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Rektor  

Uppdrag rörande intresseanmälan om profilområden 
vid Lunds universitet  

Bakgrund till profilområden 
Regeringen avser att införa en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och 
profilering (prop. 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 med ett tydligt 
utvecklingsperspektiv. Regeringen har, enligt budgetpropositionen för 2022, för 
avsikt att ge forskningsråden i fortsatt uppdrag att, i samråd med universitet och 
högskolor, arbeta vidare med utvecklingen av modellen för att möjliggöra ett 
införande från 2024.  

Lunds universitet har länge arbetat med profilering, förnyelse och 
kvalitetsutveckling. Lunds universitet har nyligen genomfört kvalitetsutvärderingen 
av forskning (RQ20) och universitetet antog 2020 en ”Strategi för Lunds 
universitets strategiska forskningsområden 2020-2030”. Lunds universitet har 
därför goda förutsättningar att arbeta med dessa frågor. 

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. Lunds universitet 
har därför påbörjat ett internt arbete kring vilka profilområden som universitet vill 
föra fram i sin ansökan. Rektors ledningsråd diskuterade profilering och process 
för att ta fram profilområden vid sitt internat den 2021-09-16 – 17 och vid sitt möte 
den 2021-10-28. Vicerektor Per Mickwitz har utifrån denna diskussion tagit fram 
förslag på process och kriterier för Lunds universitets profilområden.     

Förslaget är att vicerektor Per Mickwitz inom ramen för sitt uppdrag ska, med stöd 
av Forskningsservice, genomföra en process med en öppen intresseanmälan om 
potentiella profilområden, föreslå profilområden, samt formulera universitetets 
ansökan om profilområden.   
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Beslut 
Universitetet beslutar att ge vicerektor Per Mickwitz i uppdrag att  

- ta fram en hanteringsordning för och genomföra en process med öppen 
intresseanmälan för att identifiera potentiella profilområden för Lunds 
universitet. För det fall forskningsråden ändrar kriterierna för eller andra 
förutsättningar kring utlysningen av profilområdena ska universitetets 
process anpassas efter de nya förutsättningarna, 

- föreslå för rektor, efter nära dialog med fakulteterna, vilka profilområden 
som ska föras fram i universitetets ansökan om profilområden,  

- skriva universitetets ansökan om profilområden med sikte på att ansökan 
sänds in oktober 2022 eller den tidpunkt som anges i utlysningen, 

- löpande hålla övrig universitetsledning, rektors ledningsråd och 
forskningsnämnden informerade om processens genomförande samt stödja 
rektors rapportering till universitetsstyrelsen om profileringsarbetet. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf 
förvaltningschef Torun Forslid efter hörande av representant för Lunds universitets 
studentkårer och efter föredragning av forskningshandläggare Tina Trollås, 
Forskningsservice. 

 

 

 

Erik Renström 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Samtliga fakultetskanslier 

Forskningsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Forskarutbildningsnämnden 

Samverkansrådet 

LUS 

Personalorganisationer 

Sektionschef Forskning, samverkan och innovation 

Avdelningschef Forskningsservice 


	Uppdrag rörande intresseanmälan om profilområden vid Lunds universitet
	Bakgrund till profilområden
	Beslut


