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Hanteringsordning för intresseanmälan om 
profilområden vid Lunds universitet  

Bakgrund till profilområden 

Bakgrunden till möjligheten att anmäla intresse om profilområden vid Lunds 

universitet är regeringens skrivning om en ny modell för kvalitetsbaserad 

resursfördelning och profilering i Forskningspropositionen (2020/21:60). 

Regeringens mål med den nya modellen är att främja hög kvalitet i forskning. 

Regeringen vill också främja strategisk profilering och prioritering av forskning 

där förutsättningarna för forskning av högsta internationella kvalitet är bäst. Enligt 

regeringen ska profilområdena vara strategiska forskningssatsningar av hög 

kvalitet som lärosätena själva definierar.  

Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd presenterade den 1 juni 2021 ett förslag 

på hur den nya modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning kan organiseras och 

genomföras. Ett profilområde ska omfatta forskning, samverkan med omgivande 

samhälle och utbildning i en samlad kunskapsmiljö av hög kvalitet. Profilområden 

kan ha olika mognadsgrad – från etablerade till under uppbyggnad med potential 

att uppnå mycket hög kvalitet, men gemensamt är att utvecklingsperspektivet ska 

vara tydligt. Rådens förslag innebär att ansökningarna bedöms utifrån tre 

kvalitetsaspekter: strategisk profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling, 

vetenskaplig kvalitet, och kvalitet i samverkan.  

Regeringen har gett forskningsråden i fortsatt uppdrag att i samråd med universitet 

och högskolor arbeta vidare med utvecklingen av modellen för att möjliggöra ett 

införande från 2024.1 Det betyder att modellen kan komma att justeras innan 

utlysning om profilområden sker. Länk till forskningspropositionen finns här och 

länk till forskningsrådens förslag om ny modell finns här. Länk till 

forskningsrådens nya uppdrag finns här.    

Lunds universitet har länge arbetat med profilering, förnyelse och 

kvalitetsutveckling. Lunds universitet har nyligen genomfört kvalitetsutvärderingen 

RQ20 (här) och 2020 antog universitetet ”Strategi för Lunds universitets 

strategiska forskningsområden 2020-2030” (här). Lunds universitet har därför goda 

förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Rektor har fattat beslut om att Lunds 

universitet ska inleda arbetet med profilering och riktlinjer för arbetet (STYR 

2021/2396, daterat 2021-11-18). I denna hanteringsordning specificeras processen 

enligt de riktlinjer rektor beslutat om. 

 
1  Uppdrag att vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag. 
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https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://www.vr.se/download/18.5b512ab5179b56f3d0f15f/1622476466789/Kvalitetsbaserad%20resursf%C3%B6rdelning_2021_PM.pdf
https://www.regeringen.se/48e855/contentassets/01209947d14b4f12aa87575ac7439425/uppdrag-att-vidareutveckla-en-modell-for-kvalitetsbaserad-fordelning-av-forskningsanslaguppdrag-att-vidareutveckla-en-modell-for-kvalitetsbaserad-fordelning-av-forskningsanslag
https://rq20.blogg.lu.se/
https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/2021-01/StrategiSFOtilga%CC%88nglighet.pdf
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Öppen intresseanmälan för potentiella profilområden 

Det finns möjlighet att lämna in intresseanmälan för potentiella profilområden vid 

Lunds universitet. Processen med att anmäla intresse är öppen för alla forskare. Det 

kommer också att ordnas öppna, tematiska diskussionsforum bland annat kring 

teman för profilområden som rektors ledningsråd identifierat som lovande. Dessa 

teman har dock ingen förtur i bedömningen av intresseanmälningar, utan alla 

föreslagna profilområden kommer att bedömas utifrån samma kriterier.  

Det är universitetet som organisation som ansöker om finansiering för 

profilområden i en samlad ansökan. I nuläget planerar Lunds universitet att lämna 

in en ansökan om profilområden baserad på fem profilområden. Vad gäller dessa 

profilområden så kommer det, vid sidan av profilområdenas individuella kvalitet, 

också att vara viktigt vilken helhet profilområdena bildar och hur de 

tillsammans förhåller sig till Lunds universitets forskning. Om en 

ändamålsenlig helhet inte uppnås på basen av de inkomna intresseanmälningarna 

kan ytterligare förslag mobiliseras under processens gång. 

