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Förslag till sakkunniga 
Se anvisningar för utseende av sakkunniga på sidan två. 

Utlyst tillsvidareanställning 
Anställning:  
Anställningens ämne och ev inriktning:  

Diarienummer: AN 2.2.1- 

Förslag till sakkunniga1 
Titel och namn:  
Akademisk hemvist:  
E-post:  
Telefonnummer:  
 
Titel och namn:  
Akademisk hemvist:  
E-postadress:  
Telefonnummer:  
 
Datum och förslagsställare:  

Förslagsställaren intygar att: 
☐ Ovanstående föreslagna personer har tillfrågats och är villiga att ta uppdraget som sakkunniga. 
☐ Ovanstående föreslagna personer anger att inget jävsförhållande föreligger (se sidan två). 
Överenskommet datum för när yttrande senast ska vara inskickat:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

Beslut 
Dekan/prodekan beslutar  
☐ att utse ovanstående föreslagna sakkunniga vid tillsättning av denna anställning. 
☐ att avslå förslaget till sakkunniga. 
 
För den Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Namnteckning (dekan/prodekan) 

 

Datum Namnförtydligande 

 
  

                                                             
1 Ange i bilaga eventuella kommentarer, önskemål om undantag från antalet sakkunniga (fler eller färre) etc. 
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Sakkunniga vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Professor (inbegripet adjungerad professor) 
Minst två externa sakkunniga. 
Sakkunniga ska vara professorer. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Universitetslektor  
Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses. 
Lägst docentnivå. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Biträdande universitetslektor 
Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses. 
Lägst docentnivå. 
Både kvinna och man ska vara representerade. 
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten. 

Forskare 
Minst en extern sakkunniga. 
Lägst docentnivå. 
Om fler än en sakkunnig ska kvinna och man vara representerade. 
Om fler än en sakkunnig ska de vara från olika lärosäten. 

Docent 
En extern sakkunnig. 
Sakkunnig ska vara professor. 

Beslut om sakkunniga fattas av dekan. Vid anställning av professor kan undantag från sakkunnig-
bedömning beslutas, om det är uppenbart obehövligt för prövning av skickligheten. Dekan kan 
även i övrigt besluta att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt i särskilda fall, t ex om en 
sökandes skicklighet nyligen har prövas i ett annat sammanhang. 

Särskild anhållan med motivering till undantag från sakkunnigförfarande ska bifogas blanketten. 

Jävsförhållande 
Jäv föreligger när en sakkunnig kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild 
omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet, exempelvis 
släkt- eller vänskap eller tidigare nära samarbete genom sampublicering, 16-18 §§ 
förvaltningslagen (2017:900). 
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Ansökan om förenklat sakkunnigförfarande samt 
förslag till sakkunnig 
Se anvisningar för utseende av sakkunnig m.m. på sidan två. 

Utlyst tidsbegränsad anställning 
Anställning:  
Anställningens ämne och ev inriktning:  
Diarienummer: AN 2.2.1- 

 
Sökandebilden Sakkunniga 
☐ Endast externa sökande Intern eller extern sakkunnig 
☐ Endast interna sökande Intern eller extern sakkunnig 
☐ Externa och interna sökande Extern sakkunnig 
☐ Sökande som tidigare fått anställning genom 
förenklat sakkunnigförfarande 

Ej möjligt med förenklat sakkunnigförfarande 
om den totala anställningstiden1 överstiger 12 
månader (se sidan två) 

 

Förslag till sakkunnig2 
Titel och namn:  
Akademisk hemvist:  
E-post:  
Telefonnummer:  
 
Datum och förslagsställare:  

Förslagsställaren intygar att: 
☐ Ovanstående föreslagna person anger att inget jävsförhållande föreligger (se sidan två). 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Beslut 
Dekan/prodekan beslutar  
☐ att utse ovanstående föreslagna sakkunnig vid tillsättning av denna anställning. 
☐ att avslå förslaget till sakkunnig. 
 
För den Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Namnteckning (dekan/prodekan) 

 

Datum Namnförtydligande 

 
                                                             
1 D.v.s. den sammanlagda anställningstiden tillsatt genom förenklat sakkunnigförfarande. 
2 Ärenden rörande företrädesrätt hanteras i särskild ordning. 
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Sakkunnig vid förenklat sakkunnigförfarande vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Ett förenklat sakkunnigförfarande, eller avsteg från kravet på sakkunnigförfarande, får tillämpas 
vid tidsbegränsade anställningar för att undvika negativa konsekvenser för verksamheten  

En anställning med ett förenklat sakkunnigförfarande får inte förlängas. Ett uteslutande av 
sakkunnigförfarandet kan tillämpas vid anställning av lärare upp till sex månader. Anställning 
utan sakkunnigförfarande får inte förlängas. 

Anställning med ett förenklat eller uteslutande av sakkunnigförfarande får kombineras upp till 
högst 12 månader. Anställningstid över 12 månader måste prövas enligt ordinarie 
sakkunnigförfarande.  
 

Universitetslektor  
Lägst docentnivå. 
En extern eller intern sakkunnig beroende på sökandebilden. Se tabell på föregående sida. 

Biträdande universitetslektor 
Lägst docentnivå. 
En extern eller intern sakkunnig beroende på sökandebilden. Se tabell på föregående sida. 

Forskare 
Lägst docentnivå. 
En extern eller intern sakkunnig beroende på sökandebilden. Se tabell på föregående sida. 

 

Jävsförhållande 
Jäv föreligger när en sakkunnig kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild 
omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet, exempelvis 
släkt- eller vänskap eller tidigare nära samarbete genom sampublicering, 16-18 §§ 
förvaltningslagen (2017:900). 
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