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Sammanfattning 

 För varje läraranställning bör det finnas tydligt tjänsteinnehåll och tydliga 

tjänstevillkor 

 

 En föreslagen akademisk karriärväg vid LNU: 

doktorand – postdoktor – biträdande lektor – lektor – biträdande professor – professor 

 

 Biträdande professor föreslås som ny läraranställning 

 

 Alla professorsanställningar ska utlysas 

 

 Befordringsmöjlighet erbjuds t o m biträdande professor 

 

 Fyra bedömningsgrunder föreslås: den vetenskapliga, den konstnärliga, den 

för särskild yrkesskicklighet och den pedagogiska 

 

 Förslag att LNU inför två kompletterande lärarkategorier: gästforskare 

respektive adjungerad lärare 

 

 Förenade anställningar mellan LNU och andra arbetsgivare bör användas i 

större utsträckning 

 

 Mobilitet kan ses som en rörelse mellan vetenskapsområden, rörelse mellan 

olika nationer/kulturer, mellan akademi och omgivande samhälle, mellan 

forskning och tillämpning. 



 
 

 

Uppdrag och genomförande 

Rektor gav 2018-02-12 i uppdrag till dekanerna, Helén Anderson, 

Ekonomihögskolan och Staffan Carius, Fakulteten för teknik, att utreda 

styrdokument och principer för lärarrekrytering och meritering vid 

Linnéuniversitetet Dnr 2017/7827-2.2.4). Som stöd till utredningen utsågs Camilla 

Andersson HR-avdelningen och Ulrika Bengtsson Verde, Ekonomihögskolan. HR-

chefen Marianne Johansson Hellström har dessutom medverkat regelbundet. 

Uppdraget formulerar utgångspunkterna för utredningen: 

En prioriterad målsättning för Linnéuniversitetet är att skapa förutsättningar för strategisk 

rekrytering och meritering för att kunna främja uppbyggandet av kreativa kunskapsmiljöer 

vid LNU genom effektiv rekrytering och meritering av där komponenterna forskning, 

grundutbildning och samverkan kopplas samman i mötet med samhällsutmaningar. 

För att Linnéuniversitetet ska kunna nå sina höga ambitioner med utbildning, forskning och 

samverkan måste universitetet lyckas rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare.  

Det är därför väsentligt att arbetet med rekryteringar blir hållbart, jämställt, långsiktigt och 

effektivt och att det skapas fler miljöer med förmåga att dra till sig både kompetens och 

externa medel. Det är väsentligt att såväl vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk 

skicklighet, som kompetens avseende samverkan, ledarskap och erfarenhetsbaserad kunskap 

kan uppmärksammas och vara meriterande både vid rekrytering och vid befordran. Arbetet 

förutsätter och gynnas av entreprenöriell förmåga och i en internationell miljö. 

Utifrån uppdragsbeskrivningen har gruppen gjort tolkningar och prioriteringar enligt 

nedan. 

 

Tolkning och avgränsning 
 

Den övergripande målsättningen med denna rapport är att den i förlängningen ska 

bidra till att skapa förutsättningar för LNU att stärka sin konkurrenskraft som ett 

universitet vars forskning och utbildning gör sig gällande i internationella 

sammanhang. Avgörande för att nå ett sådant mål är att LNU lyckas attrahera, 

rekrytera och behålla duktiga och framgångsrika forskare/lärare så att forskning och 

undervisning av hög kvalitet kan bedrivas. 

För att kunna rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare krävs först och 

främst ändamålsenliga befattningar och effektiva karriärvägar. Befattningar och 

befordringsmöjligheter fastställs i Anställningsordningen, AO, vilken också explicit 

nämns i rektors uppdrag. Första delen av uppdraget har därför fokuserats på 

anställningsordningen med tillhörande styrdokument.  

Grundläggande för att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda 

medarbetare ändamålsenliga anställningar med attraktiva villkor och 

karriärmöjligheter. Befattningssystemets utformning är också viktigt för att 

verksamheten ska kunna vara dynamisk och effektivt utvecklingsbar. Vi har därför 

tillmätt detta moment i utredningen särskilt stor betydelse, d v s att föreslå en 

struktur av lärarbefattningar som är så ändamålsenlig som möjligt både för 

verksamheten och för individens karriär.  



 
 

 

Speciellt anges i föredragningen till rektorsbeslutet t ex att fler kompetenser bör 

vara meriterande vid rekrytering och befordran. Vi lämnar i denna rapport ett större 

antal förslag till revideringar av AO. Vi föreslår vidare att den fortsatta processen 

bör vara den att i nästa steg skicka dessa förslag på remiss till fakulteterna, HR, m fl 

enheter, och därefter tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att färdigställa ett konkret 

förslag till ny AO. 

Den andra delen av uppdraget har handlat om andra aspekter på LNU:s attraktivitet 

och effektivitet som arbetsgivare. Av föredragningen till rektorsbeslutet framgår att 

ambitionen är att LNU ska erbjuda sina medarbetare mycket goda villkor och 

möjligheter att utveckla både sig själva och verksamheten. Målsättningen är 

uppbyggandet av kreativa kunskapsmiljöer. Det framgår också att utredningen ska 

beakta LNU:s ambition att ha en särskilt internationell prägel. Vi har därför 

inkluderat ett särskilt avsnitt om mobilitet. Uppdraget ska också inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv, vilket vi försökt inkludera på flera ställen där detta har 

befunnits relevant. 

Enligt Högskoleförordningen (HF) ska universitetet fastställa en anställningsordning 

(AO), vilken bl a ska reglera vilka typer av läraranställningar som ska finnas vid 

universitetet, liksom universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare. 

Vissa lärosäten inkluderar också generella tjänstebeskrivningar, som anger riktlinjer 

för de arbetsuppgifter som normalt ska ingå i respektive anställningstyp. Vi föreslår 

att LNU inkluderar ett sådant avsnitt i sin AO.  

 

Genomförande och förankring 
 

Samtal har förts med ett flertal företrädare för olika delar av verksamheten för att 

ringa in verksamhetens behov och synpunkter. Gruppen har haft ett stort antal 

möten med olika sakkunniga och intressenter inom universitetet, och regelbundet 

stämt av arbetet med övriga dekaner respektive rektor.  

Inledningsvis har relevanta styrdokument, tidigare utredningar och andra lärosätens 

anställningsordningar studerats. Vissa internationella jämförelser har gjorts (bl a 

USA, Tyskland och Finland), speciellt EUs sammanställning. Senare under 

utredningen blev LNU:s internrevisions rapport om lärarrekryteringsprocessen (Dnr: 

2017/6982-1.2) tillgänglig för jämförelse. 

Gruppen har också träffat ansvariga vid ett antal svenska lärosäten, som vi utifrån 

deras respektive anställningsordningar har bedömt som mer intressanta för LNU att 

jämföras med: Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet, Stockholms 

konstnärliga högskola och Linköpings Universitet. Gruppen har även träffat 

Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Personliga internationella kontakter har 

använts för viss internationell utblick. (Se appendix A för en förteckning av 

gruppens möten) 

 



 
 

 

Utgångspunkter 

Nationell reglering 

Regeringsformen (RF) utgör en av grundlagarna. Där anges att ”den offentliga 

makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet”. RF anger att ”förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.  

RF anger dessutom att ”vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas 

endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”. Lagen om offentlig 

anställning (LOA) anger vidare att ”skickligheten skall sättas främst, om det inte 

finns särskilda skäl för något annat”. I Anställningsförordningen (AF) anges 

dessutom att myndigheten också ska ”beakta sådana sakliga grunder som stämmer 

väl överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social-, sysselsättnings-

politiska mål”. Under senare år har det vid flera tillfällen rapporterats om s k 

”riggade” anställningar vid landets universitet och högskolor. Inte minst SULF har 

uppgivit att detta är ett växande problem. Det finns därför anledning att vara särskilt 

uppmärksam på att den detaljerade regleringen vid ett universitet innehåller moment 

ägnade att förhindra sådana arrangemang.  

Diskrimineringslagen (DL) anger att ”arbetsgivaren ska verka för att personer 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att 

söka lediga anställningar”. Enligt DL ska arbetsgivaren i förekommande fall 

dessutom ”särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 

könet”. 

Språklagen slår fast att språket vid förvaltningsmyndigheter och andra organ som 

fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska. Detta innebär att alla dokument 

med rättslig betydelse måste vara på svenska. Speciellt gäller detta alltså lokala 

regeldokument, beslut och anställningsprofiler. 

Verksamheten vid universitet och högskolor regleras i Högskolelagen (HL) 

respektive Högskoleförordningen (HF). I HF ska universitetets styrelse ”själv 

besluta om en anställningsordning” (AO i det följande). Enligt HF får rektor 

”delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet”. Rektor får därför 

delegera anställning av lärare men inte professorer. 

Universitetens läraranställningar utgår från bestämmelser i HL och HF, och regleras 

i detalj i lärosätets AO. Den nationella regleringen har minskat väsentligt efter den 

s k autonomireformen, vilket gör att universiteten friare än tidigare kan besluta om 

lokal detaljreglering av läraranställningar. I HL regleras att det vid universiteten ska 

finnas läraranställningar som professor och lektor. I HF tillkommer dessutom 

biträdande lektor. För övrigt äger lärosätena enligt HL rätt att själva besluta om 

ytterligare kategorier av läraranställningar, vilket också flera lärosäten har gjort. 

Kollektivt har statens Arbetsgivarverk slutit avtal för Sveriges lärosäten om en 

tidsbegränsad anställning som postdoktor. Dessutom finns ett liknande kollektiv-

avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare. 



 
 

 

Universitet och högskolor i Sverige (med ett fåtal undantag) utgör till sin 

förvaltningsform statliga myndigheter och regleras därför dessutom av 

förvaltningslagstiftning, t ex Förvaltningslagen och Myndighetsförordningen. 

Läraranställningar och anställningsprocess påverkas av arbetsmarknads- 

lagstiftningen.  

Tidigare utredningar 

Regeringen tillsatte 2006 en utredning för en översyn av befattningsstrukturen vid 

landets universitet och högskolor. Den s k Befattningsutredningen (BU), lämnade 

sitt betänkande (SOU 2007:98) året därpå och behandlar ingående olika aspekter på 

befattningssystemet, ändamål, internationella jämförelser, samt lämnar en hel del 

förslag och idéer. Bl a diskuteras postdoktor-anställningen, biträdande lektorat, 

tenure track-modellen, mobilitet mm. Speciellt noterar vi BUs förslag om en ny 

anställningsform motsvarande docent och benämnd biträdande professor. En 

intressant detalj är förslaget om en nationell webbplats för att annonsera akademiska 

tjänster. 

 

En senare statlig utredning SOU 2016:29, den s k Forskarkarriärutredningen (FkU), 

behandlade vidare förutsättningarna för möjliga karriärvägar inom akademisk 

forskning. I denna föreslås slopandet av de tidigare s k meriteringsanställningarna 

(forskarassistent bl a) till förmån för en enda sådan anställningstyp, biträdande 

lektor, vilken numer är förordningsreglerad. Denna anställning är tidsbegränsad och 

berättigar till prövning för befordran till en tillsvidareanställning som lektor. 

Konstruktionen är snarlik det amerikanska tenure track-systemet för assistant 

professors. Denna utredning behandlar även fördelarna med lärarmobilitet inom 

universitetsvärlden, något vi tar upp nedan i särskilt avsnitt. 

 

Inom området pedagogisk meritering finns ett flertal rapporter varav utredningen 

har tagit del av några. 

Lokala styrdokument  

Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet (Dnr 2012/359) 

reglerar läraranställningarna vid LNU. Dessutom finns Kompletterande riktlinjer - 

Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet, (Dnr 

2012/518) som ytterligare reglerar processen. 

Reglering av läraranställningar och tillhörande processer har också att ta hänsyn till 

universitetets övergripande styrdokument. Som bas för alla övriga styrdokument 

finns universitetets strategi En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015-2020. 

Utifrån denna har formulerats policydokument, t ex Internationaliseringspolicy 

respektive Policy för samhällelig drivkraft. 

Dessutom finns specifika policydokument angående anställningar vid LNU: plan för 

jämställdhetsintegrering, lönepolicy, arbetsmiljöpolicy mm. 

Förutom styrdokument finns avtal med personalorganisationerna på nationell eller 

lokal nivå: avtal angående postdoktorsanställningar respektive adjungerade lärare, 

samt arbetstidsavtal.  



 
 

 

Avtal 

Förutom styrdokument finns kollektivavtal med personalorganisationerna på 

nationell eller lokal nivå. Sådana avtal gäller generellt för universitetens 

verksamhet. Nämnas kan ALFA och lokalt arbetstidsavtal, och avtal angående 

postdoktorsanställningar respektive adjungerade lärare. Dessa kommenteras i 

rapporten där så är tillämpligt. Speciellt vill vi här påpeka att möjligheten för LNU 

att teckna lokala avtal kan vara ett användbart instrument i skapandet av 

ändamålsenliga anställningsformer och bör starkt övervägas. 

Internrevisionen vid Linnéuniversitetet har granskat anställningsprocessen, och 

rapporterade granskningen till universitetsstyrelsen i september 2018, (Dnr 

2017/6982-1.2). Revisorerna gör en analys och lämnar en rad förslag till 

förbättringar i processen, vilka delvis ligger till grund för förslag nedan under 

rubriken Anställningsprocessen. 

Gruppens förslag 

Befattningsstruktur 
Universiteten som läroanstalter förmedlar inte bara tidigare vunnen kunskap utan 

bedriver också utvecklandet av ny kunskap. Förutsättningen måste då vara den, att 

universitetens anställda lärare/forskare ska bidra till kunskapsutvecklingen inom 

sina respektive områden. Formellt och traditionellt förutsätts att alla som har 

disputerat kan bidra till forskning och kunskapsutveckling. Därför är 

utgångspunkten att universitetslärare ska ha avlagt doktorsexamen (vilket också 

regeringen konstaterade 1992 i sitt förslag till ny högskoleförordning). Anställning 

av (tillsvidareanställda) lärare utan doktorsexamen ska sålunda ske mycket 

restriktivt. Villkor för konstnärlig verksamhet diskuteras under avsnitt ”Behörighet 

och bedömningsgrunder”.  

 

En viktig förutsättning för att universitetet ska kunna vara framgångsrikt och 

attraktivt som arbetsplats, är att universitetet har ändamålsenliga lärarbefattningar1 

och adekvata karriärvägar. Huvudprincipen är som sägs ovan att tillsvidareanställd 

lärarpersonal ska vara disputerad. Svenska universitet har också ett omfattande 

ansvar för att utbilda till ett flertal professioner, många som tidigare inte låg inom 

universitetens ansvarsområde, och fortfarande inte gör i andra länder. Dessa 

utbildningar kräver lärare med aktuella metodkunskaper från själva 

yrkesutövningen, d v s särskild yrkesskicklighet. För flera professionsutbildningar 

finns dessutom behov av lärare med specialkompetens, vilken traditionellt inte utgör 

föremål för akademisk forskning och därmed kan vara svår att finna inom 

universitetsvärlden. Universitetet måste alltså ha ändamålsenliga befattningar även 

för denna typ av kompetensbehov.  

