
Twitteraffären	  –	  en	  kronologi	  

Juli	  2013:	  Lundaprofessor	  Erik	  Svensson	  hamnar	  på	  sin	  semester	  via	  sin	  privata	  mobiltelefon	  i	  en	  
häftig	  twitterdebatt	  med	  Ingrid	  Carlqvist,	  redaktör	  för	  islamkritiska	  nättidskriften	  Dispatch	  
International.	  Svensson	  uttrycker	  i	  ett	  av	  meddelandena	  en	  önskat	  att	  spotta	  Carlqvist	  i	  ansiktet.	  Han	  
postar	  inom	  kort	  ett	  meddelande	  där	  han	  ber	  henne	  om	  ursäkt.	  Svensson	  yttrar	  sig	  på	  twitter	  även	  
starkt	  kritiskt	  om	  kristendomen	  som	  religion.	  

2013-‐08-‐02:	  Sydsvenskan	  publicerar	  bl.a.	  artikeln	  ”Twittrande	  professor	  läxas	  upp”,	  där	  det	  framgår	  
att	  Svensson	  med	  anledning	  av	  sina	  twittermeddelanden	  kallats	  av	  dekan	  Olof	  Sterner	  till	  ett	  möte.	  
Sterner	  är	  i	  artikeln	  orolig	  för	  uteblivna	  donationer	  och	  forskningsanslag	  på	  grund	  av	  Svenssons	  
twittrande.	  Efter	  mötet	  ”ska	  vi	  förhoppningsvis	  vara	  överens	  om	  att	  det	  aldrig	  upprepas”,	  säger	  
Sterner.	  

2013-‐08-‐06:	  Vicerektor	  för	  ledarskap	  Nils	  Danielsen	  försvarar	  i	  Sydsvenskan	  dekanens	  kallelse	  med	  
hänvisning	  till	  vikten	  av	  att	  uttrycka	  sig	  värdigt	  som	  professor	  och	  företrädare	  för	  universitetet.	  

2013-‐08-‐08:	  ARW-‐medlemmar	  skriver	  en	  debattartikel	  ”Farligt	  skapa	  osäkerhet	  kring	  
yttrandefriheten”	  som	  publiceras	  i	  Sydsvenskan.	  Artikeln	  kritiserar	  Danielsens	  inlägg.	  Vi	  påpekar	  bl.a.	  
att	  JK	  nyligen	  klargjort	  att	  en	  högskola	  endast	  får	  reglera	  (och	  sanktionera)	  yttranden	  som	  görs	  på	  
högskolans	  vägnar	  av	  en	  informationsansvarig	  i	  sin	  funktion,	  och	  att	  detta	  inte	  var	  fallet	  med	  
Svensson.	  

2013-‐08-‐12:	  En	  juridikstudent	  i	  Stockholm	  JO-‐anmäler	  Lunds	  universitet,	  dekan	  Olof	  Sterner	  och	  
vicerektor	  Nils	  Danielsen	  för	  brott	  mot	  yttrandefriheten.	  

Ca	  2013-‐08-‐30:	  JO	  begär	  in	  yttrande	  från	  Lunds	  universitets	  rektor	  över	  anmälan.	  

2013-‐10-‐03:	  Universitetet	  färdigställer	  sitt	  yttrande	  undertecknat	  prorektor	  Eva	  Wiberg	  (beslutande)	  
och	  arbetsrättsjurist	  Kristine	  Widlund	  (föredragande).	  Yttrandet	  lämnar	  den	  i	  sammanhanget	  nya	  
uppgiften	  att	  Svensson	  på	  Twitter	  ”valt	  att	  presentera	  sig	  som	  professor	  vid	  Lunds	  universitet”,	  men	  
att	  han	  sedan	  ska	  ha	  ändrat	  i	  profilen	  genom	  att	  ta	  bort	  denna	  hänvisning.	  	  

2013-‐10-‐25:	  Rektor	  Per	  Eriksson	  skriver	  under	  Wibergs	  yttrande	  till	  JO	  och	  ”bekräftar	  härmed	  även	  
dess	  innehåll”.	  

