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Rekrytering och befordran av lärare – handläggningsordning 
 
Inledning 
Att rekrytera personal är ett av de viktigaste strategiska besluten och en av de största 
investeringarna för universitetets verksamhet. Syftet med all rekrytering är att hitta personal med 
bästa möjliga kompetens och förutsättningar att utvecklas i positiv riktning. Med en kvalitetssäkrad 
rekryteringsprocess ökar möjligheterna till ett gott resultat vid all rekrytering. Personal ska 
rekryteras på objektiva grunder, det vill säga förtjänst och skicklighet, i enlighet med det ansvar 
som åtföljer myndighetsutövning i offentlig verksamhet. Verksamhetens behov, uttryckt i en 
kravprofil, ska vara vägledande i hela rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen ska dokumenteras 
väl, vara präglad av professionalism, transparens och skyndsam hantering. Offentlighetsprincipen 
gäller, vilket ger enskilda rätt till insyn i verksamheten. Alla som deltar i beredningsprocesserna 
förväntas vara väl informerade om och följa såväl övergripande regler såsom lagar, förordningar 
och avtal, som universitetets interna bestämmelser och policies. Universitetets policy för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald ska vara integrerad i rekryterings- och 
befordringsprocessernas olika delar.  
 
Universitetets personalbehov bör planeras såväl kort- som långsiktigt och 
kompetensförsörjningsplaner bör upprättas och revideras regelbundet.  
 
I rekryteringsarbetet kommer universitetet årligen i kontakt med ett stort antal individer, som 
uttrycker önskemål att arbeta hos oss eller som deltar som sakkunniga i rekryteringsarbetet. Det är 
av högsta vikt att relationerna till sökande och sakkunniga resulterar i en positiv bild av Lunds 
universitet.  
 
Syfte 
Syftet med handläggningsordningen är att ge stöd i det praktiska arbetet med rekrytering och med 
befordran av lärare. Handläggningsordningen inleds med en schematisk beskrivning av processen 
och åtföljs sedan av en beskrivning av de olika momenten samt hänvisningar till andra 
informationskällor. Lunds universitets anställningsordning (AOLU) och delegationsföreskrifter ger 
fakulteterna stor frihet att delegera beredning och beslutsfattande i ärenden som rör rekrytering och 
befordran. Handläggningsordningen beskriver därför inte beredningsnivåer och ansvarsfördelning 
mer än i allmänna ordalag, eftersom delegationer kan se olika ut inom fakulteterna/motsvarande. 
Grundläggande är att alla som har ett ansvar i rekryterings- respektive befordringsprocessen värnar 
om en kvalitetssäkrad process och tillhandahåller professionellt stöd i beredningen. 
Processbeskrivningen är generell för alla läraranställningar. För vissa anställningar finns särskilda 
kompletterande rutiner som beskrivs separat i handläggningsordningen. Detta gäller anställning av 
professor genom kallelseförfarande, adjungerad professor (inkl. övriga adjungerade lärare) och 
gästprofessor.  
 
Sist i handläggningsordningen finns en samlad förteckning över relevanta källor.  
 
Jäv 
Objektivitetsprincipen och krav på saklighet och opartiskhet innebär att frågan om jäv alltid ska 
prövas noggrant. Alla som deltar i handläggningen omfattas av jävsreglerna. Det är således inte 
bara den som fattar beslut, utan även den som medverkar i bedömning eller beredning, t.ex. 
ledamot, sakkunnig, föredragande, såväl som prefekt eller avdelningschef. Den som är jävig ska 
självmant anmäla detta. Det är det beredande organet – normalt lärarförslagsnämnden - som 
beslutar i jävsfrågan. Förvaltningslagen beskriver fem olika situationer där jäv kan förekomma: 1) 
Sakägar-, intresse- eller släktskapsjäv; 2) Ställföreträdarjäv; 3) Tvåinstansjäv; 4) Ombuds- eller 
biträdesjäv; 5) Generalklausul (delikatessjäv).  Den första och den sista punkten är vanligast i 
rekryterings- och befordringssammanhang. Som exempel kan nämnas uppenbar vänskap/ovänskap, 
beroendeförhållanden, ekonomiska intressen, omfattande och i aktuell tid pågående/planerade 
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samarbeten eller sampublicering. Synen på hur lång tid som ska ha förflutit efter senaste samarbete 
varierar, där t ex omfattning och karaktär på samarbetet har betydelse.  
 
Språk 
Svenska ska användas vid myndighetsutövning. Eftersom anställningsbeslut är 
myndighetsutövning ska svenska alltid användas, åtminstone i beslutet. Vid behov kan översättning 
ske. I övrigt gäller att språk i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 
 
Läs mera:  
Förvaltningslag/Förvaltningslagen med kommentarer. 
Språklag  
 
 
Rekryterings- och befordringsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovsanalys 
 
Definition/syfte 
Grundläggande i en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är en noggrann och väl underbyggd 
behovsanalys som beskriver mål och ansvar, för organisationen såväl som för befattningen. 

 
REKRYTERING BEFORDRAN 

Behovsanalys 

Kravprofil 

Utlysning/annonsering 

Strategisk prövning 

Ansökningsfas 

Bedömning och urval 

Anställningsvillkor och 
beslut 

Överklagande 

Laga kraft/Avslut och 
arkivering 

 

Avslut och arkivering 
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Organisationen ska kunna bemannas med rätt kompetens i enlighet med verksamhetens mål, såväl 
kortsiktigt som långsiktigt.  
 
Arbetsgång 
Arbetet med behovsanalysen sker normalt på institutionsnivån, där diskussionen gärna förs 
tillsammans med den arbetsgrupp eller de personer som berörs av rekryteringen. Det är viktigt för 
de medverkande att känna till fakultetens övergripande rekryteringsstrategi, men också andra 
strategiska beslut som kan ha betydelse. Rekryteringsprocessen börjar med att ett behov av 
arbetsresurser identifieras, t.ex. på grund av underbemanning, behov av ersättare för någon som 
slutar eller att en viss kompetens saknas. Utifrån inventeringen av verksamhetens nuvarande och 
framtida behov samt finansieringsmöjligheter beskrivs den tilltänkta befattningens ansvarsområde, 
ämne, arbetsuppgifter, anställningsform och omfattning. Detta ligger sedan till grund för 
beskrivningen av de kunskaper och den kompetens som behövs, uttryckta i kravprofilen. Det är 
viktigt att se över de personalresurser som redan finns inom organisationen, såsom anställda under 
omplacering eller anställda med företrädesrätt, innan en rekrytering påbörjas (se PA-Online). 
 