Kriterier för Lunds universitets profilområden 

En central utgångspunkt för profilområden vid Lunds universitet är de tre 

kvalitetsaspekterna som ingår i forskningsrådens förslag till modell: strategisk 

profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling; vetenskaplig kvalitet; och kvalitet 

i samverkan samt tillhörande bedömningsgrunder. Dessa återges i tabell 2. 

Tabell 2. Kvalitetsaspekter och specificerade bedömningsgrunder 

Kvalitetsaspekt Bedömningsgrunder 

Strategisk profil och 

förutsättningar för 

kvalitetsutveckling 

Lärosätets strategiska arbete med profilering, förnyelse och 

kvalitetsutveckling 

Mervärdet av profilområdet/ena för lärosätets forskningsprofil och 

forskningskvalitet, utbud av utbildningar och samverkan med det 

omgivande samhället 

Lärosätets förutsättningar att utveckla profilområdet/ena, t.ex. i termer 

av finansiering, personal, jämställdhet och tillgång till relevant 

forskningsinfrastruktur 

Profilområdets/enas bidrag till att skapa kunskapsmiljö/er av hög 

kvalitet som inkluderar forskning, utbildning och samverkan 

Vetenskaplig kvalitet Lärosätets arbete med att upprätthålla, förnya och utveckla den 

vetenskapliga kvaliteten inom profilområdet i ett internationellt 

perspektiv 

Befintlig nivå och potential för att forskning inom profilområdet för 

forskningsfronten framåt 

Kvalitet i samverkan Lärosätets arbete med att inom profilområdet upprätthålla och 

utveckla kvaliteten i samverkan med omgivande samhälle relativt 

områdets art och förutsättningar 

Befintlig nivå och potential för att forskning inom profilområdet 

bidrar till att skapa bättre förståelse för eller lösningar av 

samhällsutmaningar 

Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova (2021), Kvalitetsbaserad resursfördelning. Förslag till 

ny modell. Sidan 14-15.  

Lunds universitet ska på bästa sätt utnyttja de styrkor som universitetet har för att 

skapa profilområden, som dels blir framgångsrika i utlysningen, dels bidrar till att 

föra universitetets forskning, utbildning och samverkan framåt. Följande kriterier 
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(tabell 3) kommer att användas för att bedöma intresseanmälningar och utgöra en 

grund för universitetets beslut om profilområden vid Lunds universitet.  

Tabell 3. Lunds universitets kriterier för profilområden 

Existerande forskning 

vs. nya idéer  

Utgångsläge: Alla profilområden ska bygga på forskning 

(forskningsområden eller -grupper) som redan är internationellt mycket 

stark. Vissa bibliometriska analyser, tillsammans med annat 

bakgrundsmaterial, kommer att användas för att visa detta och för att 

göra urval. 

Utgångsläge: Det är önskvärt att profilområdena utnyttjar Lunds 

universitets bredd, men samtidigt är det viktigt att inte göra 

profilområdena för breda, alla behöver inte inkluderas.  

Utgångsläge: I ett profilområde kan det också ingå grupper med hög 

vetenskaplig potential, som ännu inte är världsledande inom sitt 

område, men dessa kan bara utgöra en liten minoritet. 

Utgångsläge: Alla profilområden ska kunna visa varför de är unika i 

förhållande till det som görs vid andra universitet i Sverige men också 

internationellt. Till exempel bibliometri och analyser av 

forskningsanslag kan användas för att analysera detta. 

Ambition: Alla profilområden ska ha innovativa och nyskapande 

ambitioner som går längre än det som redan görs vid Lunds universitet 

eller internationellt. Vad vill vi snarare än vad gör vi.  

Ambition: Alla grupper ska bli väl integrerade i en trovärdig helhet. 

Forskare Utgångsläge: Alla profilområden behöver ha ett flertal forskare med 

starka CV:n och en balans av starka seniora och juniora forskare. 

Utgångsläge/Ambition: Det är viktigt att profilområdena tydligt 

demonstrerar återväxt, generationsväxling och jämställdhet. 

Ambition: Alla profilområden kommer att behöva utveckla en plan för 

vilka kompetenser som kommer att behöva tillföras genom rekrytering. 

Forskningsinfrastruktur Utgångsläge: Det är viktigt att åtminstone något av profilområdena 

utnyttjar den unika forskningsinfrastruktur som finns i Lund (MAX IV, 

ESS). 

