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Plan för rekrytering av rektor och prorektor från 1 januari 2021 
  
 

1. Bakgrund 
 

Mandatperioden för nuvarande rektor Torbjörn von Schantz löper ut 2020-12-31. 
Universitetsstyrelsen beslutade därför 2019-09-24 att påbörja rekryteringen av 
rektor och prorektor fr o m 1 januari 2021. Rekrytering av rektor och prorektor 
görs denna gång utifrån den nya process som universitetsstyrelsen fattade beslut 
om i oktober 2018. Centralt för den nya processen är att den ska öka 
universitetskollegiets inflytande, ge en bredare förankring och innebära en mer 
transparent process. Processen är numera tydligare definierad i Arbetsordning för 
Lunds universitet. Den största förändringen är att rekryteringsgruppen nu består av 
ledamöter från såväl universitetsstyrelsen som universitetskollegiet. I  
arbetsordningen har även tydliggjorts rekryteringsgruppens uppdrag i vilket det 
bl a ingår att ta fram en plan för rekrytering av rektor och prorektor samt en 
hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer. Båda dessa delar ingår i detta 
dokument. 
 
I rekryteringsgruppens uppdrag ingår även:  

• att aktivt arbeta för att få fram de bästa kandidaterna inför hörande i 
universitetskollegiet, 

• att efter hörande av universitetskollegiet föreslå rektor och prorektor till 
universitetsstyrelsen, 

• att i sitt förslag till rektor respektive prorektor redogöra för hur 
rekryteringsarbetet genomförts samt hur jämställdhetsaspekten särskilt har 
beaktats. 

 
Erfarenhet från tidigare rekrytering av rektor och prorektor visar att en noggrann  
planering av arbetet ökar kvaliteten i processen. Tydlighet vad gäller hur 
kandidater söks, hur urvalsarbetet sker mm är en förutsättning för en transparent 
och väl förankrad process. Dessutom förbättrar det förutsättningen för en tydlig 
kommunikation så att bl a Universitetskollegiet, anställda och studenter samt 
intresserade utanför Lunds universitet ska kunna få tydlig information om 
processen.  
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2. Övergripande tidplan 
 

Universitetsstyrelsen fattade 2018-10-26 beslut om övergripande process och 
tidplan för rekrytering av rektor och prorektor från och med 2021-01-01. 
Förändringar i tidplanen kan vid behov göras av rekryteringsgruppen. 
Rekryteringsgruppen har under hösten 2019 diskuterat och planerat arbetet.  
Tidplanen nedan visar arbetet från det att universitetsstyrelsen beslutar om 
kravprofil för rektor. Jämfört med den tidplan universitetsstyrelsen fattade beslut 
om har vissa justeringar gjorts. I de fall datum redan nu är kända har dessa t ex 
lagts in i tidplanen som kommer att uppdateras löpande. 
 

2019-12-13 Universitetsstyrelsen fastställer kravprofil för rektor och 
anställningen ledigkungörs. 

 
2020-02-02 Sista dag att söka eller nominera till anställning som 

rektor. 
 
Februari-april Rekryteringsgruppen arbetar med urval, intervjuar mm. 
 
Maj Kandidat/kandidater presenteras för hörande av   

universitetskollegiet. 
Rekryteringsgruppen tar fram förslag till kravprofil för 
prorektor, inkl hörande, till styrelsen. 

  
Juni Rekryteringsgruppen lämnar förslag till rektor till 

styrelsen. 
 Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor som lämnas 

till regeringen. 
 Styrelsen fastställer kravprofil för prorektor. 
 
Augusti Information om att Lunds universitet söker prorektor 

läggs på hemsidor mm. 
 
September-oktober Rekryteringsgruppen arbetar med urval, intervjuar mm. 
 Regeringen utser ny rektor. 
 
November Kandidat/kandidater presenteras för universitetskollegiet. 

Rekryteringsgruppen lämnar förslag till prorektor till 
styrelsen. 

 
December Styrelsen utser prorektor 
 

 
Enligt arbetsordningen ska processen för rekrytering av prorektor vara densamma 
som för rektor och påbörjas senast då universitetsstyrelsen beslutat om förslag till 
rektor. Dock är rektor är en anställning som regeringen beslutar om medan 
prorektor är ett uppdrag som universitetsstyrelsen beslutar om. Detta innebär att 
processerna inte kan vara helt identiska. Normalt ska prorektor enligt 
arbetsordningen liksom rektor sökas både internt och externt. Då prorektor söks 
externt ska detta ske genom ledigkungörande av ett tidsbegränsat uppdrag som 
prorektor förenat med en administrativ anställning. 
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Rekryteringsgruppen fokuserar i det inledande skedet på arbetet med rekrytering av 
rektor, t ex vad gäller att fastställa en mer detaljerad tidplan och hur kandidater 
söks. Under våren kommer arbetet med rekrytering av prorektor inledas och 
rekryteringsgruppen fattar då behövliga beslut för den processen. 
 
