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• I den forskningspolitiska propositionen aviserades att dagens 
kvalitetsindikatorer (bibliometri och externa medel) ska 
ersättas med en sakkunnigbedömning, där medel fördelas till 
s.k. profilområden.

• Utgångspunkten är att minst 500 mnkr ska fördelas från start, 
kan öka med tiden.

• Forskningsfinansiärerna har föreslagit en modell, där ett 
lärosäte kan ansöka om högst fem profilområden och varje 
område kan ges 5-20 mnkr.

• Planeras i nuläget inför budgetåret 2024, vilket troligen 
innebär ansökningar hösten 2022.

• Många osäkerheter kvarstår …

BAKGRUND



Ett profilområde bör …

• bidra till att uppnå det övergripande forskningspolitiska målet för 
Sverige

• vara något som lärosätet arbetar strategiskt för att driva och 
utveckla 

• ha mycket goda förutsättningar i termer av t.ex. finansiering, 
personal, jämställdhet och relevant forskningsinfrastruktur

• ha forskning som håller mycket hög internationell kvalitet 

• ha samverkan med omgivande samhället som håller mycket hög 
kvalitet

• utvecklas i en kunskapsmiljö av hög kvalitet som inkluderar 
forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.

MÅLBILD ENLIGT 
FINANSIÄRERNAS RAPPORT



• ”… vad avser olika teman, storlek, bredd, inriktning, tvärvetenskap vs. disciplinär profil och 
spann från grundläggande till mer tillämpningsnära forskning och innovation.

• … behöver inte följa traditionella vetenskapsområden, utan kan kopplas till
o samhällsproblem som behöver lösas eller företagsnära områden
o utveckling av utbildningar i framkant
o specifika infrastrukturer
o det akademiska meriteringssystemet inklusive internationella rekryteringar
o eller andra tvärsgående perspektiv.

• … ska vara möjligt att ansöka om profilområden av olika mognadsgrad i hela spannet – från 
etablerade profilområden under vidareutveckling … till profilområden under uppbyggnad

• Den grundläggande principen för kvalitetsbaserad fördelning är dock enligt 
regeringen hög vetenskaplig kvalitet. I detta ingår kvalitet i samverkan med det 
omgivande samhället.”

ETT PROFILOMRÅDE KAN HA 
STOR VARIATION …



1. 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 

FÖRESLAGNA 
BEDÖMNINGSGRUNDER



2. 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

BEDÖMNINGSGRUNDER FORTS

3. 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 



• Utarbeta former & inriktning för det strategiska arbetet 
med Umeå universitets forskningsprofil

• Utarbeta strategier & arbetsformer i förhållande till den 
av regeringen aviserade resurstilldelningsmodellen 
baserad på profilområden

• Välja ut starka kandidater till den första 
utlysningsomgången i den nya 
resurstilldelningsmodellen, samt ge stöd till utformning 
av ansökan

MÅL



FOSTRA & Ledningsråd
- avstämningar 

Prorektor & Vice rektor för forskning
- avstämningar

FOSTRA:s arbetsgrupp
- gemensam bild

- förankring fakulteter/ lärarhögskola

FOS & UB
- analys

Samordnare
(Handläggarstöd PLAN)

ORGANISATION

Rektor



ARBETSGRUPP UTSEDD AV FOSTRA  

MEDICINSKA FAKULTETEN

Professor Maria Fällman
Inst. för molekylärbiologi

Professor Jörgen Johansson
Inst. för molekylärbiologi 

TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIGA 

FAKULTETEN

Professor Åsa Strand
Inst. för fysiologisk botanik

Professor Thomas Olofsson
Inst. för tillämpad fysik & 

elektronik

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN

Professor Marie Wiberg
Handelshögskolan 

Professor Gregory Neely
Inst. för psykologi

HUMANISTISKA FAKULTETEN

Professor Maria Lindgren 
Leavenworth

Inst. för språkstudier

Universitetslektor Per Axelsson
Inst. för idé- och samhällsstudier

LÄRARHÖGSKOLAN

Professor Linda Rönnberg 
Inst. för tillämpad 

utbildningsvetenskap

Professor Per-Olof Erixon
Inst. för estetiska ämnen

STUDENTREPRESENTANTER

Erik Steinvall, forskarstuderande
Umeå naturvetar- och teknologkår 

VAKANT

- tillsatt efter anmodan att nominera personer med bred kännedom om forskningsmiljöer



Arbetet läggs upp i följande steg;

1. Explorativa analyser utifrån bibliometriska- och andra datakällor

2. Förslag från fakulteterna/lärarhögskolan avseende
o Befintliga/potentiella profilområden, brett
o Kandidater för första utlysningen, utifrån de bedömningsgrunder som framgår 

av forskningsfinansiärernas rapport (alt ev nya direktiv som kommer)
o Synpunkter inför det fortsatta arbetet, både det långsiktiga strategiska arbetet 

och arbetet i relation till resurstilldelningsmodellen Profilområden.

3. Eventuellt förslag från andra (forskare m.m., "fri förslagsställan") enligt samma 
modell som punkt 2

4. Analys/värdering av inkomna förslag med hjälp av bibliometriska- & andra 
datakällor

5. Analys/dialog kring hur områden kan avgränsas, grupperas m.m. inför det första 
utlysningstillfället

6. Dialog kring långsiktig strategi för universitetets profileringsarbete

METOD



Tidplan 1

• November-december: 
o Framtagande av bibliometriskt och annat dataunderlag
o Fråga till fakulteterna m.m. om potentiella profilområden

• Januari 2022: Förslag från fakulteterna m.m. Inne

• februari-mars 2022: analys, värdering och gruppering av förslag

• April 2022: Möjliga profilområden identifierade inför en första 
ansökningsomgång  

• Fördelning i Budgetpropositionen 2024 

Tidplan 2

• Långsiktigt arbete kopplat till ansökningsperioder

Tidplan 3

• Del av långsiktigt strategiarbete vid Umu

TIDPLAN I TRE HORISONTER
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