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Handläggningsordning för befordran av biträdande universitetslektor till 
universitetslektor vid Naturvetenskapliga fakulteten som rör de nya 
bestämmelserna enligt Anställningsordning (V 2018/161) 
Denna handläggningsordning och dess bilagor gäller anställning som biträdande universitetslektor som:  

• ledigkungjorts efter 1 april 2018, eller  
• ej ledigkungjorts vid erhållande av externa forskningsmedel i konkurrens och där prefekten beslutat 

om anställning efter 1 april 2018.  

 

Krav för befordran till universitetslektor 
Kraven för befordran till universitetslektor återfinns i Anställningsordning för lärare vid Göteborgs 
universitet (AnstO; V 2018/161) och sammanfattas:  

• Sökande ska ha en anställning som biträdande universitetslektor.  
• Ansökan om befordran ska ske i samma ämne som den sökande är anställd inom.  
• För befordran ska sökande:   

1) ha behörighet för en anställning som universitetslektor, d.v.s. dels ha visat pedagogisk 
skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens eller 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnes-
innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,    

2) och bedömas lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som Natur-
vetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet har bestämt ska tillämpas för anställningen.  

• Krav för befordran är även genomgången högskolepedagogisk utbildning, inklusive handledar-
utbildning, motsvarande 20 högskolepoäng (HPE101, HPE102, HPE103 och HPE201 eller 
motsvarande).  

För befordran till universitetslektor vid Naturvetenskapliga fakulteten krävs i normalfallet att sökande:  
• är docent vid ansökningstillfället,  
• får omdömet 5. Enastående eller 4. Framstående av båda sakkunniga (mer information om den 

femgradiga skalan för omdöme finns i anvisningarna för sakkunniga, se bilaga 3).  

Ansökan om befordran ska lämnas in senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som 
biträdande universitetslektor löper ut. Sökande ska i god tid meddela berörd prefekt om att ansökan om 
befordran kommer att lämnas in.  

Innan Lärarförslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten (LFN) lämnar förslag om ansökan om 
befordran ska tillstyrkas eller avslås ska den sökande bjudas in till nämnden för presentation av sig själv, sin 
forskning och undervisning samt sina framtidsplaner. Presentationen hålls på svenska. LFN genomför även 
en intervju med sökande. Om sökande inte är docent ska även en öppen provföreläsning inom givet ämne 
och för en preciserad studentgrupp genomföras. LFN gör därefter en helhetsbedömning av den sökandes 
kompetens och skicklighet, och lämnar därpå förslag till beslut. Beslut om befordran fattas av berörd prefekt 
utan dröjsmål efter LFN:s beslut och innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitets-
lektor löper ut.  

För att LFN ska ta upp en ansökan om befordran till universitetslektor för behandling krävs att sökande har 
godkänt på tre högskolepedagogiska kurser och är antagen eller på väntelista för den fjärde kursen. LFN kan 
besluta att behandla en ansökan som inte uppfyller dessa krav, om sökande upprepade gånger anmält sig, 
men inte antagits på grund av platsbrist, till Göteborgs universitets högskolepedagogiska kurser.  
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Högskolepedagogisk utbildning som genomförts vid ett annat lärosäte kan tillgodoräknas efter prövning mot 
de universitetsgemensamma kurser som ges vid Göteborgs universitet. Mer information om validering: 
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/docentur-lararanstallningar/hogskolepedagogiska-meriter/  

 

Tidsåtgång 
Den normala tidsåtgången för befordran till universitetslektor, från inlämnad ansökan till LFN:s beslut att 
föreslå befordran är fyra till fem månader. Detta förutsätter att alla högskolepedagogiska kurser är godkända 
och att inget särskilt inträffar som förlänger tiden.  

 

Arbetsprocess  
Här följer en stegvis beskrivning av handläggningen från en ansökan om befordran till universitetslektor 
fram till beslut om befordran. Aktörerna i arbetsprocessen är:  

• Sökande: biträdande universitetslektor som ansöker om befordran.  
• LFN-handl.: handläggare/fakultetssekreterare för läraranställningarna vid Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet och sekreterare i LFN. 
• LFN: Lärarförslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten; nämndens sammanträde är 

markerade i tabellen. Prefekten deltar i egenskap av arbetsgivare vid LFN:s sammanträde då 
befordringsärendet behandlas (LFN med prefekt). LFN gör en samlad bedömning av handlingarna i 
ärendet och lämnar förslag till beslut.  