Ambition: För det/de profilområden som utnyttjar den unika 

forskningsinfrastrukturen bör det finnas ambitiösa innovativa planer för 

forskningsinfrastrukturerna som är väl integrerade med de övriga 

ambitionerna.  

Samverkan Utgångsläge: Alla profilområden måste redan nu kunna visa exempel på 

stark samverkan med omgivande samhälle såsom näringsliv, den 

offentliga sektorn eller medborgarorganisationer som har beskrivits 

eller kan beskrivas i ”impact stories”*. 

Ambition: Alla profilområden ska ha ett nätverk av aktörer som man vet 

vill engagera sig aktivt i utvecklingen av profilområdet. 

Utbildning Utgångsläge: Alla profilområden ska ha en tydlig sammanflätning 

mellan forskning och utbildning, gärna på olika stadier (kandidat, 
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master, doktorand eller livslångt lärande). Denna sammanflätning måste 

gå att beskriva genom specifika kurser och lärare. 

Ambition: Alla profilområden ska ha tydliga planer på att utveckla den 

befintliga undervisningen och skapa ny utbildning på basen av den 

forskning som görs. 

*Med en ”impact story” avses här en berättelse som går att styrka om hur gjord forskning har bidragit 

till ett samhälleligt genomslag. Det samhälleliga genomslaget kan vara av mycket olika slag, bl.a. nya 

innovationer, praktiska tillämpningar inom sjukvård eller skola, ny lagstiftning eller en förändrad 

världsbild (dock ofta svårt att styrka forskningens roll för detta). Exempel på ”impact stories” finns på 

bloggen ”Identifying profile areas at Lund University”. 

Diskussionsforum: tematiska och öppna 

Som ett led i att utveckla potentiella profilområden planerar Lunds universitet att 

arrangera två ”öppna” diskussionsforum (utan förutbestämt tema) samt tre 

diskussionsforum med specificerade tema. Information om diskussionsforum samt 

inbjudan att delta kommer att sändas ut separat samt publiceras på bloggen 

”Identifying profile areas at Lund University”.  

Tidplan för Lunds universitets hantering 

I tidplanen (tabell 4) anges stegen i universitetets hantering av intresseanmälningar 

för att bli ett profilområde vid Lunds universitet.  

Observera! Tidplanen kan komma att ändras om det kommer ny information från 

regeringen eller forskningsråden som universitetet måste förhålla sig till.  

Efter att intresseanmälningar har lämnats in (2022-03-15, kl.14.00) så kommer 

processen att kännetecknas av dialog och interaktivitet. Vissa potentiella 

profilområden kan komma att ombes att komplettera sina intresseanmälningar (det 

gäller inte nödvändigtvis alla). 

Tabell 4. Tidplan 

Datum Ansvarig Uppgift 

12 november 2021 

kl 12.00-13.00 

Rektor och vicerektor 

för forskning 

Öppet informationsmöte om profilering för alla 

intresserade vid Lunds universitet hölls. Rektor och 

vicerektor för forskning informerade och svarade på 

frågor.  

18 november 2021 Rektor Rektor fattade beslut om profileringsprocessen på 

Lunds universitet. 

22 november 2021 Vicerektor för 

forskning 

Beslut om hanteringsordning. 

22 november 2021 Forskningsservice Intresseanmälan för profilering öppnar. 

Hanteringsordning sänds ut och publiceras på 

bloggen ”Identifying profile areas at Lund 

University”.  

3 december kl. 

12.15-13.15 

Vicerektor för 

forskning 

Öppet online möte för alla medarbetare med 

möjlighet att ställa frågor kring intresseanmälan för 

profilering. Anmälan till online möte görs här. (Kom 

ihåg att titta i din skräppost om du inte får 

bekräftelse på registreringen i din email inbox). 

https://profile-areas.blogg.lu.se/further_reading/
https://profile-areas.blogg.lu.se/
https://profile-areas.blogg.lu.se/
https://profile-areas.blogg.lu.se/
https://lu-se.zoom.us/webinar/register/WN_P69JBJBAT3GzHpSYYN_cUw
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22 november 2021 

– 15 mars 2022 

KIA-konsult, 

universitetsledningens 

stab 

Utveckling av intresseanmälningar för profilområden 

genom arrangerade diskussionsforum. Inbjudan till 

diskussionsforum sänds ut separat och publiceras på 

bloggen ”Identifying profile areas at Lund 

University”.  

