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Riktlinjer för antal sakkunniga vid tillsättningar och befordringar vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
1. Vid rekrytering av professorer 
Minst tre professorskompetenta sakkunniga ska tillsättas vid rekrytering av professorer – i 
normalfallet tre. 
Fakultetsnämnden utser de sakkunniga efter att de i AOSU föreskrivna förslagen från andra 
högskolor och universitet samt berörd institutionsstyrelse inhämtats. Ordföranden i 
Lärarförslagsnämnden för professorer kan föreslå att Fakultetsnämnden beslutar att utse fler 
än tre sakkunniga om exempelvis behov av komplettering med särskild sakkunnigkompetens 
föreligger. 
 
2. Vid rekrytering av universitetslektorer samt biträdande lektorer 
Minst två sakkunniga ska tillsättas vid rekrytering av universitetslektorer – i normalfallet två. 
Dekanus utser de sakkunniga på delegation efter förslag från berörd institutionsstyrelse. 
Dekanus kan på förslag av ordföranden i Lärarförslagsnämnden för lektorer besluta att 
tillsätta fler än två sakkunniga om det exempelvis är många sökande eller om komplettering 
med särskild sakkunnigkompetens behövs. Även styrelsen vid berörd institution kan föreslå 
Dekanus att tillsätta ytterligare sakkunnig enligt ovan på institutionens bekostnad. 
 
3. Vid befordran till professor 
Vid ansökan om befordran till professor ska i normalfallet tre professorskompetenta 
sakkunniga tillsättas. 
Lärarförslagsnämnden för professorer gör en bedömning av om en sakkunniggranskning 
behövs. Dekanus utser de sakkunniga på delegation efter förslag från berörd 
institutionsstyrelse. Om tidigare sakkunnigutlåtanden åberopas kan Dekanus, efter förslag från 
Lärarförslagsnämnden för professorer, besluta något av följande: 

- att godkänna åberopade utlåtanden1 
- att utse en eller flera kompletterande sakkunniga med speciell kompetens2 
- att acceptera ett förfarande med endast två sakkunniga3 

                                                 
 
1 Exempelvis om en sakkunnigprövning från de senaste fem åren med motsvarande inriktning åberopas och den 
sökande befunnits vara i tätgrupp i en konkurrens eller förklarats professorskompetent av LFN/motsvarande i 
dess rangordning. 
2 Exempelvis för att tillfoga utlåtande till befintlig sakkunnigprövning. 
3 Exempelvis om en tidigare sakkunnigprövning med motsvarande inriktning åberopas med två samstämmiga 
utlåtanden som Lärarförslagsnämnden godtagit. 
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- att inte godkänna åberopade utlåtanden och utse tre nya professorskompetenta 
sakkunniga4 

 
4. Vid befordran till universitetslektor 
Minst två sakkunniga ska tillsättas vid ansökan om befordran till universitetslektor – i 
normalfallet två. 
Lärarförslagsnämnden för lektorer gör en bedömning av om en sakkunniggranskning behövs. 
Dekanus utser sakkunniga på delegation efter förslag från berörd institutionsstyrelse. Dekanus 
kan på förslag av Lärarförslagsnämnden för lektorer besluta att tillsätta fler än två sakkunniga 
om det exempelvis behövs särskild sakkunnigkompetens. 
 
5. Vid rekrytering av adjungerade professorer 
Minst tre professorskompetenta sakkunniga ska tillsättas vid rekrytering av adjungerade 
professorer – i normalfallet tre. 
Fakultetsnämnden utser de sakkunniga efter förslag från berörd institutionsstyrelse. 
Ordföranden i Lärarförslagsnämnden för professorer kan föreslå att Fakultetsnämnden 
beslutar att utse fler än tre sakkunniga om exempelvis behov av komplettering med särskild 
sakkunnigkompetens föreligger. 
 
6. Vid befordran av biträdande lektor till universitetslektor 
Lärarförslagsnämnden för lektorer avgör om sakkunnigprövning behövs. Dekanus utser 
sakkunniga på delegation efter förslag från berörd institutionsstyrelse. Samma kriterier för 
sakkunnigförfarandet gäller som vid rekrytering av universitetslektorer. 
 
7. Vid rekrytering av gästprofessorer 
Ordföranden i Lärarförslagsnämnden för professorer avgör om fakulteten 
rekommenderar rektor att anställa gästprofessor eller om sakkunnigprövning 
behöver göras på samma sätt som för adjungerad professor. Rektor beslutar om 
anställning av gästprofessorer och kan utifrån inlämnade ansökningshandlingar 
besluta att ytterligare granskning behövs. 
 
 
 
För information om antal sakkunniga vid docenturärenden, se fakultetsnämndens 
dokument ”Riktlinjer för behandling av ärenden rörande antagning av docent”. 
 
 
 
 
Ur Högskoleförordningens fjärde kapitel 

6 § Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska 
sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart 
obehövligt för prövningen av skickligheten. 
Om en bedömning hämtas in från två eller flera personer, ska kvinnor och män vara jämställt 
representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (SFS: 2010:1064) 

                                                 
 
4 Exempelvis om tidigare sakkunnigprövning har utgått från en ämnesinriktning som inte överensstämmer med 
aktuell inriktning. 