 

                                                      

1 Se appendix B för definitioner. 



 
 

 

Primära läraranställningar 

I HL 3§2 anges att professor är den främsta läraranställningen vid ett universitet, 

vilken också alltid är en tillsvidareanställning. Dessutom finns lektor, vilket är en 

tillsvidare läraranställning som dock får tidsbegränsas enligt LAS. Vidare finns 

enligt HF 4§14a biträdande lektor, vilket är en tidsbegränsad anställning med 

möjlighet att befordras till fast lektor. I övrigt anges i HF de tidsbegränsade 

anställningarna gästprofessor och adjungerad professor. Utöver dessa kategorier av 

läraranställningar som anges i HL respektive HF, har varje lärosäte möjlighet att 

självt reglera ytterligare lokala kategorier av läraranställningar. Genom 

kollektivavtal har Sveriges universitet infört postdoktor-tjänsten, vilken är avsedd 

som en första anställning efter doktorsexamen. Antagning av forskarstuderande och 

anställning av doktorander regleras i HF 5 och behandlas inte av denna utredning. 

 

SULF och SUHF har sedan 1990-talet påtalat bristen av sammanhållna karriärvägar 

i det svenska akademiska systemet, vilket också varit fokus för flera statliga 

utredningar, senast FkU. De nu centralt reglerade kategorierna av läraranställningar 

postdoktor, biträdande lektor, lektor och professor utgör sålunda successiva steg i 

en tänkt akademisk karriärväg. Genom möjlighet till befordran skulle en 

sammanhållen karriärväg kunna uppnås. En huvudprincip härvidlag är att de olika 

lärarbefattningarnas olika grad av ansvar och uppgiftsinnehåll. Av detta följer att 

befordran inte bara kan vara en titelförändring för att avspegla ökade kompetens, 

utan innebär även mer kvalificerat tjänsteinnehåll och ökat ansvar. Det krävs 

sålunda mer än den direkta ämneskunskapen såsom ledarskap. För att uppnå ett 

adekvat karriär- och befordringssystem krävs alltså att tjänsteinnehåll tydliggörs och 

att tjänstevillkor anpassas ändamålsenligt.  

 

BU föreslog redan 2007 införandet av ytterligare ett karriärsteg med en befattning 

som biträdande professor motsvarande kompetensnivån docent. Detta motiverades 

framför allt på två sätt. Dels konstaterade man, att det faktum att docentutnämningar 

finns kvar inom akademien utgör ett tydligt tecken på behovet av detta karriärsteg. 

Flera internationella system har också en sådan nivå, och det andra motivet var 

därför internationell anpassning. Framför allt har det anglosaxiska systemet med de 

tre nivåerna assistant professor, associate professor och full professor fått en 

normgivande ställning, och där svensk docentkompetens ungefär motsvarar 

associate professor. Vissa lärosäten i Sverige har infört biträdande professor som 

ytterligare lärarkategori. Vi anser att den erbjuder flera fördelar. Utnämnandet av 

docenter har inte avtagit, varför vi finner att behovet av detta karriärsteg alltjämt 

kvarstår inom systemet. Det är dessutom mycket vanligt att erlagd docentkompetens 

krävs för att kunna handleda och examinera i forskarutbildningen. En internationell 

anpassning gynnar mobilitet och är i linje med LNU:s ambitioner att ha en särskild 

internationell prägel. Såsom framgår nedan ser vi även att införandet av 

anställningen biträdande professor skulle erbjuda flera fördelar med utökade 

karriärmöjligheter i den befattningsstruktur som vi här föreslår för LNU. Ökade, 

tydliga karriär- och befordringsmöjligheter har dessutom en relevans för 

jämställdhetsaspekten. 

 

Sammantaget bildar då dessa (typer av) läraranställningar en grundläggande 

befattningsstruktur som förslås tjäna som den huvudsakliga akademiska 

karriärvägen vid LNU: 



 
 

 

 
doktorand – postdoktor – biträdande lektor – lektor – biträdande professor – professor 

 

Det bör här påpekas att en karriärväg inte behöver vara sammanhållen i betydelsen 

att varje steg sker genom befordran. Speciellt kan en postdoktor-tjänst och ett 

biträdande lektorat endast erhållas genom utlysning. Vi vill här också påpeka att ett 

väsentligt och vanligt steg för att uppnå önskvärd mobilitet inom akademien är att 

som princip inte anställa lärosätets egna doktorander förrän senare i karriären. Enligt 

HF ska en biträdande lektor ges möjlighet att kunna befordras till lektor. Redan vid 

utlysningen bör verksamheten alltså se ett behov av en tillsvidareanställd lektor på 

sikt. Man kan därför betrakta det biträdande lektoratet som en inledande period på 

ett lektorat, med extra goda möjligheter till forskningsmeritering (minst 50 procent). 

Vi menar att just tjänsten biträdande lektor väl passar LNU i och med de goda 

möjligheterna till att meritera sig inom både undervisning och forskning. 

 

Vi föreslår att LNU tillämpar en liknande möjlighet för en lektor att bli befordrad 

till biträdande professor. Det innebär att som lektor ska hen ha rätt att söka 

befordran till biträdande professor. Befinns man behörig ska man också som regel 

befordras. Här föreslår vi dock att det också måste föreligga ett behov från 

verksamhetens sida. Behörighetskravet för biträdande professor bör ligga strax över 

docentkompetens. Vi föreslår att hen med automatik erhåller docenttiteln om hen 

befinns behörig som biträdande professor. Vi föreslår också att LNU behåller 

möjligheten för lärare/forskare att ansöka om docentutnämning för att vara 

kompatibel med det generella akademiska systemet i Sverige. 

 

Befordringsmöjligheten till professor föreslår vi däremot tas bort. Huvudskälet att 

anse, att alla professorstjänster bör utlysas och sökas i öppen konkurrens, är dels det 

principiella i att professorstjänsten är den främsta anställningen, vilket i praktiken 

måste innebära att de främsta vetenskapspersonerna ska tillsättas som professorer. 

Vår mening är att både den sökande och lärosätet gynnas av att professors-

tillsättningar sker i öppen utlysning och konkurrens. Det andra huvudskälet är de 

begränsade tillgångarna på forskningsmedel ihop med det faktum att vi anser det 

nödvändigt med en betydande forskningsfinansiering knuten till en professorstjänst 

för att den i praktiken ska kunna anses som och utgöra den främsta anställningen. 

Dessutom, och inte minst, bör man överväga huruvida en sådan möjlighet i så fall 

egentligen skulle bli redundant.  

 

Enligt HF 4§7 har lärosätet möjlighet att kalla en professor. Kallelse ska endast 

användas i sällsynta fall. Såväl ämnesområdet som den som avses kallas måste 

bedömas vara av särskild strategisk betydelse för verksamheten. Den kallade bör 

också vara så uppenbart välmeriterad att utlysning och sakkunnigbedömning kan 

anses överflödig.  

 

Det strategiska avgörandet är mycket viktigt att ta ställning till. Det vi föreslår är att 

professorstjänsten har ett attraktivt innehåll, behövs i verksamheten och skall utlysas 

i konkurrens. Och detta skall gälla alla professorstjänster. Vi menar att det är ett 

offensivt ställningstagande. Argumenten som framförts för att befordran skall hållas 

kvar som en möjlighet är: i) att det skall underlätta rekrytering av lektorer, ii) att 

befordringsmöjligheten gynnar kvinnor, iii) att LNU skulle förlora kompetens till 



 
 

 

andra lärosäten om vi inte erbjuder den möjligheten. Vi är inte övertygade om 

styrkan i de argumenten samt menar att de representerar en mer defensiv hållning 

till rekryteringen av professorer. 

 

Jämte vetenskaplig kompetens som behörighetsgivande bedömningsgrund finns 

enligt HF 4§10 konstnärlig kompetens som behörighetsgivande bedömningsgrund. 

Parallellt med den vetenskapliga karriärvägen bör det alltså finnas en konstnärlig 

karriärväg. Vi föreslår sålunda att det även bör införas en befattning som biträdande 

professor på konstnärlig grund.  

 

I tabell 1 sammanfattas förslaget för de olika befattningarnas inbördes ordning och 

möjliga befordringssteg dem emellan.  

 
Tabell 1: listat är de lärarbefattningar som LNU föreslås införa. Dessa bildar den 

struktur som framgår av tabellen på följande vis. Tabellens fyra kolumner anger 

fyra skilda bedömningsgrunder, som var och en för sig är behörighetsgivande: 

konstnärlig, vetenskaplig, särskild yrkesskicklighet respektive pedagogisk skick-

lighet. Rader i tabellen är hierarkiskt ordnade, där de gråmarkerade genomgående 

raderna indikerar kompetensnivåer. Lokalt reglerade anställningar är markerade 

med kursiv stil. Pilarna anger de befordringsmöjligheter som vi anser att LNU bör 

erbjuda.  

 

Konstnärlig grund Vetenskaplig grund 

Särskild yrkes-

skicklighet som 

grund 

Pedagogisk 

skicklighet som 

grund 

professor professor   

biträdande 

professor 

biträdande 

professor 

biträdande 

professor 

biträdande 

professor 
docentkompetens eller motsvarande 

lektor lektor  lektor  pedagogiklektor 

 biträdande lektor   

 postdoktor   

doktorsexamen eller motsvarande 

doktorand doktorand   

adjunkt   adjunkt adjunkt 

examen på avancerad nivå 

 

 

 

För anställningarna finns i princip fyra olika behörighetsgivande 

bedömningsgrunder: vetenskaplig grund, konstnärlig grund, särskild 

yrkesskicklighet respektive pedagogisk skicklighet som grund. Det vetenskapliga 

spåret är att se som ett huvudspår även fortsättningsvis. Men genom att öppna upp 

för parallella karriärvägar på föreslaget sätt kan LNU tillgodose även behovet av 

breddad kompetens och tillika breddad kompetensutveckling.  

 

En karriär inom akademien inleds i regel med en postdoktor-anställning direkt efter 

doktorsexamen. Därefter är modellen att den akademiska karriären utgörs av 3 à 4 

konsekutiva anställningar: biträdande lektor/lektor, biträdande professor samt 



 
 

 

professor. Vi ser då den tidsbegränsade anställningen biträdande lektor som en 

första meriteringsfas av det kommande lektoratet.  

 

Enligt HF bygger det biträdande lektoratet endast på vetenskaplig kompetens, d v s 

doktorsexamen (på vetenskaplig grund). Vi har inte funnit skäl att komplettera detta 

med ytterligare möjligheter. När det gäller professorstjänsten som enligt HF ska 

vara den ”främsta läraranställningen”, anser vi det viktigt att slå vakt om denna 

särställning. Detta torde vara ett av de viktigaste kvalitetskriterierna inom 

universitetsverksamheten. Eftersom vetenskaplig respektive konstnärlig skicklighet 

måste anses vara mest betydelsefullt inom den akademiska världen, anser vi det 

särskilt viktigt att dessa två bedömningsgrunder måste vara de enda som ger 

behörighet till en professorstjänst. 

 

För (vissa) professionsutbildningar finns, såsom nämnts ovan, behov av lärare med 

specialkompetens, vilken traditionellt inte utgör föremål för akademisk forskning 

och därmed kan vara svår att finna inom akademien. Enligt HF 4§4 krävs normalt 

doktorsexamen för att vara behörig att anställas som lektor. I vissa fall kan enligt 

HF ”någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse” för anställningen anses vara 

behörighetsgivande. Denna alternativa bedömningsgrund tycks ha använts vid syn-

nerligen få tillfällen av lärosätena. Vid t ex Chalmers har man istället valt att införa 

en särskild lärarkategori kallad ”tekniklektor”. Man har där även infört den lägre 

kategorin ”instruktör”.  

 

Vårt arbete har påvisat att man inom vissa verksamheter vid LNU har behov av 

lärarkompetenser, för vilka det är svårt att finna disputerade kandidater. T ex gäller 

detta (delar av) lärarutbildningarna, IT-området, rättsvetenskap, sjöfartsområdet och 

delar av vårdutbildningarna. För att tillmötesgå detta behov föreslår vi att LNU 

tydliggör begreppet ”särskild yrkesskicklighet” som alternativ bedömningsgrund till 

lektorsanställning. Vi föreslår alltså att den förordningsreglerade anställningen som 

lektor i LNU:s anställningsordning delas upp i den vanliga anställningen som 

”lektor på vetenskaplig grund” (vilken tidigare benämnts ”universitetslektor”), 

respektive den betydligt mindre vanliga ”lektor med särskild yrkesskicklighet”. 

Dessutom finns för konstnärlig verksamhet enligt HF ”lektor på konstnärlig grund”. 

Dessa två senare anställningarna skall endast finnas i begränsat antal och tydligt 

kopplas an till verksamhetens behov. 

 

LNU har idag lokalt reglerat läraranställning som adjunkt. Vi föreslår att denna 

anställningsform finns kvar för att täcka visst undervisningsbehov på grundläggande 

nivå inom undervisningsämnen där forskningsöverbyggnad saknas, eller 

kurs/kursmoment vilka inte är av teoretisk och vetenskaplig art, utan snarare 

praktisk tillämpning. Såsom nämnts ovan bör denna anställningsform som 

tillsvidareanställning nyttjas restriktivt, eftersom huvudprincipen är att 

universitetslärare ska vara disputerade. Behörighetsnivån bör höjas till 

masterexamen eller motsvarande, t ex ämneslärarexamen, läkarexamen, 

civilingenjörsexamen m fl. 

 

Såsom diskuterats ovan har man inom professionsutbildningar behov av lärarkraft 

med aktuell metodkunskap från egen (pågående) yrkesutövning. I stor utsträckning 

kan troligen detta behov tillgodoses genom att engagera lämplig yrkesverksam 



 
 

 

personal såsom adjungerade lärare (se nedan). I vissa fall kan man dock vilja 

engagera en sådan lärare mer permanent. Se också vårt förslag om förenade 

anställningar. 

 

Tidsbegränsade läraranställningar 

I HF regleras de två tidsbegränsade anställningstyperna gästprofessor respektive 

adjungerad professor. Båda är synnerligen ändamålsenliga inom universitetet för att 

dels kunna bjuda in kollegor från andra lärosäten, respektive dels kunna få tillgång 

till kompetens utanför universitetsvärlden. Båda anställningarna är också väsentliga 

för att uppmuntra och uppnå eftersträvansvärd mobilitet. 

 

LNU har idag en reglerad anställningsform som seniorprofessor. Vi anser att denna 

anställningsform bör behållas, för att kunna dra nytta av den kompetens och arbets-

förmåga som många professorer har även efter pensionering. Anställningen bör 

dock vara strikt påkallad av verksamhetsbehov, d v s kopplad till ett specifikt 

uppdrag som regel av projektkaraktär. För att erbjuda professorer att fortsatt kunna 

verka vetenskapligt efter pensionering, bör emeritus-status erbjudas (se nedan). 