15 februari 2022 Kontaktperson Föranmälan med preliminär titel på föreslaget 

profilområde och kontaktpersonens uppgifter. Sänds 

till Forskningsservice på email 

ansokan@forskningsservice.lu.se.  

15 mars 2022          

kl. 14.00 

Kontaktperson Sista dag och tidpunkt för att anmäla intresse för att 

bli profilområde vid Lunds universitet. 

Intresseanmälan sänds till Forskningsservice på 

email ansokan@forskningsservice.lu.se. 

15 mars – 22 juni 

2022 

Kontaktperson Beredskap hos de som utvecklat intresseanmälningar 

för att komplettera dessa om ytterligare information 

skulle efterfrågas. 

17 mars 2022  Rektors ledningsråd Diskussion om inkomna intresseanmälningar. 

31 mars och 13 april 

2022 

Rektors ledningsråd Fortsatt diskussion om inkomna intresseanmälningar. 

22 april 2022 Vicerektor  Beslut om vilka föreslagna profilområden som ska 

gå vidare till fördjupad bedömning genom intervju, 

baserat på diskussion i rektors ledningsråd. 

30-31 maj och 1 

juni 2022 

Panel En panel bestående av representanter från rektors 

ledningsråd, studeranderepresentanter samt externa 

bedömare, s.k. ”kritiska vänner” intervjuar 

företrädare för ett urval av potentiella profilområden. 

3 juni 2022 Berörda dekaner Fakulteterna inkommer med försäkran om stöd för 

potentiella profilområden, inklusive intyg om 

finansiering av nya tjänster per profilområde för 

perioden 2024-2030 i enlighet med hur principerna 

för samfinansieringen beslutas. 

9 juni 2022 Rektors ledningsråd Diskussion om förslag av valda profilområden och 

helheten som profilområdena tillsammans bildar, 

samt i relation till Lunds universitets forskning.  

23 juni 2022 Rektor Beslut om vilka profilområden som Lunds 

universitet ska basera sin samlade ansökan på efter 

förslag från vicerektor. 

23 juni - september 

2022 

Vicerektor för 

forskning 

(Kontaktpersoner för 

profilområdena) 

 

Ansökningsskrivande. Vicerektor Per Mickwitz, med 

stöd av Forskningsservice skriver ansökan, med 

underlag och synpunkter från företrädare för de 

utvalda profilområdena.  

23 juni - september 

2022 

Rektor och vicerektor Dialog med andra lärosäten om samarbete, synergier 

och komplementaritet.  

https://profile-areas.blogg.lu.se/
https://profile-areas.blogg.lu.se/
mailto:ansokan@forskningsservice.lu.se
mailto:ansokan@forskningsservice.lu.se
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1 oktober 2022 Rektor Rektor godkänner universitetets samlade ansökan 

och ansökan sänds in.  

Anmäla intresse 

Intresseanmälan om att bli ett profilområde sker enligt den struktur som anges i 

bilaga 1. Språket i intresseanmälan ska vara engelska. Intresseanmälan ska vara 

högst 5 sidor (Times New Roman, font size 11). Referenser kan bifogas 

intresseanmälan i bilaga, högst 1 sida.  

Sista dag för att anmäla intresse för att bli ett profilområde vid Lunds universitet är 

den 15 mars 2022 kl 14.00 per e-post till ansokan@forskningsservice.lu.se. Skriv 

”Intresseanmälan profilområde” i ämnesraden för e-postmeddelandet. Lägg 

samman intresseanmälan och bilagorna i en samlad pdf-fil, namngiven med 

kontaktpersonens efternamn. 

Observera! Tidplanen kan komma att ändras om det kommer ny information från 

regeringen eller forskningsråden som universitetet måste förhålla sig till.  

Vid frågor 

Eventuella frågor besvaras av forskningshandläggare Tina Trollås, 

Forskningsservice (tina.trollas@fs.lu.se, anknytning 27745). 

Du kan också besöka bloggen ”Identifying Profile Areas at Lund University”, där 

avsnittet med vanligt förekommande frågor (FAQ) kommer att uppdateras 

allteftersom frågor tillkommer. 

  

mailto:ansokan@forskningsservice.lu.se
https://profile-areas.blogg.lu.se/faq/
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Bilaga 1. Struktur för intresseanmälan om att bli ett profilområde vid 
Lunds universitet 

 

Observera. Intresseanmälan ska vara högst 5 sidor, varav för del A högst 3 sidor 

och del B högst 2 sidor (Times New Roman, font size 11). Referenser kan bifogas 

intresseanmälan i bilaga, högst 1 sida. 
 