• Prefekt: Prefekt vid institutionen där sökande är anställd. Vid jäv ersätts prefekten av proprefekten.  
• HR: Personalhandläggare eller motsvarande personaladministrativ funktion vid institutionen. 
• Sakkunnig: Extern sakkunnig som har i uppdrag att pröva sökandes pedagogiska och vetenskapliga 

kompetens och skicklighet samt övriga meriter. Det är sakkunniga, och inga andra, som bistår med 
särskild kompetens i ämnesområdet.    

 

Nr Aktivitet  Ansvarig Referens  
ANSÖKNINGSHANDLINGAR TILL LFN 

1 Ansökan lämnas in till Lärarförslagsnämndens sekreterare (LFN-
handläggare) enligt anvisningar i bilaga 1. 
 
Ansökan lämnas in senast sex månader innan den tidsbegränsade 
anställningen som biträdande universitetslektor löper ut. Prefekt 
och HR informeras.  

Sökande Mall för 
ansökan, se 
bilaga 1 

2 Inkommen ansökan kontrolleras: 
1. Redovisas nödvändiga uppgifter? 
2. Är ämnet för anställningen korrekt?  
3. Är kraven på högskolepedagogisk utbildning uppfyllda för att 

ansökan ska behandlas av LFN? 

LFN-handl.  

3 Begäran om diarienummer. Ansökan och bedömningsgrunder för 
aktuellt befordringsärende registreras i Gudok. 

LFN-handl.  

4 Inkommen ansökan och bedömningsgrunder för aktuellt 
befordringsärende görs tillgängliga för LFN och prefekt. 
Information om ansökan till HR. 

LFN-handl.  

5 LFN-sammanträde som tar upp: 
1. Genomgång av jäv. 
2. Genomgång av ansökan och bedömningsgrunder inför 

sakkunnigprövning.  

LFN med 
prefekt 

 

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/docentur-lararanstallningar/hogskolepedagogiska-meriter/
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3. Sökanden som inte är docent: tid reserveras för 
provföreläsning; tidpunkten bör infalla efter det LFN-
sammanträdet då utlåtandena har inkommit (steg 18).  

 
Det vanligaste beslutet vid detta sammanträde är att prefekten får i 
uppdrag att lämna förslag på sakkunniga. 

6 Förslag på sakkunniga lämnas till LFN-handläggaren. 
 
Uppgifter enligt mallen.  
Kontakt med sakkunniga får inte tas inför eller under processen. 

Prefekt  Mall, se bilaga 
2 

SAKKUNNIGA OCH DERAS UTLÅTANDEN 
7 Sakkunniga, vanligen två stycken, utses.  

 
Kvinnor och män ska vara jämställt representerade bland 
sakkunniga; det gäller dock inte om det finns synnerliga skäl.  
Beslutet dokumenteras i LFN:s protokoll. 

LFN:s vice 
ordförande 

 

8 Anvisningar, inklusive bedömningsgrunder, och inkommen 
ansökan görs tillgängliga för sakkunniga.  

LFN-handl. Anvisningar, 
se bilaga 3 

9 Prefekt och sökande informeras om preliminär tidsplan, d.v.s. när 
utlåtanden förväntas komma in för att tas upp på LFN:s 
sammanträde. 
 
Sökanden som är docent: Prefekt och sökande bjuds preliminärt in 
till LFN:s sammanträde för presentation och intervju; information 
om tidpunkt för definitivt besked.   
 
Sökanden som inte är docent: Prefekt och sökande bjuds 
preliminärt in till provföreläsning, presentation och intervju; 
information om tidpunkt för definitivt besked. LFN informeras om 
datum för provföreläsningen. HR kontaktas för bokning av lokal 
för provföreläsning.  

LFN-handl.  

10 Sakkunniga påminns några dagar innan utlåtandet ska lämnas in. LFN-handl.  
11 Sakkunnigutlåtandet lämnas in till LFN-handläggaren. 

Utlåtandet kontrolleras så det uppfyller formella krav enligt 
anvisningarna. Följs inte kraven kontaktas sakkunnig och ombeds 
lämna in korrigerat utlåtande. 

Sakkunnig 
LFN-handl. 

