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1  Inledning 

Den 22 april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en ”överlä-
kare misstänks för grovt fusk – tidigare professor på Karolinska Institutet 
anklagas för att ha förfalskat forskningsresultat” [1]. Bakgrunden till arti-
keln var att Karolinska Institutet (KI) några veckor tidigare i en skri-
velse bett Vetenskapsrådet (VR) om hjälp att utreda misstankar om 
vad man kallade ”möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis”. Denna 
hemställan gällde den i DN utpekade överläkaren och professorn 
samt en av hans tidigare doktorander. Uppenbarligen hade journalis-
ter fått vetskap om saken och kontaktat KI:s nytillträdda rektor Harri-
et Wallberg-Henriksson för att få ytterligare information i ärendet. 
Samma dag som DN på morgonen slagit upp sin nyhet om forsk-
ningsfusk på KI i feta rubriker valde dess rektor att bekräfta saken via 
ett pressmeddelande. Detta spreds på eftermiddagen via Tidningarnas 
Telegrambyrå (TT). Där framgick att en mängd grava misstankar rik-
tades mot professorn och dennes tidigare doktorand. Enligt slutme-
ningen fann KI det dock ”svårt att i egen regi göra en neutral granskning 
av de anklagelser som rests” och därför hade man begärt hjälp från Etik-
kommittén vid VR [2]. Ingenting sades om att den som framfört be-
skyllningarna var en kollega och affärspartner till professorn. Detta 
framkom istället dagen därpå, den 23 april, i en notis härrörande från 
TT och publicerad bland annat i Svenska Dagbladet [3]. Vad man 
kunde läsa där var till en början följande: ”Djupa personliga motsätt-
ningar kryddade med falska anklagelser och svikna löften har lett fram till 
situationen vid Karolinska Institutet där två tidigare anställda har anmälts 
misstänkta för forskningsfusk, anser fackets representant”. Vad som förelåg 
tycktes alltså vara en konflikt mellan två individer och ”misstankar” 
som KI önskade bistånd från VR med att få utredda. 
 I den ovan citerade DN-artikeln, som var skriven av journalisten 
Per Snaprud, nämndes i och för sig inte namnet på den utpekade 
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överläkaren. I texten gavs dock sådana uppgifter att vem som helst 
lätt skulle kunna identifiera honom, till exempel via offentliga myn-
dighetsarkiv. Självklart fanns det också på KI och på det sjukhus där 
han arbetade många som visste vem han var och ryktesspridningen 
kom snabbt igång. I artikeln citerades flitigt Jan Carlstedt-Duke, deka-
nus vid Karolinska Institutet, och Kerstin Uvnäs Moberg, professor 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt kollega och affärspart-
ner till den utpekade professorn. Också denne senare hade blivit upp-
ringd av Snaprud men avböjt att uttala sig per telefon innan utred-
ningen var slutförd. I Sverige liksom i andra länder finns en konsen-
sus om att ”ingen ska dömas ohörd” och att ”ingen ska dömas bara på miss-
tankar”. Inom rättssystemet är beviskraven likaledes högt ställda och 
man brukar hänvisa till det latinska talesättet ”in dubio pro reo” (vid 
tvivel, till fördel för den tilltalade). Även om principen inte finns bok-
stavligen inskriven i rättegångsbalken har det genom praxis blivit en 
grundregel att ingen ska dömas om det inte kan ställas utom allt rim-
ligt tvivel att han eller hon är skyldig. Varför valde då KI, VR och DN 
att gå ut och ge offentlighet åt ”misstankar” mot två enskilda personer 
som ännu inte hade fått möjlighet att försvara sig? Den oberoende 
utredning som KI ville få gjord var ju inte ens påbörjad. Vilket var det 
allmänintresse som motiverade att ännu inte utredda ”misstankar” 
med upprinnelse i en affärskonflikt mellan två forskare basunerades 
ut i landets största morgontidning?  
 Statliga myndigheter som KI och VR åberopar kanske offentlig-
hetsprincipen? Detta kan dock inte ha varit någon rimlig förklaring 
eftersom man ofta hemligstämplar ärenden. Inom rättsväsendets insti-
tutioner är det dessutom närmast en regel att förundersökningar vid 
brottsmisstanke beläggs med sekretess. I det fallet vill man inte hänga 
ut någon innan det visats om han eller hon är skyldig. Men rör det sig 
till exempel vid ekonomiska brott verkligen om något som drabbar en 
persons anseende och integritet mer än om han eller hon beskylls för 
”mycket grovt forskningsfusk” och i praktiken fråntas möjligheten att 
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fortsätta sin gärning som forskare? Svaret på denna fråga är kanske 
beroende av individuella värderingar. De flesta inser nog i alla fall att 
det för en forskare är en stor personlig tragedi att offentligt bli ankla-
gad för omfattande fusk och plagiering. I den situationen, liksom i alla 
fall där det gäller människors skuld, är det ett oavvisligt krav att ut-
redningen sker på ett objektivt och rättssäkert sätt. Rättegångsbalken 
(SFS nr 1942:740) föreskriver hur rättsfall ska handhas i våra domsto-
lar. Beviskraven är högt satta båda enligt lagtexten och den praxis som 
utarbetats (skulden ska ställas utom allt rimligt tvivel). Vad som gäller 
när andra myndigheter utreder misstankar och vidtar åtgärder mot 
enskilda stipuleras bland annat i förvaltningslagen (SFS 1986:223). En 
av de grundregler som finns där är att den som är föremål för en ut-
redning ska få ta del av allt material som kommit in i fallet och ha 
möjlighet att yttra sig över detta. 
 Den utredning som ”Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om ored-
lighet i forskning” (framöver kallad VR:s expertgrupp) gjorde i det ak-
tuella fallet kom att ta över två år i anspråk. I december 2004, mer än 
åtta månader efter det att KI bett om expertgruppens hjälp, tillsatte 
man tre sakkunniga som fick i uppgift att skärskåda misstankarna om 
”möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis” (vad gjorde man under 
tiden däremellan?). Detta arbete kom att ta över ett år och sammanfat-
tades i en 24-sidig rapport som avlämnades till VR:s expertgrupp i 
slutet av januari 2006. Mottagandet av denna rapport offentliggjordes 
den 24 januari av Björn Thomasson, sekreterare i VR:s Etikkommitté. I 
tillkännagivandet står att de två forskare som varit föremål för utred-
ningen skulle få möjlighet att framföra synpunkter på de sakkunnigas 
rapport innan expertgruppen avgav ett slutligt utlåtande till KI. Tre 
dagar senare, den 27 januari 2006 och långt innan det att VR fattat ett 
formellt beslut i frågan, ägnades en helsida i DN åt fallet. Där åter-
fanns två artiklar, den ena med titeln ”exprofessor anklagas för omfattan-
de forskningsfusk” [4] och den andra med titeln ”het forskning lockade till 
snabba och felaktiga resultat” [5]. De två utpekade hade förmodligen 
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knappt ens hunnit få rapporten innan de kunde läsa om den i DN. 
Återigen måste man fråga sig vilka intressen VR och DN företrädde 
när man valde att offentliggöra en skrivelse som ingick i ett ännu icke 
avslutat ärende?  
 Ytterligare fyra månader senare, den 18 maj 2006, avfattade VR:s 
expertgrupp sin ”dom” i målet och slog fast att professorn och överlä-
karen Thomas Lundeberg samt dennes förre doktorand Joakim Carle-
son allvarligt brutit mot god forskningssed. Slutsatserna baserades på 
den rapport som tidigare hade lämnats av de tre sakkunniga. Ärendet 
lämnades därmed över till KI, det universitet som begärt utredningen 
och som hade att vidta åtgärder. Vilka blev då dessa? I grund och 
botten inga alls! I ett rektorsbeslut daterat den 22 juni 2006 konstate-
rades vad VR kommit fram till men därutöver vidtogs inga direkta 
åtgärder mot de ”skyldiga” (dnr 3327/06208). Vid fastställda fall av 
forskningsfusk brukar det för det mesta förekomma att universitetet 
meddelar de vetenskapliga tidskrifter där de manipulerade resultaten 
publicerats att man inte längre kan gå i god för dessa och föreslår att 
artiklarna ifråga ska dras tillbaka. Ingenting sådant gjordes direkt i 
detta fall. Inga mått vidtogs heller mot den doktorsavhandling som 
Carleson försvarade 2001. Detta trots att man ifrågasatte om de försök 
som redovisats i de ingående delarbetena över huvud taget hade ut-
förts. Denna diskrepans mellan de beskyllningar som framfördes och 
de ingripanden som gjordes (eller snarare inte gjordes) är svårbegrip-
lig. I en artikel i Dagens Medicin från den 12 juni 2006 framförde över-
läkaren Ola Stenqvist från Göteborg stark kritik mot den utredning 
som VR utfört och den uppenbara brist på rättssäkerhet som utmärkt 
processen [6]. Liknande anmärkningar hade redovisats till VR redan 
efter det att de sakkunniga lagt fram sin rapport. Dessutom hade den 
förre Justitieombudsmannen (JO) Bertil Wennergren i ett rättsutlåtan-
de från februari 2006 på formella grunder ifrågasatt hela den under-
sökning som VR drev. Han avslutade sitt utlåtande på följande sätt: 
”Min slutsats blir att Vetenskapsrådet bör avsluta ärendet genom att skriva 
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av det och framföra en ursäkt till Thomas Lundeberg och Joakim Carleson”. 
Inte ens detta fick VR att tänka efter och ompröva vad man höll på 
med.  
 Några dagar efter det att DN i april 2004 för första gången basune-
rat ut nyheten om forskningsfusk på KI [1] blev jag uppringd av en 
nära anhörig till en av Thomas Lundebergs doktorander. Personen 
ifråga tog först upp en artikel om universitets-näringslivskontakter på 
KI som jag publicerat på DN Debatt en dryg månad tidigare [7]. Där-
efter började han berätta om bakgrunden till den aktuella DN-artikeln 
och hur också Thomas Lundebergs medarbetare drabbats av den fler-
åriga utredning som Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt 
Björkholm fått KI att driva. Jag hade vid tiden för telefonsamtalet vis-
serligen läst DN-artikeln från fyra dagar tidigare men hade inte någon 
som helst kännedom om vem den utpekade överläkaren och profes-
sorn var och kände ej heller till vem Thomas Lundeberg var. Senare 
blev jag vid flera tillfällen på nytt kontaktad av den nämnde personen 
samt likaså av andra som arbetat med Lundeberg. Jag blev även upp-
sökt av Uvnäs Moberg och Björkholm och inbjuden till ett möte där de 
la fram sin syn på ärendet. Slutsatsen av alla dessa kontakter var att 
det rörde sig om en mycket komplex härva. Jag kunde inte heller bli 
annat än undrande över hur ärendet hade hanterats från ansvarigt 
håll. 
 Mot denna bakgrund beslutade jag mig i slutet av februari 2006 att 
uppsöka VR och titta på de handlingar som fanns i fallet. Det jag fann 
var både förvånande och oroande. Inte minst anmärkningsvärt var att 
den process som exponerades leddes av en av landets högsta jurister, 
regeringsrådet Kjerstin Nordborg. Som nämnts ovan hade VR:s ex-
pertgrupp under ordförandeskap av Nordborg inte tagit något märk-
bart intryck av de synpunkter om allvarliga brister i utredningen som 
framförts utifrån, bland annat av en tidigare JO. Det kritiserade do-
kument som tagits fram av de sakkunniga kom således också att bli 
det underlag som expertgruppens utlåtande baserades på. KI:s rektor 
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konstaterade i sitt beslut att VR funnit både Thomas Lundeberg och 
Joakim Carleson skyldiga till forskningsfusk (”oredlighet inom forsk-
ning”) men vidtog inga specifika åtgärder i övrigt. Detta måste anses 
nog så anmärkningsvärt. Däremot blev Lundeberg senare av sin ar-
betsgivare, Danderyds Sjukhus AB, förbjuden att ägna sig åt forskning 
på grund av risk för förtroendeskada (dnr DS rehab 107/06).  
 Även om KI vid det här laget betraktade ärendet som avslutat så 
gjorde Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm ej 
så. De har fortsatt att lämna in skrivelser till KI där de krävt vidare 
utredningar om Lundebergs forskning. Så sent som i juni 2007 begär-
de Uvnäs Moberg hos både KI och SLU en utökad undersökning av 
hela det frågekomplex som hon och Björkholm drivit sedan flera år 
(KI dnr 3374/07-608). Någon månad senare upprepas samma begäran 
i en inlaga till utbildningsminister Lars Leijonborg och jordbruksmi-
nister Eskil Erlandsson i Regeringen (dnr JB 2007/2439 ELT). Kravet 
på prövning av de intrång i hennes forskning som Uvnäs Moberg 
hemställer om inkluderar förutom Lundeberg ett nära trettiotal fors-
kare på KI, SLU, Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska Högsko-
lan, samt lärosäten i USA, Italien, Japan och Kina. Kraven på gransk-
ning inkluderar även ledningarna för KI, Sahlgrenska Akademien i 
Göteborg och den tidigare ledningen vid SLU, som underlåtit att bi-
träda med begärda utredningar och i vissa fall ej besvarat brev och 
skrivelser. Därutöver är också ett tiotal företag inom läkemedelsbran-
schen föremål för Uvnäs Mobergs krav på undersökning.   
 Det bör i sammanhanget noteras att Kerstin Uvnäs Mobergs före-
ställning om att Thomas Lundeberg och andra gjort intrång i och över-
tagit eller stulit hennes forskning i grunden tycks vara baserad på en 
missuppfattning om forskningens natur. När resultat och de idéer 
dessa leder fram till har publicerats i tidskrifts- eller bokform är de att 
betraktas som allmänt gods. Det är sålunda en grundläggande tanke 
inom vetenskapssamhället att forskare genom att offentliggöra sina 
upptäckter antingen i tryckt form eller genom muntlig presentation på 
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kongresser delar dessa med kollegor och andra intresserade. Avsikten 
är att kunskap skall spridas till en vidare krets och därigenom bidra 
till att forskningsfronten flyttas fram och att framtagandet av ny kun-
skap underlättas. I den mån de resultat som uppnåtts anses vara av 
uppfinningskaraktär och ha kommersiellt intresse, vilket inte minst 
förväntas gälla företagsbaserad forskning, kan de patenteras (innan de 
eventuellt publiceras). Därigenom skyddas de från intrång och af-
färsmässigt utnyttjande utan att ersättning erläggs. Normalt innebär 
patentskydd dock inte att universitetsanknutna forskare är förhindra-
de att använda resultaten inom akademisk forskning.         
 För att försöka förstå vad ärendet Thomas Lundeberg i grund och 
botten handlar om samt hur det handlagts från ansvarigt håll bestäm-
de jag mig i början av 2008 för att mer i detalj gå igenom de handling-
ar som finns på KI, VR och andra myndigheter. Den bild som steg för 
steg växte fram liknar nog inget av de många fall av misstänkt forsk-
ningsfusk (ibland styrkt ibland inte) som den moderna historien upp-
visar. Och sådana fall finns det förvisso många. Utredningen präglas 
av de många säregna skrivelser och beskyllningar som återfinns bland 
akterna både på KI, VR och hos Regeringen. Dessa inslag vittnar om 
att det inte rör sig om en helt vanlig granskning av misstänkt forsk-
ningsfusk utan något mycket mer komplext. Ett starkt bestående in-
tryck är också det sätt på vilket undersökningen drivits från KI:s och 
VR:s sida samt den rättsosäkerhet som de misstänkta utsatts för. Syftet 
med den analys som presenteras här är inte att avgöra i vilken mån 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson gjort sig skyldiga till forsk-
ningsfusk. Det går inte heller att fastställa på basen av det material 
som kommit fram. Avsikten är istället främst att särskåda den fleråri-
ga prövning som KI och VR ägnat åt att besvara denna fråga. Den bild 
som därvid framträder är av en process präglad av jäv, en undermålig 
bevisföring och en myndighetskultur i förfall. Det är ingen tvekan om 
att det behövs ett nytt regelverk för hur misstänkt forskningsfusk ska 
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utredas i Sverige samt en ny och självständig enhet som får ansvaret 
för denna uppgift.  
 
 

2  Definitioner och orsaker 

2.1 Vad är forskningsfusk 

Forskningsfusk, eller ”oredlighet inom forskning” som det officiellt bru-
kar kallas, är ett komplext och inte särskilt väl definierat begrepp. 
Likaså är det omtvistat vilken omfattning denna företeelse har, till stor 
del beroende på att det inte finns några tillförlitliga metoder för att 
upptäcka och mäta densamma. Vissa menar att de fall som avslöjas 
endast representerar ett fåtal undantag och att forskarsamhället som 
helhet präglas av ärlighet. Samtidigt framförs ofta åsikten att de an-
svariga är udda och avvikande individer som agerar på egen hand. 
Andra hävdar att problemet forskningsfusk är vitt utbrett och berör 
en inte obetydlig del av alla vetenskapliga arbeten som publiceras. 
Kanske är det till och med så att nästan alla forskare i någon mån kan 
anses skyldiga. I detta sammanhang är det självfallet viktigt att fråga 
vad vi menar med forskningsfusk. Som vetenskapshistorikern Horace 
Freeland Judson skriver i sin bok ”The great betrayal – fraud in science” 
[8] brukar man i detta begrepp normalt räkna in tre komponenter: 
fabricering, förfalskning och plagiering. För att definieras som fusk ska 
handlandet även karakteriseras av en medveten avsikt att vilseleda 
läsaren eller, om detta är svårt att bevisa, ett hänsynslöst åsidosättan-
de av accepterad vetenskaplig praxis. Med fabricering avses att resultat 
helt enkelt hittas på och att några försök inte över huvud taget har 
utförts. Med förfalskning förstås att erhållna data manipuleras. Det kan 
till exempel röra sig om att utesluta mätvärden eller observationer 
som talar emot de slutsatser man vill göra eller att kombinera de bästa 
delarna från olika försök och ge intryck av att de kommer från ett och 
samma försök. Plagiering betyder att resultat kopieras från andras 
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studier. Många gånger rör det sig om en mer omfattande stöld av 
såväl idéer som uppläggning av försök, resultat och formuleringar. 
Det finns till och med exempel på hur forskare tillskansat sig hela 
manuskript från kollegor och försökt publicera dem i eget namn. En 
annan och mindre påtaglig form av plagiering är att man underlåter 
att citera tidigare studier som i mer eller mindre stor omfattning kan 
betraktas som förlaga till det egna arbetet. Vad man gör är alltså att ge 
sken av att det egna arbetet har större nyhets och originalitetsvärde än 
vad det verkligen har.  
 De former av fusk som beskrivits ovan kan alla givetvis vara av 
varierande svårighetsgrad. Fabricering är alltid en grav förseelse men 
kan ha olika omfattning. Det kan röra sig om allt ifrån att enstaka 
värden i en kemisk mätserie hittas på till att ett stort antal patienter 
ingående i en klinisk studie uppdiktas (inklusive symptom och labo-
ratoriedata). Åtminstone i sina grövre skepnader är denna typ av 
överträdelser förmodligen ovanlig. Däremot händer det nog att nästan 
alla forskare utesluter mätvärden eller bortser från observationer som 
man anser felaktiga och missvisande (och som ibland kanske också är 
det). På liknande sätt är det vanligt att kortare textstycken eller formu-
leringar mer eller mindre ordagrant plagieras från andras eller egna 
tidigare arbeten utan att referenser ges fullt ut. Vanligtvis rör det sig 
då om sådant som bakgrunden till ett projekt eller beskrivning av 
etablerade metoder. I extrema fall kan det som ovan nämnts hända att 
någon försöker stjäla hela arbeten från andra, inklusive både text och 
resultat. Särskilda problem kan uppstå när forskare får möjlighet att ta 
del av andra forskares resultat och idéer innan de publicerats. Detta 
sker till exempel i samband med ansökningar om tjänst eller anslag 
och när manuskript sänds in till en vetenskaplig tidskrift. I dessa fall 
utses normalt flera granskare med sakkunskap inom det aktuella äm-
nesområdet för att bedöma de inlämnade handlingarna (peer review). 
Medvetet eller omedvetet kan det bli så att man i dessa situationer 
fångar upp uppslag som kan användas i den egna forskningen. I all-
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varliga fall kan detta liknas vid stöld av immateriella tillgångar (ännu 
icke publicerade idéer och resultat). 
 Gränsdragningsproblemen är sålunda stora när det gäller att avgö-
ra vad som ska bedömas som ”oredlighet inom forskning”. En del menar 
att alla ovan beskrivna typer av bedrägligt förfarande måste fördömas 
och beivras. Motiveringen är att man annars riskerar att snart börja 
tänja på gränserna för vad som är tillåtet. Det finns också en fara för 
att tillämpningen inte blir likvärdig från fall till fall och från en person 
till en annan. Utredningen av misstänkt forskningsfusk har av tradi-
tion i första hand ålagts den egna läroanstalten. Man hamnar därför i 
kläm mellan två olika drivkrafter. Den ena är kravet att en hög etik 
upprätthålls inom forskningen. Den andra är farhågan att verksamhe-
ten vid den egna institutionen framstår i ofördelaktig dager och får 
dåligt rykte. Det finns därför anledning att lägga granskningen av 
dessa fall på en extern och obunden enhet. I ett litet land som vårt 
skulle en sådan avdelning med fördel kunna organiseras på nationell 
nivå och göras oberoende både av universiteten och av de medelstill-
delande organen. För att systemet ska fungera krävs ett tydligt och väl 
spritt regelverk samt en väl utbildad personal med juridisk såväl som 
vetenskaplig kompetens.    
 
 
2.2  Drivkrafter  

Vad är det då som får forskare att fuska? Inte förvånande finns nästan 
alltid personlig vinning med i bilden. En viktig medverkande kraft är 
även det sociala regelverk som utmärker forskarsamhället. Det rör sig 
här om en mycket tävlingsinriktad miljö där deltagarna hela tiden 
konkurrerar om att bli först med intressanta nyheter och att få sina 
resultat publicerade i de högst ansedda vetenskapliga tidskrifterna. På 
samma sätt föreligger ständigt en tävlan om forskningsanslag och 
högre tjänster. I motsats till flertalet andra yrkesgrupper i samhället 
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förmodas forskaren år efter år inte bara att skapa sina egna arbets-
uppgifter utan också att skaffa de ekonomiska resurser som krävs för 
att driva verksamheten (via anslag av olika slag). Numera har det 
börjat bli allt vanligare att detta i större eller mindre grad även inklu-
derar den egna lönen. Allt som allt betyder detta att den som vill kun-
na bedriva forskning inom ett aktivt område i stort sett kontinuerligt 
granskas och jämförs med andra i kampen efter medel. Under den 
press som detta innebär kan frestelsen till genvägar bli svår att motstå. 
 En annan faktor av växande betydelse är att allt fler forskare under 
senare år blivit involverade i kommersiell verksamhet av olika slag. 
Det kan röra sig om engagemang (inklusive ägande) i företag som 
man varit med att grunda och arbetar för som styrelsemedlem, rådgi-
vare eller i vissa fall till och med vetenskaplig chef, verkställande di-
rektör (VD) eller liknande. En motsvarande situation kan uppstå om 
en forskare deltar i ett projekt som universitetet slutit avtal om med 
ett företag (att betrakta som en affärsuppgörelse). I dessa fall förelig-
ger inte sällan incitament och press att få fram resultat som främjar 
den ekonomiska utvecklingen och/eller överlevnaden av det egna 
företaget. Samma sak gäller de industriella uppdrag som ger resurser 
och arbetsmöjligheter för forskaren och dennes institution. Detta kan 
leda till lockelse att tänja verkligheten i syfte att få positiva och spän-
nande resultat att presentera. Detta är i sin tur ofta en förutsättning för 
redovisningar till patentorgan och andra myndigheter, fortsatt eko-
nomiskt stöd från utomstående investerare, med mera.                
 
 
2.3 Upptäckt och påföljder  

I de flesta fall upptäcks forskningsfusk förmodligen aldrig och leder 
då inte heller till några påföljder. Hur stort problemet egentligen är 
kan därför inte avgöras med någon säkerhet. När fusket uppdagas 
kan detta ske: (1) inom den egna forskargruppen eller institutionen; 
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(2) i samband med granskning av ett manuskript på redaktionen för 
en vetenskaplig tidskrift; (3) vid bedömning av anslags- och tjänstean-
sökningar eller; (4) av kollegor som läser publicerade artiklar och rap-
porter. En komplicerande faktor i sammanhanget är att inte minst 
naturvetenskaplig forskning i modern tid blivit alltmer metodologiskt 
specialiserad och ofta bedrivs i samarbete mellan flera olika grupper 
på olika institutioner. Även om samtliga medförfattare på en veten-
skaplig rapport förväntas ha ett ansvar för innehållet i sin helhet fun-
gerar detta sällan i praktiken. Vad som länge varit ett problem är ock-
så att medförfattarskap ofta förlänats på vaga grunder. Inte minst 
vanligt är att seniora personer (till exempel institutions- eller avdel-
ningschefer) fått sitt namn på artiklar utan att aktivt ha deltagit i stu-
dien (vare sig i planering, utförande eller sammanställning av resul-
tat). Orsaken har då många gånger varit att dessa personer haft kon-
trollen över de ekonomiska resurserna i sin egenskap av chefer 
och/eller huvudmän för forskningsanslag och att detta använts som 
argument för att deras namn inkluderats i författarlistan. En annan 
tveksam motivering för medförfattarskap kan vara att en person bi-
dragit med någon typ av material till studien (men inte annars deltagit 
i arbetet). Det kan exempelvis röra sig om en genetiskt modifierad 
mus, ett specifikt reagens eller något liknande. Många vetenskapliga 
tidskrifter (inklusive flera av de högst rankade) har blivit medvetna 
om denna problematik och kräver numera en redovisning av på vilket 
sätt var och en av medförfattarna bidragit till en studie. 
 Vilka blir då följderna när misstankar om forskningsfusk uppstår i 
någon av de situationer som skisserats ovan? Till viss del beror detta 
på vilken position den för fusket ansvarige personen har. Om denne 
är chef för forskargruppen är det på grund av det beroendeförhållan-
de som råder ofta svårt för en yngre medarbetare som misstänker 
oegentligheter att framföra dem antingen till den nämnda personen 
eller till en högre företrädare för institutionen. I den omvända situa-
tionen, liksom för chefen (prefekten) för institutionen och för universi-
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tetets rektor, är belägenheten likaledes tvehågsen. Man har ansvar för 
att verksamheten sköts på ett bra sätt och det blir då olustigt om miss-
förhållanden kommer fram och exponeras offentligt. Risken är därför 
stor att saken tystas ner och att adekvata åtgärder inte vidtas. Som 
kommer att diskuteras längre fram är detta en viktig anledning till att 
ansvaret för att utreda misstänkt forskningsfusk bör läggas på en ut-
omstående och neutral organisation. Liksom KI har många universitet 
ett etiskt råd som kan få till uppgift att försöka bringa klarhet i frågor 
om forskningsfusk. I slutändan är det dock vanligen rektor eller en 
motsvarande person som fattar beslut om ingripanden med anledning 
av det som framkommit. Vad det då kan röra sig om är sådant som 
avstängning, återkallande av publikationer, ogiltigförklarande av 
examina, med mera. 
 När oegentligheter har konstaterats vid granskning av inskickade 
manuskript på redaktionen för en vetenskaplig tidskrift har man tidi-
gare ofta nöjt sig med att avvisa artikeln samt att påpeka vad som 
kommit fram för författarna. Både vad det gäller manuskript och an-
sökningar om anslag eller tjänst har det dock varit och är fortfarande 
svårt för granskare att upptäcka felaktigheter. Flera högt rankade tid-
skrifter har därför under senare år utarbetat nya rutiner och anställt 
specialister som fått till uppgift att närmare skärskåda inskickat mate-
rial. Särskild uppmärksamhet har därvid riktats mot elektroniska bil-
der, den typ av illustrationer som huvudsakligen används idag och 
lätt kan manipuleras. Man har också blivit mer aktiva att meddela de 
ansvariga forskarnas arbetsgivare (oftast ett universitets ledning) när 
ohederligt förfarande upptäckts. Det vanligaste sättet på vilket forsk-
ningsfusk avslöjats är nog i alla fall via läsarna av de vetenskapliga 
publikationer där oredlighet förekommer. De som upptäckt felaktig-
heterna och framför varningssignaler (kallas på engelska whistleblo-
wers) befinner sig dock i en utsatt position och kan ofta råka ut för 
svårigheter av olika slag. Det finns därför en risk att många låter bli 
att rapportera sådant som de hittat. Tyvärr kan det också finnas en 
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risk att dåligt underbyggda eller falska anklagelser framförs mot en 
forskare i syfte att skada denne, till exempel från en konkurrent. Av 
många skäl är det sålunda av största vikt att framförda misstankar om 
oredlighet inom forskning utreds på ett objektivt, rättssäkert och pro-
fessionellt sätt. Vad det rör sig om är nämligen inte bara enskilda 
forskares integritet och arbetsmöjligheter utan även allmänhetens 
förtroende för forskningen i stort, en verksamhet som i huvudsak 
finansieras via allmänna medel. 
    
