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Ersättning till sakkunniga, externa experter och opponenter 
 
Ersättning till sakkunniga utgår för granskning av meriterna hos de sökande som 
lärarförslagsnämnden beslutat ska granskas. I normalfallet gäller det samtliga 
behöriga sökande. Om antalet överstiger 10 sökande kan lärarförslagsnämnden 
göra en inledande egen granskning och undandra de sökande från 
sakkunniggranskning som konstateras inte kunna komma i fråga i den föreliggande 
konkurrensen. Obehöriga sökande tas aldrig upp till behandling. 
 
I de fall sakkunniga samtidigt granskar sökande till två eller flera till innehållet 
huvudsakligen sammanfallande anställningar, med helt eller delvis överlappande 
sökande, utgår inte dubbelt arvode. Arvode utgår då för det totala antalet individer 
bland de sökande. I de fall sakkunniga bedömer både ansökan om befordran och 
antagning som oavlönad docent samtidigt utgår arvode om 8 000 kr (motsvarande 
två sökande). 
 
I normalfallet utbetalas arvodet till den sakkunniges bankkonto efter slutfört 
uppdrag. Arvode för sakkunniggranskning kan inte utbetalas till juridisk person. I 
enlighet med beslut från sektionen Personal utgår ersättning till sakkunniga/externa 
experter som hämtas inom Lunds universitet till vederbörandes institution. 
Omkostnader ersätts i samband med provföreläsningar och disputationer, dock ej 
ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst. 
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Sakkunnig för professur, gästprofessur samt befordran till professor 
 
1 sökande    9 500 
2 sökande  11 500 
3 sökande  13 500 
4 sökande  15 500 
5 sökande  17 500 
6 sökande  18 500 
7 sökande  19 500 
8-10 sökande  19 500+1 000/sökande fr. nr. 8 
11-14 sökande  22 500+1 000/sökande fr. nr. 11 
Efter 15 sökande  26 500+1 000/sökande fr. nr. 15 
 
Sakkunnig för (biträdande) universitetslektorat (inklusive befordran) och 
universitetsadjunktur (i ärenden med sökande som har doktorsexamen) 
 
1 sökande    7 000 
2 sökande    8 000 
3 sökande    9 000 
4 sökande  10 000 
5 sökande  11 000 
6 sökande  11 500 
7 sökande  12 000 
8-10 sökande  12 000+500/sökande fr. nr. 8 
11-14 sökande  13 500+500/sökande fr. nr. 11 
Efter 15 sökande  15 500+500/sökande fr. nr. 15 
 
Extern expert för postdoktorsanställningar  
 
1 sökande  3 000 
2 sökande  4 000 
3 sökande  5 000 
4 sökande  6 000 
5 sökande  6 500 
6 sökande  7 000 
7 sökande  7 500 
Efter 8 sökande 7 500+500/sökande fr. nr. 8 
 
Sakkunnig för oavlönad docentur 6 500 
 
Opponent på doktorsavhandling 10 000 
 
Opponent på licentiatuppsats 3 000 
 
Sakkunniggranskning vid inrättande 
nya program och nya huvudområden 8 000 
 
Ikraftträdande 
Bestämmelserna ovan om ersättning till sakkunniga, externa experter och 
opponenter gäller från och med 2021-01-01. 
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