 

12 Information om arvode till HR:  
1. Namn och e-postadress till sakkunnig 
2. Vem prövningen gäller 
3. Tidperiod då prövningen genomförts 
4. Arvodesbelopp  

LFN-handl. Arvode (beslut 
2008-12-10, F 
1 5585/08) 

13 HR kontaktar sakkunnig och hanterar utbetalning av arvode.  HR  
14 Inlämnade utlåtanden görs tillgängliga för LFN och prefekt. 

Utlåtandena registreras i Gudok. 
LFN-handl.  

Steg 15-17 gäller bara sökande som är docent. 
Steg 18-22 gäller bara sökande som inte är docent.  
15 Sökanden som är docent:  

Sökande bjuds in definitivt till LFN:s sammanträde för presentation 
och intervju.  
 
Detta förutsätter att två utlåtanden är positiva till befordran. Vid 
tveksamhet eller om bara ett utlåtande kommit in genomförs steg 

LFN-handl.  
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17: LFN-sammanträde utan att sökande bjuds in. Sökande 
informeras om detta. Kopia på e-post till prefekten.  

16 Sökande som är docent:  
Sökande presenterar sig själv, sin forskning och undervisning samt 
sina framtidsplaner under max 15 minuter för LFN och prefekt. 
Presentationen hålls på svenska. Därefter genomför LFN en 
intervju med sökande.  
 
LFN och prefekt förbereder frågor till intervjun som kompletterar 
information i ansökningshandlingar och sakkunnigutlåtanden samt 
utreder frågetecken kring den sökandes meriter, etc. 

LFN med 
prefekt 
Sökande 
 

Intervjufrågor 

17 Sökande som är docent:  
LFN-sammanträde som tar upp: 
1. Genomgång av utlåtandena, ansökningshandlingar, 

presentation och intervju: bedöms den sökande som behörig för 
befordran till universitetslektor?  

2. Kontroll av den behörighetsgivande högskolepedagogiska 
utbildningen: är sökande godkänd på alla kurser (alternativt fått 
kurserna validerade)? 

 
Vid detta sammanträde lämnar LFN vanligtvis förslag om ansökan 
ska tillstyrkas eller avslås.  

LFN med 
prefekt 

 

  

18 Sökande som inte är docent:  
LFN-sammanträde som tar upp: 
1. Genomgång av utlåtandena och ansökningshandlingar: bjuds 

sökande in till provföreläsning, presentation och intervju? 
2. Förslag från prefekten på ämne och studentgrupp för 

provföreläsningen.  
 
Det vanligaste beslutet vid detta sammanträde är att bjuda in den 
sökande till provföreläsning, presentation och intervju. 

LFN med 
prefekt 

 

19 Sökanden som inte är docent:  
Sökande bjuds in definitivt till provföreläsning och LFN:s 
sammanträde för presentation och intervju. Information om ämne 
och studentgrupp för provföreläsningen.  

LFN-handl.  

20 Sökande som inte är docent:  
Information om öppen provföreläsning på institutionen.  

Prefekt   

21 Sökande som inte är docent:  
1. Sökande håller en öppen provföreläsning inom givet ämne 

under max 30 min.  
2. Sökande presenterar sig själv, sin forskning och undervisning 

samt sina framtidsplaner under max 15 minuter för LFN och 
prefekt. Presentationen hålls på svenska. Därefter genomför 
LFN en intervju med sökande.  

 
LFN och prefekt förbereder frågor till intervjun som kompletterar 
information i ansökningshandlingar och sakkunnigutlåtanden samt 
utreder frågetecken kring den sökandes meriter, etc. 

LFN med 
prefekt 
Sökande 
 

Intervjufrågor 

22 Sökande som inte är docent:  
LFN-sammanträde som tar upp: 

LFN med 
prefekt 
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1. Genomgång av utlåtandena, ansökningshandlingar, prov-
föreläsning, presentation och intervju: bedöms den sökande 
som behörig för befordran till universitetslektor?  

2. Kontroll av den behörighetsgivande högskolepedagogiska 
utbildningen: är sökande godkänd på alla kurser (alternativt fått 
kurserna validerade)? 

 
Vid detta sammanträde lämnar LFN vanligtvis förslag om ansökan 
ska tillstyrkas eller avslås. 