 

3 Kort historik om forskningsfusk  

Som Horace Freeland Judson rapporterar i sin bok från 2004 [8] är 
oredlighet inom forskning på intet sätt ett nytt fenomen. Det har alltid 
funnits, ungefär på samma sätt som fusk och ohederligt handlande 
alltid förekommit också inom andra sektorer i samhället. Som bak-
grund till den kommande genomgången av fallet Thomas Lundeberg 
ges här några uppmärksammade exempel på misstänkt och/eller 
konstaterat forskningsfusk. Vi börjar med några förgrundsgestalter 
och banbrytare från 1800-talet mot vilka kritik riktats när delar av 
deras arbeten närmare granskats av vetenskapshistoriker. De som tas 
upp är genetikens grundare Gregor Mendel, den moderna utveck-
lingslärans skapare Charles Darwin, mikrobiologen Louis Pasteur, 
samt psykoanalysens fader Sigmund Freud. Därefter tas några samti-
da fall upp, inkluderande immunologen Thereza Imanishi-Kari och 
hennes samarbetspartner molekylärbiologen och Nobelpristagaren 
David Baltimore (i slutändan frikända), fysikern Jan Hendrik Schön, 
stamcellsforskaren WooSuk Hwang, och cancerforskaren Jon Sudbø. 
Slutligen berörs också ett par svenska fall, cancerforskarna Ulf Lönn 
vid KI och Roger Henriksson (frikänd efter utredning) vid Umeå Uni-
versitet samt växtbiologen Ove Nilsson vid Sveriges Lantbruks-
universitet i Umeå.  
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3.1 Några fall bland 1800-talets banbrytare  

Gregor Mendel (1822-1884) blev vid 21 års ålder och direkt efter sina 
studier munk vid Augustinerordens kloster i Brünn i dåvarande Öste-
rike (idag Brno i Tjeckien). Som en viktig del av sin verksamhet kom 
han att odla ärtväxter i klostrets trädgård och studera hur olika egen-
skaper nedärvs. Under åren 1856-1863 gjorde han försök med över 
28,000 växter. På basen av sina observationer framlade han teorier 
som längre fram kom att utgöra grunden för den moderna ärftlighets-
läran. Resultaten publicerades 1866 i den lokala naturhistoriska före-
ningens skrifter. Initialt väckte artikeln föga intresse och glömdes i 
stort sett bort under mer än 35 år. I början av 1900-talet återupptäcktes 
den och skapade en livlig debatt. Vissa forskare ifrågasatte resultaten 
och menade att de var osannolikt exakta ur statistisk synpunkt. Försö-
ken var dock lätta att återupprepa och de iakttagelser som hade gjorts 
i klosterträdgården bekräftades. De ärftlighetslagar han föreslagit kom 
därefter att accepteras av flertalet forskare. Tillsammans med de idéer 
om arternas uppkomst som Charles Darwin publicerade 1859 blev 
Mendels genetiska grundsatser hörnstenarna i den framväxande evo-
lutionsläran. 
 En av dem som i början av 1900-talet på nytt tog upp och närmare 
studerade Mendels resultat var den engelske statistikern och geneti-
kern Ronald Fisher. I en epokgörande artikel från 1918 introducerade 
han variansanalys som statistik metod för att visa att mänskliga egen-
skaper nedärvs enligt de principer som framlagts av Mendel [9]. I ett 
senare arbete från 1936 använde han det så kallade chi-två testet och 
kom fram till att de data som Mendel framlade i sin publikation från 
1866 var så nära det teoretiskt förväntade att man måste misstänka att 
resultaten selekterats i riktning mot det som författaren räknade med 
[10]. I vissa försök fann Fisher att sannolikheten var mindre än 1 på 
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2000 för att utfallet av en slump skulle bli så perfekt som det var. Re-
sultaten var helt enkelt för bra för att vara sanna. Han försökte hitta 
möjliga förklaringar till denna avvikelse och konstaterade vid en nog-
grann genomgång av texten att Mendel redan tidigt under arbetets 
gång hade sin teori klar. Kanske var det därför så att han omedvetet 
tenderade att klassificera ärtornas storlek och färg (de egenskaper som 
studerades) så att resultaten skulle stämma överens med de förvänt-
ningar han hade. Även andra forskare granskade vid den här tiden 
och senare Mendels arbete med något varierande slutsatser. När dessa 
studier längre fram skärskådats har konklusionen blivit att det endast 
är Fishers analys som fullt ut håller måttet [11, 12]. Även om få eller 
inga tycks tro att Mendel fuskat med avsikt måste man sammanfatt-
ningsvis ändå konstatera att hans arbete till viss del innehåller det 
som definitionsmässigt kallas förfalskning (se kapitel 2.1). 
 Charles Darwin (1809-1882) var samtida med Mendel. Deras respek-
tive arbeten om arternas uppkomst och ärftlighetens lagar kom att 
utgöra grundstenarna i den moderna utvecklingsläran. Efter många 
års studier publicerade Darwin 1859 den första upplagan av sin bok 
On the Origin of Species [13]. De idéer han uttryckte där var revolutio-
nerande för sin tid och väckte starkt motstånd i vida kretsar. Av räds-
la för att inte väcka alltför starka reaktioner avvaktade han dock med 
att lägga fram sina teorier om människors härkomst från aporna. Des-
sa presenterades istället i en bok som kom ut först tolv år senare [14] 
och väckte då massiv kritik, inte minst från kyrkan. Ytterligare ett år 
därefter gavs ett verk ut där Darwin med hjälp av ett omfattande fo-
tografiskt material framhöll de stora likheter som finns i hur männi-
skor och djur uttrycker känslor som glädje, sorg, vrede, rädsla, över-
raskning, med mera [15]. Detta var ett av de första vetenskapliga arbe-
ten där fotografiska illustrationer kom till användning i större skala. 
Boken kom efter Darwins död ut i en ny upplaga där hans son Francis 
hade inkluderat tidigare opublicerat stoff. Så sent som 1998 trycktes 
boken om i en tredje upplaga som då även inkluderade en inledning, 
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ingående kommentarer, samt efterord av socialpsykologen Paul Ek-
man. Liksom många andra inom fältet trodde den senare från början 
att människors känslouttryck var inlärda och speglade den kultur som 
individen växt upp i. Genom sin forskning kunde han dock bekräfta 
Darwins teori om att känslor och ansiktsuttryck har en biologisk funk-
tion, ger evolutionära fördelar och i allt väsentligt är desamma i olika 
kulturer [16].  
 I sina studier av Darwins arbete fann Ekman emellertid att en del 
av de fotografier som Darwin använt i första upplagan av sin bok om 
känslor och ansiktsuttryck var manipulerade. Detsamma gällde delar 
av det bildmaterial som fanns i det arkiv som Darwin efterlämnat. Till 
exempel fann man att han använt fotografier som tagits av en fransk 
läkare vilken med hjälp av elektroder som stimulerade muskelgrup-
per kunde framtvinga olika ansiktsuttryck. En del av bilderna hade 
omvandlats till grafiska tryck varvid elektroderna hade eliminerats. 
Också i andra fall konstaterades att bilderna hade retuscherats eller 
helt enkelt utgjordes av teckningar som ritats för att likna fotografier. 
Med utgångspunkt från dagens normer får det som Darwin och hans 
assistenter gjorde närmast betraktas som ett mellanting mellan fabri-
cering och förfalskning. Man måste i sammanhanget dock komma 
ihåg att fotografin vid denna tid ännu inte var etablerad som en teknik 
för presentation av forskningsdata. Det fanns därför inte heller några 
regler uppsatta för att garantera objektiviteten i dess användande. 
Kvalitén hos ett fotografi bedömdes efter hur verkligt och tydligt det 
såg ut snarare än i vilken mån det tagits fram utan ohederliga knep. 
Som nämnts tidigare är situationen idag en helt annan och många 
vetenskapliga tidskrifter lägger ned stora ansträngningar på att kon-
trollera att bilder inte behandlats på ett otillåtet sätt. 
 Kemisten och bakteriologen Louis Pasteur (1822-1895) har länge 
betraktats som en av 1800-talets giganter inom naturvetenskapen. 
Hans namn är förknippat med sådant som pastörisering (upphettning 
av livsmedel för att avdöda bakterier och andra mikroorganismer), 
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utvecklingen av vaccin mot mjältbrand, rabies och andra infektions-
sjukdomar, upptäckten av viktiga sjukdomsalstrande bakterier såsom 
stafylokocker, streptokocker och pneumokocker, med mera. Han be-
traktas allmänt som en av bakteriologins upphovsmän och har av 
många setts som en idol och ett föredöme i sin egenskap av en tystlå-
ten, metodisk, hårt arbetande och briljant forskare. Inte minst i Frank-
rike fick han tidigt en närmast helgonlik status, som sedan levt vidare. 
Stor bestörtning uppstod därför när vetenskapshistorikern Gerald 
Geison 1995 publicerade en biografi som gav en delvis ny och i vissa 
avseenden betydligt mer negativ bild av Pasteur [17]. Endast lite hade 
tidigare varit känt om detaljerna bakom den myt som skapats runt 
Pasteur och hans gärning. Till betydande del berodde detta på att han 
själv hade varit mycket hemlighetsfull till sin natur. Som exempel kan 
nämnas att inga, inte ens hans närmaste medarbetare, tilläts att ta del 
av hans anteckningar och protokoll. Före sin död hade han dessutom 
instruerat sin familj att hålla hans laboratorieböcker strikt konfidenti-
ella. Det dröjde ända fram till 1964 innan en manlig släkting (den siste 
överlevande i direkt nedstigande led) överlät böckerna till det franska 
Nationalbiblioteket som en del av ett stort okatalogiserat arkiv. Ytter-
ligare sju år förflöt därefter innan böckerna blev tillgängliga för fors-
kare och andra intresserade. 
 Geison ägnade tolv år åt att gå igenom de etthundratvå böcker 
med anteckningar och protokoll som Pasteur efterlämnat. Allt som allt 
rörde det sig om cirka tiotusen sidor skrivna med en svårläslig stil och 
delvis på ett kryptiskt sätt. Geison fann bland mycket annat att Pas-
teur påtagligt misslett andra forskare och allmänhet i samband med 
de två offentliga och högt lovprisade förevisningar som hade arrange-
rats för att demonstrera vaccinationen av får mot mjältbrand samt 
vaccinationen av en ung pojke mot rabies kort efter det att denne bli-
vit biten av en smittad hund. I början av 1881 publicerade Pasteur en 
artikel i vilken en metod för framställning av ett vaccin mot mjält-
brand beskrevs i detalj. Sjukdomen drabbade vid denna tid får i bety-
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dande omfattning och orsakade stora ekonomiska förluster bland 
bönderna. Metoden gick ut på att försvaga mjältbrandsbacillerna ge-
nom att exponera dem för luftens syre. Bacillerna skulle därigenom 
förlora sin förmåga att orsaka en infektion men behålla potentialen att 
framkalla ett immunsvar som gav skydd mot sjukdomen. Andra fors-
kare ställde sig tveksamma till denna teknik och en av Pasteurs sam-
arbetspartners använde istället det antiseptiska ämnet kaliumbikro-
mat för att försvaga bacillerna. Senare samma år anordnade Pasteur 
en förevisning vid en farm utanför Paris. Han och hans medarbetare 
samlade ihop en hjord om femtio får. Hälften av dessa injicerades två 
gånger och med cirka två veckors mellanrum med det vaccin Pasteur 
tillhandahöll. Den andra hälften av fåren fick ingen behandling alls. 
Ytterligare två veckor senare injicerades samtliga får med en sjuk-
domsframkallande stam av baciller. Pasteur meddelade vid detta till-
fälle att samtliga vaccinerade får skulle överleva medan de övriga 
skulle dö av mjältbrand. Två dagar senare samlades en stor mängd 
myndighetspersoner, politiker, bönder och journalister vid gården. 
Pasteur möttes av jubel när det visade sig att tjugotre av de tjugofem 
oskyddade fåren hade dött medan de två kvarvarande var döende. 
Samtidigt var alla utom ett av de vaccinerade djuren friska. Både fors-
kare och andra utgick ifrån att Pasteur vid den ovan beskrivna de-
monstrationen hade använt ett vaccin som tagits fram via den metod 
han beskrivit i tryck tidigare samma år. Han hade inte heller själv 
antytt något annat. När Geison gick igenom hans anteckningar fram-
kom att så inte alls var fallet. I verkligheten var det kaliumbikromat 
som hade utnyttjats för att försvaga bacillerna. Det var sålunda up-
penbart att Pasteur fört alla inklusive forskarna inom fältet bakom 
ljuset. Den dom Geison fällde över denna episod var dock mild. En 
anledning kan ha varit att Pasteur senare visade att ett fungerande 
vaccin även kunde framställas med den metod han själv beskrivit. 
 Tveksamheter av grövre art kom fram vid granskningen av de 
anteckningar Pasteur hade gjort beträffande de försök med rabiesvac-
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cin som han presenterade vid ett möte med den franska vetenskaps-
akademin i oktober 1885. Han offentliggjorde där att han ett år tidiga-
re framgångsrikt hade behandlat en ung pojke, Joseph Meister, som 
hade bitits av en rabiessmittad hund med ett vaccin som framställts 
med en ny metod. Han berättade också att han samtidigt med mötet i 
akademin behandlade en annan patient som hade blivit biten av en 
smittad hund. Dessa nyheter spreds med ilfart både i Frankrike och 
utomlands. Med tanke på den skräck som den dödliga sjukdomen 
rabies (orsakad av ett virus som skadar det centrala nervsystemet) 
utgjorde vid denna tid är det förståeligt att budskapet snabbt gjorde 
Pasteur till en hjälte av ansenliga mått. Ett problem var dock att dessa 
försök aldrig lades fram i tryck. Detsamma gällde flera av de djurför-
sök som hade utförts före behandlingen av Meister. Pasteur hade i 
dessa experiment framställt ett vaccin genom att ta ut ryggmärg 
(nervvävnad) från smittade djur och försvaga den genom exponering 
för luftens syre under flera dagar (i princip samma metod som använ-
des för mjältbrandsbaciller). De vaccinationsförsök som hade utförts 
på hundar (och som aldrig publicerades) var dock svårtydda och inte 
alls övertygande. I grund och botten fanns inga säkra bevis för att han 
hade ett fungerande vaccin. Dessutom var vaccinationsproceduren i 
dessa undersökningar inte den samma som senare utnyttjades på 
Meister. Till råga på allt visade det sig inte vara det vaccin Pasteur 
beskrivit som användes för denne utan istället ett vaccin tillverkat 
enligt en teknik beskriven av läkaren Emile Roux. Vare sig Pasteurs 
eller den senares vaccin var dock adekvat testat ur säkerhetssynpunkt. 
Man visste sålunda inte om det ryggmärgsextrakt som begagnades 
innehöll sjukdomsframkallande material (aktiva viruspartiklar). Ur 
etisk synpunkt måste den behandling som Pasteur utsatte Joseph 
Meister för betraktas som tveksam. Lyckligtvis var det trots allt så att 
patienten inte smittades vare sig av den hund som hade attackerat 
honom (cirka 85% av dem som bitits blir aldrig smittade) eller av det 
vaccin som han hade injicerats med.  
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 Sammanfattningsvis visar Geisons forskning att den officiella bil-
den av Pasteur som ett ideal för unga forskare och en nationalsymbol 
inte stämmer överens med den mer tvetydiga bild som växer fram vid 
en genomgång av hans anteckningar och korrespondens. Den bild 
Geison ger är den av en framstående men på samma gång ofullkomlig 
person. Pasteur var en stark, flitig och driven forskare men i många 
stycken också hemlighetsfull och bedräglig. Han drevs av en överdri-
ven ärelystnad och hade svårt att dela beröm med andra. Detta ledde 
bland annat till att han utnyttjade kollegors metoder och resultat utan 
att kreditera dem på ett acceptabelt sätt. 
 En annan av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets mär-
kesmän var Sigmund Freud (1856-1939), psykoanalysens fader. Hans 
teorier om orsakerna till mentala sjukdomar möttes dock redan tidigt 
av kritik. Det ifrågasattes från visst håll om hans efter hand modi-
fierade modeller för olika psykiska åkommor hade någon förankring i 
verkligheten och om den teknik han beskrev verkligen hade en kure-
rande effekt. Det framfördes också tvivel om det berättigade i att be-
trakta psykoanalysen som en vetenskap. Samtidigt hade Freud många 
trogna anhängare och hans idéer fick stor genomslagskraft och sprid-
ning. Långt senare, under 1980- och 1990-talet, framlades en mer sys-
tematisk granskning av hans verk. Bland dem som publicerat de mest 
grundliga analyserna märks Adolf Grünbaum [18, 19], Malcom Mac-
millan [20] och Richard Webster [21]. Som helhet är den kritik som 
dessa och andra forskare framför mot vederhäftigheten och den ve-
tenskapliga kvalitén i Freuds arbeten förödande. En av de grundvalar 
som klandret av Freud baseras på är hans korrespondens med läkaren 
och den förtrogne vännen Wilhelm Fliess. Denna brevsamling hade 
Freud utan framgång försökt få uppbränd. Den publicerades till viss 
del 1950 men då i kraftigt censurerat skick. En fullständig utgåva kom 
först 1985 [22]. Av breven framgår att Freud i sina texter givit en för-
falskad bild av sin verksamhet. I en svensk översikt som inbegriper de 
publikationer som nämnts ovan summerar psykologen Billy Larsson 
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bedömningen av Freud på följande sätt [23]: ”Ska man sammanfatta hur 
1990-talets Freudkritiska bild ser ut, kan man säga att den handlar om hur 
Freud ger en förvanskad bild av hur hans teorier har uppkommit, vilket stöd 
de har, samt att han döljer bristen på faktiskt stöd med missvisande retorik. I 
alla tre fallen rör det sig om att Freud vill ge sken av att förespråka kliniskt 
förankrade teorier”. Något längre fram fortsätter domen som följer: 
”Alla forskare kan göra misstag. Men i Freuds fall finns det för många un-
derligheter, förvanskningar och osanningar för att de ska ses som tillfälliga 
missar. Snarare är felen avsiktliga, systematiska och tendentiösa. De ingår i 
en strategi som döljer att Freud saknar empiriskt stöd för sina grundläggande 
teorier; att det är han själv som skapar det som han sedan anser sig ha fun-
nit”.   
 
 
3.2 Fallet Thereza Imanishi-Kari och David Baltimore  

Fallet Thereza Imanishi-Kari (född 1943) och David Baltimore (född 1938) 
är ett av de mest kända och långdragna i modern tid. Tillsammans 
med fyra andra forskare publicerade de 1986 en uppmärksammad 
artikel i den högt ansedda tidskriften Cell [24]. Man hade använt sig 
av transgena möss (djur som fått en gen tillförd utifrån) och med olika 
metoder studerat hur antikroppsmolekyler bildas av så kallade B-
lymfocyter. Resultaten talade för att produktionen av antikroppar reg-
leras genom en nätverksliknande samverkan mellan olika celler i im-
munsystemet. Detta gav stöd åt en modell som på teoretisk bas hade 
föreslagits av den danske Nobelpristagaren Niels Jerne tolv år tidiga-
re. Uppsatsen i Cell var ett samarbete mellan Baltimores laboratorium 
vid The Whitehead Institute for Biomedical Research utanför Boston, som 
stod för den molekylärbiologiska delen, och Imanishi-Karis laborato-
rium vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), som stod för den 
serologiska delen (analysen av antikropparna). Den som kom att slå 
larm om artikeln och därigenom initiera den tioåriga process som 
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följde var Margot O’Toole, en forskare som hade anställts av Imanishi-
Kari något halvår tidigare för att delta i uppföljningen av de gjorda 
fynden. O’Toole hade dock svårt att få en av de analysmetoder som 
hade använts i artikeln att fungera. När hon gick igenom pärmar med 
gamla protokoll fann hon också noteringar som fick henne att tvivla 
på att vissa av de resultat som publicerats i Cell-artikeln och som Ima-
nishi-Kari var ansvarig för var korrekta. Hon tvivlade bland annat på 
att vissa försök någonsin hade utförts och menade att data istället 
hade hittats på. Senare under våren 1986 kom hennes misstankar att 
framföras till högre chefer på Tufts University i Boston, dit Imanishi-
Kari just flyttat.  
 I och med detta började utredningsmaskineriet att mala och skulle 
på olika nivåer fortsätta att göra så i tio år framåt. Den som intresset 
främst adresserades mot var Imanishi-Kari. Inga anklagelser om oe-
gentligheter riktades direkt mot Baltimore. På grund av sin delaktig-
het i studien, sin höga ställning, samt det faktum att han försvarade 
Imanishi-Kari, kom emellertid även han att hamna i fokus och ifråga-
sättas. Affären debatterades under årens lopp flitigt både i vetenskap-
liga tidskrifter och i de stora amerikanska dagstidningarna. Fallet har 
också beskrivits i bokform. Den mest detaljerade skildringen återfinns 
i vetenskapshistorikern Daniel Kevles mer än femhundra sidor långa 
bok The Baltimore Case [25]. Även Horace Freeland Judson har i sin bok 
ägnat drygt femtio sidor åt denna affär [8]. De tre huvudpersonerna, 
Imanishi-Kari, Baltimore och O’Toole fick alla betala ett högt person-
ligt pris och deras respektive karriärer påverkades synnerligen nega-
tivt av det som skedde. I mångt och mycket kom granskningen att bli 
en demonstration av de svårigheter och fallgropar som en utredning 
av detta slag kan drabbas av. Redan i förordet till sin bok konstaterade 
Kevles att Imanishi-Kari aldrig fick en rättvis prövning. Enligt hans 
mening var det som dömde henne i realiteten den allmänna opinio-
nen. Denna var i sin tur underblåst av politiska krafter som ville sta-
tuera exempel för att motarbeta vad man uppfattade som en bristande 
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integritet inom vetenskapssamhället. Till saken hör att hon i slutändan 
blev helt friad från de anklagelser som rests. 
 För att kort rekapitulera historien var det alltså så att Margot 
O’Toole i maj 1986 framförde sina misstankar mot Imanishi-Kari och 
publikationen från månaden dessförinnan till Tufts University. Man 
tillsatte där en grupp som gick igenom ärendet och kom fram till att 
det i artikeln fanns några mindre felaktigheter. Däremot hittade man 
ej några tecken på avsiktligt fusk eller vilseledande. Kort därpå gjor-
des en utredning vid MIT med likartat resultat. Under hösten 1986 
vidarebefordrades O’Tooles betänkligheter via en kollega till National 
Institutes of Health (NIH), som våren 1987 påbörjade en officiell 
granskning. Ytterligare ett år senare togs fallet upp av ett utskott i 
kongressen under ledning av John Dingell. Denne kom att bli central-
figur i den fleråriga process som Kevles i sin bok närmast liknar vid 
en hetsjakt. Dingell lät bland annat beslagta Imanishi-Karis försöks-
protokoll och överlämnade dem till Secret Service för analys. I januari 
1989 avslutades den första granskningen vid NIH. Man konstaterade 
att Cell-artikeln innehöll vissa felaktiga uppgifter och utelämnanden 
men fann inga bevis för medvetet fusk eller manipulation av data. På 
basen av fakta som kommit fram i den fortsatta Dingell-
undersökningen samt nya uppgifter från O’Toole tog NIH på nytt upp 
fallet i april 1989, denna gång inom en nyinrättad avdelning med 
namnet Office of Scientific Integrity (OSI). Två år senare, den 14 mars 
1991, sändes ett utkast till en rapport till Imanishi-Kari med flera för 
yttrande. Genom en läcka skickades inom mindre än en vecka kopior 
av detta utkast till flera stora tidningsredaktioner. Redan den 21 mars 
kunde man sålunda bland annat i Washington Post [26] och New York 
Times [27] läsa att Thereza Imanishi-Kari fällts för forskningsfusk av 
OSI. Tiden därefter följde ytterligare en mängd liknande artiklar både 
i dagspress och i vetenskapliga tidskrifter.  
 Senare under våren 1991 började den nytillträdda chefen för NIH, 
Bernadine Healy, att sätta sig in i OSI:s arbete. Enligt det vittnesmål 
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hon lämnade inför Dingells utskott i augusti 1991, blev hon förskräckt 
när hon upptäckte med vilken brist på objektivitet OSI agerat samt 
hur man läckt information innan utredningen var klar. Hon fann stora 
tveksamheter i OSI:s agerande också i andra fall än det som rörde 
Imanishi-Kari. Enligt juridisk expertis fanns dessutom tecken på att 
man brutit mot grundläggande regler i den amerikanska konstitutio-
nen för skydd av personlig integritet. Healy var också undrande inför 
det sätt på vilket Dingell och medarbetare blandat sig i arbetet. Inte 
helt förvånande kom utfrågningen inför kongressutskottet därför i 
mångt och mycket att bli en kamp mellan dessa två. Healys interna 
utredning ledde till att chefen för OSI fick avgå och att en omorganisa-
tion av denna avdelning startades. I slutändan lades de frågor som 
OSI skött vid en enhet direkt underordnad Hälsodepartementet, Office 
of Research Integrity (ORI). Denna fick initialt till uppgift att skapa ett 
regelverk som bland annat skulle garantera en tydlig definition av vad 
forskningsfusk är samt ett rättvist utredningsförfarande. Den nya 
ordningen gav också den anklagade rätt att överklaga ett beslut och få 
sin sak prövad enligt de normer som gäller för en process i domstol 
[28]. 
 Som svar på den preliminära rapporten från OSI skrev Imanishi-
Karis advokat ett indignerat brev där han starkt kritiserade dem för de 
ständiga läckor som nu på nytt hade lett till att hon hängts ut offent-
ligt. Han krävde också att få kopior av de många dokument som åbe-
ropades i rapporten men som han och hans klient aldrig hade fått se 
och därför ej heller kunnat bemöta. Så skedde dock ej och i slutet av 
maj 1991 inlämnade Imanishi-Kari ett svar på rapportförslaget till 
utredningens ännu inte avpolletterade chef, Suzanne Hadley. I svaret 
framhävdes att hon som anklagad hade berövats rätten att kunna 
försvara sig genom att förvägras att ta del av det material som ingick i 
prövningen. Trots detta försökte hon så gott som möjligt att bemöta de 
beskyllningar som rests mot henne. Några veckor senare uppmanade 
NIH:s nye chef, Bernadine Healy, OSI att avvakta med den slutliga 
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rapporten till dess att Imanishi-Kari fått tillgång till alla de handlingar 
som fordrades för att fullt ut bemöta det som hon klandrats för. Det 
kom dock att dröja nästan ett år innan så skedde. När de laboratorie-
böcker som Dingell beslagtagit och låtit Secret Service undersöka slut-
ligen överlämnades till Imanishi-Karis advokat lät denne en kriminal-
teknisk expert värdera de bevis för manipulation som man sade sig ha 
funnit. Experten ifråga var auktoriserad av både civila och militära 
domstolar runt om i USA och väl förtrogen med de tekniker som Sec-
ret Service hade använt. Hans genomgång kom fram till att de slutsat-
ser om bedrägligt förfarande som hade dragits ej var berättigade. I 
augusti 1992 hänvisade Imanishi-Karis advokat i en skrivelse ställd till 
ORI, den myndighet som då hade ersatt OSI, bland annat till detta och 
krävde att utredningen skulle läggas ner. Så skedde dock inte och i en 
slutgiltig, mer än 200 sidor tjock rapport som publicerades i oktober 
1994 fastslogs flertalet av de anklagelser som OSI tidigare hade riktat 
mot Imanishi-Kari fast [29]. Under tiden däremellan (april 1993) hade 
två artiklar från Imanishi-Kari och medarbetare tryckts. Många im-
munologer såg dessa som en bekräftelse av att de fynd som rapporte-
rats i Cell-artikeln 1986 kunde reproduceras. Kort senare publicerades 
ytterligare en artikel av andra forskare som konfirmerade de ur-
sprungliga fynden. I alla tre publikationerna var uttydningen av resul-
taten emellertid en annan än i Cell-artikeln.    
 Imanishi-Kari överklagade ORI:s utslag men förlorade på grund av 
domen därifrån sin tjänst vid Tufts University. För att avgöra ärendet 
tillsattes enligt det nya regelverk som införts en överklagandenämnd 
bestående av en forskare samt två jurister. I denna kom målet att av-
handlas i en domstolsliknande process där respektive sida fick presen-
tera sin sak samt kalla in och förhöra vittnen. Imanishi-Kari företräd-
des av en ny och erfaren advokat, Joseph Onek. Efter långa förbere-
delser påbörjades förhandlingarna i juni 1995 och pågick fram till i 
september. Totalt omfattade de tjugoåtta dagar och resulterade i mer 
än sextusen sidor protokoll. Det som kom att bli avgörande var frågan 
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om styrkan i de tekniska undersökningar som Secret Service hade 
utfört. Med hjälp av inkallade experter samt vittnesmål från forskare 
och annan personal vid MIT kunde försvarssidan visa på stora svag-
heter i dessa analyser. Efter det att förhandlingarna avslutats och re-
spektive sida lämnat in en sammanfattning av sina framställningar 
dröjde det till den 21 juni 1996 innan utslaget kom. På de två första 
sidorna gavs en sammanfattning av nämndens beslut: Imanishi-Kari 
frikändes på samtliga av de nitton anklagelsepunkter som ORI riktat 
mot henne [30]. Längre fram i texten summerade man sin helhetssyn 
på fallet. Det sades där att mycket av det som ORI hade presenterat 
var irrelevant, av begränsat bevisvärde, inkonsekvent, icke tillförlit-
ligt, saknade trovärdighet, eller baserat på obefogade antaganden. En 
hårdare kritik mot en organisation dominerad av jurister är svår att 
tänka sig. Både överklagandenämnden och andra kritiserade också 
den centrala roll som Margot O’Toole, den som först slog larm, hade 
fått spela genom utredningens olika faser. Man menade att utredarna i 
ett sådant här ärende måste stå neutrala i relation mot anmälaren och 
den anmälde. Som slutpunkt kan nämnas att Thereza Imanishi-Kari 
efter frikännandet återinsattes på sin forskartjänst vid Tufts University 
och efter ett år befordrades till en fast tjänst som biträdande professor. 
Hon är fortfarande verksam där inom det immunologiska fältet och 
publicerar artiklar i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter.   
 
 
3.3 Några andra internationella fall  
Jan Hendrik Schön var en ung tysk fysiker (född 1970) som efter att 
1997 ha lagt fram sin doktorsavhandling vid universitetet i Konstanz 
blev anställd vid Bell Laboratories i USA. Han gjorde där en raketkarri-
är och publicerade tillsammans med dess chef Bertram Batlogg och 
andra under cirka två år ett drygt sextiotal artiklar i högt rankade 
tidskrifter som Nature, Science, med flera. Bland de upptäckter man 
lade fram fanns sådant som den första organiska lasern, nya superle-
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dande molekyler och en transistor uppbyggd av en enda sådan mole-
kyl. Resultaten väckte mycket stor uppmärksamhet och Schön blev en 
elektronikens och nanoteknikens superstjärna. Av många spåddes han 
till och med som en framtida Nobelpristagare. Under 2001 och 2002 
fick han mottaga tre prestigefyllda priser. Relativt snart började dock 
andra forskare ana oråd, bland annat därför att man inte lyckades 
reproducera hans försök. Det ansågs även att de data som presentera-
des var alltför exakta och delvis bröt mot de föreställningar som gäll-
de inom fysiken. Efterhand framkom dessutom att samma kurvor 
hade använts i flera olika publikationer med skiljaktiga frågeställ-
ningar. Våren 2002 tillsatte Bell Laboratories en kommitté som fick till 
uppgift att granska i vilken mån oegentligheter hade förekommit. Ett 
problem som denna ställdes inför var att Schön inte hade fört några 
böcker över sina experiment samt att rådata hade raderats från hans 
dator. I september samma år framlade man sin rapport [31]. Där 
framkom att sexton av tjugofyra artiklar som granskats innehöll klara 
fall av fusk. Det rörde sig bland annat om att hela set av resultat hade 
återanvänts i flera olika experiment. Detsamma gällde ett antal kur-
vor. Alternativt hade kurvor som sades visa mätvärden från försök 
istället skapats med hjälp av matematiska funktioner. Hela ansvaret 
för de påvisade manipulationerna lades på Schön och hans medförfat-
tare gick fria. Det måste dock anses mer än märkligt hur dessa hade 
undgått att lägga märke till vad som förevarit. Schön erkände att han 
hade förfalskat data men hävdade att detta bara hade skett för att 
förtydliga faktiska observationer. Samma dag som rapporten lades 
fram blev han avskedad från Bell Laboratories. Under de kommande 
månaderna drogs totalt tjugoen artiklar in från Nature, Science och två 
fysiktidskrifter. 
 Ett annat fall som väckte stort uppseende världen över var den 
sydkoreanske stamcellsforskaren Woo-Suk Hwang (född 1953). Denne 
publicerade tillsammans med ett större antal kollegor i mars 2004 en 
artikel i tidskriften Science där det hävdades att man för första gången 
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hade lyckats framställa embryonala stamceller från människa genom 
så kallad terapeutisk kloning [32]. Vid denna teknik tas kärnan bort 
från en äggcell och ersatts av kärnan från en somatisk cell (en icke 
könscell). Vad som då händer är att den senare kärnan påverkas så att 
den nya cellen kommer att få karaktären av en embryonal cell. När 
äggcellen fått dela sig ett mindre antal gånger kan embryonala stam-
celler isoleras från det mycket tidiga embryot (70-100 celler stort) och 
användas för att genom cellodling etablera en stamcellslinje. Dessa 
celler kan man i sin tur få att utvecklas till olika specialiserade celler i 
kroppen och försöka utnyttja för att behandla åkommor som till ex-
empel diabetes, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Om 
den somatiska cell som används vid kloningen kommer från patienten 
själv blir de celler som transplanteras i behandlingssyfte genetiskt 
identiska med patientens egna celler och kommer ej att orsaka någon 
immunologisk avstötning. Drygt ett år senare, i juni 2005, publicerade 
Hwang och medarbetare en ny artikel i Science som beskrev ytterligare 
elva mänskliga stamcellslinjer framtagna genom terapeutisk kloning 
[33]. Dessa två artiklar uppmärksammades världen över och sågs som 
viktiga genombrott på vägen mot användning av patientspecifika 
stamceller i behandling av allvarliga sjukdomar. Hwang själv upphöj-
des också till nationalhjälte i Sydkorea och erhöll flera fina utmärkel-
ser. 
 Det dröjde dock inte länge innan klander började riktas mot 
Hwang och de projekt han lett. Initialt riktades kritiken mot det sätt 
varpå donatorer av äggceller hade rekryterats. I överträdelse mot gäl-
lande etiska regler hade man betalt givare och bland dessa även in-
kluderat unga kvinnor från den egna forskargruppen. Mot slutet av 
2005 framfördes sedan alltfler misstankar mot det vetenskapliga inne-
hållet i de två nämnda artiklarna. Affären fick en allvarlig vändning 
den 15 december 2005 när en av medförfattarna på publikationen från 
tidigare detta år, Sung-il Roh (chef på ett av de laboratorier som 
Hwang samarbetade med), inför media hävdade att nio av de elva 
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cellinjer som beskrevs i artikeln var påhittade. Analyser visade att 
dessa celler alla hade identisk DNA-uppsättning, tydande på ett 
gemensamt ursprung. Roh gjorde också gällande att många av de 
mikroskopiska fotografier som hade använts för att förevisa de olika 
cellinjerna var fabricerade och falska. Två dagar senare tillsatte Seoul 
National University en intern grupp med uppgift att utreda de miss-
tankar om forskningsfusk som framförts. I den slutrapport som lades 
fram redan den 10 januari 2006 fastslogs att Hwang var skyldig till 
fabricering av data, att några patientspecifika stamceller inte fanns 
tillgängliga, samt att inga data kunde presenteras som bevisade att 
sådana celler någonsin hade funnits [34]. Två dagar senare beslutade 
chefredaktören för Science att dra tillbaks de två artiklarna från 
Hwang och medarbetare. I februari suspenderades Hwang från sin 
tjänst som professor och avskedades en dryg månad senare. Ytterliga-
re ett par månader senare åtalades han för bedrägeri, brott mot lan-
dets bioetiklag, samt förskingring av cirka tre miljoner dollar från 
statliga forskningsmedel. Därutöver påvisades även omfattande eko-
nomiska oegentligheter med donationsmedel från företag, organisa-
tioner och privatpersoner.      
 Den norske cancerforskaren Jon Sudbø (född 1961) utgör ännu ett 
exempel på utbredd fabricering av data. Han var både tandläkare och 
läkare samt mycket framgångsrik som forskare vid Rigshospitalet i 
Oslo med ett betydande antal publikationer i välrenommerade tid-
skrifter och stora forskningsanslag, också från USA. I oktober 2005 
publicerade Sudbø tillsammans med tretton kollegor från Norge, USA 
och Finland en klinisk studie i den kända tidskriften The Lancet [35]. 
Man hade studerat patienter från en stor norsk patientdatabas och 
funnit att behandling med antiinflammatoriska läkemedel (icke-
steroider) under längre tid minskade risken för cancer i munhålan 
både hos rökare och hos icke-rökare. Bara tre månader senare, i janua-
ri 2006, avslöjade den norska dagstidningen Dagbladet att artikeln var 
uppdiktad och att de beskrivna patienterna inte hade existerat i verk-
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ligheten [36]. Detta hade upptäckts av chefen för det norska cancerre-
gistret. Man hade där även funnit liknande oegentligheter i en tidigare 
artikel i New England Journal of Medicine från Sudbø och medarbetare. 
För att följa upp dessa uppgifter tillsatte Rigshospitalet och Oslo Uni-
versitet en oberoende kommission under ledning av KI-professorn 
Anders Ekbom med uppgift att granska Sudbøs verksamhet i stort. 
Den rapport som lades fram i juni 2006 fastslog att merparten av 
Sudbøs vetenskapliga produktion präglades av ohederligt förfarande 
och då särskilt fabricering av data [37]. I femton av de trettioåtta artik-
lar som han hade publicerat sedan 1993 påvisades fusk. Detta gällde 
även hans doktorsavhandling. Som ett resultat av utredningen åter-
kallades ett stort antal artiklar och doktorsavhandlingen ogiltigförkla-
rades. Dessutom drogs Sudbøs legitimationer som tandläkare och 
läkare in. Kommissionen kunde inte finna att någon av de många 
kollegor som stod som medförfattare på de kritiserade artiklarna hade 
deltagit i påhittandet av data. De klandrades däremot för bristande 
ansvar och dålig kontroll av de uppgifter de varit med att sätta sitt 
namn under.            
           
