
Hur profilerar man ett stort och brett 
lärosäte – erfarenheter från LU

PER MICKWITZ | 22.11.22 



Lunds universitet har 5 profilområden 
2022-2030

• Mänskliga rättigheter

• Ljus och material 

• Naturlig och artificiell kognition

• Proaktivt åldrande

• Naturbaserade framtidslösningar 

Varför?
Hur kom vi fram till 

dessa?
Vad gör vi nu?

Vad kommer vi att 
göra i framtiden?



Det finns både externa och interna orsaker att 
arbeta med profilering



Regeringens planer
• Skrivningen om profilering i Forskningspropositionen 

(2020/21:60)

• Den rapport om profilering som Vetenskapsrådet och de övriga 
forskningsråden presenterade den 1 juni 2021. 

• ”Regeringens avsikt är därför att ge forskningsfinansiärerna i 
fortsatt uppdrag att i samråd med universitet och högskolor 
arbeta vidare med utvecklingen av modellen för att möjliggöra 
ett införande från 2024.” (Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 16 s. 
155–6)

Lunds universitet bör vara väl förberedd om och 
när en ansökan ska lämnas in.



Lunds universitets behov av profilering
• Lunds universitet har länge arbetat med profilering, förnyelse & 

kvalitetsutveckling. 

• LU antog 2020 en ”Strategi för Lunds universitets strategiska 
forskningsområden 2020-2030”. 

• Lunds universitet är Sveriges största och bredaste universitet och ett 
av de bredaste universiteten i Europa. Potentialen för att skapa unik 
forskning genom att koppla ihop frågeställningar, perspektiv, teorier, 
metoder och material på nya sätt är unika. 

• I RQ20 konstaterar man att Lunds universitet inte fullt ut utnyttjat 
den potential för tvärvetenskapligt samarbete som finns.

• Det finns behov att synliggöra excellens och utveckla strategiska 
forskningsmiljöer, men kopplar också till frågor som att stärka Lunds 
universitets ledarskap i internationella forskningskonsortier, 
samverkan med aktörer utanför akademin och därmed utvecklingen 
av samlade kunskapsmiljöer av hög kvalitet. 



Hur ska ett profilområde 
vid LU se ut

Forskning

Utbildning

Samverkan

Ett profilområde: utgår från 
ca. 20 PI (från 3-4 fakulteter)



På Lunds univeritet utgick
vi från fem profilområden

Forskning

Utbildning

Samverkan

x5



Hur tog vi fram de fem profilområdena?

• Det fanns möjlighet att lämna in intresseanmälan för potentiella 
profilområden vid Lunds universitet. Det inkom 24 
intresseanmälningar.

• Dekanerna och vice-rektor för forskning läste och bedömde alla 
intresseanmälningar individuellt och sedan valde vi gemensamt ut 11 
för nästa steg.

• Möjlighet att komplettera och uppdatera materialet för de som gick 
vidare.

• Intervju av en panel som bestod av dekanerna, vicerektor för 
forskning, 2 studenter och 3 internationella experter. 



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.

• Lunds universitet ska på bästa sätt utnyttja de styrkor som universitetet 
har för att skapa profilområden bidrar till att föra universitetets forskning, 
utbildning och samverkan framåt.



Lunds universitets kriterier för profilområden

Existerande forskning 
vs. nya idéer

Utgångsläge & AmbitionForskare

Infrastruktur

Samverkan

Utbildning



Bedömning på basen av intresseanmälningarna, 
intervjuerna, bibliometri och annat statistiskt material 
• Panelen grupperade intresseanmälningarna i följande kategorier:

5 - an excellent proposal for a profile area of Lund University
4 - a good proposal for a profile area of Lund University
3 - a possible proposal for a profile area of Lund university, but with some 

weaknesses with respect to research, external engagement or the link to 
education or with respect to the scope compared to the overall research of 
Lund University.

2 - a weak proposal for a profile area of Lund university, with clear weaknesses 
with respect to research, external engagement or the link to education or with 
respect to the scope compared to the overall research of Lund University.

1 - not a possible profile area of Lund university.

• Panelen bedömde
- 3 st. intresseanmälningar med 5, 
- 3 st. med 4 och 
- 5 st. med 3.



Vilka fakulteter är med i profilområdena
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Vad gör vi nu, dvs. efter att beslutet togs 23.6.2022
• Vi organiserar profilområdena

- Varje enskilt profilområdes organisation
- Gemensam organisation för de fem profilområdena
- Kopplingen till universitetet och fakulteterna

• Vi skapar förutsättningarna för kommunikation

• Vi sätter grunden för uppföljning och rapportering
- Så automatiserad som möjligt, via forskningsportalen och ekonomisystemet

• Vi arbetet med kärnverksamheterna (forskning, utbildning och samverkan)
- Samtliga profilområden har haft workshoppar med internationella gäster för att 

föra forskningen vidare
- Vi har haft en gemensam workshop om hur vi bäst kan arbeta med att nå 

samhällsgenomslag.



Vad kommer vi att göra i framtiden?
• Lunds universitet har slagit fast följande strategiska mål: ”Starka 
kompletta miljöer lyfts fram och utvecklas. Samtidigt stöder och 
synliggör universitetet högkvalitativ forskning av enskilda forskare.”

• Vi arbetar vidare med profilering för att höja forskningens kvalitet och 
öka des genomslag. 
- Profilområdena är ett medel för profilering.

• Rektor har gett vicerektor ansvarig för forskning i uppgift att: 
- vidareutveckla universitetets process med att identifiera, ta fram och 
utse profilområden vid Lunds universitet;

- med målsättningen är att 2023 initiera en ny process för att 
identifiera nästa grupp av profilområden under 2024-5. 
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