BESLUT OM ANSTÄLLNING 
23 Justerat protokoll/protokollsutdrag från LFN expedieras till 

sökande och institution samt registreras i Gudok. 
LFN-handl.  

24 Förberedelse av underlag inför prefektens beslut om befordran.  HR  
25 Beslut om antingen: 

• att befordra till universitetslektor (d.v.s. anställa tillsvidare),  
• eller att avslå ansökan om befordran.  
 
Sökande informeras om beslutet.  
 
Vid avslag: Informationen till sökande ska innehålla en 
överklagandehänvisning.  
Vid befordran: Eventuellt beslut om ändrad lön enligt institutionens 
policy och gängse rutin. 

Prefekt, 
med stöd av 
HR 

 

26 Beslutet skickas till LFN-handläggaren. HR  
Sökande kan överklaga om ansökan om befordran avslås.  
 
Vid ett överklagande handläggs ärendet av LFN-handläggaren enligt särskild handläggningsordning. Om 
Överklagandenämnden för högskolan undanröjer universitetets beslut fortsätter handläggningen enligt 
denna handläggningsordning.  
 
Svensk variant av bedömningsgrunderna är den som gäller vid befordran och eventuellt överklaganden. 
27 Anställningsavtal etc. enligt gängse rutin i Primula. Handlingar till 

personakten.  
HR   

28 Ärendet avslutas i Gudok. LFN-handl.  
 

Bilagor 
1. Mall för ansökan om befordran till universitetslektor och professor  
2. Institutionens förslag på sakkunniga – instruktion och mall  
3. Anvisningar för sakkunniga vid bedömning av ansökan för befordran till universitetslektor; 

bedömningsgrunder för aktuellt befordringsärende biläggs anvisningarna  



 2018-03-20 (beslutsdatum)  
V 2018/116, V 2018/117, V 2018/254 (bilaga) 

Lärarförslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten 1 (4) 
Guldhedsgatan 5 A, Box 460, 405 30 Göteborg 
031-786 00 00 
www.science.gu.se 
 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
  

Mall för ansökan om befordran till universitetslektor och 
professor  
Du skriver ansökan på engelska, om det inte finns särskilda skäl att skriva på svenska. Använd 
rubrikerna nedan. Låt rubriken stå kvar även om du inte uppger någon merit. Kommentarer 
ges inom […] för att förtydliga vilka uppgifter som du ska uppge.   

Ansökan lämnas in som en pdf-fil till Lärarförslagsnämndens sekreterare; uppgift om vem 
som är sekreterare hittar du här: https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-
styrning/styrelse-och-beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/. Publikationerna ska lämnas 
som en sammansatt fil eller som enskilda, numrerade filer. Publikationer som inte finns i 
digital form lämnas in i tre exemplar.  

Ansökan kan lämnas in när som helst. För befordran till universitetslektor ska ansökan dock 
lämnas in senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut. Den kommer 
att behandlas vid Lärarförslagsnämndens sammanträde som följer minst sex arbetsdagar efter 
inlämnandet; datum för nämndens möten hittar du här: 
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-styrning/styrelse-och-
beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/   

 

Rubriker för ansökan 
0  [ange rubrik för ansökan där det framgår om ansökan gäller befordran till universitets-

lektor eller professor, ämnet för befordran och datum när ansökan lämnas in; ämnet 
för befordran måste vara samma som ämnesbenämning för din nuvarande anställning, 
se 1.4] 

 
1 PERSONLIGA DATA 
1.1 Namn 
1.2 Personnummer 
1.3 Nuvarande institutionstillhörighet  

[inklusive e-postadress och telefonnummer] 
1.4 Nuvarande anställning  

[inklusive exakt ämnesbenämning och anställningsdatum; fråga institutionens 
personalhandläggare om du är det minsta osäker på ämnet för din anställning; vid 
befordran till universitetslektor – ange längden på din anställning som biträdande 
lektor]  

1.5 Tidigare anställningar  

http://www.science.gu.se/
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-styrning/styrelse-och-beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-styrning/styrelse-och-beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-styrning/styrelse-och-beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-science/organisation-styrning/styrelse-och-beredningsgrupper/lararforslagsnamnden/
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[ange anställningar inom Sverige och utomlands, inklusive postdoktorala vistelser, 
som är relevanta för verksamheten som universitetslärare] 

