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Jag överklagar härmed fakultetsnämndens och prefektens beslutet från 14 december respektive den 18 

december 2017 om att anställa Patricia Lorenzoni vid Linköpings universitet på fyra år som 

forskarassistent i rasismforskning vid Teologiska institutionen, Centrum för mångvetenskaplig 

forskning om rasism (CemFor) vid Uppsala universitet (diarienummer UFV-PA 2017/528) i egenskap 

av att själv vara berörd av ärendet och tillsättningsprocessen som en av de sökande. Jag begär och 

önskar med hänvisning till Regeringsformen 12 kap. 5§ som stipulerar att de enda kriterierna för 

statliga anställningsbeslut ska vara förtjänst och skicklighet att anställningsbeslutet upphävs samt att 

hela processen bakom denna tjänstetillsättning görs om med svenska eller icke-svenska sakkunniga 

som inte är jäviga och som inte står nära och tillhör CemFor och som tar hänsyn till meriter och 

publikationer i stället för till kontakter och (intim)relationer och som kommer att göra att tjänsten 

tillfaller undertecknad och min motivering är följande: 

 

Två forskare som sedan många år tillbaka står Mattias Gardell och Irene Molina vid CemFor mycket 

nära både privat, professionellt och politiskt och vilka också sitter i CemFors vetenskapliga råd, Diana 

Mulinari vid Lunds universitet och Mekonnen Tesfahuney vid Karlstads universitet, har agerat som 

sakkunniga vid denna tillsättningsprocess. Mulinari och Tesfahuney har rankat just de sökande som 

står både Gardell, Molina och dem själva närmast allra högst (se ranknings- och publikationslistorna 

här nedan). De tre som slutligen kallades till intervju den 14 november 2017 inför tillsättandet av 

tjänsten, Patricia Lorenzoni vid Linköpings universitet, Adrian Groglopo vid Göteborgs universitet 

samt Lena Sohl vid Södertörns högskola (Moa Bursell vid Institutet för framtidsstudier drog 

sedermera tillbaka sin ansökan), har då knappt publicerat något alls i rasismforskningsväg och det fåtal 

publikationer som de har åstadkommit överhuvudtaget har knappt citerats och refererats av någon 

annan forskare vare sig i Sverige eller utomlands. 

 

Det Lorenzoni, Groglopo och Sohl i stället har gemensamt är att de på olika och flera sätt står mycket 

nära de båda sakkunniga Mulinari och Tesfahuney liksom Gardell och Molina. Mulinari var 

exempelvis opponent vid Sohls disputation, Mulinari och Groglopo har vid flera tillfällen arbetat och 

publicerat texter tillsammans liksom även Sohl, Mulinari och Molina har gjort och både Sohl och 

Groglopo uppger Mulinari som referensperson i sina respektive ansökningar och vilket bara det borde 

ha föranlett att Mulinari självmant hade avstått från att agera som sakkunnig. Groglopo uppger 

dessutom även Molina som referensperson liksom Lena Sawyer vid Göteborgs universitet som också 

hon sitter i CemFors råd. 

 

Tesfahuney och Molina var vidare exempelvis doktorander samtidigt och samtliga inblandade har varit 

eller är medlemmar i föreningen Antirasistiska akademin som Groglopo dessutom är ordförande för 

och har känt varandra och samarbetat som forskare och i flera fall umgåtts i många år vid det här laget 

liksom att de också har varit politiskt aktiva tillsammans. Mulinari har även arbetat tillsammans med 

och publicerat tillsammans med Molina och samtliga inblandade bakom tjänstetillsättningen (d v s 

Tesfahuney, Mulinari, Gardell och Molina) och flera av de högst rankade såsom Lorenzoni och 

Groglopo har också deltagit på och bjudit in varandra till konferenser och symposier och till 

panelsamtal i plenum på CemFors konferenser liksom till seminariepresentationer på CemFor och 

flera söker medel och har haft eller har medel tillsammans och ingår i flera olika samarbeten och 

konstellationer med varandra med eller utan forskningsmedel. 

 

Lorenzoni, den högst rankade av alla sökande och vars forskning knappt har fått något genomslag alls, 

har tidvis delat bostad med Gardell och står mycket nära Gardells partner Edda Manga vid 

Mångkulturellt centrum och Lorenzonis partner Stefan Jonsson vid Linköpings universitet som också 

han står mycket nära både Gardell, Molina, Mulinari och Tesfahuney var från början till och med 

tilltänkt som sakkunnig och hade i så fall ställts inför att sakkunnigbedöma sin egen partner. Stefan 

Jonsson tillhör inte överraskande också han CemFors vetenskapliga råd. 

 



Vad gäller de tre intervjuades åberopade publikationer så ser de ut som följer och även de avslöjar de 

mycket nära relationer som föreligger mellan de sökande och de sakkunniga Mulinari och Tesfahuney 

respektive Molina och Gardell vid CemFor: 

 

Adrian Groglopo har skickat in sin avhandling vari han tackar både Mulinari och Molina, två 

antologier som han har varit redaktör för (en av antologierna innehåller texter som är skrivna för rätt 

så länge sedan medan den andra antologin har Diana Mulinari som medredaktör – det vill säga 

Antirasistiska akademins antologi Vardagens antirasism från 2015), en artikel på engelska (den enda 

texten på engelska för Groglopos del) i en antologi, en artikel (på svenska) i en antologi samt en 

artikel i en statlig utredning som han var sekreterare för (utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering som leddes av Masoud Kamali). En snäll och generös bedömning säger att 

två av dessa åberopade publikationer kan sägas vara vetenskapliga texter. 