I arbetet med behovsanalysen bör det göras en kartläggning av potentiellt sökfält, med hänsyn 
tagen till övergripande mål och strategier som t.ex. jämställdhet, mångfald och rörlighet på 
arbetsmarknaden.  
 
Det är lämpligt att i arbetet med behovsanalysen upprätta en tidplan för rekryteringsprocessen. 
 
Läs mera: 
Lag om anställningsskydd (LAS), särskilt företrädesrätt till återanställning 
Strategiska planer, budgetbeslut m.m. 
PA-Online angående företrädesrätt 
 
 
Strategisk prövning inför befordran 
 
Definition/syfte 
Av universitetets anställningsordning framgår att tillsvidareanställda universitetslektorer och 
universitetsadjunkter, som ett led i den interna karriärutvecklingen, har möjlighet att söka befordran 
till professor respektive universitetslektor. Prövning av ansökan om befordran ska baseras på ett 
strategiskt övervägande med en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till 
verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. Av anställningsordningen framgår 
vidare att biträdande universitetslektorer ska kunna befordras till anställning tills vidare som 
universitetslektor om angivna villkor är uppfyllda. Se vidare anställningsordningen. 
 
Den strategiska prövningen är första momentet i befordringsprocessen och ersätter de inledande 
momenten i rekryteringsprocessen (behovsanalys, kravprofil, utlysning). De återstående momenten 
är gemensamma för både rekryterings- och befordringsprocesserna, med undantag för 
överklagande eftersom avslag på befordran inte kan överklagas.  
 
Ämnet/inriktningen för befordran är normalt detsamma som för den tidigare anställningen. Enligt 
anställningsordningen kan benämningen ändras om inriktningen på anställningen förändrats. En 
eventuell förändring av ämne/inriktning ska vara väl motiverad och kan hanteras i samband med 
befordringsprövningen, eller under anställningens löptid. Om den nya benämningen innebär en 
väsentlig förändring, kan den vetenskapliga skickligheten behöva sakkunniggranskas på nytt. 
 
Arbetsgång 
Frågan om eventuell befordran för en enskild lärare lyfts lämpligen i samband med den årliga 
genomgången av lärarens kompetensutvecklingsplan/utvecklingssamtalet. Prefekten har ett ansvar 
att initiera samråd med fakultetens styrelse eller dekanus, enligt den ordning som gäller inom 
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fakulteten, så att besked kan lämnas till den enskilde läraren huruvida en befordringsprövning 
ligger i linje med fakultetens strategiska övervägande. Samrådet dokumenteras i form av ett 
yttrande eller på det sätt som gäller inom respektive fakultet (t.ex. i budgetbeslut).  
 
Beslut om befordran till professor fattas av rektor. Beslut om befordran till universitetslektor fattas 
i enlighet med gällande delegationsordning. 
 
 
Läs mera: 
Anställningsordning 
Arbetstidsavtal för lärare vid Lunds universitet 
Arbetsordningar, delegationsordningar, strategidokument eller motsvarande 
Högskoleförordnings övergångsbestämmelser gällande befordran av biträdande lektor som anställts 
före 1 oktober 2011 
 
 
Kravprofil 
 
Definition/syfte 
En väl genomarbetad behovsanalys ska ligga som grund till kravprofilen. Ansvar och 
arbetsinnehåll definieras utifrån verksamhetens behov, och därifrån identifieras vilka krav som 
ställs på den person som ska anställas avseende dennes utbildning, erfarenhet, kunskap och 
kompetens. Vid rekrytering av lärare beskrivs dessa krav normalt som sådan skicklighet som ger 
behörighet och vad som ska vara meriterande i jämförelsen med andra sökande 
(bedömningsgrunder). Kravprofilen ligger till grund för utlysningen och den efterföljande 
urvalsprocessen. Det är mot kravprofilen ett eventuellt överklagande kommer att bedömas.  
 
En kravprofil för en läraranställning ska innehålla följande delar: 

• Befattning 
Anställningsordningen preciserar vilka lärarbefattningar som får förekomma. 

• Anställningsform 
Om en anställning ska tidsbegränsas måste detta anges och på vilken grund (lagrum eller 
avtal). Finns ingen tidsbegränsningsgrund är anställningen att betrakta som en 
tillsvidareanställning. 

• Omfattning 
• Ämnesinriktad benämning, eventuellt förtydligat med en särskild ämnesbeskrivning 

Den ämnesinriktade benämningen kan ges någon av följande utformningar: 
-Ämne 
-Ämne med inriktning mot 
-Ämne, särskilt subspecialitet 
-Ämne 1 och ämne 2 
En särskild ämnesbeskrivning kan läggas till i de fall ämnet behöver förtydligas.  
Observera att ämne/särskild ämnesbeskrivning är en definition av anställningens 
kompetensområde (vetenskapligt/konstnärligt/undervisningsmässigt), vilket styr urvalet 
bland sökande. 

• Arbetsuppgifter 
• Behörighet, övriga krav och bedömningsgrunder 

Grundläggande behörighetskrav vid anställning av lärare framgår av högskoleförordningen 
(professor och lektor) och universitetets anställningsordning. Med behörighet avses de 
minimikrav som sökande måste uppfylla för att komma ifråga. 
 
Utöver grundbehörighet kan man också behöva ställa krav på andra färdigheter (kunskaper, 
erfarenheter, kompetenser) som är nödvändiga för att utföra de specifika arbetsuppgifterna 
inom anställningen. Dessa krav ska vara sakligt motiverade.  
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Vetenskaplig/konstnärlig, pedagogisk och annan skicklighet värderas utifrån i förväg 
definierade kriterier/bedömningsgrunder. Dessa ska framgå av kravprofilen och kan ges 
olika vikt beroende på arbetets innehåll och övriga förutsättningar. Efterfrågade färdigheter 
som ska ligga till grund för bedömningen ska kunna dokumenteras och vara mätbara, både 
vad avser kvalitet och omfattning. I anställningsordningen anges 
bedömningsgrunder/kriterier för respektive lärarkategori, vilka bör kompletteras med 
ytterligare bedömningsgrunder för den specifika anställningen.  