1.6  Föräldraledighet och övriga längre frånvaroperioder  
[ange tidsperiod/omfattning och orsak] 

 
2 EXAMINA OCH UTVÄRDERINGAR 
2.1 Högskoleexamina  

[FK, FM, FD etc. med år för varje examen] 
2.2 Docentkompetens  

[inklusive ämne, lärosäte och år] 
2.3 Tidigare bedömningar som professor/lektor  

[gäller sökt anställning på den nivå som du ansöker om befordran och som genomförts 
de senaste fem åren; ge en kort sammanfattning av bedömningarna; fullständiga 
bedömningar tas med som bilaga] 

2.4 Utvärderingar från forskningsråd eller motsvarande  
[gäller din egen forskning, t.ex. i samband med ansökningar där du är huvudsökande, 
under de senaste tre åren; bedömningar på flera sidor tas med som bilaga]  

 
3 VETENSKAPLIGA MERITER 
3.1 Forskningsprofil  

[beskriv din egen forskningsprofil på max två sidor] 
3.2 Planerad forskningsverksamhet  

[beskriv din egen forskningsverksamhet på max två sidor] 
3.3 Publikationer 

[inklusive en bibliometrisk sammanfattning (med källhänvisning och datum); ange 
samtliga författare i publicerad namnordning i 3.3.1–3.3.2; markera ditt namn]  

3.3.1  Lista över publikationer i internationellt granskade tidskrifter  
3.3.2  Lista över övriga publikationer 
3.3.3  Motivering till bilagda publikationer (max två sidor) 

[motivera urvalet av högst tio publikationer och redogör för din roll för varje 
publikation med flera författare; fullständiga publikationer tas med som bilaga] 

3.4 Forskningsmedel  
[redogör i 3.4.1–3.4.2 för medel över 50 000 kr/år som erhållits som huvudsökande 
eller som medsökande (ange huvudsökande och övriga medsökande) de senaste fem 
åren] 

3.4.1 Bidrag från nationella och internationella forskningsråd 
3.4.2 Bidrag från EU, stiftelser och myndigheter samt andra forskningsmedel 
3.5 Akademiska nationella och internationella uppdrag  
3.5.1  Uppdrag för forskningsfinansiärer  

[ange om du varit ledamot i forskningsråd, beredningsgrupp, kommitté eller om du 
haft annat uppdrag för att bedöma ansökningar för svensk eller utländsk forsknings-
finansiär] 

3.5.2 Ledamot i akademier och motsvarande organisationer 
3.5.3 Redaktionella uppdrag  
 [för tidskrifter eller liknande] 
3.5.4  Uppdrag som opponent och sakkunnig 
 [ange år och vad uppdraget gällt] 
3.6. Nationella och internationella priser och utmärkelser 
3.7 Internationella konferenser  
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[redovisa konferenser med aktivt deltagande de senaste fem åren; ange form av 
aktivitet: plenarföredrag, inbjudet föredrag, ordförandeskap, sessionsorganisation, 
poster etc.] 

3.8  Samverkan och nyttiggörande  
[redovisa aktiva nationella och internationella samarbeten med näringsliv, 
myndigheter och andra samhällsaktörer samt nyttiggörande av forskningsresultat, 
inklusive patent] 

 
4 PEDAGOGISKA MERITER 
4.1 Högskolepedagogisk utbildning  

[redogör för vilken utbildning du gått, inklusive handledarutbildning] 
4.2  Pedagogisk erfarenhet och reflektion 

[beskriv din pedagogiska erfarenhet och ge en självständig reflektion i relation till 
denna erfarenhet på max tre sidor; reflektionen ska innefatta hur du knyter 
undervisningen till relevant forskning och samverkan] 

4.3 Undervisning i grundutbildning och forskarutbildning  
[ange i 4.3.1–4.3.3 omfattning av undervisning, undervisningsmoment, ansvar och 
aktivt utvecklingsarbete av kurser]  

4.3.1  Grundnivå 
4.3.2  Avancerad nivå 
4.3.3  Forskarutbildning 
4.4 Handledning 
4.4.1 Självständigt arbete, eller motsvarande, på grundnivå och avancerad nivå 

[ange antal och omfattning] 
4.4.2 Licentiat- och doktorsexamen  

[ange namn, antagningsår och examensår (faktiskt eller planerat); ange typ av 
handledarskap och övriga handledare; ange var examinerade personer är verksamma 
nu, om det är möjligt] 