 

I vårt arbete har vi funnit att man inom verksamheten upplever ett betydande behov 

av att på liknande villkor även kunna engagera lärare/forskare inom de kategorier 

som inte är professorskompetenta. Vi föreslår sålunda att LNU inför två 

kompletterande lärarkategorier: gästforskare respektive adjungerad lärare. Möjlig-

heten att anställa gästforskare gynnar forskningsverksamheten samtidigt som det 

bidrar positivt till internationella kontakter och mobiliteten inom akademien. Adjun-

gerade lärare gynnar utbildningen och bidrar till mobiliteten med omgivande 

samhälle. Kravet för en anställning som gästforskare ska vara att hen har disputerat. 

Detta behöver emellertid inte vara ett krav för anställning som adjungerad lärare. 

Förutsättningarna ska vara desamma som för motsvarande professorsbefattningar, d 

v s en gästforskare ska ha sin fasta anställning vid annat lärosäte inom akademien, 

medan en adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga anställning (>50procent) 

utanför akademien. Dessa anställningar får enligt lagen om anställningsskydd vara 

tidsbegränsade anställningar på max 2 år. Behovet att anställa en gästforskare på 

längre tid än 2 år torde vara ovanligt, men inte uteslutet. Man kan därför överväga 

att i samma avtal även inkludera denna anställningsform och då med en möjlighet 

att förlängas upp till max 5 år totalt. 

 

Anställningsformen adjungerad lärare är, som tidigare nämnts, redan idag en 

läraranställning som reglerats genom centralt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. 

Denna ska dock (i normalfallet) vara på högst 20 procent, vilket flera delar av verk-

samheten upplever som alltför begränsande. I vårt arbete har vi också funnit att man 

i verksamheten i hög utsträckning nyttjar konsulter som lärare, d v s hyr in extern 

personal för att utföra mer eller mindre omfattande undervisningsuppdrag. För 

kortare insatser såsom enstaka specialföreläsningar torde detta berika utbildningen. 

För längre insatser uppstår kvalitets- och rättsäkerhetsrisker. Examinator måste t ex 

vara en anställd lärare. Det får heller inte vara otydligt för studenterna vem som bär 

myndighetsansvaret. Vi föreslår att LNU undersöker möjligheterna att sluta lokalt 



 
 

 

kollektivavtal2 som reglerar en tjänstegrad på upp till 50 procent och en 

tidsbegränsning upp till max 5 år totalt.  

 

 

Förenade anställningar 

Vi föreslår att LNU undersöker möjligheten att genom kollektivavtal skapa s k 

”förenade anställningar” enligt den modell som föreskrivs i HF för vård- och 

medicinområdet. Nyttan med dessa s k förenade anställningar skall inte underskattas 

när det gäller samverkansuppgiften men har säkerligen stor betydelse även för 

forskning och undervisning. I t ex USA är det inte ovanligt att en professor t o m 

förväntas tillbringa en dag i veckan som praktiserande inom sitt område. Värdet av 

förenade anställningar för kompetensutveckling torde vara stort. Att den som 

undervisar inom t ex vårdvetenskap, redovisning, ledarskap, 

programvaruutveckling, design inom tjänsten vid LNU har möjlighet att delta i 

områdets tillämpade praktik torde både inspirera i undervisningen som tillföra 

metodkunskap till respektive ämnesområde. På motsvarande sätt skulle samarbete 

med näringsliv och offentlig förvaltning kunna ta del av akademins verksamhet 

genom att en anställd tillbringar exempelvis en dag i veckan i en forskargrupp eller i 

ett lärarlag. Nyttan för universitetets roll i regionen skulle stödjas liksom 

professionsutbildningarnas behov av aktuellt yrkeskunnande. 

 

Anställningar med två arbetsgivare är inte fördelaktigt för medarbetaren, eftersom 

denne förlorar i förmåner vid längre sjukskrivning och pension. Det problemet är 

möjligt att lösa genom att ha en arbetsgivare och att teckna avtal med den andre 

arbetsgivaren så att lön faktureras mellan dessa. Andra villkor bör också vara 

inkluderade i avtalet samt frågan om arbetsmiljöansvaret. Hit hör då t ex 

arbetsuppgifter, lönekostnader och andra kostnader, resurser i form av lokaler och 

utrustning, äganderätt till resultat, rätt till publicering samt sekretess. Detta görs 

redan idag vid vissa institutioner men behöver synliggöras som en möjlighet i AO. 

Dessa avtal kan skrivas på viss tid men kan även vara tillsvidare och utlysas med 

dessa förutsättningar. 

 

Andra anställningsrelaterade former 

Jämte de egentliga anställningsformerna finns idag några former som är antingen 

kopplade till en lektorsanställning (docent) eller har anställningsliknande inslag (t ex 

affiliering). 

Docent 

Idag finns i LNU:s delegationsordning möjlighet för fakulteternas styrelser att 

utnämna en medarbetare till docent. Liknande reglering finns vid andra lärosäten. 

Docenttiteln anger en inom akademien hävdvunnen kompetensnivå. Längre tillbaka 

i tiden var denna förordningsreglerad. Såsom diskuterats ovan utgör det faktum att 

docenturen alltjämt är en i högsta grad levande och använd utnämning ett starkt 

argument för oss att införa en motsvarande befattningsnivå. För att vara kompatibel 

                                                      

 2 Jfr Uppsala Universitet 



 
 

 

med akademien i stort, föreslår vi att möjligheten att utnämnas till docent behålls 

enligt nuvarande ordning. Vi föreslår också att docenttiteln erbjuds biträdande 

professorer på vetenskaplig eller konstnärlig grund. 

Affiliering 

Vid LNU finns idag möjligheten att till verksamheten knyta en extern kollega såsom 

affilierad forskare/professor (se lokala riktlinjer). Möjligheten tycks inte nyttjas 

frekvent men i alla förekommande fall vara starkt verksamhetsmotiverad. De fall vi 

stött på har haft stor betydelse för verksamheten. Vi noterar också att denna 

möjlighet ökar mobiliteten inom akademien, inte minst internationellt. Vi föreslår 

att denna möjlighet ska behållas och tydliggöras i AO. 

Professor emerita/us 

LNU har idag möjlighet att teckna avtal med en professor inför pensionering om att 

efter pensionering få (formell) status som professor emerita/-us (se lokala Riktlinjer 

när anställda uppnår 67 år). Detta är ett utmärkt sätt för universitetet att ge profes-

sorer fortsatt möjlighet att verka inom vetenskapen, och samtidigt kunna dra nytta 

av dessas gedigna erfarenheter för bl a (begränsad) undervisning och handledning.  

Vi föreslår att denna möjlighet behålls och tydliggörs i AO, men vill samtidigt 

understryka vikten av att i första hand se till verksamhetens behov. 

 

Behörighet och bedömningsgrunder 
Enligt HF utgör vetenskaplig skicklighet en primär behörighetsgivande bedömnings-

grund för anställning som professor. Som en annan sådan anges konstnärlig skick-

lighet. För anställning som lektor kan som alternativ till vetenskaplig skicklighet 

någon särskild yrkesskicklighet vara behörighetsgivande bedömningsgrund. Dessa 

tre bedömningsgrunder är alltså var och en för sig behörighetsgivande enligt HF. Vi 

benämner dem sålunda primära (behörighetsgivande) bedömningsgrunder och 

behandlar dem vidare separat nedan. Vidare förekommer enligt HF pedagogisk 

skicklighet som ytterligare bedömningsgrund i kombination med någon av ovan tre. 

 

För att LNU ska nå sitt mål som ett attraktivt lärosäte även inom utbildnings-

området, krävs att medarbetare ges möjlighet att utveckla utbildningen, och att de 

själva utvecklas till goda lärare. Sådana insatser måste då också värdesättas av 

lärosätet och kunna tas till vara på ett konstruktivt sätt. Det har under senare år i 

olika sammanhang framhållits att undervisningsskickligheten och universitetens 

prioritet på utbildningskvalitet varit bristfällig. Det torde därför vara ändamålsenligt 

för LNU att även införa pedagogisk grund såsom primär bedömningsgrund för vissa 

läraranställningar. Detta är inte minst viktigt för att lyfta fram LNU:s stora betydelse 

som professionsutbildare. Vi föreslår sålunda att man ska kunna anställas som lektor 

på pedagogiska meriter, vilket då blir en särskild läraranställning som LNU inför 

vid sidan om HF. Vi föreslår vidare att man ska kunna anställas eller befordras till 

biträdande professor på pedagogiska meriter.  

 

Sammantaget skulle LNU med detta förslag få fyra olika primära bedömnings-

grunder för behörighet till läraranställningar. Dessa fyra kommenteras separat nedan 

och ligger till grund för den befattningsstruktur som föreslås av denna utredning, 



 
 

 

och som sammanfattas i tabell 1. Därutöver föreslår vi ytterligare ett antal bedöm-

ningsgrunder som inte är primära, men som förekommer i kombination med någon 

av de fyra behörighetsgivande.  

 

Primära bedömningsgrunder (behörighetsgivande) 

De fyra primära bedömningsgrunderna nedan kan var och en för sig vara behörig-

hetsgivande enligt det befattningssystem som här föreslås. Pedagogisk skicklighet 

krävs dessutom som kombination för de övriga tre. 

Vetenskaplig skicklighet 

Vetenskaplig skicklighet är den vanligast förekommande bedömningsgrunden och 

har ett sedan länge hävdvunnet sätt att bedömas. Vilka meriter som ska bedömas bör 

tydliggöras i AO och vidare i särskilda riktlinjer till sakkunniga. Vetenskaplig 

skicklighet bedöms huvudsakligen genom forskningsmeritering. I första hand ska 

därvid den vetenskapliga kvaliteten beaktas, d v s originalitet, relevans och ’impact’. 

Även forskningens omfattning med avseende på djup och bredd ska tillmätas 

betydelse. Vidare bör förmåga att leda forskningsarbete tillmätas betydelse, d v s 

initiera, planera och utveckla sådant arbete, förmåga att erhålla externa medel i 

konkurrens, liksom förmåga att samverka med andra forskargrupper likväl som med 

andra organ i samhället. 

 

Konstnärlig skicklighet 

Konstnärlig skicklighet visas genom egen konstnärlig produktion och reflektion. 

Bedömning bör omfatta konstnärlig kvalitet i första hand, men även produktionens 

omfattning kan tillmätas betydelse. Bedömning av den konstnärliga kvaliteten ska 

behandla sådant som konstnärliga värden, djup och originalitet, samt det konst-

närliga uttrycket. Även sådant som konstnärligt erkännande och inflytande på 

konstnärliga strömningar bör beaktas. Förmågan att tolka och analysera andras 

konstnärliga arbete bör också bedömas. Även förmågan att leda konstnärlig 

verksamhet kan beaktas. 

 

Särskild yrkesskicklighet 

Vid bedömning av särskild kompetens eller yrkesskicklighet måste denna först 

avgränsas från akademisk verksamhet, så att det framgår på vilket sätt den komp-

letterar den vetenskapliga/konstnärliga verksamheten. I första hand ska graden av 

kompetens bedömas och hur den står i paritet med akademiska värden. Speciellt 

krävs för en lektorsanställning en sådan kompetensnivå som visar att hen kan bidra 

till kunskapsutveckling inom det för anställningen speciella kompetensområdet. 

Man ska alltså kunna uppvisa meriter som demonstrerar idé- eller metodutveckling. 

Även omfattningen av meriter ska tillmätas betydelse. För anställning som 

biträdande professor krävs dessutom att hen vunnit auktoritet inom området, t ex 

genom att upprepat ha blivit refererad och citerad.  

Pedagogisk skicklighet 

Pedagogisk skicklighet avser meriter inom undervisning och utbildningsverksamhet 

i övrigt. Se särskilt avsnitt nedan för vidare diskussion. I första hand ska pedagogisk 



 
 

 

kvalitet beaktas, d v s huvudsakligen sådant som förbättrar, fördjupar eller effektivi-

serar inlärning hos studenterna. Meriter inom pedagogisk vetenskap bör beaktas om 

de har haft direkt inflytande på utbildningsverksamheten. Även omfattningen av 

meritering kan tillmätas betydelse, liksom förmåga att leda arbetet inom utbild-

ningsverksamheten. Speciellt bör insatser som stärker forskningsanknytningen av 

ämnesinnehållet i utbildningen beaktas. För en lektorsanställning krävs en kompe-

tensnivå, som visar att man kan bidra till kunskapsutveckling inom det pedagogiska 

eller didaktiska området. Hen måste därvid kunna uppvisa meriter som vittnar om 

(betydande) idé- eller metodutveckling, och som har fått spridning och rönt upp-

skattning. För anställning som biträdande professor krävs dessutom att man vunnit 

auktoritet inom området, t ex genom att upprepat ha blivit refererad och citerad. 

 

Övriga bedömningsgrunder 

Utöver de ovan nämnda primära bedömningsgrunderna anser vi att LNU i sin AO 

bör lyfta fram ytterligare ett antal bedömningsgrunder. Dessa bör nyttjas vid 

enskilda anställningsärenden utefter relevans i sammanhanget. I övrigt bör varje 

fakultet äga rätt att lägga till ytterligare enskilda bedömningsgrunder som kan vara 

av särskilt intresse för en specifik befattning. 

Ledarskapsförmåga 

Det akademiska ledarskapet har under senare årtionden kommit alltmer i fokus i 

debatten inte minst genom den nya förordningen från 1993. Ett mer generellt 

chefskap har föreslagits och diskuterats i relation till det mer traditionella kollegiala 

ledarskapet. I befattningen som prefekt eller dekan finns både chefsinslag 

(ekonomiskt ansvar, personalansvar, lönesättning, arbetsmiljöansvar, etc.) men 

också en hel del akademiskt ledarskap. Akademisk verksamhet karaktäriseras av 

stor frihet för individen och gruppen. Akademisk kvalitet och professionalitet 

inbegriper också ett stort mått av tillit till s k peer review-förfarande. Ledningsfunk-

tionen behöver ha betydande insikter i verksamheten och åtnjuta kollegialt 

förtroende samtidigt som ledarskapsförmågan är viktig att utveckla och förädla.  

 

En av orsakerna till ett ökat intresset för akademiskt ledarskap under senare 

årtionden torde vara den ökade förväntan på den akademiska forskningen som 

motor för industri och samhälle. Styrning av akademien har blivit något 

underförstått inom forskningspolitiken idag, något lärosätena måste förhålla sig till.  

Universiteten bör alltså vinnlägga sig om en adekvat och effektiv ledningsstruktur i 

syfte att kunna leva upp till samhällets förväntningar, men framför allt i syfte att 

kunna upprätthålla och utveckla universitetens grundläggande uppgift av att 

autonomt driva och sprida kunskapsutveckling. Det senare är en förutsättning för att 

ha hållbara universitet, och kräver såväl en effektiv ledningsorganisation (jfr avsnitt 

om villkor) som duktiga individer i ledande befattningar. 

 

Ett gott ledarskap innebär också en förmåga att hushålla med ekonomiska resurser. 

Det innebär också, och kanske framför allt, en förmåga att kunna rekrytera, 

utveckla, utmana och belöna medarbetare (den mänskliga resursen). Att kunna 

skapa förutsättningar för verksamheter där grupper och individer ges stort 

handlingsutrymme och kreativa miljöer samtidigt som acceptans finns för att 

kontinuerliga och skarpa utvärderingar utgör ett naturligt inslag av verksamheten. 