 
3.4 Några svenska fall 

Här ges några fall av misstänkt och/eller konstaterat forskningsfusk i 
Sverige från senare år. Ulf Lönn var docent vid KI samt läkare vid Ra-
diumhemmet (RaH) och Karolinska Sjukhuset (KS) i Solna. I sin 
forskning vid RaH lade han fram data som talade för att uppträdande 
av mer än en uppsättning av vissa gener (genamplifiering) kunde vara 
av betydelse för prognosen bland annat vid bröstcancer. Resultaten 
publicerades i ett större antal artiklar i välkända internationella tid-
skrifter och tillsammans med en mängd medförfattare. En kollega på 
RaH började dock misstänka att allt inte stod rätt till. Orsaken var 
bland annat att de fynd som rapporterades såg alltför bra och exakta 
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ut samt att personal som deltog i arbetet berättade om stora problem 
med de analysmetoder som använts. Efter det att en anmälan inkom-
mit i början av 1996 gjorde KI först en intern utredning. Man gick se-
dan vidare och utsåg en extern grupp av tre professorer som fick i 
uppdrag att göra en mer djupgående granskning av ärendet. Denna 
grupp lämnade i februari 1997 ett utlåtande i vilket omfattande kritik 
riktades mot Lönns forskning [38]. För det första konstaterade man att 
uppgiften hade komplicerats av det faktum att inga primärdata fanns 
sparade. Lönn hävdade att han hade slängt dessa på grund av ut-
rymmesbrist, en förklaring som de sakkunniga inte satte någon tilltro 
till. Man slog vidare fast att det fanns grundläggande brister i det sätt 
på vilket vissa analyser hade utförts. Detta gällde inte minst PCR (po-
lymerase chain reaction), den metod som hade använts för att studera 
genamplifiering. Det var i praktiken inte möjligt att få de perfekta 
resultat som hade rapporterats. Även i andra fall ansågs det uppen-
bart att resultat hade hittats på utan att försök hade gjorts.  
 De sakkunniga sammanfattade sina synpunkter på följande sätt. 
”Den förfalskning som vi bortom allt rimligt tvivel anser oss ha avslöjat har 
pågått under lång tid och omfattat ett stort antal prover. Den har inletts 
redan innan Ulf Lönn arbetade med kliniska prover. Skador har åstadkom-
mits genom att andra forskare kan ha letts in på fel spår och att medel avsed-
da för forskning förbrukats. Allvarligare är dock att resultaten publicerats i 
avsikt att ge prognostisk vägledning och därmed indirekt även kunna påverka 
behandlingen av patienter med bröstcancer eller cancer i urinblåsan”. I ett 
långt skriftligt yttrande över utredningen förnekade Lönn samtliga de 
beskyllningar som riktades mot honom. KI:s dåvarande rektor Hans 
Wigzell fattade den 19 augusti 1997 beslut med anledning av den un-
dersökning som gjorts. I beslutet sades att: (1) ”Lönn brustit i sin forsk-
ning och inte på ett tillfredsställande sätt kunnat styrka sina resultat och att 
KI därför inte kan ställa sig bakom de resultat Lönn publicerat”; (2) ”ett 
flertal indicier talar för att Lönn uppsåtligt manipulerat data men att KI inte 
funnit tillräckligt stöd för att det i rättslig mening får anses ligga bortom allt 
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rimligt tvivel att dra denna slutsats” samt; (3) ”innehållet i denna skrivelse 
skall ges spridning till berörda intressenter. Denna skrivelse skall därför 
delges såväl de vetenskapliga publikationer som publicerat resultaten av 
Lönns forskning som de externa finansiärer som beviljat medel för denna 
forskning”. Eftersom Lönn inte var anställd av KI utan av Stockholms 
Läns Landsting kunde man inte vidta några direkta åtgärder mot ho-
nom. Han slutade senare på KS och blev överläkare i onkologi vid 
Gävle sjukhus. Enligt litteraturdatabasen PubMed har han inte publi-
cerat några vetenskapliga artiklar sedan 1996.  
 Ett fall som fått stor uppmärksamhet också internationellt avser 
professor Ove Nilsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå 
Plant Science Center. Tillsammans med en grupp medarbetare publice-
rade denne sommaren 2005 en artikel i tidskriften Science där man 
föreslog en mekanism som sätter igång blomningen i växter [39]. Man 
hade funnit att RNA-molekyler som kodar för ett protein benämnt 
Flowering Locus T (FT) transporteras från bladen till basen av små fina 
skott. I dessa syntetiseras sedan FT och interagerar med andra protei-
ner för att påverka olika cellulära funktioner och därigenom initiera 
blomningen. Upptäckten berördes flitigt både i fack- och dagspress 
och ansågs tillsammans med resultat från andra grupper ge svaret på 
en elementär fråga som förblivit olöst inom växtbiologin alltsedan 
1930-talet. Många och inte minst Nilsson själv uttalade sig entusias-
tiskt om den betydelse som fynden skulle kunna få inom jord- och 
skogsbruket. Efter en tid upptäcktes emellertid att det var något som 
inte stämde och i april 2007 publicerades i Science ett brev där fyra av 
de fem författarna drog tillbaks den ovan nämnda artikeln [40]. Skul-
den lades på den förste författaren, en kinesisk gästforskare vid namn 
Tao Huang, som inte hade undertecknat brevet till tidskriften. Efter 
det att denne lämnat laboratoriet hade hans efterträdare svårt att re-
producera resultaten. Man gick då igenom Huangs anteckningar och 
fann att han uteslutit vissa värden vid den statistiska bearbetningen 
av resultaten. När den statistiska analysen gjordes om med originalda-
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ta visade det sig att många av de skillnader mellan olika tidpunkter 
som hade rapporterats inte var statistiskt säkra. Man valde därför att 
dra tillbaks artikeln i sin helhet.  
 Ove Nilsson fick från flera håll beröm för att han som huvudansva-
rig för artikeln hade slagit larm när oegentligheterna upptäcktes. Pro-
fessorerna Christer Larsson och Lars Rask, de externa utredare som 
Lantbruksuniversitetet hade tillsatt, ansåg emellertid att Nilsson mås-
te ta på sig ett stort ansvar för det som hänt. I en debattartikel som 
publicerades i Västerbottens-Kuriren i maj 2007 riktar den utpekade, 
Tao Huang, likaså stark kritik mot denne [41]. Enligt Huang hade 
Nilsson satt press på honom och andra medarbetare för att i konkur-
rens med andra forskare få fram resultat så snabbt som möjligt. Av 
denna anledning hann man inte upprepa försöken på det sätt som 
normalt ska ske. Mycket riktigt var det också så att artikeln från SLU i 
Umeå publicerades i Science tillsammans med två artiklar från andra 
laboratorier med likartad inriktning (identifiering av gener ansvariga 
för växters blomning). Det bör också noteras att det var Nilsson som 
skrivit artikeln och var den som fick äran för densamma (den utsågs 
av Science till en av de viktigaste publikationerna under 2005). An-
märkningsvärt är att de externa granskarna som SLU tillsatte aldrig 
kontaktade Huang, den av författarna till Science-artikeln som hela 
ansvaret för oegentligheterna lades på. Detta står inte i överensstäm-
melse med vad förvaltningslagen säger om ärendens beredning.  
 Ett annat fall från Umeå gällde Roger Henriksson, överläkare och 
professor i experimentell onkologi [42, 43]. Denne fungerade som 
ledare för en klinisk prövning rörande en ny form av strålbehandling 
vid hjärntumörer. Undersökningen var ett samarbete mellan en grupp 
svenska forskare och Studsvik Medical AB (sedermera Hammercap 
Medical AB), som finansierade projektet och avsåg att lansera meto-
den kommersiellt. Arbetet resulterade i en så kallad fas två-studie som 
avslutades 2003. I september 2007 anmälde Kurt Sköld, VD för Ham-
mercap Medical AB, Roger Henriksson till Umeå Universitet för ored-
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lighet i forskning. Man klagade över att ingen vetenskaplig publika-
tion kommit till stånd, vilket skulle ha skett enligt det avtal som låg 
till grund för undersökningen. Henriksson kritiserades även för par-
tiskhet genom att framhäva en alternativ behandling där han själv 
påstods ha ekonomiska intressen. Den medicinska fakulteten tillsatte 
omgående en intern grupp som utredde anklagelserna. Bara någon 
månad senare lades en rapport fram där Henriksson friades från alla 
misstankar. Anmärkning riktades istället mot det anmälande företaget 
för att ha försökt påverka de slutsatser som drogs samt att styra inne-
hållet i den forskningsartikel som skulle skrivas. Man menade också 
att flera av de punkter anmälaren tagit upp inte hade med oredlighet 
inom forskning att göra utan snarare hur avtalet mellan forskarna och 
det sponsrande företaget såg ut och hade följts. I en artikel i Läkartid-
ningen framlade också Bengt Järvholm, dekanus vid medicinska fa-
kulteten i Umeå, klander mot anmälan [44]. I en replik i Läkartidning-
en [45] kritiserar Kurt Sköld granskningen i Umeå för partiskhet i 
syfte att skydda den egna forskaren. Exakt hur detta fall skall bedö-
mas är svårt att avgöra på basen av de handlingar som finns tillgäng-
liga. Om inte annat så pekar affären på vikten av att misstankar om 
forskningsfusk utreds av en utomstående och neutral instans.  
 
 
3.5  Vad karakteriserar flertalet uppdagade fall 

Sammanfattningsvis finns det några detaljer i de ovan refererade affä-
rerna som är värda att notera. Allra mest slående är att misstankarna i 
princip riktats mot endast en av många författare på de vetenskapliga 
artiklar som granskats. Det är också bara denne som har befunnits 
skyldig. Övriga har friats eller endast kritiserats för bristande kontroll 
av det material de satt sitt namn under. En annan ofta återkommande 
detalj är att originaldata inte kan uppvisas, vilket avsevärt försvårar 
utredningen. Alternativt kan man ibland påvisa att resultaten är helt 



42  

och hållet påhittade eller konstruerade. Det är vidare notabelt att fus-
ket inte har upptäckts i samband med granskningen hos tidskriftsre-
daktionerna. Vid denna så kallade peer review är det vanligen två till 
tre specialister inom fältet som bedömer det inskickade manuskriptets 
kvalitet och lämplighet. I det för många tidskrifter mycket stora anta-
let fall där publikation inte bifalles är orsaken mestadels sådant som 
brister i metodik, ofullständigt stöd för de slutsatser som dras, eller 
avsaknad av nyhetsvärde. Hur ofta det händer att fusk avslöjas vid 
den primära kontrollen hos tidskrifterna är inte känt. Egna erfarenhe-
ter från redaktionellt arbete talar för att detta är sällsynt. Istället är det 
vanligtvis läsare av de tryckta artiklarna som upptäcker oegentlighe-
ter och slår larm. Tyvärr händer det frekvent att dessa whistleblowers 
möts av negativa reaktioner och inte fullt ut tas på allvar. Orsaken är 
troligtvis att det innebär betydande merarbete och prestigeförlust 
både för tidskriften och för institutionen ifråga när forskningsfusk 
exponeras.  
 
 
3.7 Jämförelse med andra sektorer i samhället 

Fusk och bedrägligt förfarande av olika slag är inte begränsat till 
forskningsvärlden. Det kan istället sägas vara någonting som existerar 
inom alla former av mänsklig aktivitet. Många remarkabla fall har 
bland annat avslöjats inom politiken, sporten och affärsvärlden. Nå-
gon närmare genomgång av specifika händelser ska inte ges här. För 
att påminna läsaren räcker det förmodligen att nämna namn som Len-
nart Geijer, Olof Palme och Thorbjörn Fälldin (mörklagt och gett falska 
dementier i den så kallade bordellhärvan), Mona Sahlin (använt kon-
tokort avsett för utgifter i tjänsten för privata ändamål) och Gudrun 
Schyman (flerårigt skattefusk genom att ha yrkat avdrag i självdeklara-
tionen för utgifter som hon inte själv betalt). I näringslivet har det rört 
sig om avsevärt mycket större pengar, till exempel i de skandaler som 
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associerats med företag som Bofors (mutor vid försäljning av haubitsar 
till Indien), Trustor (uppköp av bolaget med dess egna pengar och 
plundring av dess tillgångar), Skandia (lyxrenovering av privata lä-
genheter och mångmiljonbonusar till höga chefer under oklara förhål-
landen) och Carnegie (uppblåsning av bolagets resultat samt insideraf-
färer). Än mer astronomiska belopp har det handlat om i de inter-
nationella finansskandaler som drabbat bolag som Baring’s Bank (anrik 
engelsk bank som gick omkull 1995 efter det att en av dess anställda, 
Nick Leeson, spekulerat bort mer än en miljard kr), Enron (ameri-
kanskt energibolag som gick i konkurs 2001 efter det att omfattande 
insiderhandel, bokföringsbrott och korruption avslöjats), och Parmalat 
(italiensk livsmedelskoncern och ett av Europas största mejeriföretag 
som gick i konkurs 2003 efter en skandal där nära 30 miljarder kr ge-
nom mystiska transaktioner försvunnit till skatteparadis). Otaliga är 
likaså dopingskandalerna inom sportens värld. Ett exempel från sena-
re år utgörs av den kvinnliga friidrottsstjärnan Marion Jones som efter 
att ha erkänt användning av otillåtna medel fråntagits både OS- och 
VM-medaljer samt prispengar. 
  
   

4 Huvudrollsinnehavarna 
Som bakgrund till det fall av misstänkt oredlighet inom forskning som 
ska beskrivas här ges först en kort beskrivning av de inblandade aktö-
rerna. Den som anklagats och varit föremål för granskning är Thomas 
Lundeberg, läkare och forskare vid KI. I vissa delar har intresse även 
ägnats åt dennes doktorand, Joakim Carleson. Den som i huvudsak 
har framfört de misstankar som riktats mot Lundeberg är Kerstin Uv-
näs Moberg, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Upp-
sala och tidigare verksam vid KI. Till saken hör också att hon under 
ett flertal år samarbetat med Lundeberg samt även startat företag till-
sammans med denne. Uvnäs Moberg har i sina anmälningar assiste-
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rats av sitt ombud, Kurt Björkholm. Dessa två har tillsammans lämnat 
in ett stort antal skrivelser med beskyllningar riktade mot Lundeberg, 
initialt till KI och senare även till VR och Regeringen. KI var alltså den 
myndighet som först fick utreda anklagelserna mot Lundeberg. Hu-
vudansvariga där har varit rektorerna Hans Wigzell och Harriet Wall-
berg-Henriksson samt ordföranden i styrelsen för forskning, Jan Carl-
stedt-Duke. Senare överlämnade KI ärendet till VR och dess expert-
grupp för oredlighet inom forskning under ordförandeskap av reger-
ingsrådet Kjerstin Nordborg.    
 
 

4.1  Thomas Lundeberg 

Thomas Lundeberg föddes 1953 i Stockholm. Han utbildades till läka-
re vid KI och disputerade 1983 vid Fysiologiska Institutionen. Ämnet 
för avhandlingen var vibrationsbehandling vid kronisk smärta. Fem 
år senare blev han docent i fysiologi vid KI. Vid mitten av 1990-talet 
var han gästforskare vid Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare i 
Rom under ledning av Rita Levi-Montalcini (Nobelpristagare i fysio-
logi eller medicin 1986). Efter återvändandet från Italien arbetade 
Lundeberg parallellt som forskare vid Institutionen för Fysiologi och 
Farmakologi vid KI och som läkare vid Rehabiliteringsmedicinska 
kliniken på Karolinska Sjukhuset. Han blev specialistkompetent i me-
dicinsk rehabilitering 1997 och i smärtlindring 1999. Året däremellan 
erhöll han tjänst som universitetslektor vid Institutionen för Fysiologi 
och Farmakologi. Under fjorton år ansvarade han för grundutbild-
ningen i fysiologi för blivande sjukgymnaster och undervisade under 
flera år även blivande läkare i detta ämne. Lundeberg har handlett ett 
stort antal doktorander fram till doktorsexamen och har publicerat 
cirka trehundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt 
flera böcker med klinisk inriktning. Därutöver har han också fungerat 
som uppfinnare på ett trettiotal patent. Han har haft uppdrag som 
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sakkunnig för Regeringen och Socialstyrelsen gällande alternativa 
behandlingsmetoder, utbildning av kiropraktorer och legitimering av 
naprapater. I augusti 2001 utnämndes Lundeberg till professor i fysio-
logi vid KI. Han avgick från denna tjänst 2003 och blev istället överlä-
kare i rehabiliteringsmedicin, först vid Karolinska Universitetssjukhu-
set i Solna och senare vid Danderyds Sjukhus dit verksamheten flyt-
tades 2004. Han är gift med Lena och har tillsammans med henne fyra 
barn. Familjen bor på Lidingö utanför Stockholm.  
 
 
4.2  Kerstin Uvnäs Moberg   

Kerstin Uvnäs Moberg föddes 1944 och är dotter till Börje Uvnäs (av-
led 2003 vid 90 års ålder). Den senare var KI:s första farmakologipro-
fessor och en mycket inflytelserik person vid den medicinska fakulte-
ten, bland annat som dekanus under ett flertal år och som ordförande 
i den Medicinska Nobelkommittén. Han hade även en stark ställning 
utanför KI, till exempel som ordförande i Svenska Läkaresällskapet 
och som President för the International Union of Pharmacology (1966-
1972). Det var också hos denne, det vill säga vid Farmakologiska Insti-
tutionen på KI, som Kerstin Uvnäs Moberg efter sina läkarstudier 
började forska. Hennes tidiga arbeten gällde hormoner med inverkan 
på matsmältningen och det var inom detta område som hon 1976 av-
lade doktorsexamen. Vid mitten av 1980-talet dök hormonet oxytocin 
upp i hennes forskning och blev sedermera en huvudlinje i denna. 
Särskilt intresse har riktats mot oxytocinets betydelse för de positiva 
effekter (välmående) som utlöses av beröring. Detta ämne har också 
avhandlats i en populärvetenskaplig bok som fått stor spridning, Lugn 
och beröring: oxytocinets läkande verkan i kroppen [46]. Genom detta verk 
och den tillsammans med läkarkollegan Rigmor Robert tidigare ut-
givna boken Hon & han födda olika [47], har Uvnäs Moberg setts som en 
representant för den riktning inom feminismen som brukar kallas 
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särartsfeminism och pekar på de biologiska skillnader som föreligger 
mellan kvinnor och män. 
 Det var likaledes genom sitt arbete runt oxytocin som Kerstin Uv-
näs Moberg i början av 1990talet började samarbeta med Thomas 
Lundeberg på Institutionen för Fysiologi och Farmakologi på KI 
(FyFa). Enligt databasen PubMed har dessa två mellan 1992 och 2002 
gemensamt publicerat ett drygt tjugotal vetenskapliga arbeten. Flerta-
let avser experimentella studier över oxytocinets effekter i råtta. Uv-
näs Moberg och Lundeberg har även samverkat som uppfinnare på ett 
flertal patent rörande användning av oxytocin som läkemedel. Rätten 
till dessa patent ägs i de flesta fall av EntreTech Medical AB, ett bolag 
som de två bildat gemensamt för att kommersiellt utveckla sin forsk-
ning. I några fall har istället Karolinska Innovations AB (KIAB) trätt in 
och stått för patentkostnaderna. Även efter det att Uvnäs Moberg 1995 
fick tjänst som professor i fysiologi vid SLU i Uppsala fortsatte hon 
under flera år att bedriva forskning vid KI, bland annat i samarbete 
med Lundeberg och hans grupp. Som kommer att framgå längre fram 
är det från dessa forsknings och affärsrelationer till Lundeberg som 
Uvnäs Moberg funnit utgångspunkter till de många anmälningarna 
mot sin kollega. Vid tiden för flytten till SLU hade Uvnäs Moberg vid 
KI ställning som docent och universitetslektor. 
 Något som kan vara intressant att observera i Kerstin Uvnäs Mo-
bergs bakgrund är hennes envetna kamp för att erhålla en professur 
vid KI. Under perioden 1985-1998 sökte hon sex olika professurer med 
varierande ämnesbeteckning vid KI. Hon fick vid dessa tillfällen goda 
omdömen och placerades i ett flertal fall bland de tre främsta kandida-
terna. I slutänden blev hon dock aldrig den som förordades till tjäns-
ten av tjänsteförslagsnämnden. Uvnäs Moberg överklagade i flera fall 
beslutet till Regeringen eller Överklagandenämnden för Högskolan, 
men lyckades aldrig få en ändring till stånd. Vid en av dessa tillsätt-
ningar kom ärendet upp i dagspressen och omskrevs i flera debattar-
tiklar i DN. Det rörde sig om en professur i fysiologi vid Institutionen 
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för Fysiologi och Farmakologi. Från KI:s sida föreslogs docent Peter 
Thorén från Göteborg till innehavare av tjänsten. I sitt överklagande 
till Regeringen framhöll Uvnäs Moberg bland annat att ”KI åsidosatt 
gällande jämställdhetsaspekter när de valt Thorén” och beskrev den institu-
tion där hon själv var verksam och nu sökt en professur som ”en tummelplats 
för manliga intressen”. Någon månad senare fick hon helhjärtat stöd för 
sina synpunkter av journalisterna Maria Borelius och Annika Dopping 
i en artikel på DN Debatt med titeln ”Fel kön för professuren” [48]. Man 
tog här upp sådant som dominansen av män bland svenska professo-
rer och bristande satsningar på forskning om kvinnlig biologi, ett om-
råde som man ansåg Uvnäs Moberg vara ledande inom. Artikeln av-
slutades med en vädjan till Regeringen att utse denne till professor. 
Inom ett par veckor kom en replik till denna artikel från Petra Ulma-
nen och Kristina Hultman [49]. Dessa instämde i behovet av fler 
kvinnliga professorer och mer forskning om kvinnors biologi. Där-
emot uttryckte de stark kritik mot de vidlyftiga slutsatser rörande 
könsroller som Uvnäs Moberg och andra dragit på basen av försök 
som i huvudsak utförts på råttor. I ytterligare ett inlägg besvarade Per 
Hedqvist och Torgny Svensson, prefekt och vice prefekt vid den KI-
institution där den aktuella professuren skulle placeras, de åsikter 
som hade framförts av Borelius och Dopping [50]. Man tog där bland 
annat avstånd från vad som kallades överdrivna värderingar av Uv-
näs Mobergs meriter och hennes roll som världsledande auktoritet 
inom området kvinnlig biologi. När Regeringen till sist fattade sitt 
beslut gick tjänsten till Peter Thorén. 
 Ytterligare en tjänstetillsättning som väckte stor uppmärksamhet 
gällde den professur i integrativ fysiologi vid KI som var uppe till 
behandling i början av 1998. Denna tjänst gick till Harriet Wallberg-
Henriksson, KI:s nuvarande rektor, en yngre kollega till Uvnäs Mo-
berg. Den senare överklagade beslutet via sitt ombud, advokat Toivo 
Öhman. I sin skrivelse till Överklagandenämnden hävdade denne att 
det förelåg jäv både för institutionschefen Per Hedqvist, som fyra år 
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tidigare varit med och skrivit den ovan nämnda debattartikeln röran-
de ett annat tillsättningsärende och då framfört kritik mot Uvnäs Mo-
berg [50], samt för en av de sakkunniga, Dag Linnarsson, också han 
verksam vid Fysiologiska institutionen. Öhman framförde vidare an-
märkningar mot tjänsteförslagsnämndens bedömning och jämförelse 
av Uvnäs Mobergs och Wallberg-Henrikssons meriter. Dessa syn-
punkter vann dock ej gehör och Wallberg-Henriksson tillsattes på 
tjänsten.    
 
 
4.3 Kurt Björkholm  

Kurt Björkholm föddes 1941. Han är bosatt i Saltsjöbaden och har un-
der ett flertal år varit politiskt verksam inom Nacka kommun och i 
områdesnämnden för Fisksätra och Saltsjöbaden. Han driver sedan 
slutet av 1980-talet Robur Affärsutveckling AB. Bolaget har en en-
mansstyrelse bestående av Björkholm själv med advokat Margareta 
Nashat som suppleant. Att döma av årsredovisningarna från senare år 
har bolaget låg omsättning och obetydlig vinst. Rörelsen avser kon-
sultverksamhet inom områdena ekonomi, företagsadministration, 
affärsutveckling och juridik. Det är via detta bolag som Björkholm 
agerat som ombud för Uvnäs Moberg i ett stort antal anmälningar mot 
Lundeberg och andra. Han har även varit involverad i ett flertal andra 
bolag, bland annat som styrelseordförande och styrelseledamot.  
 Med tanke på Björkholms mycket aktiva och ibland remarkabla 
engagemang i fallet Thomas Lundeberg är det intressant att lägga 
märke till hans inblandning i en omtalad tidigare polisutredning. Det 
rörde sig i detta fall om en känd ekobrottsling, Håkan Hanell. Denne 
hade uppmärksammats i samband med en stor ekobrottshärva i bör-
jan på 1980-talet. Han dömdes då till fängelse i två år och nio månader 
för att ha plundrat flera bolag på stora pengar. I mitten på 1990-talet 
blev Hanell på nytt aktuell när han via Expressen framförde anklagel-
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ser om korruption mot höga polischefer och åklagare i Stockholm. I 
sammanhanget noterades i pressen att det funnits personer inom Poli-
sen som till Hanell läckt uppgifter om pågående brottsutredningar 
riktade mot honom och hans far. Detta skulle bland annat ha resulte-
rat i att en husrannsakan blivit resultatlös. Våren 1999 hamnar Hanell 
på nytt i fokus i samband utredning av brottsmisstankar mot en polis-
kommissarie. Det framkommer då att Hanell under perioden 1996-
1998 betalats närmare en miljon kr för olika ”uppdrag” i denna utred-
ning. Kostnaderna avsåg resor till ett flertal platser i Europa, vistelser 
på dyra hotell, med mera. Pengarna kom från Polisens sektion för 
interna utredningar. Utbetalningarna hade dock inte gjorts till Hanell 
själv. Som mellanhand användes istället dennes ombud Kurt Björk-
holm och Robur Affärsutveckling AB samt två andra företag som 
denne utnyttjade för att inte exponera namnet Robur alltför flitigt. De 
fakturor som Björkholm frekvent tillställde Polisen på sitt företags 
brevpapper var av summarisk karaktär och utan närmare specifika-
tioner. En formulering som återkommer gång efter gång kunde lyda 
som följer: ”Vi får härmed översända vår arvodesräkning avseende vårt 
biträde till er under perioden datum till datum i utredningsangelägenheter 
inom och utom riket avseende ägar- och förmögenhetsförhållanden i bolags-
rättsliga angelägenheter samt därmed sammanhängande ekonomiska struktu-
rer”. De uppgifter som Hanell och Björkholm överlämnade till Enhe-
ten för interna utredningar visade sig sakna reellt intresse i gransk-
ningen av misstänkt korruption inom Polisen. Det uppdagades även 
att vissa av de dokument som presenterades var förfalskade. Affären 
redovisades i en lång rad artiklar i Expressen av journalisterna Anders 
Fallenius och Niclas Lövkvist, varav en här ges som exempel [51]. Det 
som hade inträffat väckte stor uppmärksamhet och blev så småning-
om föremål för en utredning från Riksåklagarens sida. Man ansåg sig 
dock inte kunna visa att den ansvariga chefen på Enheten för interna 
utredningar agerat med brottsligt uppsåt och något åtal väcktes aldrig 
(dnr 700C 8-99). De mycket påtagliga misstankarna om korruption 



50  

inom polis- och rättsväsendet ledde inte heller de till några åtgärder. 
Den roll som utredare vilken Björkholm påtog sig i detta exempel 
liknar delvis den han visar upp i fallet Lundeberg. Detta åskådliggörs 
på ett talande sätt när han i en skrivelse till dekanus Jan Carlstedt-
Duke på KI från den 23 september 2003 uttrycker sig på följande sätt. 
”Likaledes finner jag det beklagligt för att inte säga anmärkningsvärt att jag 
som utredare inom näringslivet skall behöva utreda interna förhållanden 
inom Karolinska Institutet, som borde ha redovisats och avslutats långt tidi-
gare”. Men är det då inte ungefär samma sak som undertecknad gör i 
denna bok. Jo, förvisso och det är upp till läsarna att avgöra vem som 
hade störst anledning att granska KI:s och VR:s ageranden.  
 