4.4.3  Postdoktorer  
[ange namn och tidsperiod] 

4.5  Utveckling av läromedel 
[ange vad för läromedel och i vilken omfattning och var det används]  

4.6 Pedagogiskt utvecklingsarbete 
[beskriv ditt bidrag till den högskolepedagogiska kunskapsutvecklingen genom eget 
utvecklingsarbete och hur du spridit resultaten; max två sidor] 

4.7  Pedagogiska priser 
4.8  Kursutvärderingar från studerande  

[ge en kort sammanfattning av två kursutvärderingar för de senaste kurserna du 
deltagit på eller ansvarat för; ta utvärderingar från olika utbildningsnivåer om det är 
möjligt; fullständiga kursutvärderingar tas med som bilaga] 

4.8.1  Kommentar till kursutvärderingarna  
[ange din roll i kurserna (om det inte framgår av 4.8); ge en kortfattad reflektion till 
utvärderingarna och beskriv hur du använder utfallet vid kommande undervisning] 

4.9 Populärvetenskapliga framställningar 
[ange hur du spridit kunskap i populärvetenskapliga sammanhang] 

 
5 ÖVRIGA MERITER 
5.1 Ledarskap och administrativa uppdrag  
5.1.1 Erfarenhet av ledarskap  
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[ledning av forskargrupp, avdelning, institution etc.; ange tidsperiod och enhetens 
storlek]  

5.1.2 Ledamot i beslutande och rådgivande organ inom lärosäten  
[uppdrag i t.ex. fakultetsstyrelse, institutionsråd eller beredningar, under de senaste 
fem åren; ange typ och tidsperiod]  

5.1.3 Andra professionella administrativa uppdrag 
5.2 Övrigt  

[om det finns något du vill redovisa i ansökan och som inte passat in under någon 
annan rubrik]  

 
BILAGOR  
[ta med de bilagor som är aktuella i ansökan] 
2.3 Tidigare bedömningar som professor/lektor  

[fullständiga bedömningar] 
2.4  Utvärderingar från forskningsråd eller motsvarande  

[fullständiga utvärderingar] 
4.8  Kursutvärderingar från studerande  

[fullständiga kursutvärderingar] 
Publikationer i fulltext [se 3.3.3]  
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Institutionens förslag på sakkunniga – instruktion och mall  
Det är ordföranden i Lärarförslagsnämnden (LFN) som, på förslag av berörd prefekt (eller 
motsvarande), utser sakkunniga. Följande gäller:   

• De föreslagna sakkunniga får inte kontaktas inför eller under sakkunnigbedömningen. 
• Prefekten ansvarar för att förslag på sakkunniga noggrant kontrolleras gentemot 

ansökan/ansökningarna när det gäller:  
o att det inte föreligger jäv genom samarbete och samproduktion,1  
o kompetens att bedöma sökanden, både vad gäller akademisk nivå och 

ämnesområdet. 
• Föreslagna sakkunniga får inte vara, ej heller nyligen ha varit, verksamma vid 

Göteborgs universitet.  
• Föreslagna sakkunniga ska ha jämn könsfördelning och vara:  

o minst sex stycken för en anställning som biträdande universitetslektor eller 
universitetslektor; antalet ökas till åtta om institutionen önskar tre sakkunniga 
för prövningen, 

o minst åtta stycken för en anställning som professor,  
o minst sex stycken för en anställning som gästprofessor eller adjungerad 

professor,  
o minst fyra stycken för en anställning som adjungerad lektor,  
o minst sex stycken för befordran till universitetslektor eller professor. 

 

Förslagen på sakkunniga anges i mallen nedan och lämnas till LFN:s sekreterare.  