 
 

 

 

För att LNU bättre ska kunna påverka tillgången på goda ledare, föreslår vi att man i 

AO inför ett avsnitt om ledarskapsförmåga som bedömningsgrund vid rekrytering 

och befordran. Detta för att framhålla behovet av gott ledarskap inom verksamheten. 

Detta är inte en kompetens som förvärvas inom den akademiska utbildningen, utan 

måste odlas under karriären eller vid sidan om den akademiska utbildningen. Det 

som bör bedömas är erfarenhet av olika ledningsuppdrag, ledarskapsutbildning i 

olika former, men även den personliga fallenheten.  

 

Varje ledare inom akademien måste räkna med att bli granskad och kritiserad (och 

inte alltid vederhäftigt), och detta på grund av den akademiska kulturen, i vars 

botten det ligger något som utgör kärnan i ett akademiskt förhållningssätt, nämligen 

självständigt kritiskt tänkande. Detta kräver en viss personlighet att klara av och att 

hantera. För att få en närmare uppfattning om sökandes personliga egenskaper och 

hur de fungerat kollegialt, bör det övervägas att sökande ska tillhandahålla 

rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare. Ytterligare uppfattning bör 

anställningsnämnden eller motsvarande kunna få vid anställningsintervjun. 

Sammanfattningsvis föreslår vi att ledarskapsförmåga ska vara meriterande rent 

generellt för varje befordringssteg men ett krav för biträdande professor och för 

anställning som professor. 

Internationell erfarenhet 

Med tanke på LNU:s ambition att ha en extra internationell prägel bör 

internationella erfarenheter vid varje anställning framhållas som meriterande. 

Internationella akademiska erfarenheter bör naturligtvis väga tyngst, men alla 

internationella erfarenheter bör tillmätas betydelse. Exempel på meriter bör följande 

vara: arbete i utlandet särskilt vid universitet, vistelse vid utländskt lärosäte, 

internationella uppdrag, medverkan i internationella forskningsprojekt, 

internationella kontakter inom arbete i Sverige.  

 

Av speciell betydelse är naturligtvis färdigheter i engelska. Vi föreslår att samtliga 

läraranställningar vid LNU ska kräva goda kunskaper i engelska både i tal och i 

skrift. Meriterande bör erfarenhet av att ha undervisat på engelska vara.  

 

Det bör här även påpekas att tillmäta internationell erfarenhet meritvärde gynnar 

mobiliteten inom akademien. De gynnar även internationell rekrytering, vilket i sin 

tur gagnar mångfald och ibland även ökad jämställdhet enär könsfördelningen 

varierar i olika länder. 

Samverkan med omgivande samhälle 

Under senare årtionden har det blivit allt vanligare att poängtera betydelsen av att 

den akademiska verksamheten ska samverka med det omgivande samhället, det är 

ingen ny del av verksamheten, förr kallades det den tredje uppgiften. Inom vissa 

delar av den akademiska verksamheten kan detta tyckas vara att slå in en öppen 

dörr. Många professionsutbildningar har traditionellt en nära kontakt med respektive 

branscher, t ex vårdutbildningen, tekniska utbildningar, lärarutbildningen m fl. Att 

lärare/forskare anlitas som experter är också sedan länge etablerat. Men inom 

forskningspolitiken har det kommit att bli allt viktigare för lärosätena att också 

dokumentera alla typer av samverkan. Hur detta ska ske är fortfarande under 



 
 

 

utveckling, men någon typ av ”samverkansportfölj” kan vara lämpligt att, 

åtminstone inledningsvis, införas för lärare/forskare. För att bemöta de ökade 

förväntningarna från samhället, föreslår vi att LNU i AO inför samverkan med 

omgivande samhälle som en meriterande bedömningsgrund.  

 

Vilken typ av meriter som ska beaktas bör koordineras med det utredningsarbete 

som ER-avdelningen f n utför. Vi anser att följande bör vara sådant som övervägs: 

erfarenhet från samverkansprojekt i akademiens regi, forskningsprojekt eller andra, 

speciellt vid LNU, eget företagande, uppdrag eller åtaganden som enskild utanför 

sin läraranställning. Exempel på det senare kan vara: styrelseuppdrag, 

föreningsuppdrag eller andra förtroendeuppdrag.  Även uppdrag för Försvars-

makten, FN eller liknande bör beaktas. Det bör också påpekas att samverkan inte på 

något sätt begränsas av närområdet, utan med uttrycket ”omgivande samhälle” avses 

hela samhället. Sammanfattningsvis föreslår vi att samverkansmeriter allmänt ska 

användas som ett kriterium vid rekrytering, och att dessa vid vissa anställningar bör 

vara ett krav.  

Samarbetsförmåga 

Styrning och ledning av akademisk verksamhet är som redan påpekats en ganska 

delikat historia, och låter sig bara göras bra genom betydande kollegialt inflytande, 

varvid samarbetsförmåga sätts på prov. Personlig samarbetsförmåga är betydelse-

fullt även i relationen med studenter, varför vi anser att kollegial samarbetsförmåga 

ska vara en bedömningsgrund vid samtlig rekrytering av ny lärarpersonal. Även om 

sådan förmåga inte alltid låter sig dokumenteras, måste dokumenterade erfarenheter 

som styrker god förmåga väga tyngst vid bedömning. Sådana meriter kan vara att 

framgångsrikt ha genomfört olika ledningsuppdrag och andra förtroendeuppdrag, att 

framgångsrikt ha lett forskningssamarbete eller andra projekt, och framför allt ha 

undervisat med gott resultat och kunnat hantera olika studentgrupper. Rekommenda-

tionsbrev och referenstagning bör nyttjas vid rekrytering för att få en så komplett 

bild som möjligt av de sökandes kollegiala samarbetsförmåga. Speciellt vid rekryte-

ring av yngre medarbetare med begränsade erfarenheter kan rekommendationsbrev 

och referenstagning spela en stor roll i bedömningen jämte själva anställnings-

intervjun. 

 

Karriärvägar och befordran 
 

För att befattningsstrukturen ska vara ändamålsenlig, måste varje befattning (d v s 

kategori av läraranställning) ha ett klart syfte i verksamheten, dess innehåll vara 

klargjort, och kompetenskravet väl definierat. Dessutom måste de olika befattning-

arna bilda en rimlig karriärväg på ett sätt som gynnar verksamheten samtidigt som 

den upplevs stimulerande av innehavaren. En möjlighet att kunna befordras till en 

högre befattning antar vi alltid uppfattas stimulerande. Samtidigt gynnar det 

verksamheten på så vis, att de som visat sig mer kvalificerade, genom befordran får 

större möjligheter att verka. Inte minst viktigt är också aspekten att ökad kompetens 

och kunskap ska ges större auktoritet. Varje befattningsnivå måste alltså innebära 

successivt bättre arbetsvillkor, d v s större möjligheter att verka, samt ett högre 



 
 

 

löneintervall. Det bör påpekas att all befordran på andra meriter än doktorsexamen 

bör ske restriktivt.  

 

Vi föreslår dock att all tillsvidareanställd lärarpersonal som disputerar bör erbjudas 

möjlighet att befordras till lektor på vetenskaplig/konstnärlig grund. Detta gäller då 

inte minst de adjunkter som f n innehar fast anställning vid LNU. 

 

För att karriärsystemet ska fungera effektivt, krävs dels att behörighetskraven för 

varje befattningsnivå tydliggörs, dels att varje befattning ges adekvata arbetsvillkor. 

Dessutom finns ytterligare villkor som bör beaktas. T ex finns tidsangivelser för 

postdoktor och biträdande lektorat visavi tidpunkt för doktorsexamen. Vidare måste 

befordran också gå hand i hand med verksamhetens behov. Speciellt anser vi att 

LNU i detta moment också bör säkerställa mobilitet och internationella kontakter. 

 

Det bör också påpekas att ett utvecklat, transparent befordringssystem med alla 

sannolikhet också har en positiv inverkan på jämställdhet inom lärarbesättningen. Vi 

menar jämställdhetsarbete stöds av noggrann och saklig hantering. Vår uppfattning 

är att ett utvecklat karriär- och befordringssystem verkar i en sådan riktning. Vi kan 

t ex jämföra situationen i USA, där systemet uppfattas tämligen jämlikt. I princip 

alla fast anställda seniora lärare är där ”professors”.  

 

Det vetenskapliga karriärspåret (huvudspår 1) 

Den vanligast förekommande bedömningsgrunden för universitetsläraranställningar 

och den därmed knutna karriärvägen börjar efter doktorsexamen: 

 
doktorand – postdoktor – biträdande lektor – lektor – biträdande professor – professor 

 

Många börjar med en postdoktor-anställning inom eller utanför Sverige, andra kan 

erhålla ett biträdande lektorat. Några kanske lyckas få ett lektorat som första 

anställning. Postdoktor och biträdande lektorat måste sökas och erhållas i öppen 

konkurrens. Lektorat kan utlysas och då sökas i öppen konkurrens, men kan också 

erhållas efter befordran från biträdande lektor. Vi föreslår att man som lektor vid 

LNU ges möjligheten att befordras till biträdande professor, dock tidigast fem år 

efter doktorsexamen. Vi föreslår även att man som biträdande lektor direkt ska 

kunna befordras till biträdande professor om man befinns behörig. En anställning 

som biträdande professor kan naturligtvis även utlysas och erhållas i konkurrens. 

Därefter anser vi inte att hen som regel ska ha möjlighet att befordras till professor 

såsom gäller i dagsläget. Istället anser vi, såsom diskuterats ovan, att 

huvudprincipen ska vara att alla professorstjänster utlyses och sökas i öppen 

konkurrens. Med tveksamhet lyfter vi möjligheten för att LNU i undantagsfall kan 

göra bedömningen att en biträdande professor ska erbjudas befordran till professor, 

om det föreligger ett tydligt strategiskt behov från verksamhetens sida och den 

befordrade kan bedömas vara mycket högt kvalificerad vid en internationell 

jämförelse. 

 

För att öka mobilitet och internationella kontakter anser vi att LNU bör behålla ett 

postdoktor-program. Dessa tjänster bör annonseras internationellt. För postdoktor, 

biträdande lektor och lektor krävs avlagd doktorsexamen. För ett lektorat krävs även 



 
 

 

pedagogisk skicklighet. För att vara behörig som biträdande professor krävs att hen 

etablerat sig som självständig forskare och visat (betydande) lärarskicklighet. Detta 

motsvarar ungefär, eller drygt, de traditionella svenska kraven för docent3. Eftersom 

kraven för en biträdande professorstjänst alltså inkluderar kraven för docent, 

föreslår vi att hen samtidigt erhåller docenttiteln när man befinns behörig till en 

biträdande professorstjänst. Av HF följer att kraven för att erhålla en 

professorstjänst måste vara (en bit) högre än kraven för en biträdande 

professorstjänst. 

 

Att professorstjänsten är den främsta läraranställningen innebär enligt vår tolkning 

också att en sådan tjänst alltid måste utlysas och erhållas i öppen och bred 

konkurrens, om det inte på goda grunder kan anses uppenbarligen onödigt. Endast 

efter ett sådant förfarande kan man anse att den främsta/e inom området har blivit 

tillsatt.  

 

Vi menar också att erfarenheten från den tid med rätt till befordran som gällt under 

ett antal årtionden, bör beaktas. Det bör alltid vara verksamhetens behov som 

reglerar antalet professorer och inom vilket område om professorstjänsten skall 

innebära vissa villkor. Om professorstiteln är att prioritera och att den i likhet med 

docentutnämning inte innebär förändringar i villkor gäller dock inte detta. Vi menar 

att ett ställningstagande här utgör ett strategiskt vägval för LNU. För att 

professorstjänsten ska kunna vara den främsta anställningen krävs i praktiken 

tillgång till vissa resurser. Vid flera lärosäten är detta också fallet, medan andra 

lärosäten i och med reformen om befordran gjorde om professor snarast till ett 

titelbegrepp. Enligt vår mening degraderar detta anställningen på ett sätt som är 

oförenligt med HF. Eftersom tillsättandet av professorstjänster utgör den mest 

strategiska åtgärden för att bygga upp verksamhet vid ett universitet, blir rätt till 

befordran strategiskt försvårande och skulle till och med kunna vara rent 

kontraproduktiv för lärosätet. Vi föreslår därför att möjligheten för den anställda/e 

att söka befordran till professor avskaffas vid LNU, i likhet med vad som redan 

skett vid flera andra lärosäten. 

 

Det konstnärliga karriärspåret (huvudspår 2) 

En akademisk karriär inom konstnärlig verksamhet kan starta med en 

adjunktanställning på konstnärlig grund. Det kan dock förmodas bli allt vanligare i 

framtiden att man disputerar på konstnärlig grund. Hen kan då söka en postdoktor-

anställning på konstnärlig grund eller direkt ett lektorat på konstnärlig grund. Enligt 

HF 4§4a är den behörig att anställas som biträdande lektor som har ”avlagt doktors-

examen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens”. Detta kan tolkas som att ett 

biträdande lektorat alltid är på vetenskaplig grund. Alternativt kan det tolkas som att 

alla de som har avlagt någon typ av doktorsexamen får anställas som biträdande 

lektor. Dessutom kan sådana som har någon motsvarande vetenskaplig kompetens 

komma ifråga för ett biträdande lektorat. Vi anser att det är den första tolkningen 

som regleringen avser, d v s att biträdande lektorat endast finns på vetenskaplig 

grund. 

                                                      

 
3 Observera att begreppet docent kan ha mycket varierande innebörd i olika länder. 



 
 

 

 

Enligt HF är hen behörig att anställas som lektor på konstnärlig grund, om hen har 

”avlagt konstnärlig doktorsexamen” eller ”visat konstnärlig skicklighet”. Enligt HF 

får lärare inom konstnärlig verksamhet anställas för en period om max 5 år. 

Anställningen får förlängas, dock max upp till en sammanlagd tid av 10 år. Enligt 

HL framgår att med begreppet ”lärare” avses alla kategorier av läraranställningar, 

professor och lektor inbegripna. HL anger speciellt att även en professorstjänst inom 

konstnärlig verksamhet får tidsbegränsas. Man kan därför hävda att det inom ett 

konstnärligt karriärspår inte behövs någon befordringsmöjlighet. Vi föreslår dock att 

befordringsmöjlighet erbjuds i paritet med det huvudspår 1. Detta ökar effektiviteten 

i systemet och skapar ytterligare motivation. Konstnärlig skicklighet på lektorsnivå 

innebär att hen har både breda och djupa kunskaper inom sitt konstnärliga område. 

Det innebär vidare god förmåga att utveckla och genomföra forskning eller 

utvecklingsarbete av hög kvalitet, erfarenhet av handledning på grund- och 

avancerad nivå, samt god förmåga att kommunicera kunskap om området. 

 

Vi föreslår också att man även inom detta karriärspår ges möjligheten att befordras 

till biträdande professor (på konstnärlig grund) i likhet med huvudspår 1. Behörig-

hetskravet för en biträdande professor bör stå i paritet med vad som gäller för 

huvudspår 1, d v s att hen har etablerat sig tillräckligt som konstnärlig auktoritet 

samt visat betydande lärarskicklighet. Konstnärlig skicklighet på biträdande 

professorsnivå innebär att hen är ledande inom sitt konstnärliga område. Kvaliteten 

inom verksamheten ska vara på hög internationell nivå, och personen ska besitta 

djupt kunnande inom sitt konstnärliga område.  