 

Patricia Lorenzoni har skickat in sin avhandling, fyra artiklar på engelska som publicerats i antologier, 

en artikel på svenska i en antologi, en artikel på portugisiska i en antologi, en artikel i kulturtidskriften 

Glänta samt en artikel i kulturtidskriften Ord & Bild och ett temanummer av Ord & Bild som 

Lorenzoni var medredaktör för (tillsammans med Ylva Habel som f ö är anställd som forskare vid 

CemFor samt med Tesfahuney som en av artikelförfattarna – se nr. 1-2 för 2015). En snäll och generös 

bedömning säger att 4 av dessa åberopade publikationer utgörs av vetenskapliga texter.    

 

Lena Sohl har skickat in sin avhandling som Mulinari var opponent på, en artikel på engelska (den 

enda texten på engelska för Sohls del) som publicerats i en antologi, två artiklar (på svenska) i 

antologier, en artikel i kulturtidskriften Fronesis (som är skriven tillsammans med Molina – det vill 

säga artikeln ”Möjligheten som blivit nödvändighet” från 2012) samt en artikel och tre recensioner i 

den akademiska tidskriften Sociologisk forskning. En snäll och generös bedömning säger att 6 av dessa 

åberopade publikationer är vetenskapliga texter. 

 

De två sökande som utan konkurrens är de allra mest meriterade vad gäller antal relevanta 

publikationer och både vad gäller nationellt och internationellt genomslag, Paula Mählck vid 

Högskolan i Gävle samt undertecknad, kallades inte ens till intervju överhuvudtaget utan sorterades 

bort och ignorerades helt utan någon som helst motivering från CemFors sida trots överlägsna meriter 

inom rasismforskningsfältet och trots att båda enligt rankningen åtminstone borde ha kallats till 

intervju mot bakgrund av att Moa Bursell drog tillbaka sin ansökan och då både Groglopo och Sohl 

kallades till intervju. Visserligen faller både undertecknad och Mählck på den i utlysningen uppsatta 

tidsgränsen men det gör även Lorenzoni och tidsgränsen berördes inte heller av de sakkunniga och 

skulle denna beaktas så bör tjänsten i så fall tillfalla Sohl. 

 

 

Den sammanvägda rankningen (d v s Mulinaris och Tesfahuneys rankningar): 

1, Patricia Lorenzoni 

2, Paula Mählck 

(3. Moa Bursell som drog tillbaka sin ansökan) 

4. Tobias Hübinette, Adrian Groglopo, Lena Sohl (delad fjärdeplats i bokstavsordning och ingen 

rangordning sinsemellan dessa) 

 

  

Diana Mulinaris rankning: 

1, Patricia Lorenzoni 

2, Lena Sohl 

3, Moa Bursell, Adrian Groglopo, Paula Mählck (delad tredjeplats i bokstavsordning och ingen 

rangordning sinsemellan dessa) 

4, Tobias Hübinette, Carolina Jonsson Malm, Karin Kvist Gevers, René León Rosales, Nadi Tofighian 

(delad fjärdeplats i bokstavsordning och ingen rangordning sinsemellan dessa) 

 

 



Mekonnen Tesfahuneys rankning:   

1, Patricia Lorenzoni   

2, Paula Mählck   

3, Moa Bursell   

4, Tobias Hübinette   

5, Lena Sohl 

  

 

Antal vetenskapliga publikationer (den rankade tätgruppen listas i bokstavsordning, d v s detta är inte 

en rangordning och jag har räknat högt, snällt och generöst vad gäller andra än mig själv samt lågt, 

”elakt” och snålt för min egen del): 

Moa Bursell: ca 3-4 st 

Adrian Groglopo: ca 1-2 st 

Tobias Hübinette: ca 49-50 st, 

Carolina Jonsson Malm: ca 3-4 st 

Karin Kvist Gevers: ca 7-8 st 

René León Rosales: ca 3-4 st 

Patricia Lorenzoni: ca 3-4 st 

Paula Mählck: ca 15-16 st 

Lena Sohl: ca 6-7 st 

Nadi Tofighian: ca 3-4 st 

 

 

Antal citeringar samt H-index och G-index (OBS: många av de sökande har endast erhållit ett 10-tal 

citeringar och refereringar)  

Moa Bursell: ? 

Adrian Groglopo: ? 

Tobias Hübinette: 838, 14, 27  

Carolina Jonsson Malm: ?  

Karin Kvist Gevers: ? 

René León Rosales: 129, 5, 4  

Patricia Lorenzoni: 16, 3, 3 

Paula Mählck: 225, 7, 5  

Lena Sohl: ? 

Nadi Tofighian: ? 
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