 

                                                      
1 Som stöd för bedömning av jäv finns Vetenskapsrådets jävspolicy 
http://vr.se/download/18.11a18101152ccf6424685444/1455186230200/Vetenskapsradets_javspolicy_2
014.pdf. Där beskrivs att risk för jäv finns i följande situation (s. 3): ”En gemensam artikel eller ett 
gemensamt kapitel i redigerad bok kan vara tillräckligt för att utgöra samproduktion. Även 
samproduktion längre tid tillbaka än fem år kan utgöra en jävssituation. Avgörande är om det i 
professionell mening förekommit ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till fall.”  

http://www.science.gu.se/
http://vr.se/download/18.11a18101152ccf6424685444/1455186230200/Vetenskapsradets_javspolicy_2014.pdf
http://vr.se/download/18.11a18101152ccf6424685444/1455186230200/Vetenskapsradets_javspolicy_2014.pdf
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Förslag på sakkunniga för …………  
  

Namn, lärosäte (motsvarande) Kön 
(K/M) 

Webbinformation (länk) E-postadress Ej jäv enligt 
ansökan/ 
ansökningarna 
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Anvisningar för sakkunniga vid bedömning av ansökan för 
befordran till universitetslektor 
Ditt uppdrag som sakkunnig  
Som sakkunnig är ditt uppdrag att utifrån den sökandes ansökningshandlingar och dessa 
anvisningar, inklusive bilagda bedömningsgrunder, bereda befordringsärendet åt Lärar-
förslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Beredningen av 
ärendet sker genom att du lämnar ett skriftligt utlåtande över den sökandes vetenskapliga och 
pedagogiska kompetens och skicklighet samt tydligt sammanfattar om du finner att den 
sökande uppfyller bedömningsgrunderna för befordran till universitetslektor. Normalt anlitas 
två sakkunniga vid befordran till universitetslektor. Du gör din bedömning individuellt utan 
kontakt med andra sakkunniga.  

Har du frågor under arbetets gång eller påträffar ansökningshandlingar som du inte kan läsa på 
grund av språk eller tekniska problem, kontakta Lärarförslagsnämndens sekreterare. 

 

Jäv och otillbörlig påverkan 
Du deklarerade att du inte är jävig i förhållande till den sökande när du accepterade uppdraget 
som sakkunnig. Om du under arbetets gång upptäcker att du är jävig eller att det finns något 
förhållande som skulle kunna vara jäv, kontakta omedelbart Lärarförslagsnämndens 
sekreterare. Meddela också nämndens sekreterare omedelbart om någon kontaktar dig för att 
diskutera hur du genomför din granskning eller om någon försöker påverka din bedömning av 
ansökan.  

 

Behörighet och bedömningsgrunder 
Behörig som universitetslektor är, enligt Högskoleförordningen, den som dels har visat 
pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig 
kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Du gör bedömningen av den sökandes kompetens och skicklighet med ledning av 
bedömningsgrunderna i bilaga 1. Bedömningen görs med hänsyn till tradition och praxis inom 
ämnesområdet för den sökandes anställning. 

http://www.science.gu.se/


2 (3) 
 

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av 
andra behörighetsgrundande förhållanden. Bristande kompetens och skicklighet inom ett av 
dessa områden kan inte kompenseras av höga meriter inom det andra området.  

Din bedömning ska inom vart och ett av områdena: 
• Vara saklig och opartisk 
• Belysa såväl styrkor som svagheter 

Bedömningen ska utmynna i att du ger den sökande ett av följande omdömen:  
5. Enastående (Outstanding)  
4. Framstående (Excellent)  
3. Mycket bra (Very good)  
2. Bra (Good)  
1. Svag (Weak)   

 

Omdömet ges utifrån ett internationellt perspektiv på ämnesområdet för befordran och i 
förhållande till forskare inom ämnesområdet som befinner sig på ungefär motsvarande ställe i 
karriären som den sökande. Som grundregel krävs omdömet 5. Enastående eller 4. 
Framstående av båda sakkunniga för befordran till en tillsvidareanställning som universitets-
lektor. 

 

Utlåtandet 
Utlåtandet skrivs på svenska eller engelska. Du undertecknar utlåtandet och skickar in det som 
en enda pdf-fil till Lärarförslagsnämndens sekreterare. Det undertecknade originalet behöver 
inte skickas in.   

Följande information ska framgå av utlåtandet:  
• Ditt namn, titel och adress 
• Att bedömningen gäller befordran till universitetslektor och ämnesområde för 

lektoratet 
• Namnet på den sökande 
• Datum då utlåtandet lämnas in 

Utlåtandet ska följa denna disposition:  
1. Försäkran om din opartiskhet i bedömningen och att det inte förekommer något 

jävsförhållande till den sökande.  
2. Eventuell kommentar om uppdraget eller underlaget för bedömning.  
3. Redogörelse för den sökandes vetenskapliga meriter och bedömning av sökandes 

kompetens och skicklighet. I redogörelsen ska både styrkor och svagheter belysas i 
förhållande till bedömningsgrunderna.  