 

Kraven för en professorstjänst inom konstnärlig verksamhet bör vara (en bit) högre, 

t ex att hen vunnit nationell och internationell ryktbarhet. Konstnärlig skicklighet på 

professorsnivå innebär att hen är ledande inom sitt konstnärliga område. Kvaliteten 

inom verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, och personen ska besitta 

både djup och bred kunnighet inom sitt konstnärliga område.  

 

 

Spåret för särskild yrkesskicklighet 

Med ”särskild yrkesskicklighet” avses något specifikt sakområde som inte normalt 

utgör föremål för doktorsexamen, men som ändå är av stor betydelse för en viss 

verksamhet inom universitet. Exempel på områden vi stött på är vissa kompetenser 

inom IT-området som utvecklats inom mjukvaruindustrin, vissa kompetenser inom 

rättsvetenskap, och flera kompetenser inom sjöfartsområdet. Det handlar alltså om 

kompetenser som inte finns att tillgå inom akademien, men som är viktiga inom 

vissa professionsutbildningar.  

 

Det kan förmodas att detta karriärspår inleds med en adjunktanställning. 

Behörighetskravet för ett lektorat måste ligga på en nivå i paritet med doktors-

examen. Såsom argumenteras ovan bör man här ta fasta på att hen som doktor 

förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom sitt område. För att vara behörig som 

lektor med särskild kompetens, måste man alltså ha nått en sådan kompetensnivå 



 
 

 

och kunna uppvisa en sådan färdighet att hen kan antas bidra till kunskapsutveck-

lingen inom området. På motsvarande sätt som för övriga karriärspår föreslår vi att 

man även ska kunna anställas eller befordras till biträdande professor på särskild 

yrkesskicklighet om man befinns vara behörig. Kraven måste stå i paritet med de 

som gäller för övriga primära bedömningsgrunder, d v s att man kan uppvisa 

auktoritet avseende kunskapsskapande och kunskapsförmedling inom området. 

 

Det pedagogiska spåret 

Såsom argumenterats ovan föreslår vi att LNU inför ett pedagogiskt karriärspår. 

Detta innebär att man som universitetslärare ges möjlighet till befordran enbart på 

pedagogiska meriter. Det är då särskilt viktigt att LNU fastställer detaljerade regler 

för den pedagogiska meriteringen, d v s vilka slags meriter som ska räknas som 

pedagogiska meriter samt hur kvalificerade dessa måste vara för olika befattnings-

nivåer. Vi diskuterar detta under avsnitteten ”Behörighet och bedömningsgrunder” 

samt mer ingående under avsnittet ”Pedagogisk meritering” nedan. 

 

 

Pedagogisk meritering 
Läraranställningarna professor och lektor regleras i HL och HF. För bägge gäller att 

pedagogisk skicklighet är ett behörighetskrav jämte vetenskaplig/konstnärlig 

skicklighet. Dessutom anges att prövningen av den pedagogiska skickligheten ska 

ägnas lika stor omsorg. Detta är naturligt eftersom universitetets själva idé är att 

integrera forskning och utbildning till en homogen kunskapsutveckling. För att 

kunna bedriva utbildning på ett effektivt och kvalitativt sätt, krävs då (bl a) att 

lärare/forskare som är skickliga i att undervisa och kommunicera sina kunskaper. 

Verksamheten måste också kunna skapa bra institutionella förutsättningar för att 

kunna bedriva undervisningsverksamheten på ett rationellt sätt.  

Pedagogiska meriter 

Med ”pedagogiska meriter” avser vi alla meriter som styrker färdighet/skicklighet i 

att bedriva undervisning, utveckla utbildningen på olika sätt, samt även att skapa 

goda förutsättningar för utbildningsverksamheten och även didaktiska dimensioner. 

Vi avser inte primärt meriter inom pedagogisk vetenskap. Förslag på meriter som 

kan komma ifråga vid bedömning av pedagogisk skicklighet är följande [IW]: 

 Undervisning 

- undervisningens omfång, kurser 

- erfarenhet av olika undervisningsformer 

- kursutveckling, examination, kursansvar 

- förtjänsttecken och utmärkelser; presentera prismotivering 

 Läromedel 

- produktion av böcker, kompendier, instruktioner, etc. 

- pedagogisk programvara 

- populärvetenskaplig verksamhet 

 Utvecklingsarbete 

- undervisningsformer, examinationsformer 



 
 

 

- utvärderings- och utvärderingsarbete avseende utbildning, undervisning och 

examination 

 Utbildning 

- pedagogisk utbildning; omfattning och innehåll bör bedömas 

 Administration 

- uppdrag som studierektor, programansvarig, mm; bedöm omfattning, 

uppgifter och insatser 

- förtroendeuppdrag i nämnder, styrelser, mm 

- tjänstgöringsintyg krävs 

 Egen reflektion 

- redogörelse för pedagogisk grundsyn och övriga idéer 

 

Dokumentation 

Det är betydelsefullt att kunna dokumentera pedagogisk skicklighet, erfarenhet och 

engagemang. Om pedagogiska meriter ska kunna bedömas på ett omsorgsfullt sätt 

(såsom stipuleras i HF) måste dessa noggrant och vederhäftigt dokumenteras. Flera 

av de meriter som föreslås ovan kan dokumenteras på ett traditionellt sätt. Inte all 

pedagogisk färdighet låter sig dock dokumenteras så. En pedagogisk portfölj 

beskriver vad och hur en lärare arbetat pedagogiskt, men även varför arbetet utförts 

på ett visst sätt samt resultatet därav. Syftet med portföljen är dels att synliggöra 

arbetet, dels att därmed kunna ge underlag för reflektion. Reflektion kring den egna 

pedagogiken är ett instrument för ständig personlig utveckling. En pedagogisk 

portfölj kan t ex innehålla dokumentation om: 

 goda och uppdaterade kunskaper inom det egna ämnesområdet 

 förmåga att visavi studenter förstå, vara lyhörd, kommunicera, entusiasmera, 

tydliggöra förväntningar, ställa krav på, och återkoppla  

 förmåga att skapa struktur, helhetssyn, sammanhang, progression, samt att 

kunna organisera 

 förmåga att utnyttja olika färdigheter och förmågor i sin pedagogik, att pröva 

nya såväl som beprövade metoder, att lära av goda och mindre goda exempel, 

förmåga att utnyttja pedagogiska hjälpmedel som t ex digital teknik 

 förmåga att ta anpassa undervisningen till begränsade resurser 

 förmåga att ta vara på varje grupps unika sammansättning och dynamik 

 

Bedömning 

Bedömningen av pedagogiska meriter ska enligt HF ske på ett omsorgsfullt sätt. 

Detta förutsätter förutom en god dokumentation även en standardiserad bedöm-

ningsmall med angivna kategorier av meriter. Vidare måste en sådan mall också 

uppta olika kompetensnivåer. En gradering av pedagogisk skicklighet kan göras i 

form av behörig, meriterad respektive excellent [Ryegård, 2008]. Speciellt behöver 

tydliga nivåer definieras för det pedagogiska karriärspåret. 

Det har framförts förslag på att vid anställning tillsätta en särskild sakkunnig för att 

bedöma de sökandes pedagogiska meriter i separat ordning. Vi anser inte att detta 

vore nödvändigt att ha som generell princip men bör gärna användas som en 



 
 

 

möjlighet. Vi föreslår vidare att man i AO inför en särskild bilaga om pedagogisk 

meritering, som tillställs de sökande som instruktion. I riktlinjer för sakkunniga bör 

det likaledes finnas en särskild instruktion för bedömning av pedagogiska meriter 

och då gärna i de tre nivåerna behörig, meriterad och excellent. 

Ett viktigt moment för att kunna bedöma de sökandes färdigheter som lärare i 

klassrummet är att genomföra provföreläsningar. Det vore önskvärt att sakkunniga 

fick ta del av dessa. Lämpliga former för provföreläsningar diskuteras vidare nedan 

under avsnitt Anställningsprocess. 

Övriga meriteringsgrunder 

Samverkan 

Samverkan med det omgivande samhället måste dokumenteras, vilket kan utvecklas 

som en samverkansportfölj. Kriterierna kan med fördel stämmas av med det arbete 

som ER håller på med. Men det rubriker som bör kunna dokumenteras är: 

genomförda uppdrag i universitetets regi och eller som anställd inom LNU, 

erfarenhet från samverkansprojekt i akademisk regi från andra lärosäten, eget 

företagande, uppdrag och/eller åtaganden som individen har/har haft utanför sin 

anställning. Exempel kan vara: styrelseuppdrag, föreningsuppdrag, politiska 

förtroendeuppdrag. Vi föreslår att samverkanskunnande alltid är meriterande men 

ett krav för professor och biträdande professor. 

Ledarskap 

Ledarskapskompetens är viktigt för att driva verksamheten och för att kunna arbeta 

effektivt i team. Då ledarskapskunskap och -kompetens inte ingår i den 

professionella akademiska utbildningen är det viktigt att lyfta fram det som ett eget 

kriterium för både meritvärdering och prestationsbedömning. De delar som låter sig 

dokumenteras är följande: ledarskapsutbildningar, slutförda uppdrag som ledare och 

skriftliga rekommendationsbrev eller intyg/betyg. Vi föreslår att 

ledarskapskompetens är meriterande rent generellt men ett krav för anställningarna 

professor och biträdande professor. 

Samarbetsförmåga 

Den goda arbetsmiljön i en kunskapsverksamhet som en akademi utgör består i stor 

grad av de goda medarbetarna. God forskning görs oftast, men inte alltid, i team av 

forskare. God undervisning definieras ofta av studenter som förmåga att interagera. 

I samverkan, inte minst, krävs att individer fungerar väl tillsammans med andra. Vid 

ett universitet som LNU där gränsöverskridande uppmuntras och stöds blir god 

samarbetsförmåga en förutsättning för framgång. Det torde stå utom allt tvivel att 

god samarbetsförmåga är både ett krav och en tillgång men att utmaningen blir 

kravet på dokumentation. Avsaknaden av dokumentation får dock inte vara ett 

hinder för att i en anställningsprocess pröva den. 

Internationell erfarenhet och nätverk (se också rubriken mobilitet) 

Detta är erfarenheter och kompetenser som alltid bör ses som meriterande. 

Utmaningen är att kunna dokumentera dem. Här följer våra förslag på rubriker: 

vistelser vid utländskt universitet, annat arbete i annat land, uppdrag för 

internationella organisationer, deltagande i internationella forskningsprojekt, 



 
 

 

uppdrag som inneburit internationalisering på hemmaplan, erfarenheter av att ha 

undervisat på engelska. 

 

Kompetensutveckling 
Den primära formen av kompetensutveckling för forskare/lärare vid universitet är 

den egna forskningsinsatsen. Även utvecklandet och genomförandet av utbildning 

innebär som regel viss kompetensutveckling. Vissa uppgifter kan kräva särskilda 

utbildningsinsatser, som t ex handledarutbildning. Därtill kommer särskilda behov 

av kompetensutveckling som kan krävas inför särskilda uppdrag, t ex som prefekt. 

Vi vill särskilt framhäva ledarskap som en förmåga att utveckla på alla nivåer. För 

vissa lärare eller grupper av lärare kan det dessutom vara effektivt för lärosätet att 

anordna särskilda utbildningsinsatser. Det kan handla om regelverk, språkkurser i 

svenska eller engelska, eller kunskaper om ny programvara och nya IT-system.  

 

Enskild kompetensutvecklingstid 

I det lokala s k Arbetstidsavtalet regleras begreppet kompetensutvecklingstid för den 

enskilde läraren. Härvid har lärosätet åtagit sig att avsätta ca 1/5 av årsarbetstiden 

för en lektor till kompetensutvecklande arbetsuppgifter. Något motsvarande finns 

inte för professorer, vilka dock enligt arbetstidsavtalet antas ha angiven tid för 

forskning. Inget hindrar lärosätet att planera in ytterligare kompetensutvecklingstid 

för en lärare (förutsatt att den totala årsarbetstiden inte överskrids). Traditionellt har 

forskningstid ansetts vara kompetensutvecklingstid. Eftersträvansvärt är naturligtvis 

att alla lektorer bedriver forskning. Det är då viktigt att kompetensutvecklingstiden 

planeras så att den blir effektivt utnyttjningsbar.  

Kompetensutvecklingstiden kan också ses som en resurs för universitetets 

verksamhet och ett medel för att kunna utveckla verksamheten i enlighet med de 

strategiska målen. LNU avsätter mer än 100 mkr årligen för kompetensutveckling, 

vilket måste betraktas som en ansenlig resurs. Det är i dagsläget prefekterna som har 

ansvaret för ett effektivt nyttjande av denna resurs. En inte ovanlig tolkning av den 

enskilde är att detta är disponibel tid för individen. En inte heller ovanlig företeelse 

är att som prefekt schablonmässigt tjänsteplanera för kompetensutveckling utan 

vidare specifikation av uppgiften. Då resurserna finns i form av både ansvars-

fördelning och ekonomi, bör fokus för uppgiften snarast vara hur prefekter och 

medarbetare kan medvetandegöras om avsikten och tillämpningen av 

kompetensutvecklingstid. LNU kan också överväga om ett alternativ vore att denna 

finansiella resurs hölls kvar på fakultetsnivå för att kunna fördelas till institutionerna 

på ett tydligare strategiskt vis.  

Generellt kompetensutvecklingsbehov 

För att verka som lärare/forskare vid ett universitet behöver hen ha vissa kunskaper 

som inte ingår i forskarutbildningen. Många av dessa kan med fördel förmedlas till 

lärarna/forskarna i form av korta utbildningar och eller erfarenhetsutbyten som 

anordnas centralt av lärosätet. De lärare/forskare som har ledningsuppdrag av olika 

slag behöver dessutom särskild utbildning. Exempel på sådana områden som kan 



 
 

 

och bör ingå i kompetensutveckling och där stöd och riktlinjer med fördel bör 

utvecklas på universitetsnivå är följande:  

 Forskningens villkor och behov 

 Undervisningens villkor och behov 

 Prefekter och dekaners villkor och behov 

 Ledarskapets behov 

 Digitalt systemstöd 

 Verksamhetsstödets roll för kompetensutveckling 

 Lika villkor 

 Kompetensförsörjningsplanering 

 Kontinuiteten utbildningsbehovet av chefer och lärare 

 Dokumentationsbehov och uppföljning 

 Innehållet i begreppet attraktiv arbetsplats 

 Engelska respektive svenska 

 Handledarutbildning 

 Myndighetsutövning  

 God arbetsmiljö och code of conduct 

Vi vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram kompetensutveckling med syfte att 

fostra goda forskningsledare. Det saknas utbildning för att förbereda personer för 

den ledarroll som en professorsanställning eller en biträdande sådan innebär. Vi ser 

behov av att öka erfarenhetsbytet och stärka insikterna om vad som är gott ledarskap 

för blivande professorer. Vi ser en poäng med att en sådan utbildning är 

fakultetsöverskridande för att stärka mångfalden i erfarenhetsutbytet, öka tillgången 

till goda förebilder med olika bakgrund (exempelvis vad gäller kön) och skapa en 

universitetsgemensam syn på vad som är gott ledarskap. På så sätt ges blivande 

professorer bättre förutsättningar att axla rollen som forskningsledare och för ett 

gott ledarskap.  