 
Arbetsgång 
Arbetet med kravprofilen initieras normalt på institutionsnivån, gärna med stöd av HR-funktion, 
och bereds i övrigt enligt vad som anges i anställningsordningen, eventuella delegationsbeslut och 
fakultetens riktlinjer. Fakultetens riktlinjer kan ge stöd i definitionen av olika kompetenser och 
förmågor, t.ex. kring ledarskap, vilket bidrar till samsyn och bättre kvalitet i processen. I arbetet 
med kravprofilen är det viktigt att ha ett mångfaldsperspektiv (kön, ålder, etnicitet) och att använda 
könsneutrala formuleringar. Personliga egenskaper bör också kunna beskrivas och tillmätas vikt i 
bedömningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledaregenskaper, initiativförmåga, relationsskapande, 
lojalitet etc. Kriterier för bedömning kan ges varierande tyngd beroende på anställning och 
arbetsuppgifter och detta bör framgå av kravprofilen. Det är viktigt att krav och önskemål om 
kvalifikationer kan dokumenteras och utvärderas, så att de kan vara en del av urvalsarbetet och 
vägas in i helhetsbedömningen (t.ex. med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik, 
personlighetstester, arbetsprover).  
 
Läs mera: 
Högskoleförordning 
Anställningsförordning 
Anställningsordning 
Lag om offentlig anställning 
Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald 
Akademisk meritportfölj – instruktioner 
PA-Online – kompetensbaserad rekrytering (kompetensbibliotek) 
 
 
Information om ledig anställning/annonsering 
 
Definition/syfte 
Syftet med att informera om en ledig anställning är i första hand att attrahera rätt sökande, men 
också att förmedla en positiv bild av organisationen. Myndigheter är skyldiga att informera om 
lediga anställningar om det inte finns särskilda skäl. Innan en anställning lyses ut, ska beslut fattas 
att utlysning ska ske. Beteckningen lysa ut motsvarar det som i författningen anges som 
’information om ledig anställning’ och som är en form av myndighetsåtgärd. Detta kan likställas 
med att annonsera en anställning.   
 
Arbetsgång 
Beslut om att informera om en ledig anställning fattas av den instans som har beslutsrätten, enligt 
gällande delegationsordning. Beslut om att informera om ledig anställning som professor fattas 
alltid av rektor, efter föredragning vid rektorssammanträdet. Inför föredragningen upprättas en 
promemoria (PM) som sammanfattar ärendegången. Se information om rektorsbeslut på 
rektorssekretariatets hemsida.   
 
Informations-/utlysningstexten skapas utifrån arbetsbeskrivningen och kravprofilen, i universitetets 
elektroniska rekryteringssystem. Utlysningen ska ge sökande nödvändiga instruktioner om 
utformning av ansökan, i enlighet med fakultetens instruktioner om akademisk meritportfölj.  
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Annonseringsförfarande 
Ledig anställning ska annonseras på lämpligt sätt (se även anställningsordningen). För Lunds 
universitet innebär det annonsering på myndighetens anslagstavla (Byrålogen, Paradisgatan 5) och 
hemsida samt anmälan till arbetsförmedlingen. För att nå ut till avsedd målgrupp kan ytterligare 
åtgärder behövas. Det kan därför även vara aktuellt att annonsera via fackpress, dagspress, internet, 
sociala medier, föreningar, förbund, intresseorganisationer (eventuella medlemsregister) osv. 
Ansökningstiden bör vara minst tre veckor. 

  
Om annonsering önskas utöver ovanstående, kontaktas avtalad annonsförmedlare för 
annonsproduktion.  
 
Huvudregeln är att alla anställningar ska lysas ut.  
 
En anställning ska dock inte utlysas 

• om det finns anställda under omplacering och som har tillräckliga kvalifikationer för den 
lediga anställningen. 
 

Anställningen behöver inte heller utlysas  
• om det finns företrädesberättigade anställda som har tillräckliga kvalifikationer för 

anställningen, 
• om det finns personer som är under Trygghetsstiftelsens åtgärder.
 

 
I följande fall anser Lunds universitet att det finns särskilda skäl att inte lysa ut: 

• anställning som adjungerad professor, adjungerad universitetslektor eller adjungerad 
universitetsadjunkt, 

• anställning som gästprofessor, 
• anställning som professor genom kallelseförfarande, 
• anställning som seniorprofessor, 
• anställning av person som har erhållit extern finansiering i konkurrens med andra för att 

utföra specifik forskning eller utvecklingsarbete, till exempel från Vetenskapsrådet eller 
från EU (bidragsmottagarens namn ska framgå av kontraktet och finansieringen ska vara 
avsedd för lön).  

 
Läs mera: 
Anställningsordning 
Anställningsförordning 
Arbetsgivarverkets handbok ”Att anställa” 
Förordning om statliga platsanmälningar 
PA-Online 
Riktlinjer för anställning av seniorprofessor 
Rektorssekretariatets hemsida – information kring rektorsbeslut 
 
 
Ansökningsfas 
 
Ansökan kan avse antingen en utlyst anställning eller en icke utlyst anställning.  
 
Ansökningstid där så är relevant 
För utlysta anställningar gäller de ansökningstider som anges i utlysningen/annonsen. Sådan tid kan 
förlängas om det finns särskilda skäl, t.ex. vid för få eller inga sökande. Om ansökningstiden 
förlängs bör sökande som redan lämnat in sina handlingar ges möjlighet att komplettera dessa. 
Anledningen till detta är att kunna ge likvärdiga förutsättningar för samtliga sökande att 
tillgodoräkna meriteringstid. Sena ansökningar får beaktas om myndigheten anser att det finns 
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godtagbara skäl, t.ex. sjukdom eller att det handlar om en ansökan från en avsevärt överlägsen 
sökande. Befordringsansökningar inlämnas, förutsatt att medgivande finns efter strategisk 
prövning, löpande eller vid de tider som fakulteten har bestämt. 
 