4. Redogörelse för den sökandes pedagogiska meriter och bedömning av sökandes 
kompetens och skicklighet. I redogörelsen ska både styrkor och svagheter belysas i 
förhållande till bedömningsgrunderna. 

5. Redogörelse för den sökandes övriga meriter och bedömning av sökandes kompetens 
och skicklighet. I redogörelsen ska både styrkor och svagheter belysas i förhållande 
till bedömningsgrunderna. 

6. Sammanfattning av din bedömning där det tydligt framgår om den sökande uppfyller 
bedömningsgrunderna samt vilket av följande omdöme du ger den sökande:  
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   5.  Enastående (Outstanding) 
   4.  Framstående (Excellent) 
   3.  Mycket bra (Very good) 
   2.  Bra (Good) 
   1.  Svag (Weak)  

 

Utlåtandet en allmän offentlig handling 
När ditt utlåtande lämnas till Göteborgs universitet är det en allmän offentlig handling. Det 
innebär att alla personer, inklusive de sökande, som ber att få läsa utlåtandet kommer att få 
göra det.  

 

Bakgrundsinformation 
De huvudsakliga lärarbefattningarna vid Göteborgs universitet är professor, universitetslektor 
och biträdande universitetslektor. De regleras i Högskoleförordningen, 4 kap. Lärare, och i 
Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet [länk]: 

• Professor (full professor) är den främsta lärarbefattningen. Den utgör, jämte 
universitetslektorn, stommen i befattningsstrukturen och är den främsta garanten för 
en högkvalitativ utbildning och forskning.  

• Universitetslektor (senior lecturer) är den vanligast förekommande lärarbefattningen 
som spänner över ett brett spektrum av en universitetslärares olika arbetsuppgifter. 
Som sådan utgör den en kvalitetsmässig grund för utbildning och forskning.  

• En biträdande universitetslektor (associate senior lecturer) är en tidsbegränsad 
meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet att utveckla sin själv-
ständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att 
uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. 

Universitetets akademiska karriärväg uttrycks i ett befordringssystem (tenure track) där en 
biträdande universitetslektor, efter godkänd prövning, ska befordras till en tillsvidare-
anställning som universitetslektor. En universitetslektor ska, efter godkänd prövning, 
befordras till professor.  

Vid Göteborgs universitet kan man, efter godkänd prövning, antas till docent (associate 
professor). Det är en akademisk titel, och inte en lärarbefattning. 

Lärarförslagsnämnden vid Naturvetenskapliga fakulteten, med representation från fakultetens 
samtliga institutioner och studenterna, bereder rekryterings- och befordringsärenden åt 
institutionerna. Prefekten för berörd institution deltar i beredningen. Baserat på sakkunnigas 
utlåtanden lämnar Lärarförslagsnämnden förslag till beslut. Rektor fattar beslut om anställning 
som professor medan prefekten fattar beslut om övriga läraranställningar.  

 

Bilaga 1 
Bedömningsgrunder för aktuellt befordringsärende  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100#K4

	V 2018-117 - Handläggningsordning befordran till lektor (nya bestämmelser)
	Handläggningsordning för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Naturvetenskapliga fakulteten som rör de nya bestämmelserna enligt Anställningsordning (V 2018/161)
	Krav för befordran till universitetslektor
	Tidsåtgång
	Arbetsprocess
	Referens 
	Ansvarig
	Aktivitet 
	Nr
	Bilagor

	V 2018-117 bilaga 1 - ansökan om befordran mall
	Mall för ansökan om befordran till universitetslektor och professor
	Rubriker för ansökan


	V 2018-117 bilaga 2 - förslag på sakkunniga mall
	Institutionens förslag på sakkunniga – instruktion och mall
	Förslag på sakkunniga för …………


	V 2018-117 bilaga 3 - anvisningar till sakkunniga - befordran lektor (nya bestämmelser)
	Anvisningar för sakkunniga vid bedömning av ansökan för befordran till universitetslektor
	Ditt uppdrag som sakkunnig
	Jäv och otillbörlig påverkan
	Behörighet och bedömningsgrunder
	Utlåtandet
	Utlåtandet en allmän offentlig handling
	Bakgrundsinformation
	Bilaga 1