 

 

 

Mobilitet 
Det svenska systemet för högre utbildning har i hög grad inspirerats av det tyska 

systemet som infördes under 1800-talet. Redan i detta system identifierades den 

akademiska rörligheten som ett vitaliserande och väsentligt inslag. Under 1900-talet 

har många länders universitetssystem vidareutvecklats och det råder knappast något 

tvivel om att akademisk rörlighet är ett starkt vitaliserande inslag. Med begreppet 

mobilitet inkluderar vi flera typer av rörlighet, inte bara akademisk rörlighet mellan 

lärosäten (jfr FkU). Med akademisk rörlighet avser vi främst byte av arbetsgivare 

inom universitetsvärlden, speciellt över nationsgränser. En annan typ av mobilitet 

som är viktig inom vissa discipliner är den mellan akademien och andra arbetsgivare 

utanför akademien. En ytterligare typ av mobilitet är den mellan olika akademiska 

discipliner. 

Mobilitet kan betyda flera olika rörelser. Det kan ses som en (i) karriärväg (vilken 

behandlas på annan plats i denna rapport), det kan vara rörelse inom vetenskapen 



 
 

 

men över dess ämnesgränser s k tvärvetenskap (ii), det kan också vara rörelse över 

nationella gränser (iii), precis som rörelse mellan olika akademiska arbetsgivare 

(iiii). Men vi vill också framhäva att mobilitet kan vara rörelse mellan den 

akademiska och den tillämpade kunskapen (iiiii). Det senare beskrivs främst i denna 

rapport med begreppet förenade anställningar men också som 

samverkanserfarenhet. 

Rent generellt torde mobilitet, oavsett vilken, utgöra ett positivt inslag i en individs 

liksom för en verksamhets utveckling. Därför menar vi att universitetet som 

arbetsgivare bör uppmärksamma, belöna och bekräfta mobilitet på olika sätt. 

Mobilitet är att se som meriterande. 

Utredning visar att graden av internrekrytering inom såväl professorskategorin som 

lektorskategorin är störst vid de stora universiteten [SOU 2016:29]. Drygt 60 

procent av lärare med svensk doktorsexamen är anställda inom samma lärosäte som 

där de tog examen. Endast färre än 10 procent har bytt lärosäte två eller fler gånger. 

Den rörlighet som finns är högst inom humaniora och lägst inom teknikvetenskap. 

Vi menar att LNU som ett ”mindre” nyare universitet har en konkurrensfördel 

genom att kunna premiera mobilitet i flera dimensioner. Detta bör LNU dra nytta 

av! 

 

Akademisk rörlighet 

Den främsta möjligheten att främja akademisk rörlighet idag är sannolikt frekvent 

nyttjande av postdoc-tjänser över hela världen. Systemet med postdoc-tjänster 

byggdes först ut i USA med principen att inte anställa lärosätets egna doktorander. 

Vidare skulle antalet tjänster vara mycket stort för att kunna erbjuda alla möjlighet 

att direkt efter doktorsexamen få en första anställning. Eftersom tjänsterna var till 

för ”utifrån” sökande blev de naturligtvis också öppna för unga forskare från andra 

länder. Med tanke på det mycket stora antalet tjänster totalt sett i landet har systemet 

blivet mycket framgångsrikt för USA, som på detta sätt lyckas attrahera duktiga 

unga forskare från hela världen. 

Akademisk rörlighet mellan lärosäten 

Postdoktor-tjänster och biträdande lektorat borde prövas i större utsträckning för att 

locka unga forskare till LNU. Principen att inte anställa lärosätets egna doktorander 

som postdoktorer används av flera svenska universitet som ett sätt att öka mobili-

teten mellan lärosäten. Vi förordar alltså att även LNU inför som princip att inte 

anställa sina egna disputerade forskarstuderande som postdoktorer, och inte på annat 

sätt förrän tidigast några år efter doktorsexamen. Ett mera systematiskt sätt att 

informera andra lärosäten om LNU:s disputationer i utbyte mot detsamma från 

andra lärosäten kan vara ett sätt att erhålla bättre utväxling på sådan mobilitet. 

Fast anställd lärarpersonal som erbjuds forskarutbilda sig inom ramen för sin tjänst 

räknas i detta fall inte som doktorander. Dessa ska enligt vårt förslag ovan alltid ha 

rätt till befordran på vetenskaplig eller konstnärlig grund om de befinns behöriga. 

LNU behöver för att nå sina mål även rekrytera seniora forskare/lärare som lektorer, 

biträdande professorer och professorer. Se vidare under avsnitt Anställningsvillkor 

nedan. 



 
 

 

Akademisk rörlighet över nationsgränser 

LNU borde kunna utveckla sin internationella rekrytering av lärar-/forskarpersonal. 

Ett väl utvecklat program för postdoktor-tjänster i korrelation med biträdande 

lektorat är med största sannolikhet ett framgångsrikt sätt att rekrytera kvalificerade 

unga forskare. Såsom nämns ovan kan LNU ha svårt att konkurrera om den 

inhemska arbetskraften och bör därför fokusera på internationell rekrytering. Vi 

föreslår därför att lärar-/forskar-tjänster vid LNU som regel ska utlysas 

internationellt, att relevant textmaterial finns även på engelska och lättillgängligt på 

LNU:s webbsida.  

För att lyckas fullt ut med internationella rekryteringar, krävs vidare att HR-

avdelningen kan stödja med ett för internationella förhållanden anpassat 

omhändertagande, information om svenska förhållanden såsom skatte- och 

socialförsäkringssystemet, barnomsorg, skolsystem, bostadsmarknad, etc. Vi 

konstaterar att ett sådant välorganiserat mottagandeprogram för nyanställda från 

andra länder tillsammans med partners och familjer för god rekrytering redan är 

under utarbetande inom HR-avdelningen. LNU bör också ställa tydligt krav på att 

icke-svensktalande nyanställd ska genomgå en av LNU tillhandahållen språkkurs i 

svenska, något som också gynnar personens integrationsmöjligheter.  

Mobilitet över nationsgränser utgörs i hög grad av kollegor som besöker varandras 

lärosäten för kortare eller längre vistelser inom ramen för olika typer av samarbeten, 

t ex STINTs och EUs mobilitetsprogram eller forskningssamarbeten. Ett utvecklat 

program för att väl kunna ta emot gästlärare och gästforskare, men kunna stödja 

våra egna utresande lärare/forskare vid utlandsvistelser, skulle förmodligen ha en 

positiv inverkan på förekomsten av sådana utbyten.  

LNU har många hundra internationella partners som huvudsakligen fokuserar på 

studentutbyte. Inom ramen för dessa partnerskap finns dock en stor potential för 

lärar- och forskarutbyte både från och till LNU. Genom att uppmana fakulteter, 

institutioner och program att ytterligare utveckla den internationella dimensionen i 

verksamheten kan kompetensutvecklingsmedel vara ett sätt att stödja mobilitet. 

Genom rotations- och utbytesinitiativ kan både lärare och forskare få ta del av 

internationellt samarbete inom ramen för kärnverksamheten. Som en konsekvens av 

ett sådant utvecklat samarbete kan även internationella rekryteringar följa.  

ER-avdelningens enhet för internationalisering har kunskap om olika typer av 

internationella utbyten och finansiering av desamma. Dekaner och prefekter kan 

spela en viktig roll genom att strukturerat efterfråga den kompetensen i ordinarie 

verksamhet. Internationell erfarenhet kan explicit belönas som merit både i årlig 

kompetensutveckling och i samband med befordran och rekrytering.  

Rörlighet mellan akademien och omgivande samhälle 

Ett nytt sätt att främja mobilitet i linje med ökat fokus på samverkan, också bör 

främjas är rörlighet mellan LNU och andra arbetsgivare i samhället. Ett sätt kan då 

vara att mera systematiskt använda adjungeringar till LNU för att stärka 

professionsutbildningar eller forskningssamarbeten. LNU bör också vara öppen för 

att ”låna ut” lärare/forskare till näringsliv och förvaltningsorganisationer. Att som t 

ex professor kunna verka en dag i veckan i ett företag eller en organisation skulle 

vara en form av ”omvänd adjungering”. Sådant som kan övervägas är då 



 
 

 

möjligheter till avtalsöverenskommelser, principer för tjänstledighet, och tydligare 

regler för bisysslor.  

En särskilt intressant möjlighet vore s k förenade anställningar, såsom beskrivs i HF 

för vård- och medicinområdet. Modellen finns alltså redan mellan universitet och 

landsting. Vi föreslår att LNU undersöker möjligheter att teckna avtal av samma typ 

även med andra arbetsgivare. T ex skulle förmodligen lärarutbildningen vara 

mycket betjänt av att kunna ha lärare som delvis undervisar på lärarprogrammet och 

delvis på en skola. Även flera tekniska utbildningar skulle sannolikt tjäna på att 

kunna engagera verksamma ingenjörer m fl på deltid. 

Interdisciplinär rörlighet 

Historiskt har det vid upprepade tillfällen visat sig fruktbart med samarbeten över 

disciplingränser inom vetenskapen. Det har ibland handlat om överförandet av 

analys- och mätmetoder som utvecklats inom ett område men visat sig användbara 

även inom andra. Då och då i vetenskapshistorien har det utvecklats helt nya 

forskningsområden som då ofta bygger på kunskapen från mer grundläggande 

discipliner. Exempelvis utvecklades miljövetenskap och genusvetenskap under 80- 

och 90-talet som egna vetenskapliga områden.  

LNU-arbetet med kunskapsmiljöer uppmanar till fakultetsöverskridande, och 

därmed ämnesöverskridande, arbete. I förlängningen kan det leda till att allt mer 

verksamhet bedrivs i gränslandet mellan ämnen som är det traditionella 

inomvetenskapliga karriärvägen. Vi vill här peka på kopplingen till den enskilde 

forskarens/lärarens karriärintressen. Tvärvetenskapligt samarbete gagnas inte om 

den enskilde upplever att samarbetet inte ligger i linje med de egna intressena. För 

att ytterligare stimulera till sådant samarbete måste även detta följas av uppskattning 

inom LNU:s karriärsystem. Noteras bör att valet av sakkunniga traditionellt görs 

med avsikten att bedöma ämneskunskaper. För att bedöma för interdisciplinär 

kunskap krävs särskild sakkunnigbedömning. 

Lokal verksamhet med internationella inslag 

Den största andelen av LNU:s studenter vistas inte utomlands under sin studietid. 

En stor del av lärare/forskare har heller inte vistats längre tider vid något utländskt 

lärosäte eller utomlands över huvud taget. En ökande andel av LNU:s 

lärare/forskare har däremot utländsk härkomst. Vi menar att det finns ett antal 

aktiviteter som bör uppmärksammas som bidragande till en ökad internationell miljö 

vid LNU. Detta behövs också för att leva upp till LNU:s ambition av att ha en extra 

internationell prägel. Vi föreslår att LNU startar ett projekt i syfte att systematiskt 

framhäva lärosätets internationella prägel. 

Mångfald 

Den mångkulturella erfarenheten och kompetensen är en tillgång för all kunskaps-

producerande verksamhet. Därför bör LNU på olika sätt stimulera till lärande och 

erfarenhetsutbyte om olika kulturmöten och -utbyten. Detta är ett område där 

studenter, lärare och forskare med fördel kan samverka. Troligen kan detta vara 

också ett område där LNU kan samverka med det omgivande samhället på ett 

konstruktivt sätt. 



 
 

 

Engelska 

Engelska har under 1900-talet kommit att bli vetenskapens lingua franca, och är det 

språk som används inom internationaliseringsarbete. Det är därför viktigt med 

kontinuerlig förbättring av det engelska språket i såväl tal som skrift. Det bör gälla 

alla anställda vid LNU, men kan även övervägas som ambition för studenter vid ett 

lärosäte som vill ha en extra internationell prägel. 

Intern- och externkommunikation bör även ske på engelska. Styrdokument bör 

finnas också på engelska. En policy om hur det engelska språket ska användas vid 

möten och sammankomster inom universitetet bör utvecklas. I policyn skall 

eventuella undantag och hänsyn till rådande lagstiftning om användandet av det 

svenska språket kommenteras. LNU kunde med fördel ta fram en skrift med 

engelska uttryck och termer som är vanligt förekommande inom universitetsvärlden. 

 

Vid anställning 

Rekrytering av internationell personal ställer särskilda krav på organisationen. Vi 

vill här peka på några saker som LNU bör beakta om den internationella prägeln ska 

vara komplett. 

Rekryteringsprocessen 

Alla utlysningar av tjänster bör finnas på engelska. Kompetens att bedöma utländska 

meriter måste finnas vid LNU. Ett professionellt bemötande på engelska under 

rekryteringsprocessen inkluderande ett standardpaket om vad det innebär att bo och 

verka som anställd i Sverige måste finnas. Anställningskontrakt och instruktioner 

måste likaledes finnas på engelska. 

Mottagande 

Ett standardpaket gällande mottagande av utländska medarbetare (kan i delar även 

gälla inflyttande från andra delar av Sverige) måste finnas. Detta bör inkludera stöd 

för att finna bostad, skola och barnomsorg, samt den första kontakten med svenska 

myndigheter. För utländska medborgare kräver processen att erhålla visum särskild 

assistans. HR-avdelningen har idag betydande erfarenhet från sådan hantering vilket 

bör utvecklas vidare. LNU bör som tidigare nämnts tillhandahålla kurser i svenska, 

som är väl anpassade till arbetet vid ett universitet i Sverige och speciellt LNU. 

 

Anställningsvillkor 
Huvudsyftet med denna utredning är att bidra till att LNU ska vara en så attraktiv 

arbetsplats som möjligt. Detta innebär att kunna erbjuda sina medarbetare så bra 

arbetsvillkor som möjligt, vilket också innebär ger bästa möjlighet att vara 

produktiv och bidrar till verksamhetens utveckling. Goda arbetsvillkor inkluderar ett 

flertal aspekter. Vi menar att det först och främst innebär tydliga och 

ändamålsenliga tjänstevillkor, goda lönevillkor, goda forskningsmiljöer samt bra 

verksamhetsstöd och transparanta utvärderingsmetoder.  



 
 

 

 

Tjänstevillkor 

Enligt vår mening vore det ändamålsenligt både för lärosätet och för den enskilde 

läraren/forskaren, om det fanns reglerat vad som gäller för respektive kategori av 

läraranställningar. Vi föreslår därför att LNU i sin AO inför ett avsnitt som 

beskriver detta. I detta avsnitt kommenterar vi varje enskild läraranställning, vilka 

krav som bör ställas, vilka villkor som bör gälla, samt vilka arbetsuppgifter som 

normalt ska anses ingå i typen av anställning. Fördelningen av olika arbetsuppgifter 

för en enskild anställd och därmed tillhörande ansvar beslutas årsvis vid 

fastställande av den s k tjänsteplanen. Villkoren för detta regleras i lokalt 

kollektivavtal, det s k Arbetstidsavtalet. En tydlig beskrivning av anställningsvillkor 

underlättar också för både den anställde och för arbetsgivaren att följa upp. 

