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Utlysning av lediga anställningar 

Syftet med utlysning av lediga anställningar är att rekrytera de bästa och mest 

kompetenta för anställningen. Tyvärr är det alltför många lediga tjänster som aldrig 

utlyses. Idag finns en utbredd missuppfattning att anställningar kortare än sex månader 

är undantagna från lärosätets skyldighet att informera om ledig anställning. 

Högskoleförordningens undantag från skyldigheten att, i enlighet med 6 § anställnings-

förordningen, informera om lediga anställningar är borta sedan 2011 men ofta 

återspeglas detta varken i reglemente eller praxis. Det är dags att komma tillrätta med 

detta, uppdatera lärosätets anställningsordning och få till en förändring av rutinerna.  

Bristerna i information om lediga anställningar, eller utlysning som det omtalas i dagligt 

tal, påverkar inte bara lärosätets möjlighet att nå och rekrytera de bästa, det bidrar 

också till att korta icke utlysta anställningar staplas på varandra och i förlängningen att 

icke konkurrensutsatta tjänster omvandlas till tillsvidareanställningar.  

Annonsering på lärosätets hemsida borde vara ett minimikrav för alla lediga 

anställningar. Vill lärosätet dessutom kunna anställa sökanden från länder utanför 

EU/EES kan särskilda krav på förfarandet komma att ställas för att en sådan person 

ska kunna få arbetstillstånd. 

SULF har alltid varit av uppfattningen att lediga anställningar ska utlysas på korrekt sätt 

och vill med detta brev uppmärksamma dig på behovet att vidta åtgärder så att det 

sker. Exempelvis har vi nåtts av information om att det finns vissa skillnader i synen på 

vad som kan utgöra särskilda skäl enligt 6 § anställningsförordningen. Vi utgår från att 

lärosätena samråder med varandra och med Arbetsgivarverket när man utformar sina 

interna riktlinjer. Vi står så klart också till förfogande för en diskussion. 

Vi kommer givetvis följa upp detta på varje lärosäte. För SULF är det viktigt att gällande 

regler och avtal följs och efterlevs. Vår förhoppning är att du som rektor delar denna 

inställning.  
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