2013-‐11-‐06:	  Universitetets	  yttrande	  stämplas	  som	  inkommet	  hos	  JO.	  

2013-‐11-‐11:	  Svensson	  inkommer	  med	  sin	  kommentar	  till	  JO.	  Han	  motsäger	  LU:s	  uppgift	  att	  han	  ska	  
ha	  presenterat	  sig	  som	  professor	  vid	  Lunds	  universitet	  och	  lämnar	  bevisning	  i	  form	  av	  skärmdumpar	  
på	  twitterprofilen	  från	  en	  mot	  Svensson	  kritisk	  sajt.	  

2013-‐11-‐14:	  Sydsvenskan	  rapporterar	  om	  universitetets	  yttrande	  till	  JO	  utan	  att	  uppmärksamma	  
existensen	  av	  Svensson	  yttrande.	  Den	  uppgift	  som	  lämnas	  i	  LU-‐yttrandet	  förs	  i	  artikeln	  vidare	  som	  
sanning:	  ”På	  Twitterkontot	  presenterade	  sig	  Erik	  Svensson	  först	  med	  sin	  tjänstetitel,	  något	  som	  han	  
senare	  tog	  bort.”	  

November	  2013:	  ARW	  publicerar	  inlägget	  ”Twitterkrisen	  i	  Lund:	  politisk	  högerkampanj	  bakom	  
uppläxning	  av	  professor”.	  Vi	  bekräftar	  Svenssons	  bevisning	  och	  publicerar	  en	  länk	  till	  sajten	  med	  



skärmdumparna.	  Vi	  belägger	  med	  citat	  att	  ”ifrågasättandet	  från	  allmänheten”	  med	  hög	  sannolikhet	  
härrör	  från	  olika	  högersajter,	  såsom	  Avpixlat	  och	  Fria	  tider,	  som	  står	  Sverigedemokraterna	  nära.	  

Februari	  2014:	  Handläggare	  Per	  Christensen	  gör	  på	  ARW:s	  förfrågan	  bedömningen	  att	  ett	  JO-‐beslut	  
borde	  kunna	  fattas	  ”före	  sommaren”.	  

2014-‐07-‐04:	  Utbildningsminister	  Jan	  Björklund	  meddelar	  att	  finansieringen	  av	  ESS	  är	  klar.	  

Augusti	  2014:	  Handläggare	  Christensen	  meddelar	  på	  ARW:s	  förfrågan	  att	  ärendet	  fortfarande	  är	  
under	  handläggning	  beroende	  på	  att	  avdelningen	  under	  en	  tid	  haft	  en	  ”mycket	  hög	  
arbetsbelastning”.	  ARW	  publicerar	  inlägget	  ”368	  dagar	  utan	  JO-‐beslut:	  har	  det	  gått	  politik	  i	  ärendet	  
med	  twitterprofessorn?”	  där	  vi	  bl.a.	  ifrågasätter	  den	  redan	  då	  långa	  handläggningstiden.	  

2014-‐11-‐21:	  Regeringen	  meddelar	  att	  den	  anställt	  Torbjörn	  von	  Schantz	  som	  rektor	  vid	  LU	  från	  och	  
med	  den	  1	  januari	  2015.	  

2014-‐12-‐12:	  Eva	  Wiberg	  blir	  omvald	  som	  prorektor	  av	  universitetsstyrelsen.	  

2014-‐12-‐17:	  På	  ARW:s	  förfrågan	  meddelar	  Christensen:	  ”Det	  har	  inte	  fattats	  något	  beslut	  i	  ärendet	  
än.	  Efter	  årsskiftet	  kommer	  ärendet	  att	  fördelas	  till	  en	  ny	  handläggare	  (jag	  slutar	  min	  tjänst).	  Om	  du	  
har	  någon	  fråga	  är	  det	  bäst	  att	  e-‐posta	  till	  justiteombudsmannen@jo.se	  (ange	  bara	  vårt	  dnr	  så	  
kommer	  frågan	  till	  rätt	  handläggare).”	  

2014-‐12-‐31:	  Per	  Eriksson	  avgår	  med	  pension	  som	  rektor	  för	  Lunds	  universitet.	  