Professor 

Professor är enligt HF den främsta läraranställningen. Behörighetskraven måste 

därmed vara högt ställda. Speciellt måste de ligga (en bit) högre än för biträdande 

professor. Vi föreslår som övergripande riktlinje, att man för att komma ifråga som 

professor ska ha uppnått en sådan grad av expertkunnande, att hen kan anses tillhöra 

expertisen inom området och därmed åtnjuta viss auktoritet minst på ett nationellt 

plan men helst också i en vidare krets. 

Eftersom professor är den främsta anställningen, ligger det i sakens natur att den ska 

innehålla moment av verksamhetsledning. Som professor är man i första hand en 

aktiv forskare, d v s producerar vetenskapliga resultat, publicerar och söker extern 

forskningsfinansiering. Man bör leda en forskargrupp och utbilda forskarstuderande. 

Man bör som professor också ha ett betydande inflytande på och delaktighet i 

grundutbildningen, både på grund- och avancerad nivå. Man bör i ett 

flerårsperspektiv ägna åtminstone 25 procent av sin tid åt grundutbildningen genom 

att själv undervisa (på tre nivåer) och leda utbildningsverksamheten.  

Som professor förväntas hen även interagera inom akademien såväl som med andra 

organ i samhället. Detta handlar först och främst om formella uppdrag, som att vara 

sakkunnig vid disputationer och tjänstetillsättningar, att informellt dra nytta av 

kollegial expertis, och att medverka som expert om samhället efterfrågar det. Det 

förväntas också av det egna lärosätet att man är tillgänglig för ledningsuppdrag 

såsom prefekt, dekan eller styrelseledamot. Som professor är hen en ledare för 

kunskapsutveckling vilket inte bara omfattar ämnesutveckling utan också 

kompetensförsörjning. 

Ett för vetenskapen viktigt vitaliserande moment är, som nämnts ovan, mobiliteten 

hos forskarkollegiet. Akademisk forskning har idag inom de flesta discipliner en 

stor internationell spridning. LNU har dessutom som målsättning att bli ett mer 

internationellt universitet. Av dessa skäl bör man som professor ha både egen 

internationell erfarenhet och aktuella internationella samarbeten samt vara drivande 

i det internationella kunskapsutbytet. 

För att kunna leverera enligt dessa förväntningar krävs givetvis att universitetet 

erbjuder adekvata villkor och resurser. En professorstjänst bör därför innehålla viss 

andel (garanterad) forskningstid men också en minimiandel undervisningstid. Vi 

föreslår att LNU:s övergripande riktlinje ska vara 40-50 procents forskningstid 



 
 

 

inkluderande forskarhandledning och 25 procent undervisningstid på årsbasis. 

Återstående 25 procent kan vara externfinansierad forskningstid eller olika typer av 

uppdrag, t ex externa eller ledningsuppdrag och samverkan.  

De grundläggande villkoren bör regleras i ett dokument som följer 

anställningskontraktet. 

Biträdande professor 

Kraven för biträdande professor bör överstiga de som idag gäller för att bli docent 

vilket diskuterats på annat ställe i denna rapport. Den övergripande riktlinjen bör 

alltså vara den, att man har etablerat sig som oberoende forskare och kan uppvisa 

lärarskicklighet och samverkanserfarenhet. Man måste alltså kunna uppvisa en 

vetenskaplig produktion efter doktorsexamen, som är minst lika omfattande och 

dessutom visar på självständighet. Forskningen måste vara publicerad i 

internationella vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. För att komma ifråga för en 

anställning som biträdande professor, bör det därför ha gått ett antal år efter 

doktorsexamen. Vi förslår fem år som riktmärke.  

 

Lärarskicklighet bör ha visats dels genom att kunna presentera egna 

forskningsresultat genom bra föreläsningar, dels att man har haft kursansvar och 

visat att man kan sammanställa ett större material och konstruera en bra kurs för 

studenter, samt även organisera genomförandet och examinera. Speciellt måste hen 

ha erfarenhet av handledning av examensarbeten och forskarstuderande. Härutöver 

bör man också kunna visa prov på ansvarstagande och akademisk integritet i 

allmänhet. Genom tjänsten biträdande professor blir hen en ledande senior 

medarbetare i kunskapsutvecklingen varför dokumenterad ledarskicklighet krävs. 

Som biträdande professor förväntas man ägna en betydande andel av sin tid åt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt att söka externa medel. Man bör också göra 

betydande insatser inom utbildningsverksamheten under minst 35 procent av tiden. 

Vissa verksamhetsledande insatser är förväntade men inte i procent reglerade. Vi 

föreslår att LNU fastställer riktlinjer även för biträdande professorer gällande 

(garanterad) forskningstid (t ex 35 procent) och undervisningstid. Biträdande 

professorer bör agera som handledare inom forskarutbildningen på ett organiserat 

sätt. Driftsmedel bör tilldelas av fakulteterna efter behov och tillgång. 

Lektor 

Behörig för en lektorstjänst utgörs i första hand av doktorsexamen. Riktlinjen bör 

vara att lektorer ska undervisa 60 procent på årsbasis. Enligt gällande arbetstidsavtal 

är man som lektor garanterad 20 procent kompetensutvecklingstid. Vi föreslår att 

LNU överväger lägga till en andel forskningstid under förutsättning att den kan 

finansieras. Lektorer bör involveras i arbetet med samverkan och i arbetet med att 

söka externa forskningsmedel. 



 
 

 

Lektorer kan mycket väl bidra med handledarkapacitet inom forskarutbildningen4, 

men ska inte förväntas att göra så. Fakulteterna bör naturligtvis kunna tilldela 

framgångsrika lektorer ytterligare forskningstid eller andra forskningsmedel. 

Biträdande lektor 

Biträdande lektor är numer en i HF reglerad läraranställning för vilken krävs 

”doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens”. ”Motsvarande 

vetenskaplig kompetens” tolkas i regel som motsvarande utländsk examen. Det får 

dock högst ha gått 5 år efter doktorsexamen. Anställningen är tidsbegränsad till 

mellan 4 och 6 år, och ger innehavaren rätt att söka och bli befordrad till lektor om 

man befinns behörig. Enligt HF är syftet med denna anställning att innehavaren ”ska 

möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare”, och bör därför innehålla 

(minst) 50 procent garanterad forskningstid. Enligt HF är syftet vidare att 

innehavaren ska ges möjlighet att meritera sig även pedagogiskt, varför tjänsten bör 

innehålla minst 25 procent undervisning. En biträdande lektor bör inte tas i anspråk 

för administrativa uppdrag men involveras i utveckling av sitt ledarskap. 

Postdoktor 

Postdoktor-anställningen är reglerad i särskilt kollektivavtal. Kravet är doktors-

examen högst tre år före tillträde till tjänsten. Anställningen är tvåårig. Postdoktor-

anställningen är avsedd som en första anställningsmöjlighet efter doktorsexamen 

och ska i första hand erbjuda möjligheter att etablera sig som forskare. Traditionellt 

har modellen blivit att erbjuda 20 procent undervisning av ”enklare” art, d v s inte 

kursansvar eller examination. Postdoktorer ska inte tas anspråk för några särskilda 

uppdrag. 

 

Lönebildning 

Lönenivåer är en viktig faktor för lärosätets utveckling. Vi föreslår därför att LNU i 

sitt kommande strategiarbete utvecklar argument för hur den generella lönenivån 

bör sättas och argumenteras. Vi kommer t ex i många internationella sammanhang 

inte att kunna hävda oss. Detta gäller allmänt löneläget i Sverige, men kan vara 

något speciellt besvärligt för LNU som vill vara särskilt internationellt orienterat. Vi 

internationell rekrytering är det därför särskilt viktigt att kunna framhålla alla de 

förmåner som i Sverige finansieras via skatter och avtal. Staten går under det s k 

Villkorsavtalet, vilket ger bra villkor gällande betald ledighet, antal semesterdagar, 

betald medicin. Föräldralön och friskvårdsersättning mm regleras i lokala avtal.  

Lönenivåerna är inte det enda som påverkar goda lönevillkor för den anställde. Ett 

ändamålsenligt lönebildningssystem är minst lika viktigt. För att bättre kunna styra 

och ha kontroll på universitetets lönebildning och totala lönekostnad, och därmed 

kunna planera löneutveckling visavi andra kostnader på ett strategiskt sätt samt att 

bidra till transparens, föreslår vi att man utvecklar en strukturerad modell för 

lönebildning. I denna bör de olika lärarbefattningarna, särskilda ansvarsfunktioner 

                                                      

4 Vi förmodar att den framtida situationen kommer att vara den, att de flesta lektorer inte är 

docenter, eftersom detta i framtiden enligt det föreslagna systemet normalt berättigar till 

befordran till biträdande professor. 



 
 

 

och övriga ändamålsenliga förtjänster. De prestationer som därmed ska beaktas ska 

framför allt handla om den enskildes bidrag till kunskapsutveckling och 

verksamhetens utveckling på olika sätt. 

Forskningens förutsättningar 

Vår erfarenhet från att ha tagit del av ett mycket stort antal rekryteringsärenden 

under senare år är att det inte är lönefrågan som står högst på agendan (även om den 

står högt), utan tillgången på goda forskningsresurser och forskningsmiljö. Vi menar 

därför att det är av största vikt att LNU fastställer riktlinjer för hur tillräckliga 

resurser ska kunna allokeras. Detta skulle göra LNU attraktivt som universitet och 

arbetsplats, det skulle gagna vetenskapen, även administrationen och ekonomin i 

systemet. Vissa frihetsgrader måste naturligtvis finnas för varje fakultet, men grund-

principerna kan med fördel vara gemensamma. Detta gäller definitionerna av 

tjänsteinnehåll som diskuterats tidigare såväl som modellen för att fördela 

forskningsresurser i övrigt. 

Svårare att uppnå är nog utvecklingen av attraktiva forskningsmiljöer. Detta gäller 

speciellt det inledande stadiet innan ett par, tre duktiga forskare etablerat sin 

verksamhet inom ämnet. När verksamhet nått en viss omfattning tycks som regel en 

självaggregerande funktion infinna sig, duktiga forskare tycks attrahera duktiga 

kollegor. Det framstår därför som troligt att det inledningsvis skulle vara effektivt 

att satsa på att rekrytera flera forskare samtidigt, både seniorer och juniorer. Det 

nyligen uppstartade arbetet med ”kompletta kunskapsmiljöer” som samarbeten 

mellan flera ”kompletta akademiska miljöer”, d v s ämnesgrupper, är lovande i detta 

avseende och borde gå att dra nytta av i rekryteringshänseende. Men processen och 

beslutssteg i en sådan process bör ses över och kan komma att beröra även 

delegationsordning. Frågor som bör ställas är t ex hur odlas och stöds framväxten av 

nya miljöer, hur avvecklas stagnerande miljöer och hur definieras en god 

kunskapsmiljö? Och till det strategiska arbetet vid LNU skickar vi den något 

tillspetsade frågan om det i huvudsak skall inriktas på forskningens förutsättningar 

eller dess innehåll? 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsprocessen 
 

Rekryteringen av tillsvidareanställda lärare/forskare är en av de strategiskt 

viktigaste processerna vid universitetet. Denna process måste därför kvalitetssäkras 

mycket noggrant. Samtidigt är det en tids- och resurskrävande process och måste 

som sådan vara så effektiv som möjligt utan att göra avkall på kvalitet. Vi erfar att 

det tar cirka 9 månader att genomföra en rekrytering, ibland betydligt längre tid, 

men sällan betydligt kortare. Därtill kommer ofta upp till ett halvår innan den 

nyrekryterade faktiskt kan tillträda pga. tidigare engagemang. Dessa omständigheter 



 
 

 

kräver framförhållning och planering minst 1,5 år i förväg. Jämför också EUs stadga 

för rekrytering av forskare. 

För att säkerställa kvalitet bör LNU revidera regler och riktlinjer för hur rekrytering 

och befordran ska gå till. Detta inkluderar då föreskrifter om de organ som hanterar 

rekrytering, framför allt fakulteternas anställningsnämnder (AN) eller motsvarande, 

liksom delegationsordning och handläggningsordningar. Att särskilt beakta gäller 

också hur rådande svenska arbetssätt kommuniceras i positiv bemärkelse till alla 

sökande utanför landets gränser. Vi hänvisar också till internrevisionens rapport 

(Dnr: 2017/6982-1.2). 

 

Anställningsnämnden 

Varje fakultet bör ha ett särskilt beredningsorgan AN för anställningsärenden. ANs 

funktion och sammansättning bör regleras centralt av LNU. Viss frihetsgrad bör 

finnas för fakultetsspecifika behov. Denna funktion finns redan idag vid samtliga 

fakulteter även om de arbetar något olika. Det bör också föreskrivas centralt att 

varje fakultet måste fastställa en handläggningsordning för AN, vilken måste vara 

kompatibel med HRs arbetsordning. För att uppnå god kvalitet och effektivitet i 

processen är det viktigt att arbetsfördelningen mellan HR och fakulteterna är tydlig 

och ändamålsenlig.  

ANs uppgifter omfattar följande huvudmoment: 

 Granskning av profil före annonsering. Profilen är det underlag sakkunniga 

har att förhålla sig till när de ska gör sin bedömning av de sökande. Det är 

sålunda av avgörande betydelse att denna är tydlig och noggrant 

genomtänkt. 

 Genomgång av sökande och vid behov göra en grovgallring. Samtidigt görs 

en bedömning av de föreslagna sakkunnigas lämplighet.  

 Beslut om vilka av kandidaterna som ska kallas till intervju och provföre-

läsning. 

 Genomföra intervjuer och bedöma provföreläsningar. 

 Föreslå vilken kandidat som ska förordas på tjänsten. 

 Granska befordrings- och docentansökningar innan de ev. lämnas till 

sakkunniga. Speciellt ska verksamhetens behov bedömas. 

 

Ärendehandläggning 

Ett rekryteringsärende startar för fakulteten vanligen i och med att en institution 

inkommer med en hemställan till fakultetens kansli om utlysning av en tjänst. 

Fakulteten äger ärendet medan fakultetens HR-partner utgör huvudhandläggare för 

ärendet, dvs. har det övergripande ansvaret för ärendets hantering. Fakultetens 

ekonom granskar finansieringsplanen innan ärendet tas över av huvudhandläggare, 

som granskar profilen m a p formalia och sedan föredrar ärendet i AN.  



 
 

 

Annonsering 

Annonsering bör som regel ske även internationellt, varför en engelsk översättning 

av profilen alltid ska bifogas hemställan. Eftersom sakkunniga ofta hämtas inter-

nationellt är det tillrådligt att ha som regel att alltid efterfråga ansökningshandlingar 

på engelska. Särskild vikt bör läggas vid utformandet av annonsen, så att den 

framstår som professionell och attraktiv. LNU bör också överväga lämpliga sätt och 

tillfällen att annonsera för att öka synbarheten. 

Vi anser att LNU som regel ska be sökande tillhandahålla två rekommendations-

brev. Författarna till dessa utgör då även två givna referenser som kan kontaktas om 

något behöver klargöras. 