Ansökans utformning 
Sökande till anställning eller befordran upprättar sin ansökan enligt fakultetens anvisningar och 
instruktioner för akademisk meritportfölj. Om ansökan ska skrivas på annat språk än svenska ska 
detta anges i anvisningarna eller utlysningen. Vid ansökan på nordiskt språk (danska, finska, 
norska, isländska) är myndigheten skyldig att ombesörja och bekosta en översättning, om det 
behövs för att ansökan ska kunna förstås. I övriga fall ligger ansvaret på sökande att se till att 
ansökningshandlingar är begripliga.  
 
Utredningsskyldighet och komplettering  
Universitetet har en skyldighet att ge upplysningar och vägledning till sökande. En väl 
genomarbetad kravprofil/utlysning och tydliga anvisningar ger rättvisa förutsättningar för alla 
sökande och minskar risken för brister i ansökan. Om ytterligare service ska ges, måste detta ske 
med hänsyn till krav på opartiskhet och likabehandling. Särskilt viktigt är detta när det finns flera 
sökande till samma anställning. Om en sökande själv begär att få komplettera en ansökan efter 
ansökningstidens utgång, är likabehandlingsprincipen svagare. Myndigheten kan acceptera eller 
avslå en sådan ansökan utan att övriga sökande informeras. Komplettering får inte avse nya meriter 
som ger behörighet efter ansökningstidens utgång. Uppgifter som inhämtas och har betydelse för 
ärendets utgång ska dokumenteras. 
 
Offentlighet/sekretess 
Huvudregeln är att ansökningshandlingar är offentliga. Sekretess gäller normalt vid urvalstester. 
Sökande som begär att ansökan ska vara konfidentiell, ska informeras om att detta inte kan 
tillgodoses. Däremot bör man inte aktivt publicera namn på sökande som begärt diskretion.  
 
Läs mera: 
Instruktioner för akademisk meritportfölj  
Fakulteternas anvisningar till sökande 
Förvaltningslag/förvaltningslagen med kommentarer 
Lag om offentlighet och sekretess 
Arbetsgivarverkets handbok ”Att anställa”  
Nordiska språkkonventionen artikel 2 
 
 
Bedömning och urval 
 
Definition/syfte 
Baserat på inlämnade merithandlingar och eventuella kompletterande underlag som inhämtats, 
bedöms sökande utifrån kravprofilen med hjälp av olika bedömningsmetoder. Vid befordran finns 
ingen kravprofil, utan bedömningen görs mot behörighetskraven enligt anställningsordningen. 
Befordran av biträdande universitetslektor prövas mot befordringskriterier som ska vara angivna i 
den ursprungliga kravprofilen. Yttrande ska inhämtas från minst en sakkunnig, om det inte bedöms 
uppenbart obehövligt.  
 
Bedömnings- och urvalsmetoder 
Bedömnings- och urvalsmetod väljs utifrån varje ärendes specifika förutsättningar. Exempel på 
bedömnings- och urvalsmetoder är genomgång av ansökningshandlingar, intervjuer, tester, 
arbetsprover, arbetsbetyg och referenstagning. Intervjuer har hög validitet, förutsatt att de 
genomförs på ett strukturerat och professionellt sätt, gärna med stöd av någon som är utbildad i 
intervjuteknik. Uppgifter och information som hämtas in ska ha relevans för ärendet, vara sakligt 
motiverade, kunna dokumenteras och vara tillgängliga. Inhämtning ska därför ske med stor omsorg 
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och med respekt för den enskildes integritet. Referenstagning syftar dels till att komplettera vad 
som framgår av betyg och dylikt, dels till att få ytterligare information för att bedöma den sökande. 
Upplysningar kan t ex inhämtas från en tidigare arbetsplats. Vid inofficiell referenstagning 
(referens som inte är angiven av den sökande) rekommenderas att först tillfråga den sökande om 
denne samtycker innan kontakt tas.  
 
Med arbetsprov avses en övning eller uppgift som ska hjälpa till att utvärdera något eller några av 
de kunskaps- och kompetensområden som är viktiga för anställningen. Vetenskapliga artiklar och 
utvecklade läromedel utgör i sig en form av arbetsprov, men även andra uppgifter kan vara 
lämpliga, t.ex. presentationer, provföreläsningar, språkövningar och simuleringsövningar (t.ex. 
konstruktion av en laborationsuppgift). Det finns flera test som mäter färdighet och personliga 
egenskaper och genererar olika typer av information. Test bör endast utföras av särskilt utbildad 
personal. Sökande ska alltid ges en återkoppling på resultaten.  
 
Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet 
Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet bedöms med stöd av tillgängliga definitioner av 
vetenskapliga/konstnärliga kriterier inom respektive fakultet. För att kunna göra en kvalitativ 
helhetsbedömning av den vetenskapliga/konstnärliga skickligheten krävs inte bara kvantitativa 
uppgifter, utan även underlag som visar på förmåga att reflektera kring den egna verksamheten. 
Intervjuer och symposier kan till exempel bidra till att bredda beslutsunderlaget.   
 
Pedagogisk skicklighet  
För bedömning av den pedagogiska skickligheten tillämpas kriterier som fokuserar på lärarens 
förmåga att stödja och underlätta studenternas lärande, att reflektera kring sin pedagogiska praktik 
med hjälp av kunskaper om undervisning och lärande, samt ambition att utveckla sin pedagogiska 
praktik genom samarbete och interaktion med andra. För att kunna göra en kvalitativ 
helhetsbedömning krävs ett bra underlag från sökande som också visar på förmåga att reflektera 
kring den egna verksamheten. Även här kan man behöva tillämpa metoder som kompletterar 
beslutsunderlaget, t.ex. intervju, arbetsprov, provföreläsning. Bedömningen av den pedagogiska 
skickligheten ska, enligt anställningsordningen, inkludera genomgången högskolepedagogisk 
utbildning om fem veckor eller motsvarande. 
 