Kontaktperson för profilområde: ange namn på kontaktperson samt e-post, 

telefonnummer, och organisatorisk enhet vid Lunds universitet. 

 

Del A. Beskrivning av profilområdet för vilken intresseanmälan görs  

Del A högst 3 sidor. 

 

A1. Profilområdets syfte 

A1.1. Vad är profilområdets titel? 

A1.2. Vilken fråga (samhällelig och/eller vetenskaplig) vill profilområdet besvara? 

En fråga som profilområdet vill samlas kring och som visar profilområdets 

relevans. 

 

A2. Existerande forskningsbas och nya idéer 

A2.1. Vilka nuvarande forskningsgrupper utgår profilområdet från? 

A2.2. Vilka är de nuvarande gruppernas vetenskapliga styrkor?  

A2.3. Vad kan profilområdet uppnå tillsammans som är unikt och inte redan görs 

idag? 

A2.4. Vad är de nuvarande gruppernas bidrag till profilområdet? (varför är de 

med?) 

 

A3. Centrala forskare 

A3.1. Vilka starka forskare ska ingå i profilområdet (minst 3 per nuvarande 

grupp)? 

A3.2. Vilken är bredden (seniora – juniora forskare)? 

A3.3. Vad krävs för att återväxten och generationsväxlingen ska kunna garanteras? 

A3.4. Hur ser jämställdheten ut bland forskarna? 

A3.5. Vilka 10 nya rekryteringar under 2024-2030 skulle stärka profilområdet 

mest? 

 

A4. Forskningsinfrastruktur 

A4.1. Vilken forskningsinfrastruktur planerar profilområdet att använda? 

A4.2. Vilket mervärde ger forskningsinfrastrukturen till profilområdet? 

A4.3. Vilka är de framtida ambitionerna för användningen av 

forskningsinfrastruktur? 
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A5. Samverkan 

A5.1. Vilken för profilområdet relevant samverkan med omgivande samhälle (icke-

akademiska partners såsom näringsliv, offentlig sektor eller 

medborgarorganisationer) har forskningsgrupperna genomfört? 

A5.2 Hur har samverkan resulterat i samhälleligt genomslag (”societal impact”)? 

A5.3. Vilka är de viktigaste samverkanspartnerna (icke-akademiska partners) för 

profilområdet?  

 

A6. Utbildning 

A6.1. Hur ser sammanflätningen mellan forskning och utbildning ut idag, finns det 

utbildning som bygger på profilområdets forskning? 

A6.2. På vilket sätt kommer sammanflätningen att garanteras i framtiden? Beskriv 

möjligheterna att ta fram ny utbildning inom profilområdet. 

 

Del B. Motivering till varför profilområdet kan bedömas hålla en mycket hög 

internationell vetenskaplig kvalitet och varför profilområdet kan bedömas ha 

mycket hög kvalitet i samverkan med omgivande samhälle och potential att 

bidra till att skapa bättre förståelse för eller lösningar på 

samhällsutmaningar*  

Del B högst 2 sidor. 

 

B.1. Strategisk profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling 

B1.1. Förutsättningarna att utveckla profilområdet t.ex. i termer av finansiering, 

personal, jämställdhet och tillgång till relevant forskningsinfrastruktur. 

B1.2. Profilområdets bidrag till att skapa en samlad kunskapsmiljö av hög kvalitet 

som inkluderar forskning, utbildning och samverkan. 

 

B2. Vetenskaplig kvalitet 

B2.1. Arbete med att upprätthålla, förnya och utveckla den vetenskapliga kvaliteten 

inom profilområdet i ett internationellt perspektiv. 

B2.2. Befintlig nivå och potential för att forskning inom profilområdet för 

forskningsfronten framåt. 

 

B3. Kvalitet i samverkan 

B3.1. Arbete med att inom profilområdet upprätthålla och utveckla kvaliteten i 

samverkan med omgivande samhälle relativt områdets art och förutsättningar. 

B3.2. Befintlig nivå och potential för att forskning inom profilområdet bidrar till att 

skapa bättre förståelse för eller lösningar av samhällsutmaningar. 
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* Ordvalen i avsnitt B. bygger på Vetenskapsrådets och övriga forskningsråds 

förslag. Om förslaget vidareutvecklas kommer också dessa rubriker att ändras på 

motsvarande sätt.  