Inom vissa områden behöver LNU anstränga sig att få sökande av underrepresen-

terat kön. I dessa fall bör en särskild granskning göras av profilens framställning och 

annonsens utformning. Vi föreslår att LNU överväger hur detta lämpligast och 

effektivast kan låta sig göras. Eventuellt skulle man kunna ta fram en riktlinje för 

vilka aspekter som bör beaktas, språkliga med flera. För alla utlysningar bör det 

finnas sökande av båda könen. 

Sakkunniga 

HF föreskriver att lärosätet ska använda sig av externa oberoende sakkunniga vid 

tillsättning av professorer. Inget sådant krav finns för lektorer. Vi föreslår följande 

generella principer för LNU. Vid professorstillsättningar används (minst) två 

externa och helt oberoende sakkunniga. För biträdande professorer används också 

två sakkunniga, medan det vid tillsättning av lektorat bör räcka med en sakkunnig i 

ämnet men rekommenderas att en pedagogiskt sakkunnig också anlitas. Den senare 

kan med fördel hämtas inom LNU. Även vid tillsättning av biträdande lektorat bör 

en sakkunnig användas. Vi anser inte att sakkunnig behövs vid anställning av 

postdoktorer. 

Till hemställan bör bifogas förslag på sakkunniga samt en reserv. Ett reservnamn 

kan ofta vara lämpligt ifall någon tackar nej, sjukdom inträder eller eventuellt jäv 

gentemot en sökande skulle uppstå. Genom att bifoga förslag på sakkunniga redan 

med förfrågan bör dessa vara klara och beslutade strax efter ansökningstidens 

utgång. Vår information under utredningen tyder på att detta är ett moment som ofta 

drar ut på tiden. 

LNU har idag anvisningar för den vetenskapliga grunden respektive den konstnär-

liga men saknar för den föreslagna pedagogiska grunden respektive särskild yrkes-

skicklighet. Liknande riktlinjer behöver alltså tas fram även för dessa grunder. Och i 

detta arbete kan även behov uppstå av att anlita ytterligare/ andra sakkunniga än vad 

som ovan föreslagits. Dessutom behöver de två förra uppdateras. Allmänt tror vi att 

alla dessa riktlinjer kan göras ännu tydligare än idag. Speciellt anser vi inte att de 

sakkunniga ska uppdras göra en detaljerad ranking av de sökande, utan istället ordna 

aktuella sökande i ett första resp. andra förslagsrum. Detta jämte förslaget om en 

grovgallring ställer högre krav på AN. Vi föreslår därför att LNU tar fram en 

utbildning för ANs ledamöter. Jämför även EU:s riktlinjer för rekrytering av 

forskare. 

Sakkunnigsystemet är numera behäftat med ekonomiska ersättningar. I praktiken är 

det ofta så att den kollegiala logiken av tjänster och gentjänster präglar processen 



 
 

 

eller t o m är en förutsättning för att kunna finna en sakkunnig. Systemet bygger på 

att seniorer inom akademin hjälper varandra i bedömningen av olika befordringssteg 

eller anställningar. Vi tror att det är bra att LNU kvalitetssäkrar systemet med 

utseende av sakkunniga samt att även utlåtanden av sakkunniga bör kvalitetssäkras.  

Intervju och provföreläsning 

LNU har licens för att använda Malin Lindelöws kompetensbaserade rekryterings-

material. Denna modell innehåller tydliga anvisningar angående personliga 

förmågor. Modellen innebär längre intervjutid med uppdelade intervjuer med olika 

grupper. Lunds och Linköpings universitet använder denna modell vid alla sina 

rekryteringar. Eftersom det under våra samtal med företrädare för verksamheten 

efterfrågats tydligare struktur och intervjufrågor, föreslår vi att även LNU inför 

denna rutin. Vi anser det även vara viktigt att LNU vinnlägger sig om att sökande 

vid intervjutillfället bemöts på ett professionellt och välkomnande sätt av alla de 

möter. Ett moment av typ code of conduct bör ingå i en utbildning för AN-

ledamöter m fl. 

Vi rekommenderar att alltid använda någon form av provföreläsning vid rekrytering 

av lärarpersonal. Exakt vilken form en sådan föreläsning ska ha bör bero på vilken 

typ av tjänst det gäller. För tjänster med betydande tonvikt på forskning kan 

provföreläsningen utgöras av en egen forskningspresentation eller -seminarium. Är 

tonvikten på undervisning bör istället provföreläsningen ha karaktär av 

studentföreläsning med visst givet ämne och föreläsningsmoment. Närvarande vid 

provföreläsning förutom ANs ledamöter bör även vara företrädare för institutionen 

och ämnet. Om ytterligare personer ska bjudas in till provföreläsningen bör detta i 

förväg vara överenskommet med den sökande. Studentrepresentation är viktig i 

synnerhet vid lektorsanställningar. 

 

Introduktion vid tillträde 

Idag hålls en central introduktion ett par gånger per år för nyanställda. HR-personal 

håller dessutom information varje månad på både svenska och engelska. Någon 

organiserad fakultetsnära introduktion då ledning och kansli berättar om den 

närmaste verksamheten saknas emellertid. Vi syftar då närmast på olika 

administrativa rutiner rörande ekonomi och utbildningsadministration, men även 

iordningställd kontorsplats, datorkonto, passerkort, mm. Vissa verksamheter har 

många internationella rekryteringar och dessa kräver större insatser i fråga om stöd 

och introduktion. Vi ser fram emot det mottagandeprojekt som pågår avseende dessa 

frågor.  

LNU har möjlighet att använda relocation-företag att assistera med exempelvis hitta 

boende, jobb till medföljande, allmän hjälp med myndighetskontakter, mm. Det 

finns dock inget fast paket som erbjuds utan det är f n respektive institution som 

avgör vad de vill betala för. Vi anser inte denna ordning vara tillräckligt bra, utan 

föreslår att LNU tar fram en bättre gemensam ordning. 

 

 



 
 

 

Arbetsgivarvarumärke 
 

Den allmänna föreställning som omvärlden får av Linnéuniversitetet är naturligtvis 

sammansatt av många olika intryck. Viktigt är emellertid den bild som ges i media 

av olika slag, varvid LNU:s egen hemsida spelar en helt central roll både till 

innehåll och utformning. De två primära målgrupperna är studenter och 

medarbetare, både inom LNU och runtom i världen, både befintliga och potentiella. 

Vi har funnit under samtal vi haft med företrädare för verksamheten vid LNU att det 

finns många synpunkter på LNU:s webbsida, varav en del måste betraktas som 

brister i relation till denna utrednings huvudsyfte. 

Det är inte säkert att den del av webben som riktar sig till studenter ska ha samma 

utformning som den del som riktar sig till kollegor och allmänhet. Speciellt bör det 

finnas en del som riktar sig till potentiella sökande till våra tjänster. Eftersom vi i 

regel annonserar internationellt, måste informationen på den engelska delen av 

webben innehålla information om Sverige och svenska förhållanden. LNU:s 

geografiska läge har tidigare i denna rapport framhållits som en konkurrensnackdel, 

men kan också vändas till dess motsats. Många nya medarbetare uppskattar den 

livskvalitet som en mindre urbaniserad miljö kan erbjuda. Boendestandard är ofta 

betydligt billigare, transporttider kortare, och de sociala kontakterna enklare och 

frekventare. Närheten till hav och skog, och annan rekreation ska heller inte 

förringas som fördel. 

Lika viktig som utformningen är för den bild man får av LNU är innehållet i 

informationen. Det gäller alltså att lyfta upp intressant innehåll. Det intressanta 

innehållet kommer naturligtvis ifrån de aktiviteter som sker vid LNU och som 

medarbetare vid LNU medverkar till. Hit hör framgångar inom forskningen och 

unika utbildningsinitiativ. Exempel på det senare är Linnaeus Summer Academy, 

som blivit en framgång. LNU utmärker sig bland lärosätena i Sverige genom att ha 

ovanligt mycket internationella studenter. Detta förhållande borde LNU dra 

betydligt mer nytta av. Det har nämligen visat sig att detta uppfattas som attraktivt 

inte bara av potentiella internationella studenter utan även av svenska studenter. 

Studenter i utbildning och som alumner är att se som verksamhetens goda 

ambassadörer. 

Avslutningsvis identifierar vi här en strategisk fråga för LNU. Fördelarna med att 

likna andra lärosäten i landet bör vägas mot fördelarna att kunna profilera sig som 

ett ungt, modernt, internationellt universitet i Småland. Att likna andra lärosäten 

ökar jämförbarheten och igenkänningsgraden vilket underlättar kommunikation. 

Men risken att en sådan jämförelse alltför ofta utfaller till LNU:s nackdel vad gäller 

resurskraften är uppenbar. Vi förordar därför att LNU noggrant överväger 

möjligheten att utmärka sig med att erbjuda några för LNU unika möjligheter. 

Hur LNU ska kunna framstå som ett attraktivt universitet och en attraktiv arbetsplats 

är en komplex uppgift som kommer att kräva tid att förbättra. Vi föreslår att LNU 

formulerar ett antal konkreta målsättningar för 2030 för att kunna utveckla en klar 

och detaljerade strategi för att uppnå dessa som ett led i det nyss påbörjade 

strategiarbetet vid LNU. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A  

 

Externa besök: 

Linköpings universitet: Maria Huge Brodin, mångårig ledamot i anställningsnämnd 

Chalmers tekniska högskola, personalchef med medarbetare 

Stockholms konstnärliga högskola: Eva Öquist, högskoledirektör, Anders 

Eriksson, vikarierande HR-chef, plus medarbetare 

Stockholms universitet: personalchef Marie Högström, representanter för 

personalavdelning 



 
 

 

SULF: ordförande Mats Eriksson, förbundsdirektör Git Claesson Pipping, 

chefsutredare Karin Åmossa 

 

Interna möten: 

Fortlöpande avstämning med övriga dekaner 

Lärarutbildningen: dekan Stefan Lund, prodekan Daniel Alvunger, kanslichef Mats 

Nordänger, från kansliet Susanne Liedberg, Helene Hansson, Anette Rosengren 

Samverkan, externfinansiering och internationalisering: Richard Bucksch, Kerstin 

Hagman Boström, Camilla Andersson, avdelningen för externa relationer 

Konstnärlig grund: Hans Sternudd, prodekan, och Dan Alvunger, prefekt vid FKH 

Jämställdhet och lika villkor: Karin Fingal, Emma Ebintra, Marie Eriksson, Marion 

Tersmeden  

Pedagogisk meritering: Linda Reneland Forsman och Niklas Ammert (två möten) 

 

 

 

 

Bilaga B 

I rapporten förekommer ett stort antal förkortningar. Dessa finns listade nedan i den 

ordning de dyker upp i rapporttexten. Därefter följer ett antal ord och uttryck som 

använder i rapporten med något preciserad betydelse, vilken anges nedan. 

 

LNU Linnéuniversitetet 

HL Högskolelagen 

HF Högskoleförordningen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

SULF Sveriges universitetslärare och -forskare  

SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund 

FkU Forskarkarriärutredningen 



 
 

 

BU Befattningsutredningen 

AN Anställningsnämnd 

AO Anställningsordning 

 

Akademien används i betydelsen universitets- och högskolevärlden. 

Vi använder tre olika begrepp för att åsyfta olika aspekter på en läraranställning: 

Anställning syftar på den avtalade relationen mellan universitetet och läraren. 

Begreppet är alltid reglerat i lag, förordning, kollektivavtal eller lokalt beslut. 

Tjänst syftar på en tillsatt eller potentiell anställning med välbestämda 

arbetsuppgifter och kvalifikationer. Begreppet är numer oreglerat. 

Befattning syftar på en anställningsform eller liknande som inrättats för viss 

funktion vid universitetet, t.ex. en professur eller uppdrag som prefekt. 

Tillsvidareanställning avser anställning utan tidsbegränsning. 

Grundutbildning avser utbildning under forskarutbildning och inbegriper både 

utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. 

 

Engelska översättningar: 

professor professor or full professor 

biträdande professor associate professor 

lektor assistant professor or senior lecturer 

biträdande lektor assistant professor 

postdoktor postdoc 

adjunkt junior lecturer 



 
 

 

REFERENSER 

 EUs sammanställning av akademiska karriärsystem i olika länder:  

 https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservat

ory/AcademicCareersbyCountry 

 EUs riktlinjer för rekrytering av forskare:  

 http://www.suhf.se/storage/ma/dfae484319184b00bba3af5dc2531c7a/9b86ebb67f3

c4fb8999ce611d18c88d5/pdf/5B35720ABCD3CD81E5E21D3CA0CE58E493BFF

E38/EUprocent20stadganprocent20fprocentc3procentb6rprocent20forskareprocent2

0-procent20riktlinjer.pdf 

 Ryegård, Å., (2008). En ny karriärväg för högskolans lärare. Slutrapport 

från projektet ”Pedagogisk karriärstege”. Västerås: Mälardalens Högskola. 

Wistedt, I., (1999) Att granska och bedöma pedagogisk meritering: 

Matematik och Datavetenskap, Stockholm University, Faculty of Social 

Sciences. 

 

Nationell reglering: 

https://medarbetare.LNU.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/  

 

Linnéuniversitetets dokument: 

Delegationsordning  

https://medarbetare.LNU.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/beslut-och-

protokoll/#beslutsstruktur  

Övriga styrdokument angående anställningar 

https://medarbetare.LNU.se/medarbetare/styrning-och-

regelverk/styrdokument/personal/  

 

Internrevisionens granskning av kompetensförsörjning vid 

Linnéuniversitetet,  

dnr: 2017/6982-1.2 

 

Avtal: 

https://medarbetare.LNU.se/medarbetare/styrning-och-

regelverk/styrdokument/personal/  

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry
http://www.suhf.se/storage/ma/dfae484319184b00bba3af5dc2531c7a/9b86ebb67f3c4fb8999ce611d18c88d5/pdf/5B35720ABCD3CD81E5E21D3CA0CE58E493BFFE38/EU%20stadgan%20f%c3%b6r%20forskare%20-%20riktlinjer.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/dfae484319184b00bba3af5dc2531c7a/9b86ebb67f3c4fb8999ce611d18c88d5/pdf/5B35720ABCD3CD81E5E21D3CA0CE58E493BFFE38/EU%20stadgan%20f%c3%b6r%20forskare%20-%20riktlinjer.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/dfae484319184b00bba3af5dc2531c7a/9b86ebb67f3c4fb8999ce611d18c88d5/pdf/5B35720ABCD3CD81E5E21D3CA0CE58E493BFFE38/EU%20stadgan%20f%c3%b6r%20forskare%20-%20riktlinjer.pdf
http://www.suhf.se/storage/ma/dfae484319184b00bba3af5dc2531c7a/9b86ebb67f3c4fb8999ce611d18c88d5/pdf/5B35720ABCD3CD81E5E21D3CA0CE58E493BFFE38/EU%20stadgan%20f%c3%b6r%20forskare%20-%20riktlinjer.pdf
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/beslut-och-protokoll/#beslutsstruktur
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/beslut-och-protokoll/#beslutsstruktur
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/personal/
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/personal/
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/personal/
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/personal/


 

44 (44) 

 