Annan skicklighet 
Krav och önskemål om andra skickligheter ska framgå av kravprofilen och inkluderas i den 
sammantagna bedömningen. Således kan bedömningen behöva ta hänsyn till den sökandes förmåga 
att utöva ledarskap, såväl formellt ledarskap med arbetsledaransvar som andra typer av ledarroller, 
administrativ skicklighet liksom skicklighet att samverka och bidra till innovation och förnyelse.  
 
Personlig lämplighet 
Det är viktigt att förvissa sig om att den person man vill föreslå till en anställning har de personliga 
förutsättningar och egenskaper som överensstämmer med det som verksamheten behöver. Detta bör 
framgå av kravprofilen. Personlig lämplighet, personliga egenskaper och förutsättningar vägs in i 
helhetsbedömningen. Kompetensbaserade bedömnings- och urvalsmetoder är väl lämpade för att 
utvärdera personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmåga och intellektuella 
färdigheter.   
 
Arbetsgång 
 
Första bedömning och eventuell gallring  
Så tidigt som möjligt bör man diskutera om sakkunniga ska utses och om de ska kopplas in i 
processen före eller efter gallring. Se vidare nedan om sakkunnigbedömning och sakkunnigas roll.  
 
Först avgörs vilka sökande som uppfyller behörighetskrav och andra nödvändiga krav enligt 
kravprofilen, d.v.s. når den miniminivå på skicklighet och lämplighet som krävs för att över huvud 
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taget komma ifråga för anställning. Uppenbart obehöriga sökande kan gallras bort innan nästa 
bedömningssteg. Detta kan ske innan sakkunniga kopplas in. Dokumentera, i protokoll eller på 
annat lämpligt sätt, varför vissa sökande gallras bort och informera dem. Om behörighetskraven 
kan ersättas av ”motsvarande kompetens”, måste en så kallad motsvarandeprövning göras innan 
eventuell bortgallring.  
 
Vid befordran omfattar granskningen endast en person. Diskussion om sakkunniga ska ske så tidigt 
som möjligt. 
 
Sakkunnigbedömning och sakkunnigas roll 
I högskoleförordningen och universitetets anställningsordning finns regler om 
sakkunnigbedömning. Sakkunnig har en roll att som expert granska och bedöma sökandes 
skicklighet inom de delar som preciseras i uppdraget. Utlåtandet kan ge värdefull vägledning i 
beslutsprocessen – sakkunnig har dock inget beslutsansvar. Sakkunnig kan ges närvaro-, yttrande- 
och/eller förslagsrätt i möte med lärarförslagsnämnd/motsvarande. Exempel på situationer då det är 
obehövligt att utse nya sakkunniga, kan vara när det redan finns aktuella och relevanta 
sakkunnigbedömningar, eller den person som ska bedömas är ensam sökande och ingen tvekan 
råder om behörighet/lämplighet. Redan vid utformningen av kravprofilen är det lämpligt att man 
identifierar lämpliga sakkunniga, även om slutligt ställningstagande inte kan ske förrän det är känt 
vilka de sökande är och man har prövat frågan om jäv. 
 
Förslag på sakkunniga lämnas normalt av institutionen till lärarförslagsnämnden/motsvarande, men 
det är inget som hindrar att nämnden/motsvarande inhämtar förslag på annat sätt. Beslut om 
sakkunniga dokumenteras, liksom beslut att det är obehövligt att utse sakkunniga. Om flera 
sakkunniga utses ska både kvinnor och män vara representerade i sakkunniggruppen, om det inte 
finns särskilda skäl mot detta. Ett särskilt skäl kan vara att det inte går att finna någon kvinnlig eller 
manlig sakkunnig inom ämnesområdet. Det är viktigt att försäkra sig om att sakkunnig inte har 
någon relation till sökande som kan innebära osaklighet eller partiskhet i bedömningen, d.v.s. jäv.  
 
Om flera sakkunniga anlitas, är det inget som hindrar att de samarbetar kring utlåtandet. Om 
sakkunniga är oeniga i sina ställningstaganden måste detta framgå. Sakkunniga kan ges i uppdrag 
att rangordna behöriga och lämpliga sökande, alternativt endast föreslå en tätgrupp utan inbördes 
gradering. Detta kan underlätta för lärarförslagsnämnd/motsvarande att ta hänsyn till andra sakliga 
grunder, t.ex. jämställdhet eller personlig lämplighet.  
 
Till sakkunniga utgår arvode enligt tariffer som respektive fakultet har bestämt. Arvodet är 
personligt och utbetalas som skattepliktig lön. Sakkunnig har även rätt att få ersättning för 
eventuell resa och logi. Om utländsk sakkunnig anlitas kan man behöva inhämta ett beslut från 
Skattemyndigheten om SINK-skatt. För att underlätta utlandsbetalningar bör den sakkunnige 
precisera till vilken bank och vilket bankkonto ersättningen ska skickas. 
 
Fortsatt bedömning av behöriga sökande  
Därefter rangordnas kvarvarande sökande efter bedömning av deras sammantagna skicklighet, där 
sakkunnigutlåtande är en del av underlaget när det handlar om anställning av professor respektive 
universitetslektor. Bedömningen baseras på det som angetts under behörighetskrav och eventuella 
ytterligare krav samt bedömningsgrunder, enligt kravprofilen. Bedömningen av sökandes 
skicklighet ska utmynna i en kvalitativ helhetsbedömning av relevanta och sakliga faktorer, där 
graden av skicklighet avgör ordningen mellan behöriga och lämpliga sökande. Bedömningen 
utmynnar i ett förslag som ska motiveras väl, i synnerhet i de fall flera behöriga och lämpliga 
kandidater har ställts mot varandra. Bedömning som avser endast en person (t.ex. vid befordran) 
ska likaledes utmynna i en kvalitativ helhetsbedömning och motiveras. Motiveringar ska vara 
tydliga och väl underbyggda. Särskilt viktigt är detta när det finns divergerande uppfattningar hos 
t.ex. sakkunniga. Motiveringen infogas i eller bifogas protokoll som också bekräftar att frågan om 
jäv prövats och vilka som deltagit i beslutet om förslag till en anställning eller annan åtgärd.  
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Förslag till anställning/befordran 
Efter avslutat gransknings-/urvalsarbete lämnas förslag till anställning, åtföljd av motivering, till 
den instans som har att antingen yttra sig eller fatta beslut. Vid rekrytering kan förslaget avse en 
eller flera behöriga och lämpliga kandidater, i så fall rangordnade. Förslag till befordran liksom 
förslag till avslag på befordran, bereds på motsvarande sätt.  
 
