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SLU-professor anklagar forskare för plagiat
Kerstin Uvnäs-Moberg, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och välkänd för sin forskning kring beröring och
hormonet oxytocin, anklagar ett stort antal forskare för stöld av hennes forskning och hävdar att hon är utsatt för
spionage med internationell koppling. Anklagelserna, som nått Säkerhetspolisen, Säpo, har inte vunnit något stöd.
Ordlista
Doktorand: forskarstuderande, person som studerar till doktorsexamen.
Disputation: det tillfälle då doktorsavhandlingen ska försvaras.
Opponent: den som är utsedd att kritiskt granska en doktorsavhandling som läggs fram vid disputationen.
Fakultet: en avdelning av besläktade ämnen vid ett universitet. Består av flera mindre avdelningar, institutioner.
Dekan: chef och högste ansvarige på fakulteten.
Fakta Oxytocin
Ett hormon från hypofysen. Oxytocin är ett så kallat peptidhormon och består av nio aminosyror. Oxytocin frisätts bland annat
vid amning och förlossnig.
FAKTA
Här följer några av de anmälningar som Kerstin Uvnäs-Moberg ligger bakom
2002 Polisanmälan av stöld av underlag för patentansökningar. Även dataintrång misstänks. Kerstin Uvnäs Moberg är
målsägande.
2003 Polisanmälan av stöld av 193 provrör, tillhörande Kerstin Uvnäs-Moberg.
2006 Brev till utbildningsdepartementet och till Karolinska Institutet från Kerstin Uvnäs-Mobergs ombud.
2006 Anhållan om utredning av avvikelse från god vetenskaplig sed, till bland annat Göteborgs universitet.
2007 Anmälan till SLU om misstankar mot Sarah Holst om oredlighet i forskningen
2007 Polisanmälan av Sarah Holst för stöld av vävnadsprover
2007 Anmälan till Justitieombudsmannen för att SLU inte lämnar ut handlingar
I tre anmälningar till Uppsalapolisen uppger Kerstin Uvnäs-Moberg att diverse forskningsmaterial stulits och att hon utsatts för
sabotage. Enligt polisens protokoll misstänker hon kolleger. Efter utredningar har förundersökningarna lagts ned.
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Säpo kopplades in när Kerstin Uvnäs-Moberg misstänkte spioneri efter ett inbrott i hemmet. Säpo bekräftar kontakterna men
uppger att anmälan inte låg inom deras verksamhetsområde.
I ett brev till Göteborgs universitet kräver Kerstin Uvnäs-Moberg en utredning av 26 forskare. En av de anklagade är Iréne
Lund som doktorerade på Karolinska institutet hos Thomas Lundeberg, en tidigare forskningskollega till Kerstin UvnäsMoberg. I ett brev till förre utbildningsministern Leif Pagrotsky dömer hennes juridiske ombud ut Iréne Lunds avhandling.
Brevet har lämnats utan åtgärd från departementet.
Den "stöldlinje" som Kerstin Uvnäs-Moberg beskriver i anmälningarna går ut på att hennes forskning stulits av den före detta
samarbetspartnern Thomas Lundeberg genom personer i Kerstin Uvnäs-Mobergs närhet, och att multinationella
läkemedelsbolag vill slå mynt av hennes resultat.
I brevet till Leif Pagrotsky efterlyser Kerstin Uvnäs-Mobergs ombud en utredning av två sjukdoms- och fyra dödsfall bland
hennes medarbetare vid SLU och vid Karolinska institutet. Att sjukdoms- och dödsfallen, som inträffade under ett drygt år, inte
utretts "leder bara fram till tanken på KI och SLU, döljer något som inte får bli känt", står det i brevet till Leif Pagrotsky.
Arvid Uggla, dekan, säger att SLU har fått en "exceptionell mängd anmälningar och brev" av Kerstin Uvnäs Moberg.
- Det är tragiskt att en av våra namnkunnigaste forskare är inblandad i detta, säger han.
I dag är Kerstin Uvnäs-Moberg omplacerad till SLU i Skara. Enligt flera uppgifter fanns önskemål från institutionen i Uppsala
att SLU skulle köpa ut Kerstin Uvnäs-Moberg, som är en så kallad fullmaktsprofessor med särskilt starkt anställningsskydd. Ett
problem var att hon mycket sällan var på sin arbetsplats.
Arvid Uggla ser det ur en annan synvinkel.
- Kerstin Uvnäs-Moberg kände sig motarbetad och ville bli omplacerad. Ett utköp var inget alternativ, säger han.
En som är kritisk mot SLU:s agerande är Kristina Dahlborn, professor vid samma fakultet.
- Det här har pågått i tio år utan att SLU gett Kerstin Uvnäs-Moberg så mycket som en reprimand, säger hon.
Docent Elisabet Stener Victorin vid Göteborgs universitet, som själv figurerat i Kerstin Uvnäs-Mobergs brev och som handlett
en doktorand som anmälts, tycker inte att SLU tagit sitt ansvar.
- Att ingen vågat sätta ned foten och försökt stoppa Kerstin Uvnäs-Mobergs vida anklagelser är mycket märkligt, säger hon.
Arvid Uggla tycker att han gjort vad han kunnat.
- Jag och SLU:s rektor har haft samtal med Kerstin Uvnäs-Moberg, säger han.
Niklas Skeri
Tipsa
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