 

5 Utredningen tar sin början 

Det fall som ska beskrivas här är mångfacetterat och inbegriper förut-
om Thomas Lundeberg flera andra personer med mer eller mindre 
stark anknytning till honom. Ärendet är speciellt med tanke på att det 
inte bara rör forskning utan till betydande del även gemensamma 
patent- och affärsintressen mellan anmälaren Kerstin Uvnäs Moberg 
och den anmälde Thomas Lundeberg. I anknytning till kraven om 
granskning av misstänkt forskningsfusk dyker det dessutom upp en 
stor mängd besynnerliga polisanmälningar från Uvnäs Moberg där 
allvarliga misstankar direkt eller indirekt riktas mot Lundeberg. An-
märkningsvärt är också den brist på neutralitet och objektivitet som i 
många stycken kännetecknat utredningen. Som läsaren kommer att 
förstå framöver rör det sig här om en mycket ovanlig historia. Den 
känsla man får efter att ha tagit del av handlingarna i ärendet är först 
och främst en förvåning över att det kan gå till på detta sätt i ”rättssta-
ten” Sverige.  
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5.1 Anmälningar börjar komma in till Polisen 

De första tecknen på att anmälningar mot Lundeberg börjar lämnas in 
till olika myndigheter dyker upp 2002. Den 14 januari detta år gör 
Uvnäs Moberg via sin chef professor Göran Björnhag en anmälan till 
Polisen i Uppsala om inbrott på sitt kontor vid SLU med stöld av pa-
tentmaterial ur två pärmar samt eventuellt också intrång i en dator 
(dnr 0300-K1249-02). Någon åverkan på den låsta dörren har dock ej 
skett. Uvnäs Moberg säger sig även ha teorier om vem som kan ha 
varit ansvarig och ska enligt Polisen ha uppgivit Lundebergs namn. 
Polisen utför några dagar senare en undersökning på platsen. SLU 
låter dessutom sin IT-samordnare göra en genomgång av datorn. Man 
finner därvid att denna med största sannolikhet inte har utsatts för 
obehörigt intrång. Ett drygt år senare, den 3 mars 2003, görs en ny 
anmälan från SLU till Polisen i Uppsala, den här gången via professor 
Stig Drevemo. Det gäller nu stöld av 193 provrör tillhörande Uvnäs 
Moberg från en låst frysbox. Någon skada på låset upptäcks emeller-
tid inte, tydande på att förövaren haft tillgång till nyckel. Enligt anmä-
laren sätter Uvnäs Moberg stölden i samband med det inbrott som 
hade rapporterats i januari 2002 (se ovan).  
 Några månader senare, den 6 juli 2003 skriver Uvnäs Moberg själv 
till Polisen i Uppsala för att komplettera tidigare anmälningar. Hon 
berättar då att man inom hennes grupp under två till tre års tid haft 
besvär med att bestämma halten av hormonet oxytocin i blodprover 
och erhållit fem till tio gånger för höga värden. Problemet hade existe-
rat både vid SLU och på KI. Det påstås vidare att orsaken var att vissa 
prover förorenats med oxytocin. Enligt Uvnäs Moberg skulle detta ha 
kunnat bero på att någon sprutat in oxytocin i aerosolform i de plast-
påsar där proverna förvarades. I nästa mening nämner hon att Lun-
deberg i en rapport beskrivit en metod för administration av oxytocin 
i aerosolform och riktar därigenom misstankar mot honom. Hon an-
tyder vidare att koncentrationen av oxytocin måste ha varit mycket 
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hög i påsarna och att de som arbetat i laboratoriet kunde ha fått i sig 
hälsofarliga mängder av detta ämne. Hon går därefter över till att 
beskriva de effekter oxytocin har i kroppen och nämner först den lug-
nande och avstressande verkan som ses vid fysiologiska koncentratio-
ner. Som beskrivits tidigare är detta också de effekter som Uvnäs Mo-
berg intresserar sig för i sin forskning liksom i samarbetet med Lun-
deberg. I brevet följer sedan en redogörelse över de reaktioner som ses 
om oxytocin tillförs i större mängder. Därvid berörs sådant som stress, 
hög puls och högt blodtryck. Längre fram i texten kan följande läsas: 
”Långvarig exposition för höga halter av oxytocin i luften kan leda till myck-
et höga oxytocinhalter i blodet eller i hjärnan. Detta kan i sin tur leda till att 
stressreaktioner utlöses. Den yttersta konsekvensen av sådana stressreaktio-
ner skulle kunna vara att individen drabbas av hjärnblödning, hjärtarrytmi 
(oregelbunden hjärtrytm) eller hjärtinfarkt”. 
 I nästa del av brevet rapporterar Uvnäs Moberg om ett flertal inci-
denter som inträffat under 2001-2003 och som hon kopplar ihop med 
besvären i analyserna av oxytocin både på SLU och på KI. Hon tar här 
även upp sina farhågor om höga koncentrationer av oxytocin i luften i 
de lokaler där detta arbete utförs. Bland de fall hon här räknar upp 
finns: (1) en professor som dör oväntat i hjärtinfarkt; (2) en laborato-
rieassistent som oväntat drabbas av hjärnblödning; (3) en doktorand 
som har besvär med illamående och huvudvärk; (4) en forskarassi-
stent som oväntat dör på grund av brustet aortaaneurysm (bråck på 
kroppspulsådern); (5) en laboratorieassistent som oväntat dör i hjär-
tarrytmi; (6) en doktorand som plötsligt avlider i levercancer, samt; (7) 
en laboratorieassistent som haft huvudvärk och illamående och vid en 
hälsokontroll befinnes ha mycket högt blodtryck. Direkt efter denna 
uppräkning går Uvnäs Moberg över till att berätta hur Lundeberg 
under samma tidsperiod försökt ta över djurförsöksetiska tillstånd och 
forskningsplaner från henne vid Institutionen för Fysiologi och Far-
makologi på KI. Hon fortsätter som följer: ”Det finns mycket som talar 
för att Thomas Lundebergs verksamhet styrs och backas upp av ekonomiska 
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intressen inom företagsvärlden. Såväl läkemedelsindustri i Sverige, Amerika 
och Italien kan vara inblandade”. Brevet avslutas på detta sätt: ”Det kan i 
sammanhanget nämnas att jag under de senaste dagarna sökt professionellt 
biträde med att ta fram en profil över den eller de personer vilka kan ligga 
bakom de olika former av förstörelse och/eller sabotage som konstaterats före-
ligga mot mig, SLU, KI samt mina medarbetare i Uppsala och Stockholm. 
Profilsvaret har inte inneburit något för mig lugnande besked utan tvärt om 
befäst min oro för fortsatta ”uppvaktningar”. Även i denna del ber jag att få 
återkomma till Polisen med en muntlig framställning”. 
 Beskrivningen av de polisanmälningar som gjordes av Uvnäs Mo-
berg, direkt eller indirekt, och där mycket grava misstankar riktas mot 
Lundeberg har tagits med för att ge läsaren insyn i hur situationen såg 
ut vid tiden när de första anklagelserna mot den senare om forsk-
ningsfusk och andra oegentligheter började lämnas in till KI. Anmäl-
ningarna ger även ett visst begrepp om personligheten hos den som 
stått bakom mer än fem års krav på granskningar av och åtgärder mot 
en kollega med vilken ett nära samarbete länge förelegat. Till saken 
hör att polisutredningarna inte ledde någonstans och lades ner. Den 
pärm med patentmaterial som sades ha stulits från Uvnäs Mobergs 
kontor på SLU skall enligt uppgift senare ha återfunnits hemma hos 
henne själv. På liknande sätt återkom så småningom de provrör som 
rapporterats stulna till den frys varifrån de avlägsnats. Hur och ge-
nom vem detta skedde är inte känt. Beträffande problemen med oxy-
tocinanalyserna, som drabbade flera forskargrupper på SLU, ansåg 
institutionschefen att dessa orsakats av Uvnäs Moberg själv. De djur-
försök med oxytocin och andra substanser som utförts inom hennes 
grupp präglades liksom arbetet i stort av bristande ordning. Djuren 
hade injicerats med stora mängder hormon och detta var så vitt man 
kunde förstå anledningen till att lokaler och inredning kontaminerats. 
Efter omsorgsfull sanering fungerade analyserna åter normalt. De 
plastpåsar med provrör som Uvnäs Moberg trodde att någon med 
avsikt hade förorenat med oxytocin togs om hand av Polisen och 
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skickades till Statens Kriminaltekniska Laboratorium för analys. Man 
fann där ingenting som stödde denna teori. På anmodan av Sveriges 
Universitetslärarförbund, som kontaktats av Uvnäs Moberg, gjordes 
även en arbetsmiljöutredning. Syftet var att pröva i vilken mån ett 
samband kunde påvisas mellan de rapporterade döds- och sjukdoms-
fallen på SLU och KI och förhöjda mängder oxytocin i luften. Även 
dessa undersökningar blev resultatlösa och lades ner. Frågan man 
måste ställa sig är om det fanns någon verklig substans bakom polis-
anmälningarna och de framförda misstankarna, ytterst om mord på 
flera personer.  
 
 
5.2 Samordnade anmälningar mot Lundeberg till KI 

Mindre än ett halvår efter den första av de ovan nämnda polisanmäl-
ningarna, den 11 juni 2002, skriver Kerstin Uvnäs Moberg till etiska 
rådet vid KI och anhåller om granskning av Thomas Lundeberg. Hon 
refererar till gemensamma projekt och gör gällande att ”Lundeberg på 
ett otillbörligt sätt såväl vetenskapligt som kommersiellt exploaterat min 
mångåriga forskning kring oxytocin och dess effekter på stress och välmåen-
de”. Hon framför därutöver frågor om fakturor som av Lundeberg 
tillställts ett bolag de äger tillsammans, EntreTech Medical AB. Enligt 
hennes förmenande rör de kostnader som tagits upp här experiment 
utförda på KI. Samtidigt lämnas två skrivelser med krav om gransk-
ning av Lundeberg till prefekten för Institutionen för Kirurgisk Veten-
skap på KI, Lars-Ove Farnebo. Den ena skrivelsen, daterad den 12 juni 
2002, är författad av professor Andris Kreicbergs från Ortopeden och 
gäller försök att kommersiellt exploatera samarbetsprojekt, vilsele-
dande uppgifter om etiska tillstånd för djurförsök, felaktigheter i an-
slags- och tjänsteansökningar, samt olika ekonomiska transaktioner. 
Den andra inlagan, daterad den 10 juni 2002, kom från professorerna 
Per Hansson och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin och tar upp plagiat 
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dels i en originalartikel dels i två läroböcker. Tre skrivelser inlämnade 
tre dagar efter varandra och alla riktade mot samma person, Thomas 
Lundeberg, kan inte gärna vara en tillfällighet. Det ser snarare ut som 
en samordnad aktion. Utan att ha vidtalat Lundeberg vidarebefordrar 
Farnebo de två senast nämnda skrivelserna till etiska rådet och begär 
en forskningsetisk granskning (dnr 4998/02-629).  
 Efter en tid sätter maskineriet igång. Internrevisionens chef Bo 
Myrup får i uppdrag att pröva Uvnäs Mobergs och Kreicbergs ankla-
gelser om olika ekonomiska oegentligheter. Myrup gör en ingående 
undersökning i vilken han hör inte bara Lundeberg, Uvnäs Moberg 
och Kreicbergs utan även flera andra personer. Han går också igenom 
en mängd handlingar på de två institutioner som Lundeberg är knu-
ten till, Fysiologen på KI och Rehabiliteringsmedicin på KS (en del av 
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper).  Myrup redovisar sina slut-
satser i ett utkast från den 21 november 2002 och sedan i ett slutligt 
PM från den 27 januari 2003. Han friar Lundeberg på fyra av de sex 
anmälningspunkter som föreligger. De två övriga anses ej beröra KI 
och analyseras ej närmare.  
 Frågan om djurförsöksetiska tillstånd utreds av chefsveterinär 
Solveig Tjäder. Vad saken gäller är frakturförsök på råttor som gjorts 
av en doktorand till Kreicbergs, Jian Li. Försöken hade utförts vid 
djuravdelningen på Institutionen för Fysiologi och Farmakologi 
(FyFa) och i strid mot djurskyddslagen utan att giltigt etiskt tillstånd 
förelåg. De inblandades uppfattningar om vem som bär ansvaret för 
detta går isär. Det är i sammanhanget viktigt att veta att Kreicbergs 
och Lundebergs grupper samverkat sedan mitten av 1990-talet. Lun-
debergs roll blev därvid främst att ansvara för analyser av neuropep-
tider och hormoner i undersökningar som rörde inflammatoriska 
sjukdomar och sårläkning. Han kom därigenom att ersätta tidigare 
partners till Kreicbergs som hade flyttat och inte längre kunde delta i 
samarbetet. Delar av de gemensamma studierna ingick i ett större EU-
projekt där Kreicbergs var en av de huvudansvariga. En av medlem-
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marna i hans grupp var Jian Li, som i sitt avhandlingsarbete studerade 
det perifera nervsystemets roll vid frakturläkning. Vid en diskussion 
med Kreicbergs under våren 2001 föreslog Lundeberg att Li som en 
del i sitt projekt skulle analysera hur läkningsprocessen påverkades av 
denervation (avdödande av de perifera nerverna intill frakturen). 
Dessa försök skulle göras på FyFa, där den utrustning som krävdes 
fanns. Åsikterna om vad som sedan hände skiljer sig åt. Enligt Lunde-
berg åtog han sig att utarbeta ett förslag till etisk ansökan och inhämta 
synpunkter från veterinär. Han säger sig därefter ha skickat ansökan 
vidare till Kreicbergs, huvudmannen för projektet och handledare till 
Li, för fortsatt handläggning. Enligt planerna skulle försöken starta i 
januari 2002 men då inget etiskt tillstånd ännu fanns ansökte Lunde-
berg och fick godkänt från den djurförsöksetiska nämnden att flytta 
över ett nästan utgånget tillstånd som tillhörde en annan av Kreic-
bergs doktorander från KS till FyFa. Tanken var att detta skulle göra 
det möjligt att stalla de djur som på grund av ett förbiseende redan 
hade tagits hem samt att utföra förberedande beteendestudier. Lun-
deberg säger sig även ha poängterat för Li att de egentliga försöken 
(denervation och frakturering) inte fick starta innan tillstånd erhållits. 
Li ska vid ett senare tillfälle ha meddelat att alla handlingar var klara 
och därefter ha startat detta senare arbete. 
 Kreicbergs version skiljer sig på avgörande punkter från Lunde-
bergs. Enligt den förre tog Lundeberg omedelbart på sig uppdraget att 
söka etiskt godkännande för denervationsförsöken. Kort senare ska 
han också ha berättat att klartecken givits. Kreicbergs säger vidare att 
han vid flera tillfällen bett Lundeberg och dennes sekreterare att få en 
kopia av tillståndet. Han skriver sedan att när dokumentet flera må-
nader senare kom fram visade det sig att ”Thomas Lundeberg endast 
begärt en förlängning av tidigare etiskt beslut om frakturläkningsprojektet 
och äskat om förflyttning av detta beslut från KS till KI”. Detta är bara 
delvis korrekt. Lundeberg hade begärt förflyttning av det etiska till-
ståndet men inte någon förlängning. Lite längre fram i sin anmälan 
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skriver Kreicbergs att ”sålunda har försök gjorts i god tro, vilka saknar 
etiskt godkännande”. Till saken hör att Kreicbergs var huvudman för 
frakturstudierna, att det var hans doktorand som utförde djurförsö-
ken, samt att Lundeberg vare sig tidigare eller senare var inblandad i 
detta projekt som direkt samarbetspartner och/eller medförfattare. 
Att han deltagit i diskussioner om hur Jian Lis arbete skulle läggas 
upp tycks närmast ha berott på att han var den som ledde plane-
ringsmötena på det med Kreicbergs gemensamma laboratoriet. Kreic-
bergs själv deltog själv sällan eller aldrig i dessa sammankomster. 
 Chefsveterinären, Solveig Tjäder, skriver den 5 november 2002 en 
”rapport om misstänkt brott mot djurskyddslagen” (dnr 4998/02-629). Av 
detta dokument framgår att 66 råttor användes i de försök som utför-
des under tiden december 2001 till februari 2002. En tredjedel av dessa 
djur (23 stycken) dog i försöken, 19 stycken i samband med den ke-
miska denerveringen och 4 stycken efter fraktureringen. Därutöver 
återges de problem med etiskt tillstånd som beskrivits ovan. I övrigt 
drar Tjäder inga specifika slutsatser och föreslår inga särskilda åtgär-
der. Två veckor senare, den 20 november 2002, skriver Gustaf Dyrssen 
ett PM (dnr 4998/02-629) där han säger sig ha ”försökt sammanfatta den 
utredning som Solveig Tjäder genomfört och de slutsatser hon kommit fram 
till”. Dyrssen är privatpraktiserande advokat och utnyttjas av KI:s 
ledningskansli som konsult i juridiska frågor. Då han inte är fast an-
ställd vid KI lyder han inte under förvaltningslagen (enligt egen utsa-
go) och kan egentligen bara agera på uppdrag av en person i KI:s fasta 
stab. På vems beställning och med vilket syfte Dyrssen skriver detta 
PM framgår ej. I skrivelsen framkommer i sak ingenting som inte re-
dan tidigare sagts. Det enda nya är den slutsats som Dyrssen avslutar 
sin framställning med. ”Att låta genomföra de aktuella djurförsöken utan 
tillstånd kan innebära inte ringa brott mot straffsanktionerade bestämmelser i 
djurskyddslagen. Denna fråga bör polisanmälas, varvid likaså bör utredas i 
vad mån djurplågeri kan ha begåtts”. Av någon anledning har detta do-
kument ingen adressat och är ej heller undertecknat. 
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 Drygt två månader efter sin första skrivelse, den 10 januari 2003, 
lämnar Solveig Tjäder ifrån sig ytterligare en rapport i detta ärende, 
denna gång utformad tillsammans med Jan Carlstedt-Duke, ordfö-
rande i styrelsen för forskning, och ställd till rektor Hans Wigzell (dnr 
4998/02-629). Man framför där en mer detaljerad kritik och ifrågasät-
ter om försöken över huvud taget skulle ha kunnat godkännas av den 
djurförsöksetiska nämnden. I övrigt är fakta desamma som tidigare. 
Man väljer dock att lägga hela skulden på Lundeberg och föreslår att 
rektor för all framtid ska avstänga denne från att genomföra eller 
handleda djurförsök vid KI. Beträffande Andris Kreicbergs så säger 
man bara att denne brustit i handledningen av Jian Li samt underlåtit 
att kontrollera att en aktuell och godkänd etisk ansökan förelåg. Någ-
ra åtgärder gentemot denne förordas ej. Detta måste betraktas som ett 
mycket anmärkningsvärt dokument. Man nämner inte alls det faktum 
att de försök som diskuteras ingår i ett projekt som Kreicbergs är hu-
vudman för samt att det är dennes doktorand, Jian Li, som på egen 
hand utfört försöken. Ur juridisk synpunkt kan det därför knappast 
råda någon tvekan om att Kreicbergs var den som hade ansvaret för 
arbetet och som i egenskap av försöksledare skulle söka etiskt till-
stånd, eller åtminstone fullt ut kontrollera att sådant fanns innan de 
potentiellt plågsamma operationerna på djuren genomfördes. Inte 
minst viktigt är detta eftersom den etiska nämndens beslut ofta inklu-
derar tillägg eller ändringar av olika slag, till exempel med avseende 
på djurhållning, narkos och smärtlindring. Att Lundeberg till en del 
fått ta på sig rollen som rådgivare åt Li tycks närmast ha berott på att 
Kreicbergs ej fullt ut fullgjorde sina plikter som handledare. Det kan 
också konstateras att Lundeberg trots en omfattande publikationslista 
har få gemensamma artiklar med Kreicbergs och ingen enda inom 
frakturområdet (enligt litteraturdatabasen PubMed). Lundeberg är 
inte heller medförfattare på någon av de fyra artiklar som ingår i Jian 
Lis doktorsavhandling från 2004. För att försöka få en klarare bild av 
de fakta som låg bakom Tjäders ställningstagande i frågan om ansva-
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ret för att etiskt tillstånd saknades tillskrev jag henne och bad att få ta 
del av det utredningsmaterial som fanns. Hennes svar var följande: 
”Jag har inte kvar några tjänsteanteckningar om detta utan har lämnat allt 
till Registrator i samband med överlämnandet till kontrollmyndigheten” 
(Miljökontoret i Solna). När förfrågan vidarebefordrades till Registra-
tor blev beskedet att det i arkivet inte fanns några andra handlingar än 
de två ovan beskrivna rapporterna. Frågetecknen hopar sig. 
 Det etiska rådet vid KI under ordförandeskap av professor Lars 
Terenius var mottagare av den ursprungliga anmälan mot Lundeberg 
från prefekten Lars-Ove Farnebo på Kirurgen. Man avfattar den 27 
januari 2003 ett utlåtande med anledning av den granskning som man 
låtit utföra (dnr 4998/02-629). Beträffande anklagelserna om ekono-
miska oegentligheter hänvisar man till den utredning som internrevi-
sorn Bo Myrup gjort. Som redovisats ovan kom denne fram till att 
inga av beskyllningarna kunde styrkas. Av denna anledning beslutar 
rådet att inte ytterligare pröva anmälan i denna del. I den djurförsöks-
etiska frågan nämns att man redan vid ett sammanträde den 11 maj 
2002 överlämnat denna till rektor för ställningstagande och åtgärder. 
Man säger att såväl Lundeberg som Kreicbergs kan klandras för att 
inte ha kontrollerat att vederbörliga tillstånd fanns innan försöken 
påbörjades. Det huvudsakliga ansvaret anses dock vila på den förre. I 
övrigt ställer man sig bakom beslutet att lämna en anmälan till Miljö-
kontoret i Solna, tillsynsmyndighet i frågor om djurförsök. Större de-
len av rådets skrivelse rör frågan om plagiat. Man baserar sig där på 
den granskning som man låtit professorerna Roland Johansson från 
Umeå och Lars Oreland från Uppsala göra. Beträffande artikeln av 
Lundeberg och andra [52], som anmälarna Hansson och Wiesenfeld-
Hallin hävdat innehålla både textavsnitt och resultat som kopierats 
från en artikel av Kuraishi och medarbetare [53], kom granskarna till 
följande slutsats. Man fann att mindre delar av texten i den först 
nämnda publikationen uppvisade stora likheter med avsnitt i den 
senare. Däremot ansågs inte överensstämmelsen i resultat mellan de 
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två studierna vara av den grad att plagiat kunde sägas föreligga. I sin 
inlaga till etiska rådet redovisar Lundeberg också att han hade läst och 
inspirerats av den japanska artikeln när denna kom i tryck. Det som 
fångade hans intresse var särskilt en ny metod att injicera droger in-
tratekalt, det vill säga direkt in i hjärnans ventrikelsystem (en vätske-
fylld hålighet som är förbunden med ryggmärgskanalen), för att und-
gå blodhjärnbarriären (ett hinder för passage av ämnen från blodet in i 
hjärnan). Han kontaktade även Kuraishi och dennes chef, professor 
Satoh, och fick hjälp att lära sig deras teknik. Denna användes senare 
bland annat i den studie som diskuteras här. Som granskarna nämner 
är det alltså uppenbart att Lundeberg och medarbetare i viss mån 
använt den japanska studien som en förebild både med avseende på 
metodik och vid skrivandet av artikeln. Avslutningsvis säger de att 
”vår samlade uppfattning på denna punkt är att arten av textkopiering grän-
sar till vad god forskningssed kan tillåta, men att vi inte har belägg för att 
vetenskaplig oredlighet föreligger”.  
 I frågan om plagiering av bilder med tillhörande text i två utgåvor 
av en lärobok om smärta och inflammation med Lundeberg som med-
författare [54, 55] konstaterar Johansson och Oreland att ”besvärande 
överlappning av såväl text som bildmaterial föreligger och att detta skulle 
kunna beivras av de som innehar copyright på förlagorna”. Mer konkret rör 
det sig om två figurer i en bok av Nisell och Lundeberg som inne-
hållsmässigt sägs vara identiska med figurer i två andra böcker. An-
mälaren Per Hansson är en av författarna till de två böcker varifrån 
kopiering hade skett [56, 57]. Man kan fråga sig av vilken anledning 
han i juni 2002 framför besvär om plagiat av två figurer samt mindre 
textavsnitt i böcker som publicerades 1993 och 1999, det vill säga nio 
respektive tre år tidigare? Lika förvånande är varför han riktar sin 
kritik enbart mot Lundeberg, medan den förste författaren till de båda 
böckerna, Ralph Nisell, helt förbigås? Den förre medger i sin inlaga att 
det i boken från 1999 finns citat från Ekblom och Hansson [57] som 
saknar hänvisning till källan direkt i texten. Detta sägs bero på att 
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förlaget utan författarnas kännedom hade flyttat referenserna till slu-
tet av boken. Han skriver vidare att han när detta hade upptäckts 
framförde en ursäkt till Hansson och Ekblom, vilket den senare direkt 
accepterade. Det etiska rådet gör i frågan om läroboksplagiaten inte 
någonting annat än att hänvisa till slutsatsen att detta i första hand är 
ett ärende som borde ha tagits upp med de förlag som äger rättighe-
terna till böckerna. 
 Andra fall av efterapning som anmälarna tagit upp rör sådant som 
anslags- och tjänsteansökningar samt forskningsplan för en dokto-
rand. Andris Kreicbergs pekar i sin kompletterande skrivelse till etis-
ka rådet av den 1 oktober 2002 på att Lundeberg i en framställning 
från 2002 till VR om forskningsmedel nära nog ordagrant kopierat en 
studieplan som han själv (AK) tidigare skrivit för en doktorand. Den-
na text hade även använts i tre anslagsansökningar, två till NIH (Na-
tional Institutes of Health) i USA samt en till Medicinska Forsknings-
rådet, MFR (föregångare till VR). Både i den andra ansökan till NIH 
och i den till MFR var Lundeberg medsökande. Dessa ansökningar 
avslogs dock alla. I ännu en anslagsframställning från 2001 till VR 
stod Lundeberg som huvudman och Kreicbergs som medsökande. 
Detta hade man kommit överens om med anledning av VR:s policy att 
öka sitt stöd till yngre forskare. I ansökan till VR från 2002 hade enligt 
Kreicbergs den tidigare arbetsplanen kopierats med endast mindre 
tillägg. Däremot hade han själv nu strukits som medsökande och häv-
dar att detta skett utan att han informerats om saken. Han säger sig i 
skrivelsen från oktober 2002 se detta ”som ett flagrant försök från Lunde-
bergs sida att gå bakom min rygg och utnyttja projektet för egen del”. Enligt 
ett meddelande som Lundeberg skickade till dekanus Jan Carlstedt-
Duke den 12 november 2002 ska Kreicbergs ha uppmuntrat honom att 
söka anslag på egen hand och sagt att han inte ville vara medsökande 
med hänvisning till att "en gammal professor är nog inget som Vetenskaps-
rådet prioriterar". Kreicbergs nämner vidare att Lundeberg i flera an-
sökningar angett sig själv som medsökande istället för medarbetare i 
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ett EU-projekt där Kreicbergs själv verkade som koordinator. Enligt 
Lundeberg var det dock så att detta gjordes på uppmaning från Kreic-
bergs. Meningarna om vad som sagts går alltså isär. Utredarna Jo-
hansson och Oreland säger att det finns ”viss överstämmelse mellan 
metodologiska tillvägagångssätt och formuleringar i Lundebergs ansökan till 
VR (2002) och en tidigare ansökan till NIH från april 1999 av Kreicbergs”. 
Likheten tycks sålunda inte ha varit den närmast ordagranna kopie-
ring som Kreicbergs förfäktade. I övrigt ansluter utredarna sig i stort 
till den senares synpunkter och gör slutledningen att ”Lundebergs 
handlande i denna fråga klart avviker från god forskningssed”. Det etiska 
rådet ansluter sig i sitt utlåtande till denna slutsats. Någon analys och 
värdering av de yttranden som gjorts av Kreicbergs respektive Lun-
deberg syns inte till vare sig i Johanssons och Orelands eller i det etis-
ka rådets rapporter. Hur kan man då så oförbehållsamt ta ställning för 
Kreicbergs och emot Lundeberg? 
 Anklagelser om plagiat framförs också av Kerstin Uvnäs Moberg i 
hennes skrivelser från den 11 juni samt den 20 november 2002 (dnr 
4998/02-629). Hon gör här gällande att forskningsplanen för en av 
Lundebergs doktorander, Iréne Lund, är baserad på forskning som 
initierats av Uvnäs Moberg själv. Hon klandrar dessutom Lundeberg 
för att i februari 2002 ha lämnat in en ansökan om registrering av en 
ny doktorand, Magnus Lekman, utan hennes kännedom. Hon skriver 
vidare att den bifogade arbetsplanen innehåller frågeställningar, me-
todik och resultat som exakt överensstämmer med vad Lund tidigare 
redovisat. Johansson och Oreland bekräftar i sin prövning likheten 
mellan de två doktorandprojekten och skriver i sin sammanfattning 
att ”forskningsprogrammet för Magnus Lekman uppenbarligen tillkommit på 
ett oroväckande slarvigt sätt”. Det är dock mer än anmärkningsvärt att 
de inte tycks ha gjort minsta ansträngning för att ta reda på vilken 
anledningen till likheten var. På samma sätt tycks utredningen i sin 
helhet utmärkas av att man underlåtit att kontakta den eller de ankla-
gade för att efterhöra deras syn på saken. I inledningen till sin rapport 
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skriver Johansson och Oreland sålunda att ”våra synpunkter baseras på 
förtecknat material oss tillsänt av Ulla Östervall (sekreterare i etiska rådet, 
KI)”. Bland de handlingar som därefter uppräknas återfinns åklagel-
seakterna från Uvnäs Moberg, Farnebo med flera, men inte några 
bemötanden av dessa från Lundeberg eller andra. Lika förvånande är 
att det etiska rådet i sitt utlåtande från den 27 januari 2003 (dnr 
4998/02-629) inte med ett ord nämner den skrivelse med ett flertal 
bilagor som man den 31 juli 2002 erhöll från Lundeberg. Hade man 
inte ens överlämnat dessa handlingar till granskarna?  
 För att återgå till den ”plagierade” forskningsplanen så förklaras 
bakgrunden till denna av en rapport som Lundebergs ombud, advo-
kat Christer Pehrson, lämnade till VR hösten 2004. Där framgår att 
Iréne Lund år 2000 önskade ändra inriktning på sitt avhandlingsarbe-
te och fokusera på frågeställningar rörande påvisande och analys av 
smärta. Samma år kontaktades Lundeberg, Lunds handledare, av 
Magnus Lekman. Denne hade en bakgrund som sjukgymnast och 
naprapat och var intresserad av att börja forska om smärta och smärt-
behandling. Det föll sig därför naturligt att Lekman skulle fortsätta 
Lunds tidigare projekt som avsåg effekterna av sensorisk stimulering 
på det autonoma nervsystemet och smärta. Samtidigt avsåg man att 
utvidga arbetet i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom de effek-
ter som framkommit i preliminära studier. Detta skall ha skett i fullt 
samförstånd mellan Lundeberg, Lund och Lekman. Under dessa om-
ständigheter är det kanske inte förvånande att stora likheter föreligger 
mellan Lunds och Lekmans studieplaner. För övrigt kan noteras att 
den senare vid tidpunkten för sin registrering som doktorand redan 
hade utfört en undersökning över effekterna av öronakupunktur på 
blodtryck och hjärtfrekvens. Detta arbete utgjorde en bilaga till stu-
dieplanen. Det kan även konstateras att Lekman i början av 2002 var 
medförfattare på en studie som ingick i det som tidigare varit Lunds 
huvudlinje. Allt detta är sådant som Johansson och Oreland hade 
kunnat få information om genom att kontakta de inblandade perso-
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nerna. De valde istället att på ett inkomplett underlag fälla en hård 
dom över Lundeberg i doktorandfrågan. Man slås återigen av den 
brist på saklighet och neutralitet som präglar utredningen.  
 Man måste också fråga sig vilket syfte Uvnäs Mobergs anmälan 
egentligen hade. Hon hade sin tjänst vid SLU och ej vid KI. Samarbete 
fanns vid den aktuella tiden mellan henne och Lundeberg men hon 
var varken handledare eller bihandledare till Iréne Lund. Samma för-
hållande gäller senare gentemot Magnus Lekman. Det som förvånar 
är inte bara att Uvnäs Moberg beklagar sig över att inte ha informerats 
om Lekmans doktorandplan utan också att hon anser sig besitta nå-
gon slags ensamrätt till forskning om oxytocin och dess effekter på 
välbefinnande. Hon uttrycker i sin anmälan mot Lundeberg från juni 
2002 saken på följande sätt: ”Jag menar att Lundeberg på ett otillbörligt 
sätt såväl vetenskapligt som kommersiellt exploaterat min mångåriga forsk-
ning kring oxytocin och dess effekter på stress och välmående”. Detta är 
något som senare återkommer gång på gång de närmaste åren. Uvnäs 
Moberg förfäktar att Lundeberg och andra stjäl hennes forskning och 
anmodar bland annat KI och VR att återföra den till henne samt att 
kompensera henne för de förluster hon på olika sätt fått utstå. Dessa 
idéer visar om något att Uvnäs Moberg har en förvrängd bild av 
forskningens väsen och tillhörighet. Enligt vitt accepterade normer 
äger vi alla gemensamt de resultat som tas fram vid universitet med 
flera institutioner runt om i världen och sedan publiceras till exempel i 
tidskrifter eller böcker. De samlade forskningsresultaten kan sägas 
utgöra ett kunskapsarv som tillhör mänskligheten i stort. Tanken är 
samtidigt att det vetande som kontinuerligt ackumuleras skall utgöra 
en inspirationskälla och en bas för fortsatt forskning. Egentligen är det 
bara om resultat och uppfinningar patenteras som det kan anses 
skyddat från kommersiellt utnyttjande. Även i detta fall är det emel-
lertid normalt tillåtet att i akademiska studier använda det kunnande 
och de idéer som publiceras i form av patenttexter. Mot denna bak-
grund är det svårt att se vilken relevans Kerstin Uvnäs Mobergs an-
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mälan har. Det är likaledes svårt att förstå varför hennes anklagelser 
över huvud taget tas upp till granskning. 
 Så vad var det egentligen för graverande material som det etiska 
rådet hade att gå efter när man den 27 januari 2003 fällde sin dom 
över Thomas Lundeberg. Inte mycket om man kritiskt granskar saken. 
Beträffande diverse påstådda ekonomiska oegentligheter hade intern-
revisorn Bo Myrup friat Lundeberg. I frågan om plagiat i en veten-
skaplig artikel ansåg utredarna Johansson och Oreland att forsknings-
fusk inte kunde fastställas. Spörsmålet om uppgivna kopieringar i 
läroböcker hänvisades till innehavarna av upphovsrätten. Med avse-
ende på avsaknaden av djurförsöksetiskt tillstånd ansågs Lundeberg 
vara huvudansvarig trots att det rörde sig om försök för vilka anmäla-
ren var huvudman och som dennes doktorand hade utfört. Bakgrun-
den till att Lundeberg inte tagit med Kreicbergs på ansökan till VR 
2002 samt det faktum att han uppgett sig vara medsökande och inte 
bara medarbetare på ett EU-projekt förklarades olika av de två nämn-
da personerna. Någon utvärdering av deras utsagor ges dock ej. På 
basen av denna ytterst vaga bevisning kommer det etiska rådet till 
slutsatsen att ”Lundebergs verksamhet kännetecknas av oredlighet och oac-
ceptabelt mycket vårdslöshet”. Man avslutar sitt utlåtande med att före-
slå att ”en lämplig åtgärd är att avstänga Lundeberg från sin forsknings-
verksamhet till dess försöksdjursärendet avgjorts av Miljö- och Hälsoskydds-
förvaltningen i Solna”. Två veckor senare, den 11 februari 2003, fattar 
rektor Hans Wigzell sitt beslut med utgångspunkt från de utredningar 
som gjorts. Facit blir att: (1) djurförsöken anmäls till Miljökontoret i 
Solna (görs samma dag); (2) Lundeberg tills vidare fråntas rätten att 
vara försöksdjursledare; (3) Lundebergs verksamhet begränsas till en 
enda institution, FyFa, samt att; (4) Lundebergs verksamhet skall stå 
under nära kontroll av prefekten.  
 