 

3. Sökande av kandidater till anställning som rektor  
 
I rekryteringar är kravprofilen alltid av stor vikt. Kravprofilen för rektor som tagits 
fram under hösten har tillkommit genom omfattande och konstruktiva diskussioner 
i rekryteringsgruppen och efter hörande av universitetskollegiet. Fastställande av 
kravprofilen görs av universitetsstyrelsen i december 2019. Anställning som rektor 
kommer att ledigkungöras under perioden 13 december 2019 – 2 februari 2020. Att 
få de mest kvalificerade kandidaterna kräver att arbetet med att söka kandidater 
sker så brett som möjligt. Rekryteringsgruppen är enig om att anställningen som 
rektor, förutom att den är öppen att söka, ska vara möjlig att nominera till. 
 
Informationen att Lunds universitet söker rektor ska publiceras på Lunds 
universitets svenska och engelska hemsidor. Annonsering ska göras i Dagens 
nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Universitetsläraren och tidningen 
Lundagård. Information ska även spridas bl a via LinkedIn och Facebook. 
 
Nomineringar kan lämnas av anställda och studenter vid Lunds universitet under 
den tid som anställningen är ledigkungjord. Nomineringar lämnas/skickas till 
någon av ledamöterna i rekryteringsgruppen. Den som nomineras ska vara 
informerad, ska ha sagt ja till att nomineras och därmed vara beredd att eventuellt 
bli kontaktad av rekryteringsgruppen.  
 
Rekryteringsgruppen uppmanar särskilt samtliga ledamöter i universitetskollegiet 
och i universitetsstyrelsen att vara aktiva och göra sitt yttersta i arbetet genom att 
både uppmuntra kandidater att söka samt själva nominera. 
 
 

4. Urvalsarbete vid anställning som rektor 
 
Vid ansökningstidens utgång kommer rekryteringsgruppen att gå igenom samtliga 
ansökningar och nomineringar och med kravprofilen som grund påbörja 
urvalsarbetet. Bedömer rekryteringsgruppen någon gång under processen att det 
behövs ytterligare kandidater kommer arbetet att söka fler kandidater fortsätta.  
 
De kandidater som rekryteringsgruppen bedömer som mest kvalificerade kommer 
att kallas till en första intervju under mars månad. Universitetsstyrelsen och 
universitetskollegiet kommer att informeras om vilka kandidater som tackar ja till 
att komma på intervju. De som rekryteringsgruppen efter den första intervjun   
bedömer som mest kvalificerade kommer att träffa en rekryteringskonsult och 
därefter intervjuas av rekryteringsgruppen en andra gång. Vid denna intervju ska  
kandidaterna bl a presentera sin syn på hur Lunds universitet ska utvecklas under 
den kommande rektorsperioden. 
 
Enligt arbetsordningen ska rekryteringsgruppen presentera fler än ett förslag till 
rektor respektive prorektor för universitetskollegiet. Kravet om flera kandidater 
kan frångås om hela rekryteringsgruppen är enig om det. Inför hörande av 
universitetskollegiet ska rekryteringsgruppen motivera sitt val av kandidater i 
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förhållande till den fastställda kravprofilen. Under maj månad kommer 
rekryteringsgruppen att meddela universitetskollegiet vilken eller vilka kandidater 
kollegiet har att yttra sig över. 
 
Universitetskollegiet ska i slutet av maj lämna sina synpunkter på kandidaterna till 
rekryteringsgruppen. Inför universitetsstyrelsens sammanträde i juni ska 
rekryteringsgruppen presentera sitt förslag till vem styrelsen ska föreslå regeringen 
att den utser till rektor för Lunds universitet fr o m 1 januari 2021. I förslaget ska 
redogöras för hur rekryteringsarbetet genomförts samt hur jämställdhetsaspekten 
särskilt har beaktats. 
 
 

5. Kommunikation 
 
Under arbetet är kommunikationen om processen och vad som fortlöpande händer 
viktig. Enligt arbetsordningen ska rekryteringsgruppen under hela processen 
informera om och förankra arbetet i sina respektive grupper. Dvs ledamöterna från 
styrelsen respektive universitetskollegiet ansvarar för att dessa grupper får den 
information de behöver och involveras i arbetet. Genom detta säkerställs 
informationen till ledamöter i universitetsstyrelsen och universitetskollegiet.  
 
För övrig kommunikation ansvarar gruppen gemensamt och för att tydliggöra hur 
denna fråga hanteras på en övergripande nivå har en kommunikationsplan tagits 
fram.  
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