Avbrytande av anställningsförfarande  
Om bedömningen i en rekryteringsprocess leder till att ingen sökande anses vara behörig eller 
lämplig för anställningen, finns möjlighet att avbryta anställningsförfarandet. Detta är ett sakligt 
skäl och dokumenteras i protokoll eller på annat lämpligt sätt. Ett annat sakligt skäl att avbryta en 
tillsättning kan vara verksamhets- eller organisationsförändringar som uppstått under processens 
gång. Innan beslut om avbrytande tas ska förhandling enligt 11§ MBL ske med 
arbetstagarorganisationerna. Beslut om avbrytande fattas av den instans som skulle ha fattat beslut 
om anställningen. Beslut om avbrytande behöver inte anslås och får inte överklagas enligt 
anställningsförordningen. Sökande ska informeras om att rekryteringen avbrutits och skälen till 
varför, så skyndsamt som möjligt.  
 
Läs mera: 
Anställningsordning (med kompletterande riktlinjer för tillämpning av krav på högskolepedagogisk 
utbildning) 
Anställningsförordning 
Förvaltningslag/Förvaltningslagen med kommentarer (avseende jäv) 
Högskoleförordning 
PA-Online, särskilt kompetensbaserad rekrytering (guider, mallar, kompetensbibliotek) och 
snabbprotokoll enligt 11§ MBL vid avbrytande 
 
 
Anställningsvillkor och beslut 
 
Definition/syfte 
Vid rekrytering vidtar, efter avslutad urvals-/bedömningsprocess, en förhandling med den 
föreslagne. Syftet med förhandlingen är att komma överens om tillträde, lön och andra villkor, t.ex. 
av ekonomisk eller materiell karaktär, innan beslut fattas. Anställningsbeslutet är ett led i 
myndighetsutövningen och kan överklagas. Detta innebär att anställningsbeslut inte vinner laga 
kraft förrän tidigast när överklagandetiden om tre veckor löpt ut. Beslut om att avslå en ansökan 
om befordran kan inte överklagas till Överklagandenämnden. 
 
Arbetsgång 
Rekryterande chef har en viktig roll i förhandlingen med den som ska anställas. Samråd sker enligt 
den ordning som gäller vid fakulteten och med eventuellt stöd från HR-funktionen. I 
förhandlingssituationen kan ett flertal olika frågor uppstå, utöver det som rör tillträde, lön och 
andra villkor. Det kan därför finnas behov att anlita externt upphandlade relocation-tjänster kring 
frågor som rör flyttning, skatt, pensioner, bostad m.m.  
 
När man är överens, skickas information om vem som ska anställas med uppgift om 
löneinplacering till berörd arbetstagarorganisation.  
 
Beslut om anställning fattas enligt gällande delegationsordning. Beslut om anställning som 
professor får inte delegeras utan fattas av universitetets rektor, efter föredragning vid 
rektorssammanträde. Inför föredragningen upprättas en promemoria (PM) som sammanfattar 
ärendegången. Se information om rektorsbeslut på rektorssekretariatets hemsida.  
 



11 
 

Information om anställningsbeslut ska anslås på universitetets anslagstavla, med information om 
vad som gäller för överklagande. Sökande ska informeras om utgången i ärendet och datum för 
anslag och att ett eventuellt överklagande ska inges till universitetets registrator. 
Anställningsbeslutet vinner laga kraft tre veckor från anslagsdatum förutsatt att ingen sökande har 
överklagat.  Till dess är anställningen att betrakta som ett vikariat.  Beslut om avslag på befordran 
anslås inte. I sådana situationer räcker det att informera berörd sökande.  
 
Skyldighet finns att informera den anställde om anställningsvillkoren senast en månad efter att den 
anställde tillträtt anställningen. 
 
Ärendet avslutas och arkiveras när beslutet vunnit laga kraft. Eventuella pappersansökningar 
återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. 
Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till den som överklagat ett 
anställningsbeslut. Insända papperspublikationer kan, enligt riksarkivets bestämmelser, returneras 
så snart anställningsbeslutet vunnit laga kraft och under förutsättning att skrifternas bibliografiska 
referenser har dokumenterats.  
 
Merithandlingar som inlämnats endast i digital form arkiveras digitalt.   
 
Läs mera: 
Anställningsförordning 
Lag om anställningsskydd (särskilt 6c §) 
Myndighetsförordning 
PA-Online 
Rektorssekretariatets hemsida – information kring rektorsbeslut 
IRSO:s hemsida (International Researchers’ and Scholars’ Office vid Lunds universitet) 
Riksarkivets bestämmelser om återlämning 
Universitetets gallringsplan 
 
Överklagande 
 
Definition/syfte 
Beslut om anställning kan överklagas av den eller de som beslutet går emot. Överklagande görs hos 
Överklagandenämnden (ÖNH) för högskolan. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas i 
högre instans. Ett överklagande innebär en försening av processen med en tid av otrygghet och 
osäkerhet för enskilda såväl som för verksamheten. Omsorg, noggrannhet och tydlighet i 
rekryteringsprocessens alla led minskar risken för överklagande.   
 
Arbetsgång 
Ett överklagande ska inkomma till universitetet inom tre veckor efter anslagsdatum. Överklagandet 
överlämnas, tillsammans med kopia av övriga handlingar i ärendet, till Överklagandenämnden för 
högskolan. Detta bör ske inom en vecka. För att påskynda processen kan ett yttrande bifogas. 
Detaljerade anvisningar om tillvägagångssätt vid handläggning av överklagandeärenden finns i 
universitetets regelverk.  
 