 



66  

5.3 Åklagaren lägger ned djurförsöksärendet 

En av huvudpunkterna både i etiska rådets och i rektor Hans Wigzells 
dom över Thomas Lundeberg avsåg det ansvar som de på ytterst 
oklara grunder ansåg att denne hade för de djurförsök som professor 
Andris Kreicbergs doktorand Jian Li utfört vid djuravdelningen på 
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi. Miljö- och Hälsoskydds-
förvaltningen i Solna överlämnar detta spörsmål till Västerorts åkla-
garkammare i Stockholm. Chefsåklagare Mats Bergman blir den som 
får ansvaret för utredningen. Denne meddelar den 19 maj 2004 i ett 
brev till Lundebergs advokat Christer Pehrson att ”Lundeberg inte är 
misstänkt för brott i ovanstående ärende” (dnr C2-11-964-03). Han rappor-
terar vidare att vissa utredningsåtgärder planerats. Däri ingår förhör 
med Lundeberg, dock ej som misstänkt. Detta sker fyra månader se-
nare, den 15 september. Vilka övriga insatser som görs i utredningen 
framgår ej av de handlingar jag tagit del av. Hur som helst, den 14 
oktober 2004 läggs utredningen ner. Det faktum att Thomas Lunde-
berg initialt, till och med innan han hörts, avskrevs som misstänkt 
förstärker intrycket av hur anmärkningsvärt KI:s behandling av detta 
djurskyddsärende var. Liksom i övriga delar av den dittillsvarande 
utredningen gentemot Lundeberg tycks bristen på neutralitet visavi 
anmäld och anmälare ha varit närmast total. 
 
 
5.4 Nya anmälningar från Uvnäs Moberg och Björkholm 

Det hinner inte gå lång tid efter det rektorsbeslut som nämnts ovan 
innan nya misstankar mot Thomas Lundeberg börjar framföras till KI. 
Under sommaren 2003 kontaktar Kurt Björkholm, ombud för Kerstin 
Uvnäs Moberg, prefekten Bertil Fredholm vid FyFa angående Thomas 
Lundeberg. De svar Fredholm efter kontakt med Lundeberg gav på 
Björkholms spörsmål gjorde dock inte denne nöjd. Kort senare, den 23 
september, återkommer han därför i samma fråga i ett brev till deka-



67  

nus Jan Carlstedt-Duke (dnr 5463/03-629). Vad saken gäller är om och 
var djurförsök som beskrivits i en patentansökan har utförts samt 
plagiat i opublicerade manuskript som bifogats ansökan. Till saken 
hör att patenträttigheterna tillhör det bolag som Uvnäs Moberg och 
Lundeberg äger gemensamt samt att dessa två är angivna som upp-
finnare på ansökan (i nämnd ordning). Det hela rör sig sålunda om en 
intern angelägenhet inom det bolag, EntreTech Medical AB, som Uv-
näs Moberg och Lundeberg bildat och äger tillsammans. Att Uvnäs 
Moberg via Björkholm vänder sig till KI i dessa frågor är förvånande. 
Hur som helst så tar Jan Carlstedt-Duke, ordförande i styrelsen för 
forskning, snabbt an sig saken och lämnar inom drygt en vecka (2003-
10-04) en skriftlig rapport till rektor Hans Wigzell (dnr 5463/03-629). 
Ärendet kommer senare upp i den utredning som KI:s rektor ber VR 
om hjälp med och skildras närmare i detta sammanhang (se kapitel 
6.1). Carlstedt-Duke föreslår som avslutning på sin skrivelse följande 
tre åtgärder: (1) ”Att Thomas Lundeberg anmäls till den nationella utred-
ningsgruppen vid Vetenskapsrådet för utredning av plagiering och forsk-
ningsfusk; (2) att Thomas Lundeberg anmäls till Statens Ansvarsnämnd med 
begäran om att han avskiljs, under förutsättning att Vetenskapsrådets under-
sökning bekräftar misstankarna om forskningsfusk; samt (3) att Thomas 
Lundeberg avstängs från all verksamhet vid Karolinska Institutet under tiden 
som utredningen pågår”. I klartext innebär denna begäran att KI och VR 
går in och för en parts räkning utreder motsättningar inom ett privat 
bolag.  
 
 
5.5 Thomas Lundeberg begär avsked från KI 

Under sensommaren och hösten 2003 befann sig Thomas Lundeberg i 
en pressad situation. Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm fram-
förde upprepade krav på utredning av Lundebergs forskning samt 
utlämnande av protokoll från gamla försök. Uppmärksamheten runt 
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de djurförsök som hade utförts av professor Andris Kreicbergs dokto-
rand Jian Li utan att etiskt tillstånd funnits ledde också till att Lunde-
berg (som av KI utpekats som huvudansvarig för avsaknaden av till-
stånd) flitigt uppvaktades både av djurrättsaktivister och av journalis-
ter. Även på andra sätt skall han och hans familj ha utsatts för trakas-
serier av olika slag. Efter diskussioner med rektor Hans Wigzell och 
utfästelser från denne om att de sedan mer än ett år pågående under-
sökningarna och kraven på redovisningar skulle upphöra beslutade 
sig Lundeberg i början av oktober 2003 att begära entledigande från 
sin tjänst som professor på KI. Ett formellt brev daterat den 8 oktober 
med denna begäran ställdes samman av hans ombud, advokat Chris-
ter Pehrson. Det står där att Lundeberg blivit medveten om att ”med-
hjälpare ej korrekt utfört sina åligganden och efterföljande rapportering till 
mig”. Han säger sig vidare själv ha ”brustit i kontroll och uppföljning av 
de resultat som redovisats till mig”. Något rättsligt ansvar för det som 
inträffat anser han sig däremot inte ha, men finner det i den situation 
som uppkommit svårt att utföra sin uppgift som forskare vid KI. Vilka 
medhjälpare och vilka uppgifter som åsyftas framgår inte av brevet. 
Fem dagar senare, den 13 oktober 2003, tas ett beslut av Wigzell samt 
personaldirektören Ylva Lindberg (föredragande) enligt vilket ”begärt 
entledigande medges från och med 2003-10-13” (den utlämnade handling-
en saknar dnr).  
 Dagen efter det att entledigandet beviljats, den 14 oktober 2003, 
skickar Thomas Lundeberg ett E-mail till sina kollegor på institutio-
nen och berättar att han lämnat in sin uppsägning. Han anger att all 
hans kraft under mer än arton månaders tid gått åt till att besvara de 
anklagelser mot honom som framförts av Kerstin Uvnäs Moberg och 
hennes ombud Kurt Björkholm. Med hänvisning till offentlighetsprin-
cipen har han även blivit tvungen att lämna ut icke publicerade resul-
tat. Det sägs vidare att ärendet har haft så stor menlig inverkan på 
honom och hans familjs hälsa att det ej går att fortsätta. Längre ner i 
brevet står att ”möjligheterna att driva en meningsfull verksamhet vidare 
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finns ej längre och hela min familj (fru, barn föräldrar, syskon) har fått utstå 
mycket inklusive falsk ryktesspridning. När min 7-åriga dotter med tårar i 
ögonen frågade mig varför det var krig på jobbet fick jag nog”. Till sist tack-
ar han alla på institutionen för några fantastiska år och önskar alla 
lycka till. I den mån han trodde att uppsägningen verkligen skulle 
leda till att processen upphörde var detta en villfarelse. När detta 
skrivs, mer än fem år senare, har saken ännu inte kommit till ett slut. 
Nya krav från Uvnäs Moberg om utredningar gentemot Lundeberg 
och en mängd andra personer ligger på flera universitetsrektorers 
bord. Ärendet har till och med gått vidare till Regeringen med begä-
ran om granskning också av de rektorer som av Uvnäs Moberg inte 
anses ha tagit saken på det allvar som krävs.    
 
 

6 Vetenskapsrådets Etikkommitté kopplas in 
6.1 Ärendet lämnas över till Vetenskapsrådet 

Efter det att dekanus Jan Carlstedt-Duke den 4 oktober 2003 lämnat 
sin rapport till rektor Hans Wigzell (dnr 5463/03-629) och att Thomas 
Lundeberg den 13 oktober 2003 på egen begäran entledigats från sin 
professur vid KI dröjde det fram till den 30 mars 2004 innan nästa 
större steg togs i denna affär. Under tiden däremellan skedde vid ny-
årsskiftet byte på rektorsstolen vid KI varvid Hans Wigzell ersattes av 
Harriet Wallberg-Henriksson. De utfästelser som Wigzell sägs ha gjort 
om att ärendet skulle avskrivas i och med att Lundeberg avgått från 
sin tjänst på KI var därmed glömda. Wallberg-Henriksson kom när-
mast från en tjänst som huvudsekreterare i Ämnesrådet för Medicin 
vid Vetenskapsrådet (VR). I slutet av februari 2004 hade Kurt Björk-
holm dessutom inkommit med nya uppgifter enligt vilka Lundeberg 
hade plagierat andra forskares artiklar i en patentansökan benämnd 
”inflammation”. Wallberg-Henriksson valde i denna situation att den 
30 mars 2004 begära hjälp från expertgruppen för utredning av ored-
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lighet i forskning vid VR:s Etikkommitté att granska Lundebergs 
verksamhet vid KI (dnr 5463/03-629). Hon redogör i sin skrivelse till 
VR kort för de anmälningar som tidigare inkommit och utretts av 
etiska rådet vid KI (se kapitel 5.4). Vidare framhävs de utsagor som i 
september 2003 samt i februari 2004 lämnats av Kurt Björkholm rö-
rande oklarheter i manus som bifogats patentansökningar med Lun-
deberg och Uvnäs Moberg som uppfinnare och deras gemensamma 
bolag som sökande. Som motiv till varför hon vänder sig till VR anför 
Wallberg-Henriksson att ”själva omfattningen av Lundebergs forsknings-
kontakter och övrig verksamhet gör att Karolinska Institutet finner det svårt 
att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av de anklagelser 
som rests mot Lundeberg”. En bidragande orsak kan också ha varit att 
Wallberg-Henriksson ville undvika en eventuell jävsituation med 
tanke på det överklagande som Uvnäs Moberg lämnat i samband med 
tillsättningen av den professur som Wallberg-Henriksson själv erhöll 
(se kapitel 4.2). Men hur det än förhåller sig med den saken så skulle 
ärendet komma tillbaks till henne för beslut och det var ingenting hon 
var omedveten om.  
 Samma datum som KI:s rektor skrev till VR angående Lundeberg 
begärde hon i en separat skrivelse även granskning av Joakim Carle-
son, tandläkare och tidigare doktorand till Lundeberg (dnr 1295/04-
608). Denna hemställan gällde tre artiklar från 1996 ingående i Carle-
sons avhandling från 2001 [58] samt ytterligare en publikation från 
1996 till vilken Carleson var medförfattare. Bland författarna på alla 
fyra arbetena fanns även Thomas Lundeberg. Upprinnelsen till kraven 
på utredning av Carlesons artiklar var ett telefonsamtal som ordfö-
randen i styrelsen för forskning vid KI, Jan Carlstedt-Duke, fått från 
Indre Bileviciute-Ljungar i september 2003. Efter att ha kontaktats av 
Kerstin Uvnäs Moberg i juni 2003 hade den senare fått veta att det 
pågick en utredning vid KI om Lundebergs forskning (initierad av 
Uvnäs Moberg och andra såsom tidigare beskrivits). Bileviciute-
Ljungar, som tidigare själv arbetat i Lundebergs forskargrupp och 



71  

disputerat där 1998 [59], kontaktade då Carlstedt-Duke och framförde 
misstankar om att Carleson utnyttjat hennes tidigare manuskript vid 
arbetet på sin avhandling. Hon uppmanades då att lämna en skriftlig 
redogörelse för sina antaganden och en sådan inkom tre till fyra må-
nader senare (sic), den 9 februari 2004. Under tiden hade Per Wern-
heim, den IT-ansvarige på KI:s ledningskansli fått i uppgift att ta fram 
manuskripten från en gammal utrangerad persondator. På grund av 
diverse tekniska problem dröjde det dock fram till den 22 december 
innan filerna kunde skrivas ut och överlämnas till Carlstedt-Duke för 
en närmare granskning och jämförelse med artiklarna i Carlesons 
doktorsavhandling. Detta skedde alltså cirka sju veckor innan Bilevi-
ciute-Ljungar lämnade sin skriftliga anmälan. Vilka kontakter hon 
hade med Carlstedt-Duke under denna tid är okänt.  
 I ett brev daterat den 17 februari 2004 som medföljer de utskrivna 
filerna beskriver Wernheim den procedur han fått använda. Där sägs 
även följande. ”En kommentar till resultatet är att när det gäller äktheten i 
data kan dessa inte verifieras utifrån en teknisk insats – detta beror framför-
allt på alltför stora avvikelser/olikheter i de datumstämplar som är kopplade 
till filerna”. I den lista över de 49 filer som skrivits ut anger Wernheim 
för varje fil när den skapats och när den ändrats. Av de totalt 98 da-
tumangivelser som finns i listan avser 63 stycken år 1904, 26 stycken 
år 1993 och 9 stycken år 2010. I den skrivelse som Jan Carlstedt-Duke 
senare avger till rektor skriver han att ”20 av 49 filer och mappar skapa-
des eller ändrades under 1993”. Man kan inte annat än fråga hur han 
visste det. Som just nämnts så avsåg 27% (26 av 98) av datumangivel-
serna år 1993 medan 64% avsåg 1904 (63 av 98) och 9% år 2010 (9 av 
98). Av samtliga tidsangivelser är alltså 73% uppenbarligen helt fel (de 
som avser åren 1904 och 2010). Riktigheten av resterande 27% (de som 
avser år 1993) går självklart inte att säga någonting om. Liksom i övri-
ga delar av utredningen tyder Carlstedt-Duke saker och ting på det 
sätt som passar hans syften bäst och inte med det neutrala och kritiska 
hållningssätt som borde vara en självklarhet när det gäller en myn-
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dighets misstankar mot enskilda personer. En annan fråga man måste 
ställa sig när man ögnar igenom Per Wernheims förteckning över 
Indre Bileviciute-Ljungars datafiler är om det verkligen är därifrån 
som hennes ”opublicerade manuskript” skrevs ut? Samtliga filer har 
beteckningen ”Thomas mapp”, ”Thomas mapp/Joakims I+II” eller ”Tho-
mas mapp/Joakims III”. Därtill kommer i flertalet fall en specifikation av 
vilken tabell eller vilken figur filen avser. Vad de olika filerna tycks 
innehålla är alltså manuskript till de tre första studierna i Carlesons 
avhandling. I listan finns inte en enda fil där Indre Bileviciute-
Ljungars namn eller någon beteckning som kan kopplas till henne 
anges. Så varifrån var det hennes utskrivna manuskript kom? Något 
svar på denna fråga har inte gått att få av KI:s IT-avdelning, det vill 
säga den enhet där utskrifterna gjordes. Och av vilken anledning hade 
hon i sin dator en mängd filer tillhörande andra personer. Man ställer 
sig likaså undrande till vad som egentligen hände med hennes ”opub-
licerade manuskript” innan de så småningom blev publicerade i andra 
skepnader (se kapitel 13.4). När jag i början av februari 2009 var på 
besök i Stockholm avsåg jag bland annat att besöka Per Wernheim på 
KI för att försöka få klarhet i de undringar jag hade rörande datafiler-
na. När jag på KI:s hemsida slog in hans namn för att hitta ett telefon-
nummer till honom kom inga uppgifter upp. Jag tänkte då att han 
kanske hade bytt arbete och sökte istället efter information på Google. 
Bland alla de dokument som upptäcktes där återfanns en dödsannons 
från Svenska Dagbladet. Per Wernheim hade avlidit den 4 december 
2008 vid 53 års ålder.  
 Den 20 februari 2004 överlämnar Jan Carlstedt-Duke sin rapport 
angående Joakim Carleson till KI:s just nytillträdde rektor Harriet 
Wallberg-Henriksson (dnr 1295/04-608). I detta dokument finns en 
del anmärkningsvärda uppgifter att hitta. Beträffande genomgången 
av materialet står bland annat följande: "Denna detaljgranskning genom-
fördes under jul och nyårshelgen och Hans Wigzell hölls underrättad om 
resultaten. Efter diskussion kom vi överens om att varkenThomas Lundeberg 
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eller Joakim Carleson skulle kontaktas innan detaljerna klarnat något. Där-
emot fick jag till uppgift att kontakta övriga medförfattare för att få klarhet 
om hur arbetena kommit till”. KI:s rektor och forskningsdekanus utför 
alltså en granskning av misstankar framförda mot två tidigare anställ-
da utan att informera dessa om saken. Däremot hör man medarbetare 
till dem för att få veta vad som förekommit. De anklagade är sålunda 
ovetande om den pågående utredningen och riskerar att indirekt via 
kollegor få höra vad som läggs dem till lass. Mer påtagliga brott mot 
vad förvaltningslagen säger om hur enskilda som utsätts för en myn-
dighets granskning skall behandlas är svårt att tänka sig. Utan att ha 
hört de anklagade och utan att på något sätt ha analyserat tillförlitlig-
heten i Bileviciete-Ljungars uppgifter drar Carlstedt-Duke i slutet av 
sin skrivelse följande slutsats: ”Således finns mycket starka misstankar om 
forskningsoegentligheter där såväl Joakim Carleson som Thomas Lundeberg 
varit delaktiga”. På basen av detta rekommenderar han rektor att lämna 
över ärendet till VR för granskning. 
 Den ovan beskrivna utredningen om Joakim Carleson från KI:s 
sida kan knappast ses annat än som undermålig och uppfyller inte 
grundläggande krav som ställs i förvaltningslagen. Där står klart och 
tydligt att den som är föremål för åtgärd från en myndighets sida skall 
meddelas detta och få möjlighet att yttra sig. Att man senare beslutar 
att be VR om hjälp med ytterligare granskning ursäktar inte dessa 
brister. Omständigheter som inte omnämns och värderas i Carlstedt-
Dukes rapport är bland annat att Bileviciute-Ljungar vid tiden för sin 
anmälan av Carleson och Lundeberg arbetade vid Kirurgiska kliniken 
på Karolinska Sjukhuset. Hon genomgick där specialistläkarutbild-
ning under professor Per Hansson och disponerade laboratorieresur-
ser hos professor Andris Kreicbergs. Detta var alltså två av de tre per-
soner som koordinerat och samtidigt med Kerstin Uvnäs Moberg i 
juni 2002 anmält Thomas Lundeberg till KI för diverse oegentligheter 
(se kapitel 5.2). Sådant är knappast tillfälligheter och borde naturligt-
vis ha analyserats av Carlstedt-Duke. Denne omnämnde inte heller 
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närmare det faktum att Bileviciute-Ljungars och Carlesons avhand-
lingsprojekt var mycket närliggande. Den förre studerade artrit i knä-
leden och den senare i käkleden, i båda fallen hos råtta. Att det då kan 
förekomma likheter i manuskript och publicerade artiklar mellan de 
två projekten är inte förvånande, inte minst med tanke på att handle-
daren till de två doktoranderna var densamma. Han var också den 
som hade det övergripande ansvaret för skrivandet. För övrigt måste 
det anses oförsvarligt att jämföra opublicerade manuskript i det ena 
projektet med publicerade artiklar i det andra. I den mån man ville 
anklaga någon för plagiat vore det enda adekvata ha varit att jämföra 
de omarbetade och senare tryckta manuskripten i det ena projektet 
med de publicerade artiklarna i det andra. En annan beaktansvärd 
omständighet har inte överhuvudtaget uppmärksammats av Carl-
stedt-Duke men kommer upp i en inlaga som sjutton tidigare medar-
betare till Thomas Lundeberg i juni 2004 lämnar till VR (dnr 312-2004-
822). De nämner där att Indre Bileviciute-Ljungar i sin anmälan kan ha 
påverkats av den nära personliga relation hon tidigare haft till Joakim 
Carleson och det konfliktfyllda sätt på vilken denna relation brutits. 
Detta påminner om den mycket påtagliga och ovan påtalade brist på 
neutralitet som utmärker KI:s utredning rörande Thomas Lundeberg 
och personer i hans närhet.  
 Ett mycket anmärkningsvärt förhållande i denna historia är att 
vare sig Thomas Lundeberg eller Joakim Carleson, de för vetenskaplig 
oredlighet anklagade och sedermera också dömda, aldrig gavs möj-
lighet att ta del av och yttra sig över de ovan beskrivna datafilerna 
som Jan Carlstedt-Duke erhållit från Indre Bileviciute-Ljungar. Ett mer 
påtagligt brott mot förvaltningslagen (1986:223) är svårt att tänka sig. 
Där står i 17 § ”Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, 
klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts 
ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra 
sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild”.  
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6.2 Anklagelserna basuneras ut i pressen 

Vetenskapsrådet (VR) mottar den 31 mars 2004 det två skrivelserna 
från KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson med begäran om 
granskning av Thomas Lundeberg och dennes tidigare doktorand 
Joakim Carleson. Ärendet lämnas inom VR vidare till Etikkommitténs 
expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen (kallas framöver 
expertgruppen). Ordförande i gruppen var vid denna tid regeringsrå-
det Kjerstin Nordborg. Övriga ledamöter var Birgitta Forsman från 
Lund, docent i filosofi, Dan Larhammar från Uppsala, professor i mo-
lekylär cellbiologi, Birgitta Strandvik från Göteborg, professor i pedia-
trik, samt Björn Thomasson, sekreterare i gruppen och kanslichef vid 
VR. Officiellt händer till en början inte mycket inom utredningen och 
det dröjer ända fram till den 7 december 2004 innan expertgruppen 
utser tre sakkunniga som får till uppgift att granska anklagelserna mot 
Lundeberg och Carleson. Dessa blev Rolf Andersson, professor vid 
Institutionen för Medicin och Hälsa vid Linköpings Universitet, Gun-
nar Bergenholtz, professor emeritus i endodonti och oral diagnostik 
vid Göteborgs Universitet, samt Sighild Westman Naeser, docent och 
verksam vid Läkemedelsverket i Uppsala. Därefter kom det att dröja 
mer än ett år innan de sakkunniga avgav sin rapport till VR den 24 
januari 2006 samt ytterligare fyra månader innan expertgruppen den 
18 maj 2006 lämnade sina utlåtanden rörande Lundeberg respektive 
Carleson till Karolinska Institutet.  
 Även om det tog avsevärd tid innan VR kom igång med sin 
granskning av de framförda misstankarna dröjde det inte ens en må-
nad innan Lundeberg och Carleson blev uthängda i pressen. Den 22 
april 2004 går DN via journalisten Per Snaprud ut i stora rubriker och 
basunerar ut att ”Överläkare misstänks för grovt fusk” [1]. I artikeln, som 
sträcker sig över fem kolumner i tidningen, återges i huvudsak de 
uppgifter som lämnats till KI av Kerstin Uvnäs Moberg och hennes 
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ombud Kurt Björkholm. Inte minsta tillstymmelse till kritisk analys 
går att hitta i artikeln, något som utmärkt även andra reportage från 
”vetenskapsjournalisten” Snapruds sida. Detta var samma dag som 
rektor Harriet Wallberg-Henriksson via sin pressekreterare, och efter 
att ha fått frågor bland annat från DN, gick ut med ett pressmedde-
lande via TT för att bekräfta misstankarna om omfattande fusk gent-
emot en professor och en medicine doktor [2]. Samma information 
spreds även på KI:s internwebb. Medan man normalt belägger förun-
dersökningar om brott med sekretess så väljer KI och VR alltså att gå 
ut offentligt med anklagelser om grova oegentligheter innan den be-
gärda utredningen ens har påbörjats. Man låter till och med journalis-
ter få läsa de inkompletta och ur rättslig synpunkt mycket tvivelaktiga 
handlingar där misstankarna formuleras. Detta gäller till exempel de 
rapporter av Jan Carlstedt-Duke som beskrivits ovan (se kapitel 5.4 
och 6.1). Dagen efter DN-artikeln går TT ut med ytterligare en kom-
muniké där en professor och tillika SACO-ombud kritiserar KI för hur 
ärendet skötts (trycks den 24 april bland annat i Svenska Dagbladet 
[3]). I ingressen till TT:s meddelande står följande: ”Djupa personliga 
motsättningar kryddade med falska anklagelser och svikna löften har lett fram 
till situationen vid KI där två tidigare anställda har anmälts misstänkta för 
forskningsfusk, anser fackets representant”. Detta ger i någon mån per-
spektiv på DN:s sensationsskriverier från dagen innan. Samma dag 
(23 april) publicerar DN ytterligare en artikel av Snaprud med titeln 
”Ännu en forskare misstänks för fusk”. Här återges, återigen utan en 
skymt av kritisk analys, de beskyllningar gentemot Joakim Carleson 
som framförts av hans tidigare kollega och flickvän Indre Bileviciute-
Ljungar och sammanfattats i rapporten författad av Jan Carlstedt-
Duke (se kapitel 6.1). 
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6.3 Vetenskapsrådets utredning tar sin början 

Även om det tog lång tid innan VR utsåg sakkunniga för att granska 
de inkomna ärendena så hände en hel del under dessa mer än nio 
månader. Samtidigt som anmälan lämnades till VR bad Thomas Lun-
debergs juridiska ombud, advokat Christer Pehrson, i en skrivelse till 
etiska rådet vid KI att få ta del av handlingar ingående i den utred-
ning som man tidigare gjort efter anmälningarna mot Lundeberg från 
Uvnäs Moberg, Wiesenfeld-Hallin, Hansson och Kreicbergs i juni 2002 
(se kapitel 5.2). I det svar som rådets sekreterare, Maria Nyström Peck, 
lämnar sägs att ”flera av handlingarna är helt eller delvis belagda med sek-
retess” (dnr 5463/03-629). Som grund för detta hänvisar hon till två 
paragrafer i sekretesslagen som gäller uppgifter i pågående utred-
ningar hos åklagar- eller polismyndighet. Som ytterligare stöd för 
beslutet att inte lämna ut handlingar refererar hon till en dom i Kam-
marrätten. I och för sig hade KI tidigare anmält ett djurförsöksärende 
till Miljökontoret i Solna (se kapitel 5.2). Vad saken gällde var att en 
doktorand till professor Kreicbergs utfört potentiellt plågsamma djur-
försök utan att etiskt tillstånd fanns. Ärendet gick vidare till Väster-
orts Åklagarkammare men lades så småningom ned utan åtgärd. I ett 
brev till Christer Pehrson från maj 2004 förklarade överåklagare Mats 
Bergman att ”Lundeberg inte är misstänkt för brott” i det aktuella ären-
det. 
 Eftersom de frågor som etiska rådet utrett ingick bland det KI:s 
rektor tog upp i sin skrivelse till VR måste det anses självklart att 
Lundebergs juridiska ombud önskade ta del av handlingarna i detta 
ärende. I etiska rådets utlåtande från den 27 januari 2003 finns inget 
som anger att kopia lämnats till den som var föremål för utredningen 
(4998/02-629). Advokat Pehrson skrev i detta läge tillbaks till Ny-
ström Peck och poängterade att det i svensk rätt finns ett väl etablerat 
begrepp kallat ”partsoffentlighet”, vilket innebär att den som är part i 
ett ärende har rätt att ta del av akter i ärendet. Med denna hänvisning 
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bad han ånyo att få ta del av det etiska rådets handlingar. Svar kom 
knappt två veckor senare undertecknat av Bengt Norrving, tillförord-
nad universitetsdirektör, samt Maria Nyström Peck. Där framgår att 
”KI vidhåller att de aktuella handlingarna i enlighet med dom i Kammarrät-
ten i Stockholm 2003-06-10 omfattas av sekretess enligt 5 kap 1 § första 
stycket 4 sekretesslagen och ser ingen anledning att göra undantag för Tho-
mas Lundeberg”. Detta var förvisso en mycket anmärkningsvärd in-
ställning från KI:s sida. Som framgår av en senare inlaga från advokat 
Pehrson till VR så gjorde även Kammarrätten denna bedömning. Man 
undanröjde sålunda KI:s sekretessbeslut. Pehrson fick därigenom 
tillgång till de handlingar som tidigare undanhållits hans klient trots 
att det var denne som var föremål för utredning. På grund av det för-
halande som KI:s agerande orsakat blev han dock tvungen att hos VR 
begära anstånd med inkommande av yttrande för Lundebergs räk-
ning.   
 
Inlagor från Lundebergs medarbetare samt från  
doktorandombudsmannen på KI 

Enligt ”händelselistan” i VR:s diarium är det nästa som sker att man får 
in en skrivelse från före detta medarbetare till Thomas Lundeberg på 
KI. Skrivelsen är daterad den 9 juni 2004 och är signerad av sjutton 
personer (laborativ personal, doktorander, medicine doktorer och 
docenter). Man ställer sig undrande till den ”ändlösa rad av anmälning-
ar” som riktats mot Lundeberg av Kerstin Uvnäs Moberg med flera 
och skriver bland annat följande. ”Undertecknade, samtliga mångåriga 
medarbetare till Thomas Lundeberg, tar starkt avstånd från anmälningarnas 
mycket nedlåtande och kränkande beskrivning av såväl arbetssituationen 
inom Lundebergs forskargrupp som av Lundeberg själv. Vi anser det mycket 
allvarligt att dessa ensidiga åsikter inte blivit bemötta. Den svartmålning 
som skett i media och även på KI:s hemsida riskerar att skapa ödesdigra kon-
sekvenser för många forskares fortsatta arbete och framtid. Bilden av vad som 
åstadkommits inom gruppen, såväl vetenskaplig produktion som forskarut-
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bildning, är mycket negativ”. Man menar vidare att det i KI:s rapport till 
VR ”finns ett stort antal generaliserande, obekräftade och i vissa delar direkt 
felaktiga påståenden”. Som nämnts tidigare (se kapitel 6.1) motsätter 
man sig också den bild av forskargruppens verksamhet som getts av 
Indre Bileviciute-Ljungar i anmälan av Joakim Carleson. Skrivelsen 
avslutas med följande förhoppning. ”Vi förutsätter att VR:s Etikkommit-
té behandlar det aktuella ärendet på ett mer objektivt sätt jämfört med vad 
som förefaller ha skett inom KI. Vi förutsätter också att en oberoende, öppen 
och kraftfull utredning från VR leder till att de många kränkande och de-
struktiva anmälningarna slutligen upphör”. Som historien i efterhand har 
visat så skulle deras förhoppningar komma att grusas.  
 Ett par dagar senare registreras hos VR en skrivelse från Kerstin 
Beckenius, doktorandombudsman vid KI. Hon skriver för att lämna 
kompletterande uppgifter rörande Magnus Lekman, en tidigare dok-
torand till Thomas Lundeberg. Som berörts tidigare hade Kerstin Uv-
näs Moberg i skrivelser till KI från 2002 framfört anklagelser om att 
Lekmans doktorandplan till stora delar skulle vara ett plagiat av den 
som tidigare skrivits för Irene Lund. Detta var också en av de punkter 
som togs upp i den utredning som etiska rådet vid KI genomförde (se 
kapitel 5.2). Man hade dock inte uppmärksammat det faktum att 
Lund ändrat inriktning på sitt projekt och att Lekman kommit in som 
en ersättare i de arbeten hon tidigare påbörjat (med flera tillägg). Det 
är i den situationen inte förvånande och ej heller anmärkningsvärt att 
likheter finns mellan de två doktorandplanerna. Vad doktorandom-
budsmannen vänder sig emot i sin inlaga till VR är det sätt varpå det 
etiska rådet handlagt saken. Hon undrar hur det kan vara möjligt att 
en myndighet utför en undersökning av detta slag utan att de berörda 
informeras och får tillfälle att yttra sig i ärendet. Om man kontaktat 
vederbörande skulle man enligt hennes mening ha fått veta att fors-
karplanen var upprättad i samförstånd mellan två doktorander och 
deras handledare. Den var dessutom godkänd av prefekten vid insti-
tutionen.  
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 Doktorandombudsmannen ställer sig också starkt kritisk till att 
etiska rådet, som är ett rådgivande organ till rektor, spritt utred-
ningsmaterial och därigenom försvårat utsikterna för vederbörande 
att kunna återuppta sina doktorandstudier. Hon skriver att Lekman 
kontaktat en ny potentiell handledare, som uttryckt stort intresse för 
hans forskningsplaner. Denne kontaktade kort senare Lekman och 
undrade om den information han erhållit från etiska rådet stämde. Det 
var först vid detta tillfälle som Lekman fick vetskap om de anklagelser 
som framförts. Enligt Beckenius brev anser Lekman sig ha blivit 
kränkt och anklagar etiska rådet för ett rättsövergrepp. Eftersom KI är 
en myndighet måste man följa de regler som gäller bland annat enligt 
förvaltningslagen. Hon kräver upprättelse för Lekmans del samt att 
ärendet rörande hans doktorandplan stryks från VR:s granskning av 
Lundebergs forskning. Som vi skall se längre fram återkommer KI:s 
doktorandombudsman till denna utredning. Till saken hör att Magnus 
Lekman så småningom lyckades hitta en ny handledare på KI samt att 
han framgångsrikt startat ett nytt projekt och som förste författare 
publicerat neurovetenskapliga studier i internationella tidskrifter.  
 
