserede vurderingsskemaer til 
vurderingen af ansøgningerne.

Alle ansøgere, der har haft en ansøgning til fagfæl-
lebedømmelse, får tilsendt bedømmelsen i anony-
miseret form efter afgørelsen om bevilling.

Inviterede genindsendelser
I enkelte tilfælde vurderer TrygFondens sekretariat, 
at der er perspektiver i at revidere en afslået an-
søgning efter ekstern fagfællebedømmelse. I de til-
fælde inviterer TrygFonden ansøger til at indsende 
en revideret ansøgning suppleret med detaljerede 
svar og kommentarer til fagfællebedømmelserne. 
Sekretariatet vil bestræbe sig på at rekruttere de 
samme fagfællebedømmere til bedømmelsen af 
den genindsendte ansøgning.

Inviterede genindsendelser kan indsendes op til en 
måned efter den almindelige ansøgningsfrist, dvs. 
den 1. april og den 1. oktober. Alternativt kan an-
søger indsende en inviteret genindsendelse i en af 
TrygFondens efterfølgende ordinære ansøgnings-
runder. Inviterede genindsendelser bliver derefter 
behandlet på linje med andre ansøgninger.
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Løbende kvalitetssikring 
og udvikling af donations- 
processen
For at sikre transparens omkring sin støtte offentlig-
gør TrygFonden årligt en statistik over de støttede 
forskningsprojekter.

Med faste mellemrum drøftes forskningspolitikken, 
herunder specifikt donationsprocessen i TrygFon-
dens Rådgivende Forskningsudvalg.

TrygFonden gennemfører jævnligt interessentana-
lyser, der kan bidrage til at kvalitetsudvikle dona- 
tionsprocessen og relationen til forskningsmiljøerne. 

I analyserne indgår alle typer af ansøgere, herunder 
både ansøgere, der har opnået støtte, og ansøgere, 
der har fået afslag.

TrygFonden indhenter desuden systematisk supple-
rende rådgivning fra eksperter, der ikke er poten-
tielle støttemodtagere, og som kan bidrage med 
uafhængig rådgivning om TrygFondens donations-
proces og relationen til forskningsmiljøerne.

Projekt eller forskningsprojekt?
Det er muligt at ansøge TrygFonden om støtte til enten et projekt eller et 
forskningsprojekt.

Et projekt anvender eksisterende viden frembragt gennem forskning eller prak-
tisk erfaring med det formål at udvikle eller udbrede systemer, processer eller 
redskaber, der kan skabe forbedringer for de mennesker, der er målgruppen for 
projektet.

Et forskningsprojekt er en systematisk proces med det formål at skabe ny vi-
den, der kan bruges ud over det konkrete projekt, og at denne viden publiceres. 
For TrygFonden er det væsentligt, at den viden, der frembringes, kan sættes i 
anvendelse til gavn for målgruppen.

Et forskningsprojekt kan godt have som ambition også at udvikle og udbrede 
systemer, processer eller redskaber, der umiddelbart skaber forbedringer for 
målgruppen. På samme måde kan et projekt indeholde elementer af forskning, 
hvor der skabes ny viden, der kan anvendes udover det konkrete projekt. Tryg-
Fondens sekretariat kan derfor beslutte, om en ansøgning skal behandles som 
et forskningsprojekt eller et almindeligt projekt, uagtet hvordan ansøgningen 
er indsendt.

Det er udelukkende forskningsprojekter, der er omfattet af nærværende politik.
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Figur 7.1. – TrygFondens donationsproces
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7. 
Krav og anbefalinger i forbindelse 
med udarbejdelse af forsknings- 
ansøgninger
Formelle krav til 
forskningsansøgninger
For at komme i betragtning til en forskningsdona-
tion skal ansøger og ansøgning leve op til nogle 
formelle krav:

Ansøger skal som hovedregel enten være færdigud-
dannet forsker eller ph.d.-studerende og desuden 
være tilknyttet en forskningsinstitution, der kan 
administrere en eventuel forskningsbevilling.

• Hvis der er tale om et ph.d.-projekt, skal 
ansøger desuden vedlægge en erklæring fra 
vejleder/værtsinstitution.

• Felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes 
på dansk.

• Ansøgninger skal vedlægges en projektbe-
skrivelse/protokol, der skal være på engelsk 
af hensyn til den eksterne bedømmelse.

• Alt øvrigt vedlagt materiale (CV, budget, 
støtteskrivelser mv.) skal ligeledes være på 
engelsk – eventuelt i form af oversættelser 
– af hensyn til den eksterne bedømmelse.

• I budgettet skal større lønudgifter anføres 
som ansættelsesbrøker med angivelse af 
bruttoløn inkl. pension mv. Ansættelsesbrø-
ker er andele af fuldt årsværk, fx tre må-
neders arbejde eller seks måneder på halv 
tid (dvs. tre måneders fuldtidsmåneder). 
Ansættelsesbrøken ganges dernæst med 
bruttoløn inkl. pension mv.

• Ved mindre lønudgifter som for eksempel 
statistisk konsulent eller studentermedhjælp 
kan man anvende timepriser eller anføre et 
samlet beløb.
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Publikationsfees
TrygFonden ønsker at fremme deling af viden og 
resultater. TrygFonden opfordrer derfor til, at an-
søgerne søger om publikationsfees med henblik 
på at sikre open access.

Direkte og indirekte 
omkostninger
TrygFonden er indstillet på at donere til lønudgifter 
til projektrelevant støttepersonale samt rimelige 
beløb til fx indretning af arbejdsplads for nye med-
arbejdere, laboratorieudgifter, apparatur, licenser, 
studieafgifter, rimelige rejse/konferenceudgifter 
i direkte tilknytning til forskningsprojektet. Her-
udover støtter TrygFonden med maksimalt 5 pct. 
af det ansøgte beløb til indirekte omkostninger. 
Øvrige overheadudgifter må ansøger selv skaffe 
anden finansiering til.

Andre støttegivere
TrygFonden støtter gerne projekter, der også er 
støttet af andre fonde, forskningsråd mv.

Offentliggørelse af 
støttede projekter
For at sikre transparens offentliggøres alle bevillin-
ger på TrygFondens hjemmeside sammen med en 
årlig statistisk oversigt over de støttede forsknings-
projekter. TrygFonden indsamler desuden løbende 
forskningsartikler fra støttede forskningsprojekter. 
Disse offentliggøres som udgangspunkt ikke af 
TrygFonden, men i de tidsskrifter eller andre ka-
naler, som bevillingsmodtager selv vælger.
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8.  
Beslutningsstruktur
Det er TryghedsGruppens repræsentantskab og be-
styrelse samt Bevillingsudvalget der træffer endelig 
beslutning om støtte til forskning og vidensproduk-
tion. Nedenfor er TrygFondens beslutningsstruktur 
beskrevet.

Repræsentantskabet

• Vedtager TrygFondens strategi.

• Vedtager TrygFondens årlige økonomiske 
ramme.

• Træffer beslutning om donationer 
over 100 mio. kr.

Bestyrelsen

• Vedtager TrygFondens Forsknings- 
og videnspolitik

• Har det overordnede ansvar for alle 
TrygFondens aktiviteter, herunder 
forsknings- og vidensaktiviteter, som 
ikke er baseret på donationsansøgninger.

• Træffer beslutning om donationer over 
5 mio. kr. samt donationer af principiel  
betydning.

Bevillingsudvalget

• Behandler landsdækkende ansøgninger  
og træffer beslutning om donationer  
under 5 mio. kr.

Sekretariatet

• Varetager dialogen med ansøgerne.

• Sagsbehandler og indstiller de donationsan-
søgninger, der bedst lever op til de strategi-
ske målsætninger og vurderingskriterier.

• Forbereder, prioriterer og sikrer gennem-
førelse af forsknings- og vidensaktiviteter, 
som ikke er baseret på donationsansøg- 
ninger, fx netværk, rekvireret forskning i 
tilknytning til TrygFondens egne indsatser.
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TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. 
TryghedsGruppen er største aktionær i forsikringsselskabet Tryg 
og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almen-
nyttige uddelinger. Læs mere på tryghed.dk

https://tryghed.dk
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