Om ÖNH avslår ett överklagande, vinner universitetets beslut laga kraft i och med ÖNH:s beslut. 
Om ÖNH ogiltigförklarar universitetets beslut, t ex på grund av något formellt fel i beredningen, 
måste anställningsprocessen tas om. Verkan av ett bifall till överklagande inträder omedelbart, utan 
något uppsägningsförfarande för den först anställde.  
 
Läs mera: 
Högskoleförordning 
PA-Online angående överklagande 
Överklagandenämndens hemsida 
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Adjungerad professor och övriga adjungerade lärare 
 
Adjungerad professor 
 
Definition/syfte 
Anställningsformen adjungerad professor gör det möjligt att anställa kvalificerade personer som 
har sin huvudsakliga sysselsättning utanför högskolan. Syftet är att stärka verksamhetens 
anknytning till näringsliv och samhälle, vilket är en viktig och lagstadgad uppgift för högskolan. 
Den person som prövas för en anställning som adjungerad professor bör ha en ledande specialistroll 
i sin externa verksamhet och kunna tillföra specifik kompetens till högskolans reguljära 
verksamhet.  
 
Med hänvisning till att den adjungerade professorn ska ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför 
högskolan, får omfattningen av anställningen som adjungerad professor uppgå till maximalt 50 %. 
En adjungerad professor kan antingen avlönas direkt av sin huvudarbetsgivare - vilket förutsätter 
att ett avtal upprättas - eller av universitetet. Den sammanlagda anställningstiden för en adjungerad 
professor får omfatta högst tolv år. Vid beräkning av tiden ska hänsyn tas till anställningar enligt 
äldre bestämmelser, som bl.a. innebär att anställningar inledda före 1999 inte omfattas av någon 
bortre gräns. 
 
Arbetsgång 
Anställningsprocessen för en adjungerad professor är i stort sett densamma som för andra 
läraranställningar. Detta innebär att man med utgångspunkt från behoven upprättar en kravprofil 
och prövar den föreslagnes kompetens enligt gällande regler, utifrån merithandlingar och annan 
tillgänglig information. För att kunna bedöma skickligheten kan det vara nödvändigt att formulera 
och tillämpa bedömningskriterier som gör det möjligt att ta hänsyn till kandidatens specifika 
bakgrund och den verksamhet som hon eller han kommer ifrån. Detta gäller såväl den 
vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Utlysning behöver inte göras. Sakkunnig ska 
utses, om den tilltänkte inte redan är prövad. 
 
Beslut om anställning som adjungerad professor fattas av universitetets rektor efter föredragning 
vid rektorssammanträde. Inför föredragningen upprättas en promemoria (PM) som sammanfattar 
ärendegången. Se information om rektorsbeslut på rektorssekretariatets hemsida. Beslut om 
förnyad anställning som adjungerad professor fattas också av rektor på motsvarande sätt. Beslut om 
ändrad omfattning ses inte som en ny anställning.  
 
I de fall den adjungerade professorns huvudarbetsgivare betalar lönen ska ett avtal upprättas. Avtal 
reglerar hantering av lön och andra kostnader, utnyttjande av lokaler, rätt till resultat m.m. Avtalet 
upprättas i två exemplar och undertecknas av företrädare för företaget respektive institutionen samt 
av arbetstagaren (se avtalsmall i PA-Online). 
 
Övriga adjungerade läraranställningar 
Genom kollektivavtal är det möjligt att tidsbegränsat anställa adjungerade lärare. Universitetet har i 
sin anställningsordning fastställt att detta ska avse adjungerad universitetslektor och adjungerad 
universitetsadjunkt. Syftet är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie 
verksamheten, till exempel specifik yrkeskompetens. Även här gäller krav på att den huvudsakliga 
sysselsättningen ska finnas utanför högskolan. Anställning får ske tills vidare dock längst två år och 
förnyelse kan ske. Någon maxtid finns inte angiven i avtalet. Anställningsprocessen är i stort sett 
densamma som för adjungerad professor, med undantag av att beslut fattas enligt fakultetens 
delegationsordning.  
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Läs mera: 
Högskolelag 
Högskoleförordning inkl. övergångsbestämmelser 
Anställningsordning  
Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare (kollektivavtal 2011-12-14) 
Rektorssekretariatets hemsida – information kring rektorsbeslut 
 
 
Gästprofessor  
 
Definition/syfte 
Av högskoleförordningen och högskolelagen framgår att universitetet får anställa gästprofessorer, 
förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 
fem år. Av anställningsordningen framgår att den person man vill anställa som gästprofessor ska ha 
en specifik kompetens av värde för verksamheten. Normalt har en gästprofessor sin 
grundanställning vid ett annat svenskt eller utländskt universitet.  
 
Arbetsgång 
För personer som redan har eller har haft en anställning som professor utanför Lunds universitet 
tillämpas en enklare process, som innebär att förslagsställande instans (normalt institutionen) 
lämnar in ett underlag till fakulteten, innehållande motivering och beskrivning av den föreslagnes 
specifika kompetens. En sådan anställning behöver inte lysas ut. Förslag lämnas vidare till rektor, 
som fattar beslut om anställning efter föredragning på samma sätt som vid övriga 
professorsanställningar. Till underlaget ska även bifogas en översikt som visar könsbalansen bland 
fakultetens gästprofessorer.  
 
I de fall man vill anställa någon som gästprofessor och personen inte har prövats tidigare, måste 
behörigheten prövas och sakkunnigutlåtande inhämtas. Detta innebär att man med utgångspunkt 
från behoven upprättar en kravprofil och prövar den föreslagnes vetenskapliga/konstnärliga, 
pedagogiska och övriga skicklighet i vanlig ordning. Utlysning behöver inte göras, men det krävs 
merithandlingar som möjliggör en kvalitativ bedömning av skickligheten. Beslut fattas av 
universitetets rektor efter föredragning vid rektorssammanträde. Inför föredragningen upprättas en 
promemoria (PM) som sammanfattar ärendegången. Se information om rektorsbeslut på 
rektorssekretariatets hemsida.  
 