De första yttrandena från Lundebergs juridiska  
ombud inkommer till VR 

Av ”händelselistan” i VR:s diarium framgår att från den 1 september 
2004 och de närmaste månaderna därefter inkommer ett flertal yttran-
den och rapporter från Thomas Lundebergs juridiska ombud, advokat 
Christer Pehrson. Sammantaget rör det sig om ett mycket omfattande 
material. Om man lägger de olika handlingarna ovanpå varandra på 
ett bord får man en trave som är ett par decimeter hög. Vad Pehrson 
gör är att steg för steg gå igenom alla de anmälningar som skett, allt-
ifrån anmälan till Polisen i Uppsala i januari 2002 om inbrott på Kers-
tin Uvnäs Mobergs tjänsterum vid SLU, samt de utredningar dessa 
lett fram till. Stort utrymme ägnas självklart de anklagelser gentemot 
Lundeberg som Uvnäs Moberg och andra framförde i juni 2002. Dessa 
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gav upphov till den granskning som etiska rådet vid KI utförde och 
presenterade resultatet av i januari 2003 (se kapitel 5.2). Många av de 
frågor som Pehrson tar upp i sina rapporter är sådant som VR:s ex-
pertgrupp för frågor om oredlighet i forskning långt senare (april 
2005) beslutar att utesluta från de sakkunnigas uppdrag. Betydande 
och kostsamt arbete hade alltså till stor del utförts i onödan av Lunde-
berg och hans ombud.  
 Redan innan samtliga de ovan nämnda handlingarna från advokat 
Pehrson hunnit komma in till VR dyker en skrivelse från Kurt Björk-
holm upp där han som ombud för Kerstin Uvnäs Moberg lämnar ex-
pertgruppen synpunkter på det som Pehrson anfört (041029). En 
knapp månad senare inkommer ytterligare utläggningar från Björk-
holm samt en inlaga från Uvnäs Moberg med titeln ”sammanfattande 
kommentarer till Thomas Lundebergs övertagande av Kerstin Uvnäs Mo-
bergs forsknings- och bolagsverksamhet” (041123). I ett brev daterat den 8 
december 2004 meddelar Uvnäs Moberg att hon med omedelbar ver-
kan återkallar den för två veckor sedan ingivna skrivelsen. Hon säger 
också att hon avser att den 10 december komma upp till VR för att 
avhämta denna handling. Mindre än en vecka senare får VR en skri-
velse från KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson där hon hänvisar 
till Kurt Björkholm och ber VR att i sin granskning inkludera ytterliga-
re två artiklar från Lundebergs grupp som man blivit uppmärksam-
made på.  
 Under slutet av hösten skriver Björn Thomasson, sekreterare i VR:s 
expertgrupp, två brev till Thomas Lundeberg och Kerstin Uvnäs Mo-
berg. I det första informeras dessa om att den egentliga granskningen 
nu skall börja. I det andra anges namnet på de tre sakkunniga som 
utsetts i ärendet. Detta brev skickas även till Joakim Carleson, den 
andre av de personer KI begärt granskning av. Kopia för kännedom 
skickas även till KI. Det som måste ses som märkligt i sammanhanget 
är att Uvnäs Moberg erhåller dessa brev. Det är KI som hos VR har 
bett om hjälp med utredning runt Lundebergs och Carlesons forsk-
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ning. Uvnäs Moberg och hennes ombud hade i och för sig begärt 
granskning av Lundeberg hos KI men det måste betraktas som tvek-
samt att hon behandlas som part i den undersökning som VR utför. 
Lundebergs ombud ställer sig också han undrande till detta förhål-
lande och framför i en skrivelse från den 15 februari 2005 ett antal 
frågor. Han ber samtidigt att få kopior av de handlingar som Uvnäs 
Moberg lämnat till VR. Efter att ha erhållit dessa skriver Pehrson på 
nytt till VR den 18 februari 2005 och framför bland annat följande. ”Jag 
kan bara konstatera att Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud tillåts att 
till VR lämna information i ärendet utan att Thomas Lundeberg informeras 
om förhållandena och bereds tillfälle att yttra sig”. Björn Thomasson skick-
ar den 7 mars ett svar till Pehrson men är vag och inget klart besked 
ges på frågan om Uvnäs Moberg betraktas som part eller intervenient 
i den pågående utredningen. Tyvärr har VR redan i inledningen av 
sitt uppdrag brutit mot de regler som förvaltningslagen anger. Att 
man inte följer den självklara föreskriften att den som är föremål för 
undersökning från en myndighets sida skall informeras om de uppgif-
ter som inkommer och få chans att yttra sig över dessa innan ärendet 
avgörs är högst anmärkningsvärt. Särskilt allvarligt är detta förhål-
lande med tanke på att det är ett regeringsråd, Kjerstin Nordborg, som 
är ordförande i VR:s expertgrupp.    
 
Kerstin Uvnäs Moberg gör anmälningar till  
Ekobrottsmyndigheten och Polisen 

En notabel händelse med anknytning till VR:s just påbörjade uppdrag 
under hösten 2004 är den anmälan till Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
som Kerstin Uvnäs Moberg lämnar in den 25 oktober. Hennes skrivel-
se är ställd till chefsåklagare Kent Madstedt och har överskriften ”an-
mälan av intrång i bostad och stöld av privat och bolagsägd egendom”. Hon 
berättar där att ”som en följd av de senaste årens händelser inom EntreTech 
Medical AB och Eustasia AB och i följd av olika tillbud på min arbetsplats 
vid SLU i Uppsala förvarar jag delar av bolagens förvaltnings- och forsk-
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ningsdokumentation i min bostadsfastighet”. Som redogjorts för tidigare 
så hade SLU under 2002 och 2003 gjort polisanmälningar om stöld av 
forskningsmaterial, intrång i dator samt tillgrepp av provrör från Uv-
näs Moberg (se kapitel 5.1). Dessa utredningar lades ner i brist på 
bevis. Här skall också nämnas att EntreTech Medical AB och Eustasia 
AB är biomedicinska bolag som Uvnäs Moberg bildade 1998 respekti-
ve 2001 tillsammans med Lundeberg och några andra personer (se 
vidare kapitel 7).  
 Något längre ner i sitt brev till EBM skriver Uvnäs Moberg följan-
de. ”Efter kontakter med Säkerhetspolisen i Stockholm i angelägenheter an-
gående bland annat det forskningsfusk som Karolinska Institutet avslöjat som 
hänförligt till överläkaren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Tho-
mas Lundeberg har jag anmodats att göra en skriftlig sammanställning av 
min forskningsverksamhet. I anslutning till denna påbörjade jag för några 
dagar sedan en inventering av all egen och bolagsägd forskningsdokumenta-
tion som finns i min bostadsfastighet. Inventeringen ledde fram till att jag 
kunde konstatera att större delen av min och företagens forskningsdokumen-
tation inte längre finns kvar i de pärmar och på de hyllor där materialet för-
varats under senare tid”. Därutöver sägs även faktasammanställningar 
lagrade på USB-minnen och kompaktdiskar (CD) saknas, liksom pri-
vata fotografier, personlig korrespondens och diverse lösöre. Vid 
skriftlig förfrågan hos Säkerhetspolisen bekräftas att Uvnäs Moberg 
och Björkholm varit i kontakt med dem. Någon uppgift lämnas dock 
inte om vad saken gällde. 
 Hur man skaffat sig tillträde till fastigheten är döljt i mörker. Det 
sägs vara mest sannolikt att man begagnat sig av entrédörren eller 
någon av garageportarna. Någon åverkan på dörrar eller fönster kun-
de dock inte noteras. Enligt tillkallad låssmed skulle låsen vara dyrk-
ningsfria. Vad det gäller tidpunkten för tillgreppen anges att de kan 
ha pågått under en längre tid. Detta skulle betyda att någon eller någ-
ra tagit sig in i villan vid flera tillfällen utan att några yttre tecken på 
detta upptäckts. Avsikten skulle vara att stjäla allt ifrån vetenskapliga 
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manuskript till familjefotografier. Beträffande det ekonomiska värdet 
av det tillgripna skriver Uvnäs Moberg i slutet av sin framställning 
följande. ”Som ovan anförts utgör den tillgripna egendomen oersättliga 
forskningsdata och i andras händer kan den läggas till grund för miljardför-
mögenheter inom läkemedelsindustrin eller för de företag som köper och säljer 
forskningsidéer. Därtill kommer att delar av det tillgripna kan utgöra sam-
hällsfarlig information om dokumentationen kommer i fel händer”. Vad det 
gäller möjliga gärningsmän framförs att ”närmare information om mina 
tankar kring vilka personer som kan vara intresserade av det tillgripna för 
egen räkning eller som industrispionage ber jag få informera EBM om i en 
muntlig framställning”. En klar indikation om vem som avses ges dock 
i det sista som framförs. ”Tillgreppet av nämnda integritetshandlingar 
leder fram till antaganden att gärningsmannen inte är främmande för att 
genomföra de hotelser som tidigare meddelats mig och då särskilt i det brev 
jag mottog den 21 december 2003”.  
 Vad det här är som åsyftas går att utläsa ur andra handlingar till-
gängliga i VR:s arkiv och på annat håll. Den 14 januari 2004 besöker 
Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm polisstationen i Täby och 
gör en anmälan om olaga hot (dnr 0201-K11730-04). Björkholm tycks 
vid detta tillfälle ha presenterat sig som advokat, en titel han såvitt 
känt aldrig har haft. Brottstiden anges som 031220-031222 (jämför med 
brevdatum enligt ovan). I efterföljande text sägs följande. ”Moberg har 
tillsammans med Thomas Lundeberg två bolag där Moberg nu efter en tvist 
mellan de båda håller på att köpa ut Lundeberg. Denne har för att sälja sina 
aktier i bolaget ställt krav på Moberg. Dessa krav framställer Moberg i en 
dålig dager. I ett följebrev till kontraktet skriver Thomas Lundeberg att han 
samlat på sig material för att själv göra polisanmälningar och stämningar om 
Moberg ej går med på dessa krav. Lundeberg skriver också att han med sina 
anmälningar skulle förstöra Mobergs ställning i den akademiska världen och 
omöjliggöra hennes vidare forskning”. Detta är den version som den po-
lisman som mottagit anmälan skrivit ned på basen av vad Uvnäs Mo-
berg och Björkholm framfört. 
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 Vid den visit på polisstationen i Täby som just refererats avger 
Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ”advokat” Kurt Björkholm även en 
anmälan om förtal (dnr 0201-K11761-04). Vad saken gäller är ett E-
postmeddelande som Uvnäs Moberg fått till sin dator i hemmet sön-
dagen den 11 januari. Där skall på engelska ha framförts att viss ned-
laddning av material från Internet är illegal. Det påstås också att ned-
laddning gjorts från hennes dator. Längst ned var meddelandet un-
dertecknat FBI. Adressen varifrån det kom var rinasaha@hotmail.com. 
Sist står att ”Moberg är rädd för att detta är ett led i en förtalskampanj mot 
henne, då hon för närvarande är i en civilrättslig tvist med en aktieägare i 
deras gemensamma bolag. Hon är även rädd att saker kan ha gömts i hennes 
dator i mening att smutskasta henne”. Den aktieägare hon åsyftar i sin 
utsaga kan inte vara någon annan än Thomas Lundeberg. Denne har 
dock aldrig kontaktats eller hörts med anledning av de två polisan-
mälningarna från den 14 januari 2004. Vid sökning efter den uppgivna 
E-postadressen på Internet är det som hittas en medicine doktor och 
psykiater i Heidelberg med namnet Rina Saha (samma E-postadress 
plus en annan hörande till arbetsplatsen). Adressen tycks dock inte 
längre vara i bruk. Om innehavaren av denna adress är den som 
skickade det av ”FBI” undertecknade meddelandet till Uvnäs Moberg 
kan inte avgöras. De två anmälningarna som Uvnäs Moberg lämnar 
till Polisen i Täby den 14 januari 2004 sänds därifrån vidare till den 
lokala åklagarmyndigheten. Där tas den 20 februari 2004 beslutet att 
lägga ned undersökningarna. Man motiverar detta med att det inte 
finns anledning att tro att brott som går under allmänt åtal har be-
gåtts. Vid kontakt med Roslagspolisen för att ta del av de bilagor som 
Uvnäs Moberg lämnat vid sin kontakt med Täbypolisen fås beskedet 
att dessa handlingar är belagda med sekretess.       
 De inbrott och hot med mera som Uvnäs Moberg redogör för i 
anmälningarna till EBM och Täbypolisen återkommer i flera av de 
skrivelser som hon och Björkholm författat i anslutning till VR-
utredningen. Även om hans namn inte alltid nämns finns ingen tve-
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kan om att det hela tiden är Thomas Lundeberg och hans ombud som 
ses som ”hotet”. Jag kommer tillbaks till flera av dessa handlingar 
längre fram. Ett exempel från början av 2004 tas upp redan här. I april-
maj detta år skickar Lundebergs ombud, advokat Christer Pehrson, 
utkast till två delrapporter med bilagor till rektor Harriet Wallberg-
Henriksson och ger KI möjlighet att lämna synpunkter rörande de 
fakta som framförs. Man avstår dock från att göra så. På något sätt har 
dessa rapporter omgående kommit Kerstin Uvnäs Moberg till del, 
sannolikt via KI:s förmedlande. Skrivelserna från Pehrson är en fakta-
redovisning och analys rörande två av de punkter som tagits upp i 
den utredning gentemot Lundeberg som KI påbörjade 2002 efter an-
mälningar från Uvnäs Moberg och andra (se kapitel 5.2). När jag läser 
de slutliga versionerna av dessa två rapporter kan de inte upplevas 
som annat än ingående och i allt väsentligt sakliga genomgångar av 
vad som förevarit. Den ena rapporten rör djurförsök och den andra 
”självplagiat” i en doktorandplan (se kapitel 5.2). 
 Uvnäs Moberg och hennes ombud Björkholm gör en annan be-
dömning. Den senare skriver den 24 maj 2004 till advokat Pehrson och 
meddelar att ”Kerstin Uvnäs Moberg avstår från att lämna synpunkter på 
vad du i sak anför i ovannämnda skrifter”. I övriga delar av brevet fram-
förs i allmänna ordalag stark kritik av rapporterna och Pehrsons age-
rande som advokat ifrågasätts. Exempel på vad Björkholm framför ges 
av följande citat. ”Jag noterar att du med dina skrifter till KI kommer oro-
väckande nära de hot Thomas Lundeberg skriftligen uttryckt till Kerstin 
Uvnäs Moberg”. Som kommentar till rapporterna skriver han vidare. 
”Därtill kommer att du genom dina formuleringar till KI beträder mark som 
kan uppfattas som otillbörlig påtryckning på KI som medicinskt universitet 
och därmed staten”. Dessa korta utdrag ger en antydan om den karaktär 
som präglar de polisanmälningar och skrivelser med krav om gransk-
ning av misstänkta oegentligheter som Uvnäs Moberg och Björkholm 
under en lång följd av år riktat inte bara mot Thomas Lundeberg utan 
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även mot ett stort antal andra personer. Under senare tid har man till 
och med vänt sig till Regeringen i dessa frågor.  
 
 

7 Ägarfrågan i EntreTech Medical AB 
Som beskrivits tidigare påbörjade Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas 
Lundeberg i början av 1990-talet ett vetenskapligt samarbete runt den 
fysiologiska betydelsen och eventuell terapeutisk användning av 
hormonet oxytocin (se kapitel 4.2). Detta leder 1997 fram till att man 
med stöd av Karolinska Innovations AB (KIAB) lämnar in tre patent-
ansökningar inom området sårläkning och smärta. Året därefter bildar 
man tillsammans med tre andra personer företaget EntreTech Medical 
AB i syfte att ta till vara de kommersiella möjligheterna i sin forsk-
ning. Samma år tar man över de nyss nämnda patentansökningarna 
från KIAB och söker nya patent i det egna bolagets namn. De närmas-
te åren tycks en del slitningar uppstå inom EntreTech Medical AB, 
vilket dock inte hindrar Uvnäs Moberg och Lundeberg att 2001 bilda 
ytterligare ett företag, Eustasia AB. Under året söks flera nya patent i 
de två bolagens namn. Under hösten 2001 blir det också bestämt att 
Uvnäs Moberg och Lundeberg skall överta de aktier som övriga del-
ägare innehar i EntreTech Medical AB. I början av 2002 inträffar som 
vi tidigare sett flera händelser som skärper motsättningarna mellan de 
två. Detta exemplifieras bland annat av de anmälningar om stöld och 
datorintrång på sin arbetsplats som Uvnäs Moberg lämnar till Uppsa-
lapolisen samt den begäran om granskning av Lundeberg som hon 
begär hos KI (se kapitel 5.1 och 5.2).  
 För att försöka komma ur den låsning som uppstått försöker man 
hitta köpare till EntreTech Medical AB. Intresse visas våren 2002 från 
Tripep AB, ett annat företag med ursprung från forskningen vid KI. 
Kontakten med detta bolag etableras via en revisor i ett större revi-
sionsbolag anlitat av KI. Enligt det erbjudande som framförs skall 
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Uvnäs Moberg och Lundeberg erhålla 6 miljoner kontant samt aktier i 
Tripep AB till ett värde av 60 miljoner kr (uppgifterna tagna från en 
skrivelse av Lundeberg). Deras inflytande i det nya bolaget kommer 
dock att bli begränsat. Lundeberg är beredd att acceptera budet me-
dan Uvnäs Moberg avfärdar detsamma. För att komma ur det låsta 
läget är Lundeberg något år senare beredd att mot en ersättning av en 
krona överlåta sina aktier i bolaget till Uvnäs Moberg. Som motpresta-
tion önskar han dock en försäkran om att de anmälningar till KI, polis 
och andra myndigheter som pågått under en längre tid skall upphöra. 
Han vill likaså få ett löfte om att det han betraktar som trakasserier 
gentemot sin familj skall ta slut. För att få detta stadsfäst ber han ad-
vokat Christer Pehrson att skriva ett ”särskilt åtagande” som Uvnäs 
Moberg är tvungen att skriva under för att mot den symboliska sum-
man av en krona erhålla Lundebergs aktier. Samtidigt skriver Lunde-
berg ett brev till en av de tidigare aktieägarna och funktionärerna i 
EntreTech Medical AB och förklarar situationen. Den senare personen 
förmedlar handlingen ”särskilt åtagande” till Uvnäs Moberg i december 
2003 och visar vid detta tillfälle av allt att döma även det andra brevet 
för henne. Hon anser förslaget kränkande och istället för att skriva 
under och därigenom kunna överta Lundebergs aktier i EntreTech 
Medical AB för en krona uppsöker hon tillsammans med Kurt Björk-
holm den 14 januari 2004 Polisen i Täby och gör en anmälan om olaga 
hot med hänvisning till de två just nämnda handlingarna (se kapitel 
6.3). 
       
 

8 Sakkunniga utses och nya skrivelser  
       kommer in 

Den 20 december 2004 skriver Björn Thomasson till Thomas Lunde-
berg, Joakim Carleson samt Kerstin Uvnäs Moberg och meddelar att 
VR utsett tre sakkunniga för den av KI efterfrågade granskningen av 
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de två först nämnda (kopia sänds till KI för kännedom). De utvalda är 
som tidigare sagts professor Rolf  Andersson från Linköping, profes-
sor emeritus Gunnar Bergenholtz från Göteborg och docent Sighild 
Westman Naeser från Uppsala. Det kommer dock att dröja fram till 
den 24 januari 2006 innan dessa lägger fram sitt utlåtande. Under ti-
den däremellan fortsätter en mängd skrivelser i ärendet att anlända. 
Bland annat lämnar advokat Christer Pehrson in flera yttranden för att 
bemöta de anklagelser som riktats mot Lundeberg. Flera nya inlagor 
från Uvnäs Moberg och Björkholm strömmar också in efter hand.  
 Ett av de första dokument som registreras på VR under våren 2005 
är emellertid en ny skrivelse från Kerstin Beckenius, doktorandom-
budsman på KI. Vad saken gäller är en doktorand, Cecilia Norrbrink 
Budh, som den 22 oktober 2004 hade försvarat en avhandling rörande 
smärta efter ryggmärgsskada. Norrbrink Budh hade tidigare haft 
Thomas Lundeberg som en av sina handledare och blev en vecka före 
disputationen anmäld av Uvnäs Moberg och Björkholm. Detta resulte-
rar i att hon dagen före disputationen får ett brev från Elisabeth Gran-
ström, dekanus för forskarutbildning. Brevet är skrivet i samråd med 
forskningsdekanus Jan Carlstedt-Duke och rektor Harriet Wallberg-
Henriksson och ifrågasätter i anklagande ton den titel och den institu-
tionstillhörlighet som angivits för Thomas Lundeberg. Vid tiden när 
delarbetena i avhandlingen utfördes var denne professor vid institu-
tionen FyFa på KI och det är också detta som står i avhandlingen. 
Granström kräver i sitt brev bland annat att Norrbrink Budh vid dis-
putationen nästkommande dag både muntligen och skriftligen (i form 
av en erratalista) skall korrigera de felaktigheter man påstår att hon 
gjort. Kopia av brevet vidarebefordras till medlemmarna i betygs-
nämnden och flera andra personer. Trots den upprördhet och stress 
som brevet orsakar går disputationen mycket bra. Veckan därpå tar 
Norrbrink Budh kontakt med advokat Anders Stening, juridisk kon-
sult vid KI:s ledningskansli. Denne blir enligt uppgift bestört över det 
inträffade och kontaktar rektor i frågan. Kort senare får Norrbrink 
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Budh ett brev från Granström där resterande krav på korrigeringar i 
avhandlingen upphävs. Kerstin Beckenius avslutar sin skrivelse på 
följande sätt. ”Som doktorandombudsman vill jag att VR:s Etiska nämnd 
bedömer om KI:s ledning agerat på ett korrekt och etiskt försvarbart sätt i 
detta ärende och om insatta åtgärder i form av det brev som skrevs med åtföl-
jande krav stod i proportion till det som Cecilia Norrbrink Budh ansågs ha 
gjort sig skyldig till”. Skrivelsen registrerades i VR:s diarium men sedan 
gjordes ingenting så långt där framgår. En anmälan från en dokto-
randombudsman med krav om granskning av en rektor och andra 
högre befattningshavare på ett universitet är uppenbarligen ingenting 
som VR:s Etikkommitté bryr sig om.  
 Den 14 juni 2005 inkommer en omfattande dokumentation (en 
trave om 40 cm) till VR från Thomas Lundebergs ombud, advokat 
Christer Pehrson. I ett följebrev ber Pehrson att få mottagandet av 
dessa handlingar kvitterat. Någon sådan kvittens finns inte upptagen i 
VR:s diarium och hittas inte heller bland de arkiverade handlingarna 
(sorterade i kronologisk ordning). Betydligt märkligare är att inga 
uppgifter finns i diariet om vad ”dokumentation om 40 cm” innehåller. 
”Dokumentationen” finns ej heller i arkivet (november 2008). Två må-
nader senare, den 22 augusti inkommer från Kerstin Uvnäs Moberg 
och Kurt Björkholm nya skrivelser där man kommenterar och kritise-
rar de rapporter som Pehrson lämnat till VR i mars och juni 2005 för 
att bemöta de anklagelser som riktats mot Lundeberg. Uvnäs Moberg 
och Björkholm fortsätter sålunda att skaffa sig tillgång till de hand-
lingar som kommer in från Lundeberg och hans ombud och lämnar 
själva kontinuerligt in motskrivelser. Dessa senare finns bland det 
material de sakkunniga har tillgång till för sin granskning. VR infor-
merar dock aldrig Lundeberg om dessa motskrivelsers existens. Kun-
skapen om de krav som förvaltningslagen sätter på en myndighets 
arbete tycks vara obefintlig. 
 I sitt brev till VR från augusti 2005 talar Uvnäs Moberg inlednings-
vis om att hon skriver för att ”bemöta de felaktiga uppgifter som Christer 
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Pehrson lämnat Etikkommittén”. Hon fortsätter därefter med följande 
klargörande. ”Vidare finner jag anledning att, genom en sammanfattande 
redogörelse som uttryckts i en bilaga till detta brev, sätta in KI:s anmälnings-
ärenden i ett större sammanhang och påvisa att dessa endast utgör en mycket 
liten del i ett omfattande försök av Thomas Lundeberg att i fysisk och intellek-
tuell mening, genom oredliga förfaranden, ta över min forskning”. I sitt brev 
tar Uvnäs Moberg sedan huvudsakligen upp två artiklar (hon är själv 
medförfattare på den ena) där viss överlappning i resultaten förelig-
ger samt ett fel i rapporteringen av statistisk variation påvisats i en 
figur (rättelse skickad till tidskriften i februari 2005). Brevet avslutas 
med följande konstaterande. ”Flertalet övriga kommentarer, som Thomas 
Lundeberg via advokat Christer Pehrson sänt till kommittén i de anmälda 
plagieringsärendena, är felaktiga eller vilseledande”. Bilagan som åtföljer 
brevet är 62 sidor lång och innehåller rubriker som: ”Thomas Lunde-
bergs försök till övertag av Kerstin Uvnäs Mobergs forskning; den stulna 
forskningen; vad har Thomas Lundeberg gjort och vad är han ute efter”. 
 Senare under hösten 2005 lämnar advokat Christer Pehrson i två 
omgångar in diverse dokument till VR. Det rör sig om rådata från 
försök, protokoll, manusutkast och annat som efterfrågats. Ett ansen-
ligt antal handlingar fortsätter också att komma in från Uvnäs Moberg 
och Björkholm där man kommenterar de skrifter som inkommit från 
Pehrson. I slutet av september anländer till exempel ett brev från Uv-
näs Moberg till Björn Thomasson vid VR där det står att hon ”av kolle-
ga fått ett paket innehållande 4 kg dokument från advokat Christer Pehrson, 
Thomas Lundebergs ombud”. Lite senare står att ”handlingarna var minst 
sagt en upprörande läsning”. Detta åtföljs av sju sidor med utläggningar 
runt dessa handlingar. I mitten av november skriver Björkholm till 
VR:s generaldirektör och begär ett möte med Etikkommitténs expert-
grupp samt de tre sakkunniga. De skäl som åberopas är bland annat 
hotbrev till Uvnäs Moberg, advokat Christer Pehrsons samlade skrif-
ter samt nytillkommen information. En knapp månad senare skriver 
Thomasson till Björkholm och avvisar önskemålet om ett sammanträf-
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fande. Han påpekar också att den senare och hans klient inte alls är 
oinformerade om den pågående processen. Detta uttrycks på följande 
sätt. ”Både du och Kerstin Uvnäs Moberg har ju också vid mer än ett tillfälle 
uppsökt rådet och gått igenom vad som har kommit in”.  
 
 

9 Uvnäs Moberg skriver till rektorerna för KI 
  och SLU 

I sökandet efter dokument som belyser granskningen av Thomas 
Lundeberg dyker ett centralt dokument upp hösten 2008 när jag besö-
ker Utbildningsdepartementet för att ta del av handlingar som Kerstin 
Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm lämnat till Regeringen. Där åter-
finns bland annat ett tio sidor långt brev ställt till rektorerna för KI och 
SLU, Harriet Wallberg-Henriksson respektive Ann-Christin Bylund. 
Detta tycks inte ha skickats via reguljär post utan överlämnats person-
ligen i juli 2005 av Ingemar Arn, kollega och bekant till Uvnäs Mo-
berg. På KI kan man inte lokalisera detta brev i diariet eller arkivet 
och därigenom inte heller lämna ut någon kopia. En sådan kan där-
emot fås från Utbildningsdepartementet. Skrivelsen till de två rekto-
rerna är hållen i en personlig ton och rör en lång tidsperiod även om 
fokus sätts på Lundebergärendet. I grund och botten tror jag att detta 
brev säger det mesta som behöver sägas om den problematik som 
Uvnäs Moberg upplevt och upplever. På och mellan raderna framträ-
der en stor bitterhet över de oförätter hon anser sig ha utsatts för inom 
den akademiska världen. Där manifesterar sig också tankar som 
knappast kan sägas vara annat än av sjuklig karaktär. Med tanke på 
de vittgående konsekvenser Uvnäs Mobergs agerande fått för Thomas 
Lundeberg, hans familj och medarbetare till honom är det i alla fall 
oundvikligt att ta upp en del av innehållet i brevet. 
 Redan i de två första meningarna uppenbaras den vilsenhet som 
Uvnäs Moberg känner. Där står följande. ”Jag skriver detta brev till er 
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båda eftersom jag genom forskningen försatts i en situation där jag inte rik-
tigt vet hur jag skall ställa mig och vad jag skall göra. Delar av mitt liv och 
min framtid håller på att raseras”. Yttrandet som följer därefter blottar en 
tagg som utan tvivel sitter mycket djupt (se kapitel 4.2). Det första de 
två rektorerna påminns om är följande. ”Som ni vet har jag varit inblan-
dad i ett antal tjänstetillsättningsärenden, som inte varit helt okontroversiel-
la. Det rör sig om minst fyra tillfällen vid KI, men också i Uppsala och Göte-
borg”. En av de KI-tjänster som avses är professuren i integrativ fysio-
logi som trots överklagande från Uvnäs Mobergs sida gick till Wall-
berg-Henriksson, den ena av mottagarna av det aktuella brevet. Pro-
blematiken runt ställningen som professor vid KI dyker också upp i 
flera skrivelser riktade mot Thomas Lundeberg. Det råder ingen tve-
kan om att Uvnäs Moberg har haft mycket svårt att acceptera det fak-
tum att denne år 2001 utnämndes till professor i fysiologi vid KI. 
Denna händelse omnämns i inlagor från Uvnäs Moberg och hennes 
ombud Björkholm i ordalydelser som ”det anmärkningsvärda ligger 
framförallt i den interna kraft inom KI som låg bakom att till varje pris sätta 
professorshatten på Thomas Lundeberg” (december 2004) och ”var Thomas 
Lundebergs professorstillsättning riggad” (november 2006).  
 Professorsproblematiken återkommer flera gånger i brevet till de 
två rektorerna och utmålas som roten till det onda. ”Att jag överhuvud-
taget nämner tjänstetillsättningsärendena är således inte alls för att jag ifrå-
gasätter utfallen eller vill ha någon slags förändring. Nej, men jag tror att det 
som drabbat och ännu drabbar mig, professionellt och även personligen ur 
social och ekonomisk synpunkt, har med tillsättningsärendena att göra. Jag 
tror nämligen att den negativa bedömning jag utsattes för i samband med 
tjänsterna skapat en bild av mig som attackerbar. Detta har underlättat på-
hopp på mig och gjort min forskning till lovligt byte av mindre nogräknade 
och samvetslösa individer, i ordets vidaste bemärkelse”. Liknande tankar 
tas flera gånger upp av Björkholm och i ett brev till Harriet Wallberg-
Henriksson och Jan Carlstedt-Duke från slutet av 2004 uttrycker han 
saken som så. ”Jag har under den senaste tiden börjat undra om inte den 
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härva av otillbörliga ageranden och mobbning som drabbat Kerstin kan ha sin 
grund i det tillsättningsärende i början av 1990-talet där Kerstin sökte en 
professur inom FyFa”. Uvnäs Moberg tar i de närmast kommande si-
dorna i brevet upp sitt arbete med oxytocin och beröring, bildandet av 
EntreTech Medical AB tillsammans med Lundeberg och andra, inbrot-
ten på SLU, sjuk- och dödsfallen bland hennes medarbetare, Lunde-
bergs ”övertagande” av resultat och idéer, med mera (se kapitel 5.1 och 
5.2). Detta avsnitt avslutas i fetstil med dessa ord. ”De handlanden jag 
beskrivit är ur flera aspekter djävulska övergrepp på mig och vad jag produce-
rat inom forskningen. Hela det kvinnliga konceptet som jag baserat på kvinn-
lig fysiologi, framför allt amning, har styckats sönder i olika bitar, samtidigt 
som man försökt kväva min forskningsverksamhet”.  
 I den sista tredjedelen av sitt brev kommer Uvnäs Moberg in på de 
”minst sex inbrott” i sitt hem med stöld bland annat av forskningsdo-
kumentation som hon i oktober 2004 anmält till Ekobrottsmyndighe-
ten (se kapitel 6.3). Om detta säger hon här följande. ”Nu när jag kan se 
klart på det hela förstår jag att man försökte driva vettet ur mig för att få mig 
att framstå som tokig och därmed inte trovärdig. Hela processen är så försåt-
lig eftersom den hela tiden skett bakom ryggen på mig”. I denna del av 
brevet tar hon också upp de hot hon anser sig ha utsatts för från Lun-
debergs sida och som anmäldes till Polisen i Täby i januari 2004 under 
benämningen olaga hot. Efter att ha fått ärendet i sin hand lade Åkla-
garmyndigheten efter drygt en månad ned detsamma (se kapitel 6.3). 
Texten rymmer ytterligare en mängd föreställningar om stöld, hot och 
förföljelse och avslutas på detta sätt. ”Vilka blir de nästa stegen? Att föra 
mig tillbaka från en förlorad identitet kommer att innebära konfrontationer 
har det sagts mig från dem som har dylika områden som arbetsfält. Att jag 
skriver till er båda beror på att liknande destruktiva händelser inträffat på 
både SLU och KI. Det är lätt för den som är på KI eller SLU att säga att det 
som hänt här är inte så farligt. Men om man lägger ihop bilden och betraktar 
det som skett på KI och SLU samtidigt blir bilden av det skedda mycket obe-
hagligare och tydligare. Och därtill i sin osannolikhet mer sannolik”. Det är 
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inte känt i vilken mån Harriet Wallberg-Henriksson och Ann-Christin 
Bylund någonsin svarade på detta brev eller på annat sätt tog kontakt 
med Uvnäs Moberg för att diskutera det hon tagit upp.  
 
