
Please see English version below. 

Till: fakultets- och institutionsledningar, forskare via kanslichefer, SFO-kollegiet 

Kopia: forskningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, samverkansrådet 

Inbjudan till informationsmöte om profilering vid Lunds 
universitet 
Lunds universitets rektor Erik Renström och vicerektor för forskning, campusutveckling och 
hållbarhet Per Mickwitz bjuder in till ett öppet informationsmöte om profilering vid Lunds 
universitet och processen framåt.    

Bakgrunden till mötet 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. Förslaget är att ansökningarna bedöms på basen av tre kvalitetsaspekter: strategisk 
profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling; vetenskaplig kvalitet; och kvalitet i samverkan. 
Länk till forskningspropositionen finns här och länk till forskningsrådens förslag om ny modell 
finns här.  

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

Vid mötet presenterar rektor Erik Renström och vicerektor Per Mickwitz det vi vet om de 
nationella planerna för profilering och hur Lunds universitet planerar att gå vidare med frågan. 
Efter presentationerna kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och att komma med 
synpunkter. 

Tid: fredagen den 12 november kl 12.00-13.00 

Plats: online via zoom (möteslänk erhålls vid anmälan) 

Språk: Presentationerna görs på engelska men det kommer vara möjligt att ställa frågor på 
svenska. 

Mötet filmas och publiceras på www.lu.se 

Anmäl er till mötet på denna länk här.  

Välkommen! 

  

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://rq20.blogg.lu.se/
https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/2021-01/StrategiSFOtilga%CC%88nglighet.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbWvWnd2VGa1pPCk_2vaJCsQe6XK8I5PI9oa5NFsOVcywO4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


To: Faculty- and department managements, researchers at Lund University, SRA Collegium  

Copy to: Research Board, Research Programmes Board, Education Board, External Engagement 
Council  

Invitation to information meeting on profiling at Lund 
University 
Lund University's Vice-Chancellor Erik Renström and Pro Vice-Chancellor for Research, Campus 
Development and Sustainability Per Mickwitz invite to an open information meeting on profiling 
at Lund University and the process forward. 

The background to the meeting is the Government's bill involving a new model for quality-based 
resource distribution and profiling (Research Bill 2020/21: 60). The Government's goal with the 
new model is to promote high quality research. The Government also wants to promote 
strategic profiling and prioritization of research where the conditions for research of the highest 
international quality are best. According to the Government, the profile areas must be strategic 
research initiatives of high quality that the higher education institutions themselves define. On 1 
June 2021, the Swedish Research Council and other research councils presented a proposal on 
how the new model for quality-based resource distribution can be organized and implemented. 
A profile area must include research, collaboration with the surrounding society and education 
in a collected knowledge environment of high quality. Profile areas can have different degrees of 
maturity - from established to under development with the potential to achieve very high 
quality, but the common denominator is that the development perspective must be clear. The 
proposal is that the applications are assessed on the basis of three quality aspects: strategic 
profile and conditions for quality development; scientific quality; and quality in collaboration. A 
link to the Research Bill can be found here and a link to the Research Councils’ proposal for a 
new model can be found here. 

Lund University has for a long time worked with profiling, renewal and quality development of 
research. We have recently completed the research quality evaluation – RQ20  (link) and in 2020 
Lund University adopted a “Strategy for Lund University’s Strategic Research Areas 2020-2030” 
(link, in Swedish). We therefore have a good base to work with these issues.  

During the meeting Vice-Chancellor Erik Renström and Pro Vice-Chancellor Per Mickwitz will 
present what we know about the national plans for profiling and how Lund University will work 
with this topic. After the presentations there will be possibilities to ask questions and to express 
views.  

Time: Friday 12 November at 12.00-13.00 

Place: Online via Zoom (meeting link is available upon registration) 

Language: the presentations will be in English, but it will be possible to ask questions also in 
Swedish. 

The meeting will be filmed and published on www.lu.se 

Register for the meeting on this link here.  

Welcome! 
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https://www.vr.se/download/18.5b512ab5179b56f3d0f15f/1622476466789/Kvalitetsbaserad%20resursf%C3%B6rdelning_2021_PM.pdf
https://rq20.blogg.lu.se/
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