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Utdrag ur Högskoleförordningen (1993: 100)  

2. Kap. Rektor 

8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av 

styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst 

tre år. 

Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på 

det sätt som styrelsen har bestämt. 

I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som 

manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 

beaktats. Förordning (2002:558). 

10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. 

Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. 

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Förordning (2010:1064). 

11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven 

för anställning som professor eller lektor. Förordning (2010:1064). 

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning 

4. kap. Lärare 

Professorer 

3 § Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat 

såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig 

verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett 

krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika 

stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola 

bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. 

Förordning (2010:1064). 

Lektorer 

4 § Behörig att anställas som lektor är 

1. inom annat än konstnärlig verksamhet, 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, och 



2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt 

konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som 

är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 

anställningen. 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav 

för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor 

omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje 

högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en 

lektor. Förordning (2010:1064). 