Avsaknad av kritisk analys och adekvata reaktioner 

Vad man slås av så här långt fram i genomgången av Lundebergären-
det är den handfallenhet och brist på kritisk utvärdering som KI och 
VR uppvisar visavi Kerstin Uvnäs Mobergs och hennes ombud Kurt 
Björkholms agerande. På KI gäller detta inte bara de två rektorer, 
Hans Wigzell och Harriet Wallberg-Henriksson, som fått en mängd 
anmälningar i sin hand utan i högsta grad också dekanus i forsknings-
styrelsen, Jan Carlstedt-Duke, samt ledamöterna i det etiska rådet 
under ordförandeskap av Lars Terenius. En av de få som gör en neu-
tral och ordentlig utvärdering av de anklagelser som framförs är KI:s 
internrevisor Bo Myrup (se kapitel 5.2). Hos VR utmärks både den 
expertgrupp under ledning av regeringsrådet Kjerstin Nordborg och 
de tre sakkunniga som får i uppdrag att utföra den av KI begärda 
granskningen av en tafatthet liknande den som beskrivits ovan. En 
olustighet i detta sammanhang är att det förekommer en mängd ryk-
ten, till viss del bekräftade, enligt vilka högt uppsatta personer bland 
dem som mottagit krav på utredning av Lundebergs verksamhet ut-
satts för spaning från privatdetektiver och påtryckningar av olika slag. 
Denna typ av uppgifter är svåra att få konkret bekräftade. En viss 
aning om hur det kan ha gått till fås av nedanstående citat ur en skri-
velse från Kurt Björkholm till KI i december 2004. ”Det är nu upp till 
KI:s ledning att visa beslutsamhet innan de förhållanden som jag alltjämt 
disponerar över går mig ur händerna till andra personer och myndigheter, 
som får ta över där jag måste sluta min KI-utredning om KI intar en passiv 
hållning”.   
 Mot denna bakgrund känns det befriande att se den uppriktighet 
med vilken Thomas Lundebergs fru uttrycker sig när hon i juni 2005 
skriver till Björn Thomasson på VR. Bland mycket annat står där i 
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klartext. ”Min man är förföljd av en paranoid kvinna, Kerstin Uvnäs Mo-
berg”. Brevet i sin helhet belyser hur familjen under flera års tid fått 
utstå hot, trakasserier och misstänkliggöranden på grund av de 
många anmälningarna från den senare. I motsats till det valhänta sätt 
på vilket höga befattningshavare på KI och VR hanterat dessa tycks 
man hos polis och åklagare ha behandlat dem på ett mer verklighets-
anpassat sätt. Trots att Lundeberg utpekats som misstänkt i ett flertal 
anmälningar till såväl Polisen som Ekobrottsmyndigheten och Säker-
hetspolisen så har han därifrån aldrig betraktats som misstänkt och ej 
heller förhörts eller på annat sätt kontaktats. Samtliga utredningar har 
också lagts ner utan åtal eller andra påföljder.      
 
 

 
10 Uvnäs Moberg gör anmälan till Advokat- 
 samfundet 

Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm nöjer sig inte med att rikta 
en mängd anmälningar mot Thomas Lundeberg. Som vi kommer att 
se efterhand så råkar även ett stort antal andra personer ut för samma 
öde. En av de första är Lundebergs ombud, advokat Christer Pehrson. 
Denne anmäls den 15 juli 2005 till advokatsamfundets disciplinnämnd 
för att ha brutit mot god advokatsed i sitt uppdrag för Lundeberg. 
Efter detta datum inkommer sammanlagt nio yttranden och andra 
skrifter från Uvnäs Moberg och Björkholm. För att bemöta anklagel-
serna inlämnar Pehrson likaså ett antal handlingar. En prövningsav-
delning inom disciplinnämnden fattar den 22 februari 2007 beslut i 
ärendet (dnr D-2005/1131). Man börjar där med att kort beskriva bak-
grunden. Därvid framkommer ingenting som inte redan tagits upp 
här. Därefter ges en sammanfattning av den kritik som Uvnäs Moberg 
riktar mot Pehrson. Denna går i huvudsak ut på att Pehrson i sina 
skrivelser till KI och VR skall ha framfört uppenbart vilseledande och 
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osann information som skadat henne. Han skall också ha kontaktat 
SLU:s chefsjurist bakom ryggen på henne, vilket lett till allvarliga 
konsekvenser för henne på arbetsplatsen. En annan sak som tas upp 
är det för henne kränkande avtal eller särskilda åtagande som Pehrson 
sammanställt för att möjliggöra överföringen av Lundebergs aktier i 
deras gemensamma bolag till henne. Uvnäs Moberg hävdar även att 
Pehrson vidarebefordrat nedsättande och obefogade uttalanden om 
henne. Detta skall bland annat ha gällt att hon agerat fientligt mot 
Lundeberg och dennes närmaste. Det sägs vidare att Uvnäs Moberg 
antar att Pehrsons handlande har ekonomiska motiv och att han i 
samarbete med Lundeberg och andra använder sig av hennes forsk-
ning för eget berikande.  
 I sina svar har Christer Pehrson avvisat samtliga de anklagelser 
som riktats mot honom. Han säger att uppdraget för Thomas Lunde-
berg startade sommaren 2003 och initialt gällde överlåtelse till Uvnäs 
Moberg av den förres aktier i EntreTech Medical AB samt Eustasia 
AB. Hans uppgifter kom senare även att gälla KI- och VR-
utredningarna. Han säger vidare att de rapporter han lämnat stödjer 
Lundebergs sak och att man avvisar de slutsatser som VR:s sakkunni-
ga och expertgrupp dragit. Med avseende på avtalet om särskilda 
åtaganden i anslutning till aktieöverlåtelsen säger han att det motive-
rades av den personförföljelse som vid den tiden förekommit mot 
Lundeberg och dennes familj. Han förnekar också att han vid kontak-
ten med SLU:s chefsjurist skall ha uttalat sig kränkande om Uvnäs 
Moberg. I övrigt beskriver han hennes påståenden som alltför oprecisa 
för att kunna bemötas. Advokatsamfundets bedömning och beslut i 
frågan är kort och koncist. ”Utredningen visar inte att Christer Pehrson 
brutit mot god advokatsed. Anmälan skall därför inte föranleda någon åt-
gärd”.     
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11 Lundeberg anmäler Uvnäs Moberg 

Vid slutet av 2005 befinner sig Thomas Lundeberg i situationen att 
han under fyra års tid fått ägna en stor del av sin tid till att bemöta 
anklagelser från Kerstin Uvnäs Moberg och andra till KI, VR samt 
flera olika instanser inom rättsväsendet. Som vi tidigare sett har man 
inom de senare organen lagt ned ärendena och några misstankar 
gentemot Lundeberg har inte framförts. Inom KI har utredningar 
gjorts där Lundeberg friats på vissa punkter och kritiserats på andra. 
När anmälningarna trots detta fortsatte att komma in valde man i 
mars 2004 att begära hjälp av VR för att granska de beskyllningar som 
presenterats. Denna process har vid den här tiden pågått i över ett och 
ett halvt år. Därvid har Lundeberg och hans juridiska ombud, advokat 
Christer Pehrson, kunnat konstatera att Uvnäs Moberg och hennes 
ombud, Kurt Björkholm, hela tiden hållit sig informerade om de ut-
redningsrapporter och skrivelser som man lämnat in. I ett flertal inla-
gor har Uvnäs Moberg och Björkholm kontinuerligt bemött det skrift-
liga material som Pehrson inkommit med. Lundeberg har dock inte 
informerats om och fått ta del av dessa inlagor. Därigenom har han 
inte heller haft chans att lämna genmälen.       
 I detta läge gör Thomas Lundeberg den 5 december 2005 en anmä-
lan mot Kerstin Uvnäs Moberg till Länsåklagarmyndigheten i Stock-
holms län (sju sidor plus bilagor). Han går där igenom alla de ovan 
behandlade anmälningarna från Uvnäs Mobergs sida och sammanfat-
tar sin skrivelse på följande sätt. ”Jag menar att varje enskild handling 
som redogjorts för ovan i avsnitten 2-3 konstituerar, om inte falsk angivelse 
eller falsk tillvitelse, så medverkan till dessa brott. Jag menar även att hand-
lingarna tillsammans konstituerar ofredande”. Den 18 januari 2006 beslu-
tar chefsåklagare Eva Finné vid City åklagarkammare i Stockholm att 
inte inleda förundersökning. Som motivering angavs att anmälnings-
uppgifterna inte gav anledning att anta att brott som hör under all-
mänt åtal hade förövats. Via sitt ombud, advokat Per Gotthard, begär 
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Lundeberg överprövning av detta ställningstagande. Den 24 mars 
2006 meddelar vice överåklagare Astrid Eklund följande i ett brev 
ställt till Gotthard (dnr ÅM 2006/0747). ”Vid genomgången av ärendet 
konstaterar jag att jag delar åklagarens bedömning att förundersökning inte 
skall inledas. Det finns därför inga skäl att ändra beslutet. Åklagarens beslut 
skall därför stå fast”.  
 
 

12 De sakkunnigas utlåtande går till pressen 
Den 24 januari 2006 lämnar de tre sakkunniga, Rolf Andersson, Gun-
nar Bergenholtz och Sighild Westman Naeser, sitt utlåtande om ”möj-
liga avvikelser från god vetenskaplig praxis i Thomas Lundebergs och Joakim 
Carlesons forskning vid Karolinska Institutet” till VR:s expertgrupp. 
Gruppens sekreterare, Björn Thomasson, publicerar samma dag ett 
meddelande där detta nämns. Där sägs också att ”Thomas Lundeberg 
och Joakim Carleson kommer att få tillfälle att anföra synpunkter på utlåtan-
det innan expertgruppen avger Vetenskapsrådets slutliga utlåtande till Karo-
linska Institutet”. Detta skulle kunna tydas som att utlåtandet från de 
sakkunniga läggs till handlingarna i avvaktan på att de utpekade får 
chans att yttra sig och att expertgruppen därefter tar slutlig ställning i 
frågan. Så visar sig dock ej vara fallet. Redan tre dagar senare, den 27 
januari 2006, har Dagens Nyheter en helsida som högst upp pryds av 
en rubrik i stor och fet stil enligt vilken ”exprofessor anklagas för omfat-
tande forskningsfusk”. Artikeln är signerad av Knut Kainz Rognerud 
och omnämner sådant som ”kopierade artiklar, påhittade patentansök-
ningar, tveksamma djurförsök och andra försök som inte ägt rum”. Längre 
ned på samma sida finns en artikel av Karin Bojs, chef för DN:s veten-
skapsredaktion, enlig vilken ”het forskning lockade till snabba och felakti-
ga resultat” (rubrik). I ingressen till sin text skriver Bojs: ”Självklart 
skulle en riktigt fet fuskskandal också drabba Sverige. Forskarvärlden rymmer 
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så mycket konkurrens och så mycket prestige att en del fartblinda och oärliga 
människor förr eller senare går över gränsen”.  
 I motsats till DN tycks övriga medier avvakta med att rapportera 
om VR:s utredning till dess att expertgruppen kommer med sitt utslag 
i maj 2006. Ett undantag är Läkartidningen som några dagar efter DN 
tar upp saken. Det är inte förvånande att Thomas Lundeberg blir 
mycket upprörd över att i DN kunna läsa om de sakkunnigas yttrande 
innan han knappt hunnit få detta i sin hand. Med anledning av det 
skedda JO-anmäler Lundebergs ombud, advokat Per Gotthard, den 15 
februari 2006 ”kanslichefen vid Vetenskapsrådet Björn Thomassons beslut 
att offentliggöra internt arbetsmaterial på Vetenskapsrådet i strid mot tryck-
frihetsförordningen 9 § andra stycket”. Grunden för anmälan är att Tho-
masson både vid ett tillfälle 2003 och i det ovan refererade ”pressmed-
delandet” förklarat att Lundeberg skulle ges tillfälle att yttra sig över 
de sakkunnigas utlåtande innan expertgruppen tar slutlig ställning. 
Gotthard menar med hänvisning till detta att det utlåtande som till-
sänts Lundeberg är att betrakta som ett utkast till ett myndighetsbe-
slut och enligt tryckfrihetsförordningen (2 kap 9 § andra stycket) ej är 
allmän handling eftersom den inte slutligen expedierats. Han menar 
vidare att det av VR:s egna riktlinjer framgår att den aktuella hand-
lingen inte är att betrakta som allmän. I de riktlinjer för expertgrup-
pens arbete som VR:s styrelse fastslog den 29 september 2004 sägs i 
punkt 8 att de sakkunniga skall ha status som ”adjungerade ledamöter” i 
expertgruppen och under punkt 12 att ”arbetsmaterial är inte offentligt 
förrän beslut fattats i ärendet”. Till saken hör även att de sakkunnigas 
utlåtande inte är undertecknat och troligen har översänts till VR som 
bilaga via E-post. Någon tvekan om att Björn Thomasson brutit mot 
gällande regler genom att lämna ut de sakkunnigas utlåtande till press 
och andra innan de anklagade fått möjlighet att yttra sig över det-
samma och innan beslut fattats av expertgruppen kan inte råda. 
 JO tar enligt begäran an sig fallet tämligen omgående och beslutar 
den 9 mars 2006 att inte vidta någon åtgärd. Man hänvisar till upplys-
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ningar som per telefon erhållits från kanslichefen Jan Stålhammar på 
VR. Enligt denne är de sakkunniga självständiga uppdragstagare och 
deras utlåtande är en fristående handling som blir allmän så snart den 
inkommer till VR. Vid kontakt med Stålhammar i december 2008 
kommer denne inte ihåg exakt hur han uttalat sig. Han medger dock 
att det inom VR hade förekommit osäkerhet om vilket status de sak-
kunniga skulle ges. Via sitt ombud advokat Per Gotthard sätter Tho-
mas Lundeberg JO:s besked ifråga och hävdar i en ny skrivelse från 
den 20 mars 2006 att utlåtandet inte borde ha offentliggjorts innan de 
granskade fått tillfälle att yttra sig över detsamma. Man menar vidare 
att expertgruppens sätt att hantera sitt uppdrag väcker frågor i stort 
och ber att JO skall granska ärendet ur ett vidare perspektiv. Som stöd 
för denna begäran bifogas ett rättsutlåtande från juris doktor och tidi-
gare JO Bertil Wennergren daterat den 14 mars 2006. Denne hänvisar i 
början av sin skrivelse till ett tidigare rättsutlåtande där han framför 
åsikten att VR:s styrelse överskridit de befogenheter man givits av 
Regeringen då man bildat en expertgrupp för utredning av misstankar 
om oredlighet inom forskning. Enligt VR:s riktlinjer skall denna 
grupps uttalanden inte föregripa den prövning som sker i ett disci-
plinärende eller efter en åtalsanmälan. Man anser också att ingen ap-
pell kan resas mot gruppens utslag. Wennergren gör i sitt utlåtande 
från februari en annan bedömning och menar att klandrande uttalan-
den från VR:s expertgrupp i oredlighetsfrågor kan överklagas.  
 Enligt de direktiv som VR:s styrelse fastställde den 29 september 
2004 skall expertgruppen bestå av ”en domarkompetent ledamot som 
ordförande, tre fasta ledamöter som företräder var sitt vetenskapsområde, och 
som adjungerade ledamöter de sakkunniga som erfordras för varje enskilt 
ärende”. Mot denna bakgrund menar Bertil Wennergren att Stålham-
mar inte gärna kan ha yttrat sig på det sätt som anges i JO:s minnesan-
teckningar. Här bör påminnas om att expertgruppen utsåg de sak-
kunniga den 12 december 2004. Vid denna tidpunkt måste rimligen 
det regelverk som lagts fast knappt tre månader tidigare ha gällt. 
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Wennergren hänvisar därför till den paragraf i tryckfrihetsförord-
ningen som säger att ”om ett organ, som ingår i eller är knutet till ett verk 
eller liknande myndighetsorganisation, överlämnat handling till annat organ 
inom samma myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant 
överlämnande, handlingen ej skall anses som därigenom inkommen eller 
upprättad i annat fall än då organen uppträder som självständiga i förhållan-
de till varandra”. Sålunda borde det inte för Björn Thomasson och VR 
ha funnits någon anledning att offentliggöra det faktum att utlåtandet 
kommit in samt att dessutom lämna ut detta till pressen (och andra 
om så skedde). Det riktiga borde ha varit att avvakta tills dess att 
Lundeberg och Carleson fått möjlighet att bemöta utlåtandet och att 
expertgruppen som helhet tagit ställning i frågan.  
 I sitt rättsutlåtande tar Bertil Wennergren därefter upp andra sek-
retessregler som kunde ha tillämpats. Han hänvisar bland annat till 9 
kap 17 § i sekretesslagen, som handlar om sekretess med hänsyn till 
skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk 
natur. Enligt hans mening kan ingen tvekan råda om att en forskare 
som anmälts till VR för misstänkt oredlighet har minst lika stort behov 
av sekretess som en forskare som är föremål för förundersökning i 
brottmål. Både hans personliga och ekonomiska förhållanden kan 
självklart skadas allvarligt om omständigheter som inte är färdigut-
redda läggs honom till last och görs offentliga. Wennergren pekar 
också på det faktum att det i det ärende som KI överlämnat till VR 
ingick material som belagts med sekretess (med hänvisning till rättslig 
utredning) och som inte ens Lundeberg själv som part getts tillgång 
till. Den tidigare JO:s utlåtande avslutas på följande sätt. ”Utöver det 
som jag ovan bedömt vara fel anser jag mig böra tillägga att jag anser det 
vara omdömeslöst att ta initiativ till publicering i pressen av ett utlåtande 
som innehöll många ej färdigutredda påståenden om klandervärt handlande. I 
ett sådant fall skall diskretion under alla förhållanden vara hederssak. Att 
försumma att iaktta detta kallas på engelska malpractice och i Sverige för 
handlande i strid mot objektivitetsprincipen. Som framgår inte bara av detta 
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rättsutlåtande utan även av mitt förra har hos Vetenskapsrådet utvecklats en 
rättsligt otjänlig ordning. Enligt min mening borde JO ta upp allt som upp-
dagats till en allmän granskning”.  
 En månad efter det att advokat Per Gotthard inlämnat sin andra 
JO-anmälan, den 24 april 2006, erhålls svar. JO Kerstin André säger 
där att ”det som har anförts i fråga om hanteringen av sakkunnigutlåtandet 
ger mig inte anledning att vidta någon utredningsåtgärd utöver vad som 
redan har skett i JO:s ärende med dnr 785-2006”. Vad det gäller kraven 
om granskning av VR:s arbete med befarat forskningsfusk i stort sägs 
bara att ”frågan om utredning av misstankar om oredlighet i forskning vid 
universitet och högskolor är föremål för beredning inom regeringskansliet”. 
Vad man kan konstatera är att tidigare och nuvarande JO uppenbarli-
gen har helt divergerande åsikter om det myndighetsutövande som 
det aktuella ärendet gäller. Den JO som behandlat ärendet har uppen-
barligen inte ordentligt satt sig in i frågan utan bara kritiklöst gått på 
de uttalanden som lämnats från VR. Rättssäkerheten har därigenom 
satts ur spel på ett alarmerande sätt. 
 
 

12.1 Reaktioner på de sakkunnigas utlåtande 

Vi återkommer längre fram till en genomgång av de sakkunnigas utlå-
tande. Först skall några exempel ges på de reaktioner detta orsakar. 
Den 17 februari 2006 skriver två professorer vid KI, Bo Rydqvist och 
Mats Ulfendahl, till VR:s expertgrupp i oredlighetsfrågor och riktar 
allvarlig kritik mot både innehåll och slutsatser i utlåtandet (dnr 312-
2004-822). Man hävdar att detta inrymmer ett flertal faktafel och god-
tyckliga omdömen samt att den ton och de uttryckssätt som nyttjas är 
påtagligt insinuanta. Som exempel nämns att man genomgående an-
vänder det värdeladdade ordet ”plagiat” när man tar upp kopiering av 
textavsnitt från eget och huvudsakligen opublicerat material. Man 
fortsätter sedan att på sju sidor gå igenom rapporten i detalj för att 
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peka på det man anser vara dess brister. Skrivelsen avslutas som föl-
jer. ”Vi har i den föreliggande rapporten inte på något vis kunnat finna det 
styrkt att det förekommit vare sig medvetet fusk eller att man inte uppfyllt de 
krav som ställs på forskning enligt god vetenskaplig praxis”. Rydqvist och 
Ulfendahl skickar en kopia av sin VR-skrivelse till KI:s rektor, Harriet 
Wallberg-Henriksson, den som begärt granskningen. I ett följebrev 
står bland annat följande. ”Vi finner här en helt undermålig utredning och 
med en total frånvaro av ett vetenskapligt förhållningssätt. Som vetenskaps-
män är vi chockerade över hur VR hittills hanterat ärendet. Som forskare 
aktiva i det svenska vetenskapssamhället är vi också oroade över vad som 
håller på att hända och den uppenbara bristen på rättstrygghet. Vem pekas ut 
i nästa vetenskapliga häxprocess”. 
 Liknande kritik mot dåligt underbyggda slutsatser och osakliga 
formuleringar framförs i ett nio sidor långt brev som undertecknad 
själv lämnar till VR den 21 februari 2006, ovetande om den ovan åter-
givna rapporten (dnr 3122004-822; se vidare nedan). Samma dag skri-
ver ett flertal tidigare medarbetare till Thomas Lundeberg på nytt till 
VR:s Etikkommitté (dnr 312-2004-822). De börjar med att påminna om 
de förhoppningar om en objektiv och saklig utredning som de fram-
fört i en skrivelse från juni 2004. Därefter konstateras med förvåning 
att deras synpunkter inte beaktats. ”Vi finner den bild de sakkunniga 
utmålar av Thomas Lundebergs forskningsverksamhet vid Institutionen för 
Fysiologi och Farmakologi som mycket missvisande. Utlåtandet innehåller ett 
flertal grundlösa påståenden samt ger en mycket ensidig och negativt färgad 
bild av verksamheten”. Det hela avslutas på nedanstående sätt. ”Vi, som 
alla varit anknutna till Thomas Lundebergs forskningsgrupp, känner inte 
igen denna bild! De sakkunnigas utlåtande har tagit alltför stor hänsyn till 
uttalanden från andra i ärendet inblandade parter. Vi hade förväntat oss att 
VR skulle ha genomfört en öppen, självständig och kompetent granskning, 
med redogörelse av inte bara de anklagelser som riktats mot Thomas Lunde-
berg, utan också de syften som kan tänkas ligga bakom de många anmälning-
ar som ingivits”. 
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 Som kort berörts ovan så skrev tidigare JO och tidigare regerings-
rådet Bertil Wennergren den 26 februari 2006 ett rättsutlåtande i vilket 
han närmare analyserar vad lagen säger om Vetenskapsrådets uppgif-
ter. VR:s verksamhet styrs av en lag och en förordning. Lagen om VR 
(2000:662) innehåller endast tre paragrafer. Huvudbudskapet är att 
”för att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet 
inom samtliga vetenskapsområden skall det finnas ett forskningsråd, Veten-
skapsrådet”. Därutöver anges bara kort hur ledamöterna i VR:s styrelse 
skall utses samt att Regeringen får meddela närmare föreskrifter om 
VR:s uppgifter och interna organisation. Förordningen där instruktio-
ner för VR ges (2007:1397) är också den mycket kortfattad. Här fram-
kommer inte någonting om utredning av misstänkt oredlighet och 
inrättande av en expertgrupp med ansvar för denna verksamhet. Det 
enda som sägs med anknytning till problematiken runt etik och moral 
är att VR skall ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forsk-
ning och förmedla information om forskningsetiska frågor”. Wennergren 
frågar sig därför hur VR kommer att behandla det aktuella ärendet 
(dess expertgrupp hade vid den här tiden ännu inte tagit ställning i 
frågan). Skulle man hantera det som ett fall av ”förmedlande av informa-
tion om forskningsetiska frågor” (1§ 10 i förordningen med instruktion 
för VR) eller som ett fall av beivrande av vad VR i sina egna publika-
tioner kallar ”vetenskaplig oredlighet”. Med tanke på vad de sakkunniga 
i expertgruppen nyligen presenterat så får man anta att det var det 
senare man avsåg att göra. Detta har sedermera bekräftats.  
 Enligt Bertil Wennergren finns i Regeringens instruktioner för VR 
inga verkställighetsföreskrifter som ger rådet befogenhet att besluta 
om åligganden för enskilda eller om ingrepp i enskildas personliga 
eller ekonomiska förhållanden. Att de åtgärder VR senare tar får så-
dana konsekvenser kan ingen tvivla om. Wennergren menar vidare att 
VR inte tillerkänts någon befogenhet att själv meddela bindande före-
skrifter. De sakkunnigas utredning av anklagelserna mot Thomas 
Lundeberg och Joakim Carleson hade karaktären av ett ingrepp i de-
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ras förhållanden. Det sätt utredningen utfördes på påminner om för-
undersökning i brottmål och kan enligt Wennergren inte anses ligga 
inom ramen för de uppgifter och befogenheter som förordningen ger 
VR. Uppgiften att ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid 
forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor” kan inte 
uppfattas inbegripa disciplinära sysslor. Wennergren pekar också på 
att ”oredlighet” är något som kan orsaka ekonomisk vinning eller ska-
da för olika parter. Detta gäller även i det aktuella fallet, inte minst 
med tanke på att detta inkluderade patentärenden. ”Oredlighet” regle-
ras straffrättsligt i brottsbalken och borde enligt Wennergren inte be-
handlas som ett disciplinärende utan istället förbehållas för en straff-
rättslig bedömning vid domstol.  
 Bertil Wennergren, tidigare JO och tidigare regeringsråd, avslutar 
det ovan refererade rättsutlåtandet på följande sätt. ”Min slutsats blir 
att Vetenskapsrådet bör avsluta ärendet genom att skriva av det och framföra 
en ursäkt till Thomas Lundeberg och Joakim Carleson”. Att en person med 
den bakgrunden och sakkunskapen i rättsliga frågor uttrycker sig på 
det sättet borde självklart vara ett observandum för VR:s Etikkommit-
té och dess expertgrupp i oredlighetsfrågor. Likaså borde de andra 
skrivelser som man mottog i början av 2006 ha manat till eftertanke. 
När man tar del av det som därefter passerar finns ingenting som 
tyder på att så skett. Även om man endast såg dem som partsinlagor 
och inte insåg att det rörde sig om grundläggand kritik av VR:s sätt att 
arbeta, så var det en skyldighet att ta del av dem och deras budskap. 
 
 

13 Vad har de sakkunniga kommit fram till  
Rolf Andersson, Gunnar Bergenholtz och Sighild Westman Naeser är 
de sakkunniga som VR:s expertgrupp i oredlighetsfrågor knutit till sig 
för granskningen av Thomas Lundeberg och dennes tidigare dokto-
rand Joakim Carleson. Dessa tre presenterar som tidigare nämnts sitt 
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utlåtande den 24 januari 2006. Med tanke på ärendets omfattning och 
den mycket stora mängd dokument som inkommit är utlåtandet för-
vånansvärt kort, endast 24 sidor långt. I inledningen definierar man 
uppdraget och säger att det tillsammans med VR:s expertgrupp först 
beslutats att i granskningen inkludera samtliga de punkter som KI:s 
rektor tagit upp i sina två skrivelser till VR. Efter att ha gått igenom 
KI:s utredningsmaterial och övrig samlad dokumentation samt efter 
samtal med Jan Carlstedt-Duke, forskningsdekanus på KI, begärde de 
sakkunniga att få begränsa uppdraget till frågor rörande fabricering 
av forskningsdata. Denna avgränsning godkändes av VR:s expert-
grupp den 19 april 2005. Detta var alltså mer än ett år efter det att KI 
bett VR om hjälp i ärendet och fyra månader efter det att VR utsett de 
sakkunniga. Under det dryga år som hann gå innan VR skar ner om-
fattningen på den utredning som KI begärt hann Thomas Lundeberg 
låta sin advokat göra ingående och kostsamma utredningar runt frå-
geställningar som aldrig kom att beröras av VR. 
 