Läs mera: 
Högskolelag 
Högskoleförordning 
Anställningsordning 
PA-Online (Riktlinjer för anställning som gästprofessor, 2007-10-25 dnr RÄ 2007/288) 
Rektorssekretariatets hemsida – information kring rektorsbeslut 
 
 
Anställning av professor genom kallelseförfarande  
 
Definition/syfte 
Av högskoleförordningen framgår att en person kan kallas till anställning som professor. En 
förutsättning är att det är av särskild betydelse för en viss verksamhet och för universitetet. 
Kallelseförfarandet ska ses som ett verktyg för strategiska rekryteringar, där man kan vinna 
konkurrensfördelar med ett enklare och snabbare förfaringssätt att rekrytera internationellt 
framstående personer. Kallelseförfarandet bör också användas som ett strategiskt instrument för att 
uppnå en jämnare könsfördelning. En sådan anställning behöver enligt högskoleförordningen inte 
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lysas ut. Detta förutsätter god kännedom om vem som kan komma ifråga. Kraven på saklighet och 
opartiskhet får inte åsidosättas. Kallelseförfarandet ska användas restriktivt. 
 
Arbetsgång 
Baserat på en behovsanalys och motivering utformas en kravprofil. Prövning av tilltänkt person 
sker enligt gällande anställningsordning, vilket normalt innebär lärarförslagsnämnd och 
sakkunnigprövning. Underlaget ska även inkludera en redogörelse varför kallelseförfarande ska 
tillämpas i stället för ett normalt rekryteringsförfarande föregånget av information om ledig 
anställning (utlysning). Vidare ska rekryteringens inverkan på könsfördelningen inom den aktuella 
ämnesinriktningen och bland fakultetens professorer belysas. En finansieringsplan, anpassad till de 
förutsättningar som gäller vid berörd fakultet, ska ingå i underlaget, MBL-förhandling med 
arbetstagarorganisationerna ska genomföras och intyg om jävsprövning ska bifogas. Fakulteten 
eller i förekommande fall universitetets särskilda verksamheter (USV) lämnar sitt förslag till 
universitetets rektor, som fattar beslut efter föredragning vid rektorssammanträde.  
 
Läs mera: 
Prop. 2009/10:149 s 69 
Högskoleförordning 
Universitetsstyrelsens föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning 
som professor (2015-02-13 STYR 2015/137).  
 
 
Anställning av seniorprofessor 
 
Definition/syfte 
Om verksamheten har behov och det finns ekonomiska förutsättningar kan pensionerade 
professorer, som tidigare varit anställda som professor vid Lunds universitet, återanställas 
tidsbegränsat enligt lagen om anställningsskydd. Titeln ska vara seniorprofessor. Utöver 
universitetets föreskrifter är det viktigt att känna till kompletterande riktlinjer eller praxis som 
gäller för respektive fakultet. 
 
Arbetsgång 
Arbetsgången regleras närmare i universitetets föreskrifter om pensionerade professorers 
verksamhet  
 
Läs mera: 
Universitetets föreskrifter 2009-12-17 dnr LS 2009/542
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Förteckning över källor  
Källor (januari 2015) Se särskilt 
Anställningsförordning AF (1994:373). Förtjänst och skicklighet. 

Utlysning. 
Anslag. 

Diskrimineringslag (2008:567).  
Förordning om statliga platsanmälningar (1984:819). Platsanmälan till offentlig arbetsförmedling. 
Förvaltningslag FL (1986:223). 
 
Förvaltningslagen med kommentarer 
(Hellners/Malmqvist). 

Serviceskyldighet resp utredningsskyldighet. 
Handläggning. 
Inkommande handlingar. 
Jäv. 
Anteckning av uppgifter (dokumentation). 
Parts rätt ta del av uppgifter. 
Motivering av beslut. 
Underrättelse om beslut och överklagande. 

Högskolelag (1992:1434). 3 kap Professorer och andra lärare. 
Högskoleförordning HF (1993:100). 4 kap Lärare. 
Regeringsformen RF (1974:152). Sakliga grunder – förtjänst och skicklighet. 
Lag om anställningsskydd LAS (1982:80). Tidsbegränsningsgrund. 

Information om anställningsvillkor. 
Företrädesrätt. 

Lag om offentlig anställning LOA (1994:260). Sakliga grunder – förtjänst och skicklighet. 
 

Myndighetsförordning (2007:515). Ärendens handläggning, beslutsfattande efter 
föredragning, uppgifter som ska finnas i beslut. 

Offentlighets- och sekretesslag OSL (2009:400). Hantering av allmänna handlingar. 
Registrering. 
Utlämnande av allmän handling resp uppgift. Ev 
sekretess till skydd för enskild i 
personaladministrativ verksamhet (test bl a). 

Tryckfrihetsförordning TF (1949:105). Allmänna handlingars offentlighet. 
Utlämnande av allmän handling, avgift. 

Språklag (2009:600). Språkanvändning i offentlig verksamhet. 
Föreskrifter om gallring och återlämnande av 
ansökningshandlingar (RA-FS 2004:1) samt (RA-MS 
2005:31). 

Gallring och återlämnande. 
Retur av skrifter när beslut vunnit laga kraft. 

Kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad 
lärare (utöver adjungerad professor) 2011-12-14. 

Adjungerad lektor och adjungerad adjunkt. 

Arbetsordning för Lunds universitet. 2014-11-07 dnr 
STYR 2014/927. 

Handläggning av ärenden: föredragning, beslut, 
protokoll, kallelse. 

Arbetstidsavtal för lärare vid Lunds universitet 2012-02-
29 dnr PE 2012/157 (via PA-Online, Anställning). 

 

Lunds universitets anställningsordning 2014-09-19 dnr 
STYR 2014/676 (via PA-Online, Anställning). 

 

Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid 
Lunds universitet 2011-09-08 dnr PE 2011/177 (via LU:s 
hemsida, Anställd/Min anställning).   

 

Arbetsgivarverkets handbok ”Att anställa” (via AGV:s 
hemsida, Avtal & skrifter). 

 

PA-Online (via LU:s hemsida, Anställd/För mitt arbete).  
Riktlinjer om pensionerade professors verksamhet. 2009-
12-17 dnr LS 2009/542. 

Seniorprofessor. 

Föreskrifter om kallelseförfarande. 2015-02-13 STYR 
2015/137. 
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