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Riktlinjer för sakkunnigutlåtande vid tillsättning av lärare inom det 
humanvetenskapliga området 
 

Ramen för granskningen av ansökningarna utgörs av de bestämmelser som anges i 
Högskoleförordningen (HF) 4 kap. och i universitetets Anställningsordning för anställning 
som och befordran till vid lärare vid Stockholms universitet (AOSU). Sakkunnigas utlåtanden 
blir allmän handling i det att de tillställts myndigheten. Stockholms universitet är en 
myndighet. 

1. Behörighetskrav  

Ansökan ska vara komplett vid sista ansökningsdatum. Behörighetskraven är angivna i 
ledigkungörelsetexten. Samtliga i tätgruppen ska uppfylla behörighetskraven. 

2. Bedömningsgrunder 

Allmänt gäller: 
- att meriter som uppnåtts efter ansökningstidens utgång ska inte bedömas,  
- att endast de max tio publikationerna som åberopas i ansökan ska bedömas. 

 
Bedömningsgrunderna är angivna i ledigkungörelsetexten. De sakkunniga ombeds särskilt 
uppmärksamma den viktning av de olika bedömningsgrunderna som anges i ledigkungörelsen 
för den aktuella anställningen. 

3. Utlåtandets syfte och disposition 

Eftersom sakkunnigutlåtandena utgör det viktigaste underlaget för Lärarförslagsnämndens 
beslut är det viktigt att de är utformade så att ledamöterna i lärarförslagsnämnden får en stabil 
grund för att fatta sina beslut.  
 
Utlåtanden ska bestå av tre delar:  
 
Del 1. Redovisning av sökande och utseende av tätgrupp. Sakkunniga ska kortfattat (5-6 rader 
per sökande) beskriva samtliga sökande. Sakkunniga ska dessutom utse en tätgrupp som 
omfattar högst 5-6 sökande och tydligt motivera urvalet. Denna del får utformas gemensamt. 
 
Del 2. Beskrivning och bedömning av tätgruppen. Sakkunniga ska därefter beskriva och 
bedöma varje enskild sökande i tätgruppen. Beskrivningen och bedömningen bör inte 
överstiga mer än två sidor per sökande. Sökandena ska inte rangordnas i den här delen. Även 
denna del får utformas gemensamt. 
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Del 3. Sammanvägning och rangordning. Sakkunniga ska slutligen jämföra och, om inget 
annat anges, rangordna dem som främst kommer i fråga för den aktuella anställningen utifrån 
de enskilda bedömningsgrunderna. Sammanvägningen bör inte överstiga tre sidor. Denna del 
ska varje sakkunnig utforma individuellt.  

4. Övrigt 

Uppdraget väntas kunna slutföras inom tre månader från att de sakkunniga mottagit 
handlingarna. Sakkunniga förväntas i normalfallet inte delta vid Lärarförslagsnämndens 
överläggningar. Eventuella kompletteringar kan begäras in efter det att utlåtandet inkommit 
eller i samband med eventuellt överklagande. 
 
Publicerade skrifter utgivna i tryckt format återsänds av de sakkunniga till de sökande. 
Stockholms universitet ersätter för portoutlägg (bevara originalkvitton som verifikation). Övrigt 
material i pappersform kan kasseras. Ersättning till sakkunniga utgår enligt tariff. 
 


