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§ 6 Utlyst anställning som professor i fysik med inriktning mot magnetism (dnr PA 
2016/374) 
 
Föredragande: Anders Irbäck 
 
Det är 36 sökande till anställningen. Lärarförslagsnämnden har vid tidigare tillfälle beslutat 
att gallra bort 21 ansökningar och skicka 15 ansökningar till sakkunniga för bedömning. De 
sakkunniga har varit professor Paolo Radaelli vid University of Oxford, Storbritannien, 
Associate Professor Giacomo Ghiringhelli vid Politecnico di Milano, Italien och professor 
Alexander V Balatsky vid NORDITA (Nordic Institute for Theoretical Physics), Stockholm. 
Sakkunniga har fått i uppdrag att identifiera tre grupper, en toppgrupp (mest kvalificerade), 
en mellangrupp och en lägsta grupp. 

 
Utsedd rekryteringskommitté har berett ärendet till lärarförslagsnämnden. Baserat på 
sakkunnigutlåtandena identifierades en grupp av sju toppkandidater: Hermann Dürr, 
Mechthild Enderle, Björn Fåk, Bella Lake, Kim Lefmann, Danny Mannix och Elizabeth 
Blackburn. Bland dessa återfinns alla utom Blackburn i toppgruppen hos minst en sakkunnig. 
Blackburn är dock rankad trea av Ghiringhelli, som bara har två kandidater i sin toppgrupp. 
Rekryteringskommittén bedömer Blackburn som mycket lovande, med för sin karriärålder 
starka meriter inom både forskning och undervisning. 
 
Rekryteringskommittén föreslår att i första hand bjuda in följande till intervju: Mechthild 
Enderle, Bella Lake, Kim Lefmann och Elizabeth Blackburn. 
Lägre prioritet ges åt Dürr, Fåk och Mannix. Dürr är vetenskapligt mycket välmeriterad och 
topprankad av två sakkunniga, men saknar erfarenhet inom neutronmetoder (vilket också 
påpekas av båda sakkunniga). Detta är ett centralt område för den utlysta anställningen.  
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Fåk har begränsad undervisningserfarenhet, och Mannix har begränsade meriter inom 
handledning och ledarskap. 
 
Lärarförslagsnämnden gör samma bedömning som rekryteringskommittén och beslutar att 
bjuda in Mechthild Enderle, Bella Lake, Kim Lefmann och Elizabeth Blackburn till 
intervjuer med provföreläsningar, förslagsvis den 24 maj 2017. 

 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
Helen Johansson   Almut Kelber (§ 1-4, § 6-10) 

     Anders Irbäck (§ 5) 
     Julia Weber 
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