 
13.1 Arbetsmetodik och genomförande av utredningen 

De sakkunniga säger sig ha tagit del av ”allt skrivet material som samlats 
i ärendet på KI inklusive utredningar, ledningsbeslut, referenstexter och 
korrespondenser”. Exakt vad som åsyftas framgår ej och i den doku-
mentation som finns på VR hittas inte särskilt mycket som kommer 
direkt från KI:s utredningar. Däremot påträffas där en mycket stor 
samling inlagor från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt 
Björkholm. När undertecknad själv i februari 2006 besökte VR för att 
gå igenom vad som fanns där i ärendet bad jag att få se den samlade 
dokumentation från KI som de sakkunniga haft tillgång till. Det enda 
Björn Thomasson, sekreterare i expertgruppen, gjorde var att hänvisa 
till KI. Där hittar man inte heller mycket mer än de kortfattade rappor-
terna från Jan Carlstedt-Duke till rektor. På samma sätt som hos VR 
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fanns där en mängd handlingar från Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt 
Björkholm. Vissa citat ur dessa har getts ovan. Ytterligare ett ges här 
för att läsaren skall få en uppfattning om hur informationsflödet gick 
och hur de personliga kontakterna såg ut under den utredning som 
utfördes vid KI innan ärendet lämnades över till VR. I ett brev från 
december 2004 ställt till rektor Harriet Wallberg-Henriksson och de-
kanus Jan Carlstedt-Duke skriver Kurt Björkholm initialt följande. ”Jag 
har nu under mer än två års tid varit sysselsatt med forsknings- och före-
tagsverksamheter där KI direkt eller indirekt är part, och jag får inledningsvis 
framföra ett tack till dekanus Jan Carlstedt-Duke för att du alltid ställer upp 
till samtal under angenäma former och biträde med utredningar”. Björk-
holm ser uppenbarligen saken som så att Carlstedt-Duke bistår ho-
nom i de undersökningar han själv driver. Som framgått tidigare rå-
der inte heller något tvivel om att Uvnäs Moberg och Björkholm både 
på KI och hos VR aktivt interagerat i och inte bara försökt utan till 
betydande del även lyckats styra de pågående granskningarna av 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson. Den regel som säger att 
utredarna i ett fall av denna typ skall inta en neutral hållning vis-à-vi 
den klagande och den anklagade har inte följts. Detta kommer att 
diskuteras ytterligare längre fram. 
 Så precis vilka uppgifter det är som de sakkunniga fått från KI är 
inte klart. Detta satte de två granskade personerna i situationen att 
inte fullt ut veta vad det är för beskyllningar som riktats mot dem. 
Mycket av den information som de sakkunniga fått från KI har pre-
senterats muntligt för dem av Jan Carlstedt-Duke på KI. Någon sam-
lad skriftlig dokumentation av vad som framförts vid dessa samtal har 
inte gått att få fram. Bland andra personer som de sakkunniga inter-
vjuat nämns Bertil Fredholm och Stefan Eriksson, prefekter vid FyFa, 
den institution som Lundeberg och Carleson tidigare arbetat vid. 
Bland de intervjuade finns även Lundeberg samt ett flertal andra per-
soner från KI med anknytning till ärendet. Bland de som sägs ha av-
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böjt utfrågning finns Joakim Carleson, en av de granskade, och en 
annan tidigare doktorand till Lundeberg.  
 I inledningen av utlåtandet nämns även de olika regelverk som 
använts för att bedöma de brott som anses ha begåtts. Man nämner 
där först en MFR-rapport från 1996 med ”riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning”. Till saken hör att det bland det som skulle 
granskas inte fanns några försök på människa. Andra källor som om-
talas är: MFR:s ”riktlinjer för god medicinsk forskning” från 1996; de ”reg-
ler och anvisningar för forskarutbildning” som fastställdes av KI:s rektor i 
november 2001; KI:s ”regler för arbete med djur” fastställda av dekanus 
2002; KI:s riktlinjer för ”planering, genomförande och dokumentering av 
experimentell forskning” från juni 1998; samt Riksarkivets ”föreskrifter 
och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forsk-
ningsverksamhet” från 1999. Av de tio vetenskapliga artiklar från Lun-
deberg och andra som de sakkunniga granskat är en tryckt 1995, fyra 
1996, två 1997, en 1998 och två 2002. De regelverk som använts trädde 
sålunda till största delen i kraft först efter det att de undersökningar 
som man går igenom och kritiserar hade avslutats.  
 Förutom de tio artiklarna från Lundeberg och andra nämner de 
sakkunniga ett antal andra handlingar som de gått igenom. Utöver de 
skrivelser som erhållits från de två granskades juridiska ombud om-
nämns inlagor från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt 
Björkholm samt från Andris Kreicbergs. Dessa namn är inte obekanta 
och speciellt de två förstas återkommer hela tiden i analysen av detta 
ärende. Det som man mest lägger märke till när listan över genom-
gångna handlingar läses är egentligen inte vad som står där utan vad 
som saknas. Björn Appelgren, handledare till Joakim Carleson under 
den senare delen av dennes doktorandtid, har berättat att han vid 
möte med de sakkunniga bland annat visat upp en mängd röntgen-
bilder som dokumenterat hur den perfusion av käkleden hos råtta 
som har ingått i Carlesons studier utförts. Liksom Jan CarlstedtDuke 
från KI ifrågasätter de sakkunniga att dessa försök över huvud taget 
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gjorts. Samtidigt nämner de inte med ett ord det material i form av 
röntgenbilder med mera som lämnats in för att styrka att så verkligen 
skett. På liknande sätt utelämnar de sakkunniga i sin skrivelse annat 
material som lämnats in till stöd för de anklagade. Det kan här på-
minnas om den önskan som ett stort antal tidigare medarbetare till 
Thomas Lundeberg uttryckte i sin skrivelse till VR i juni 2004 (se kapi-
tel 6.3). Vad de hoppades på var en ”oberoende, öppen och kraftfull ut-
redning” från VR:s sida. Några av dem återkommer i ett nytt brev till 
VR en knapp månad efter det att utlåtandet hade offentliggjorts. In-
ledningsvis konstaterar de med besvikelse och förvåning att deras 
synpunkter inte beaktats. 
 Efter den inledande beskrivningen av uppdragets omfattning och 
den arbetsmetodik som använts redogör de sakkunniga för sina be-
dömningar i fyra avsnitt. De startar med en granskning av Thomas 
Lundebergs djurexperimentella forskningsverksamhet för att därefter 
gå igenom de försök som legat till grund för två patentansökningar. I 
nästa del analyseras tre arbeten i Joakim Carlesons avhandling. Slutli-
gen tar man upp ytterligare några arbeten där Lundeberg varit med-
författare. På de tio artiklar som ingått i granskningen finns totalt tju-
gotvå författare. Av dessa är det endast Lundeberg och Carleson som 
diskuterats närmare som ansvariga för de felaktigheter man ansett sig 
hitta. Övrigas roll har inte alls behandlats. Detta trots att det sedan 
länge ansetts att samtliga författare på en vetenskaplig artikel har ett 
gemensamt ansvar för hela dess innehåll. På liknande sätt är det bara 
Lundebergs ansvar man fokuserat på vad det gäller de ansökningar 
om patent som synats närmare. Uvnäs Moberg är även hon uppfinna-
re till patenten och det är hennes och Lundebergs gemensamma före-
tag som sökt och innehar dessa. Det är svårt att i utlåtandet hitta ens 
ansatser till en övergripande och neutral analys av de frågeställningar 
man ställts inför. 
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13.2 Lundebergs djurexperimentella forskning 

Detta avsnitt i de sakkunnigas utlåtande ger ett mycket förbryllande 
intryck. Vilket är syftet och vad leder det till. Vad som presenteras är 
en allmän beskrivning av arbetet på Lundebergs laboratorium och de 
olika rutiner som finns för verksamheten på en forskningsinstitution. 
Med cirka fyrtio års anställning på KI och ett antal år som verksam-
hetschef och ansvarig föreståndare på en större djuravdelning bakom 
mig vågar jag påstå att den beskrivning de sakkunniga ger av Lunde-
berg lika gärna kunde ha gällt nästan vem som helst av alla forskare 
och professorer på KI eller andra universitet. Man utmärker sig även 
av att ge en mängd värderande omdömen om Lundeberg som person. 
Han får nästan karaktären av en ”Dr Jekyll och Mr Hyde”. I ena ögon-
blicket en ”karismatisk person”, ”en fantastisk experimentator, begåvad och 
idérik” och sedan plötsligt ”en sluten och tillbakadragen person, som inte 
är lätt att lära känna”. Meningen var väl att de sakkunniga skulle un-
dersöka i vilken mån konkreta bevis för vetenskaplig oredlighet före-
ligger eller inte. En personlighetsanalys hör kanske inte hemma i det 
sammanhanget och för övrigt var det väl inte för den expertisen de 
sakkunniga hade valts ut.  
 Vad det gäller den djurexperimentella verksamheten så är beskriv-
ningarna lika allmänt hållna och intetsägande som resten av detta 
avsnitt. För en mycket stor del av de professorer på KI i vars arbete 
djurexperiment ingår är det så att professorn själv mycket sällan eller 
aldrig sätter sin fot på djuravdelningen. Därför vet han eller hon ej 
heller i detalj vad det är som sker där. Om detta också gäller Lunde-
berg går inte att avgöra av den beskrivning de sakkunniga ger. Man 
efterfrågar inköpslistor för djur, försöksprotokoll och annan doku-
mentation som ”hade kunnat bidra till att visa att djurförsöken verkligen 
ägt rum”. I och för sig noteras att material från djuravdelningen som 
förvarats i en container under pågående ombyggnad av misstag kas-
serats. Trots detta riktar man kritik mot Lundeberg för att dessa hand-
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lingar ej kan visas upp. Till saken hör att de vetenskapliga arbeten 
som granskas längre fram i utlåtandet till största delen publicerades 
under åren 1995-1997. Detta betyder i sin tur att de experiment som 
redovisas sannolikt utfördes ett eller flera år tidigare. De sakkunniga 
hänvisar i detta avsnitt till de regelverk som KI antog 1998 och som 
säger att material skall sparas under minst 10 år. Problemet är bara att 
de regler man refererar till ännu inte var i kraft när de nämnda studi-
erna publicerades. En utredare av det slag det här rör sig om bör, lik-
som en åklagare i en domstolsprocess, agera neutralt och lägga fram 
de fakta som talar både för och emot den anklagade. De tre personer 
det här rör sig om tycks ej vara medvetna om detta närmast självklara 
rättesnöre.  
 
 
13.3 Försök som legat till grund för patentansökningar 

I nästa del av utlåtandet avhandlas två patentansökningar. Dessa refe-
reras i texten som PCT/SE01/00854 ”A drug against climacteric disor-
ders” respektive PCT/SE02/01560 ”Inflammation”. I de godkända och 
publicerade versioner som återfinns i patentdatabasen Espacenet har 
de beteckningarna WO-0178758 [60] samt WO-03017922 [61]. Det för-
sta patentet har 000418 som prioritetsdatum (inlämning), 010418 som 
internationellt registreringsdatum och 011025 som publiceringsdatum. 
För det andra patentet är motsvarande datum 010831 (inlämning), 
020902 (internationell registrering) och 030306 (publicering). Kerstin 
Uvnäs Moberg samt Thomas Lundeberg är angivna som uppfinnare 
på båda patenten (i nämnd ordning). Sökande och innehavare till det 
första är deras gemensamma bolag EntreTech Medical AB, medan det 
är de två uppfinnarna själva som sökt det andra. Föreskrifter för hur 
en patentansökan skall ställas samman har fastställts av Patent- och 
Registreringsverket, PRV [62]. Som helhet är de instruktioner som ges 
tämligen kortfattade. I 2 kapitlet 6 § sägs att ”i en speciell del skall tas in 
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närmare förklaring till uppfinningen, vid behov med utföringsexempel eller 
utföringsformer, med hänvisning till ritning”. Kort därefter i samma pa-
ragraf står att ”uppfinningen skall vara så exemplifierad att patentkraven är 
tillräckligt underbyggda”.  
 Det är svårt att förstå varför dessa två patentansökningar ingår i 
VR:s granskning. Det är Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lunde-
berg samt det företag de äger ihop som står bakom ansökningarna. 
Om Uvnäs Moberg funnit felaktigheter i den dokumentation som 
bifogats ansökningarna borde hon i första hand vänt sig till patent-
ombudet för att diskutera saken och få en ändring till stånd. En annan 
möjlighet skulle ha varit att ta kontakt med PRV och kräva att patentet 
drogs tillbaks på grund av allvarliga brister. Såvitt känt har detta ald-
rig hänt. De två patenten finns fortfarande (januari 2009) upptagna i 
Espacenets databas. Enligt uppgifter från Bolagsverket bestod Entre-
Tech Medical AB:s styrelse år 2001 av fyra ledamöter. Två av dessa 
var Uvnäs Moberg och Lundeberg. Årsredovisningen för 2001 var 
undertecknad av dessa båda samt de två ytterligare medlemmarna i 
styrelsen (VD och ordförande). Efter detta har successiva förändringar 
i styrelsens sammansättning skett, tydande på att Lundeberg antingen 
manövrerats ut eller självmant dragit sig tillbaka. I början av 2003 
hade antalet styrelseledamöter minskat till tre. Två av dessa var fort-
farande Uvnäs Moberg och Lundeberg. Vid slutet av året försvann 
den tredje medlemmen och de två senare utgjorde nu ensamma sty-
relsen. Nästa förändring skedde i början av 2004. Uvnäs Moberg blev 
nu ensam ledamot i styrelsen med Lundeberg som suppleant. Han 
ersattes på denna post senare av Kurt Björkholm, det vill säga Uvnäs 
Mobergs ombud i kontakterna med KI och VR. I skrivande stund (ja-
nuari 2009) har EntreTech Medical AB fortfarande en enmansstyrelse 
med Uvnäs Moberg som ordinarie ledamot och Björkholm som sup-
pleant.  
 Första gången som Uvnäs Moberg och Björkholm vände sig till KI 
angående patentansökningarna tycks ha varit i juli 2003. Björkholm 
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kontaktade då prefekten vid FyFa, Bertil Fredholm, för att få uppgifter 
om vissa försök som i ansökningarna sagts ha skett vid KI. Efter att 
inte ha fått tillfredsställande svar skrev Björkholm i september samma 
år till dekanus Jan Carlstedt-Duke. Han tar då på nytt upp frågan var 
vissa försök utförts, av vilka, när och med vilka djuretiska tillstånd. 
Dessutom framförs att två manuskript som använts i arbetet med 
ansökan gällande klimakteriesjukdomar (WO-0178758) till väsentliga 
delar skall vara nästan identiska med två artiklar som har publicerats 
av andra författare [63, 64]. De två manuskripten skall ha lämnats till 
det bolag som biträtt med sammanställning av ansökan och där an-
vänts i beskrivningen av patentet. Vad det rör sig om är alltså två 
manuskript som aldrig publicerats i någon vetenskaplig tidskrift men 
utnyttjats som partiellt underlag i redogörelsen för ett patent. Efter att 
ha gått igenom materialet sammanfattar Carlstedt-Duke sina iaktta-
gelser i den skrivelse som den 4 oktober 2003 lämnas till KI:s dåva-
rande rektor Hans Wigzell (se kapitel 5.4). Några månader senare 
kommer denna att tillsammans med de anklagelser som framförts av 
Indre Bileviciute-Ljungar utgöra det huvudsakliga underlaget för den 
hemställan om ”granskning av möjliga avvikelser från god vetenskaplig 
praxis” som den nytillträdde rektorn, Harriet Wallberg-Henriksson, 
den 30 mars 2004 lämnar till VR (se kapitel 6.1). Vad Carlstedt-Duke 
skriver i sin rapport om de två manuskript som omnämnts ovan är 
bland annat följande. ”Det står utom allt tvivel att dokumentationen av 
försöken direkt har plagierats från publicerade artiklar. En odisputerad kine-
sisk medarbetare till Thomas Lundeberg som arbetar som teknisk assistent 
under hans handledning har framställt dessa dokument”. 
 Man undrar på vilka grunder Carlstedt-Duke uttalar sig på detta 
nedsättande sätt om en kvinnlig kinesisk invandrare. Personen i fråga 
har både läkarexamen och doktorsexamen från sitt hemland. Hon 
inbjöds i mitten av 1990-talet till Sverige för att arbeta på KI och Hud-
dinge sjukhus och har sedermera blivit kvar här och arbetar inom 
svensk sjukvård som legitimerad läkare med inriktning mot neurologi 
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och rehabilitering bland annat av strokepatienter. Enligt personer som 
vid den aktuella tiden arbetade i hennes närhet skall hon inte ha varit 
att betrakta som ett lågutbildat tekniskt biträde utan istället en kompe-
tent och självständig forskare. En annan sak är att läkare med ut-
ländsk examen ofta får arbeta under överinseende och handledning 
innan deras rätt att få svensk läkarlegitimation prövas. För övrigt 
tycks vare sig Carlstedt-Duke eller de tre sakkunniga som VR tagit till 
hjälp i sin utredning närmare känna till vilka regler och rutiner som 
gäller för en patentansökan. Man nämner inte heller någonting om att 
expertis inom detta komplexa område konsulterats och vad som i så 
fall framkommit. Ingenting sägs heller om att man hört den patentby-
rå och den patentjurist som assisterat EntreTech Medical AB med pa-
tentansökningarna. Med tanke på den centrala roll de två patenten 
hade i KI:s anmälan till VR måste detta anses anmärkningsvärt.  
 I de redogörelser som Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm 
gett till KI och dekanus Jan Carlstedt-Duke fås intrycket att Thomas 
Lundeberg skall ha gått bakom ryggen på Uvnäs Moberg i patentfrå-
gorna. När jag själv i januari 2009 intervjuar den patentjurist som i 
samarbete med de två senare och deras företag arbetade fram de två 
patentansökningarna fås en annan bild. Vid de genomgångar man 
hade var Uvnäs Moberg vanligtvis närvarande medan Lundeberg ofta 
inte hade tid att deltaga på grund av sitt arbete som överläkare. Uvnäs 
Moberg bör därför ha varit bättre insatt än Lundeberg i hur arbetet 
med patentbeskrivningarna framskred och vad som stod i dem. Att 
döma av det prioritetsdatum som respektive patent har bör det ha 
varit under 2000 och 2001 som dessa beskrivningar ställdes samman. 
Enligt patentombudet reste Uvnäs Moberg vid denna tid inte några 
invändningar av det slag hon och hennes ombud började framföra till 
KI sommaren 2003. Detta var i sin tur cirka ett och ett halvt år efter det 
att hon genom successiva polisanmälningar (som lades ner) och krav 
på utredningar vid KI började driva sin ”process” mot Lundeberg.  
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 Innan genomgången av de sakkunnigas utlåtande fortsätts finns 
anledning att betrakta den normala gången i en patentansökan. För 
det första skall poängteras att en sådan skrivs på ett mycket speciellt 
sätt. För att klara av denna uppgift krävs särskild utbildning och erfa-
renhet. Inte minst gäller detta inom läkemedelsområdet. När en pa-
tentansökan skall ställas samman tar uppfinnaren därför normalt 
hjälp av ett patentombud med särskild juridisk kompetens. Forskaren 
och uppfinnaren lämnar underlag till ombudet som med dess hjälp 
utarbetar ansökan. Underlaget har ibland karaktären av ett vetenskap-
ligt manus men får inte tidigare ha publicerats. Efter det att ansökan 
har lämnats in till patentmyndigheten och ett inlämnings eller priori-
tetsdatum har erhållits finns möjlighet för forskaren att om så önskas 
publicera sina resultat. Detta sker dock långtifrån alltid. Det händer 
att uppfinnaren eller dennes företrädare på grund av konkurrens från 
annat håll så snabbt som möjligt önskar erhålla ett prioritetsdatum för 
att skydda rättigheterna till sin upptäckt. För att underlätta detta 
krävs inte att den först inlämnade ansökan är fullständig. Under det 
första året efter inlämnandet, prioritetsåret, kan sökanden komplettera 
sin ansökan. Enligt patentjurister behöver de exempel som presenteras 
i den preliminära ansökan strikt sett inte ens ha genomförts utan kan 
vara så kallade ”skrivbordsexempel”. Denna möjlighet kan utnyttjas om 
den sökande har en grundad idé om vilka resultat som kommer att 
erhållas men ännu inte hunnit göra de försök som krävs för att bekräf-
ta de väntade effekterna. Under prioritetsåret görs denna uppföljning 
för att tillfogas ansökan och styrka de patentkrav som ställts. Alterna-
tivt modifieras dessa krav (kan även utökas) eller dras tillbaka bero-
ende på utgången av den prövning som utförts.  
 De två aktuella patenten, ”use of substances with oxytocin activity 
against climacteric disorders” (WO-0178758) och ”use of substances with 
oxytocin activity for the preparation of a pharmaceutical composition against 
inflammation” (WO-03017922) har som publiceringsdatum 011025 re-
spektive 030306. Efter dessa tidpunkter (eller egentligen redan ett 
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halvår tidigare) har inga förändringar i patentbeskrivningarna kunnat 
göras. Det som står där är alltså detsamma som stod där när Uvnäs 
Moberg och Björkholm kontaktade Jan Carlstedt-Duke i juli 2003 och 
när KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson i mars 2004 bad VR om 
hjälp att granska misstankarna om vetenskaplig oredlighet gentemot 
Thomas Lundeberg. De handlingar som undertecknad utgått från vid 
genomgången av de sakkunnigas utlåtande är de publicerade patent-
texterna som kan hämtas från patentdatabasen och de artiklar varifrån 
material skall ha plagierats. Detta är också de enda dokument som 
egentligen är av intresse i sammanhanget.  
 
Patentansökan rörande oxytocin och klimakteriebesvär 

Det första av de två granskade patenten har beteckningen PCT/SE01/ 
00854 eller WO-0178758 och titeln ”use of substances with oxytocin activi-
ty against climacteric disorders” [60]. Dess inlämnings- och prioritetsda-
tum är 000418, vilket betyder att de försök och exempel som bifogades 
ansökan är från före denna tidpunkt. En fråga som Kerstin Uvnäs 
Moberg (den ene av uppfinnarna bakom patentet), Jan Carlstedt-Duke 
på KI och VR:s tre sakkunniga fört fram är var de försök som redovi-
sas har ägt rum. Om detta finns i patentbeskrivningen bara en enda 
uppgift och den avser ”exempel 6”. Där står att råttorna under 30 dagar 
förvarades på djuravdelningen vid institutionen FyFa på KI. Om det 
också var där som försöken utfördes sägs ingenting. Vid tiden för de 
sakkunnigas rapport hade cirka sex år eller mer gått sedan underlaget 
för patentet togs fram. Man har på olika sätt försökt att från Lunde-
berg få uppgift om var försöken skett, bland annat genom att efterfrå-
ga inköpsjournaler, försöksprotokoll med mera. Denne har dock haft 
svårt att uppvisa sådana dokument och hänvisar till att dokument 
från djuravdelningen av misstag kasserats i samband med en om-
byggnad (se kapitel 13.2). Han hävdar vidare att delar av försöken 
utförts i Kina och Italien där han sedan tidigare hade samarbetspart-
ners. Dessa skall ha anlitats för att mot betalning göra undersökningar 
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som senare användes i utarbetandet av de båda granskade patenten. 
Lundeberg uppvisade dokument som skulle stärka dessa förhållan-
den. Däribland fanns fakturor ställda till EntreTech Medical AB för 
försök som utförts till ”menopauspatentet” (sökt och innehaft av bola-
get) [60]. I dessa dokument nämns bland annat en kostnad om 48.000 
kr för tre olika försöksserier som utförts av Luigi Manni och Giulia 
Greco vid CNR i Rom (se vidare nedan). Någon fullständig klarhet 
om var försöken utförts nåddes dock aldrig enligt de sakkunniga och 
detta uttrycks i deras sammanfattande kommentar som att ”det fram-
står fortfarande som oklart vilka försök som gjordes var, när och av vem”.  
 Beträffande innehållet i den beskrivning som finns i det första pa-
tentet, ”A drug against climacteric disorders”, säger de sakkunniga bara 
en enda sak. ”Omfattande plagiering av text från publicerade artiklar före-
ligger utan referens till källan”. VR:s expertgrupp instämmer i sitt utlå-
tande från den 18 maj 2006 i det resonemang och de slutsatser som de 
sakkunniga gjort. Detta är alltså den typ av bevisföring som en grupp 
vid VR ledd av ett regeringsråd använder sig av vid en utredning som 
för den granskade i praktiken är minst lika allvarlig som en domstols-
förhanling. Man ger ingen som helst specificering av vad det är som 
har plagierats och varifrån. Det enda de sakkunniga i sitt utlåtande 
framför som stöd för sin svepande och ospecificerade anklagelse om 
plagiering är följande. ”De oklarheter som tidigare påvisats och som utför-
ligt redovisats i Jan Carlstedt-Dukes utredning har bekräftats vid denna 
genomgång”. Detta uttalande gäller dock egentligen bara frågan om 
var experimenten utförts och inte innehållet i det som rapporterats. 
Det kan här påminnas om vad Harriet Wallberg-Henriksson skrev när 
hon i mars 2004 bad VR om hjälp med granskningen av Lundeberg. 
Hon motiverar där sin begäran på följande sätt. ”Karolinska Institutet 
finner det svårt att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av 
de anklagelser som rests mot Lundeberg". 
 Om vi återgår till den skrivelse som Carlstedt-Duke den 4 oktober 
2003 lämnade till KI:s rektor så avhandlas där patentansökan ”a drug 
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against climacteric disorders”. Carlstedt-Duke påstår att det där specifikt 
anges att ”försöken genomförts vid Institutionen för Fysiologi och Farmako-
logi”. Varifrån han fått detta är oklart. I den patenttext som återfinns i 
patentdatabasen står endast att: ”The rats were kept for 30 days in the 
animal laboratory of Department of Physiology and Pharmacology”. Vad 
som står är sålunda att djuren under 30 dagar förvarades på institu-
tionen, inte var försöken utfördes. Carlstedt-Duke tar i sin rapport 
vidare upp ett preliminärt manus vars titel uppges vara: ”The effect of 
oxytocin, estrogen and anti-estrogen in a rat model for hot flush”. Detta 
manus har han troligen erhållit från Kerstin Uvnäs Moberg, tillsam-
mans med Thomas Lundeberg och en annan person angivna som 
författare. Som tidigare nämnts hade Uvnäs Moberg och hennes om-
bud varit i kontakt med Carlstedt-Duke kort innan hans utlåtande 
skrevs. Carlstedt-Duke hävdar att stora likheter föreligger mellan 
detta manus och en artikel som publicerades i tidskriften Maturitas av 
andra författare 1998 [63]. Han har möjligen missat att denna artikel 
citeras i patenttexten. Han tycks också dåligt informerad om de regler 
som gäller vid sammanställandet av en patenttext och på vilket sätt 
dessa skiljer sig från de regler som gäller för publicerandet av en ve-
tenskaplig artikel. 
 Enligt uppgifter från patentjurister är det ingenting som hindrar att 
en tidigare publicerad artikel tas som modell för en undersökning som 
görs för att ta fram underlag till en patentbeskrivning. Om det är bråt-
tom att få ett prioritetsdatum behöver de ingående experimenten inte 
ens ha utförts när ansökan första gången lämnas in. De försök som ges 
får då karaktären av så kallade ”skrivbordsexempel”. I dessa anges för-
väntade resultat vilka senare under ”prioritetsåret” verifieras på lämp-
ligt sätt. Exakt vad som stod i det manuskript Carlstedt-Duke hänvi-
sar till är därför strikt sett ointressant, åtminstone ur rättslig synpunkt 
och för VR. I den mån saken trots detta skall tas upp är det i så fall 
inte vad som står i det aldrig publicerade manuset som är värt att 
notera utan vad som står i patenttexten. När Carlstedt-Duke kommer 
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in på manuset börjar han med att konstatera att det där sägs att man 
inhämtat tillstånd från etiska nämnden vid KI. Ingenting sådant finns 
angivet i patenttexten. Han går sedan vidare med att påstå att Figur 1 
och 2 i manuset är identiska med eller mycket lika motsvarade figurer 
i den publicerade artikeln [63]. Någon sådan likhet finns inte om man 
jämför artikeln och patenttexten. Figur 1 i patentbeskrivningen är ett 
diagram som visar koncentrationen av insulin i blodet efter subkutan 
injektion av oxytocin eller som kontroll koksalt. Försöket utfördes på 
råttor som fått äggstockarna bortopererade för att erhålla ett klimakte-
rieliknande tillstånd. Samma djurmodell användes i Figur 2 men här 
mättes istället koncentrationen av kortison och tillväxthormon i blodet 
efter injektion av oxytocin. I den publicerade artikel som Carlstedt-
Duke hänvisar till användes aldrig oxytocin och några koncentra-
tionsbestämningar av hormoner i blodet gjordes inte över huvud ta-
get. Det enda som mättes var hur råttornas hudtemperatur påverka-
des av behandling med östrogen och östrogenlika substanser. I ett av 
de sex exempel som redovisas i patentbeskrivningen mäts hudtempe-
raturen hos råttorna för att registrera hur oxytocin påverkar en expe-
rimentell värmereaktion (djurmodell för ”svallningar” under klimakte-
riet). I de övriga fem exempel som tas upp i patentet är det helt andra 
saker som studeras och mätes. Likheten mellan artikeln i Maturitas 
[63] och patentbeskrivningen är närmast obefintlig. 
 En mer komplex situation föreligger för det andra manuskript som 
Lundeberg enligt Carlstedt-Duke skickat till patentombudet. Vilka 
som var författare till detta framgår ej. Det skall ha handlat om effek-
terna av oxytocin på bentäthet och remodellering av ben i råttor som 
fått äggstockarna bortopererade (samma klimakteriemodell som 
ovan). Liksom det ovan diskuterade manuset har det aldrig publice-
rats utan endast använts som underlag i utarbetandet av patentbe-
skrivningen. Enligt Carlstedt-Duke är detta dokument ”en direkt av-
skrift av stora delar” av en publicerad artikel där effekterna av prome-
tazin studerats (ett antihistamin som bland annat används vid allergi-
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besvär) [64]. Det som gjorts i denna publikation är samma typ av un-
dersökningar som redovisas i exempel 6 i patentansökan ”a drug 
against climacteric disorders”. De metodbeskrivningar som ges i denna 
del av patentet visar som Carlstedt-Duke säger stora likheter med den 
artikel som han hänvisar till. Detta är i och för sig inte uppseende-
väckande med tanke på att det är samma typ av studier man skall 
göra. Rico och medarbetare studerar i sin artikel [64] effekterna av 
läkemedlet prometazin på den benskörhet (osteoporos) som erhålls i 
en råttmodell av klimakteriebesvär, medan man i patentet följer effek-
terna av hormonet oxytocin på samma process. Beträffande de erhåll-
na resultaten så hävdar Carlstedt-Duke att de värden som anges i 
”Lundebergs text” är nästan identiska med dem som återfinns i den 
publicerade artikeln. Detta är en allvarlig anklagelse och skulle kunna 
vara tecken på plagiering. Man frågar sig dock varför Carlstedt-Duke 
talar om ”Lundebergs text” (Uvnäs Moberg är också hon uppfinnare) 
och vilken text är det egentligen som han avser. Om det är det preli-
minära manus som hade skickats över till patentombudet är detta inte 
någonting som det fanns anledning att granska.   
 Jan Carlstedt-Duke skriver på sidan 4 i sitt utlåtande följande: ”Re-
sultaten i Lundebergs text redovisas med en tabell som har identiskt format 
och innehåll som tabellen i den publicerade artikeln. Samtliga parametrar 
som förekommer i den publicerade tabellen, förutom antal djur samt ut-
gångsvikt, finns i Lundebergs tabell och har nästan identiska värden, trots att 
man har utgått från djur av olika ålder. Det är så pass påfallande lika värden 
att det bara är en enda siffra i varje mätvärde som skiljer sig mellan tabeller-
na! Det är utom allt tvivel att värden som anges i Lundebergs tabell har 
kopierats från artikeln med en systematisk ändring”. Vad det egentligen är 
Carlstedt-Duke menar är svårt att förstå när man jämför Tabell 1 i den 
artikel som Rico och medarbetare publicerat [64] och Tabell 2 i patent-
beskrivningen i WO-0178758 (”use of substances with oxytocin activity 
against climacteric disorders”) [60]. Och detta är den enda jämförelse 
som det i sammanhanget finns anledning att göra. I motsats till vad 
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Carlstedt-Duke säger finns i tabellen från den publicerade artikeln en 
mängd parametrar som inte finns i tabellen i patentet. I det första fal-
let är antalet parametrar 16 stycken och i det andra fallet 11 stycken. I 
patentet saknas till exempel uppgifter om sådant som antal, tjocklek 
och avstånd mellan bentrabekler. För dessa beräkningar lät Rico och 
medarbetare [64] framställa tunna snitt av femur (lårbenet) med hjälp 
av en så kallad mikrotom och studerade snitten i mikroskop. Några 
sådana studier finns ej beskrivna i patentet.  
 Att de redovisade värdena skulle vara nästan identiska trots att 
man har utgått från djur av olika ålder stämmer ej heller. I den publi-
cerade artikeln användes 100 dagar gamla råttor och i patentexemplet 
120 dagar gamla råttor av samma stam (Wistar). I enlighet därmed var 
djurens initialvikt högre i patentförsöken, cirka 275 g, än i artikeln,  
cirka 250 g. Däremot förelåg ingen skillnad mellan lårbenens längd 
hos råttorna i de två studierna (cirka 34 mm). Detta står i överens-
stämmelse med gamla observationer från Wistar Institute i Philadel-
phia, den institution varifrån de använda djuren har sitt ursprung. Av 
en studie därifrån som kom i tryck redan 1925 framgår att tillväxten i 
längd hos lårbenet hos honråttor i princip upphört vid 100 dagars 
ålder [65]. Både i arbetet från Rico och andra [64] och i patentet tog 
man även ut den femte kotan i ländryggraden för undersökning. I den 
första studien hade denna en vikt av cirka 250 mg och i den andra 
cirka 270 mg (hos kontrolldjur med äggstockarna kvar). I motsats till 
vad Carlstedt-Duke skriver är det alltså inte alls så att nästan alla pa-
rametrar har identiska värden i de två studierna. Däremot ligger de 
nära varandra när man biologiskt kan förvänta sig att det skall vara så 
och skiljer sig åt när detta är naturligt. Att då påstå att man i patentbe-
skrivningen kopierat värden från den publicerade artikeln ger inte ett 
seriöst intryck. Carlstedt-Duke påstår i sin rapport till rektor att Lun-
deberg skall ha medgett att det måste ha rört sig om ”falsifiering av 
data” och som ursäkt hänvisat till att han fick tabellen av sin medarbe-
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tare. När jag ringer upp Lundeberg för att kontrollera denna utsaga 
får jag beskedet att den är osann.  
 Av Carlstedt-Dukes rapport framgår ej att han skulle ha varit i 
kontakt med Lundebergs medarbetare för att höra hennes synpunkter. 
Som nämnts ovan uttalar han sig däremot nedlåtande beträffande 
hennes kompetens. Jag har själv varit i förbindelse med personen ifrå-
ga och bland annat fått kopia av ett brev ställt till Björn Thomasson, 
sekreterare i VR:s expertgrupp. Personen hävdar med bestämdhet att 
detta brev postats men det finns inte diariefört på VR. Innehållet i 
brevet är nog så avslöjande rörande VR-utredningen och vissa av de 
inblandade personerna. Men vem bryr sig om en invandrare med 
knaggliga kunskaper i både svenska och engelska?  
 
Patentansökan rörande oxytocin och inflammation 

Den andra patentansökan som de sakkunniga tar upp i sin rapport har 
beteckningen PCT/SE02/01560 eller WO-03017922 [61] och titeln ”use 
of substances with oxytocin activity for the preparation of a pharmaceutical 
composition against inflammation” (framöver kallad ”inflammation”). 
Denna ansökan berördes inte i den skrivelse som Jan Carlstedt-Duke 
lämnade till KI:s rektor Hans Wigzell i oktober 2003. Den togs istället 
upp av Kerstin Uvnäs Mobergs ombud, Kurt Björkholm, i en skrivelse 
till KI den 26 februari 2004. Detta var en månad innan KI:s just nytill-
trädda rektor, Harriet Wallberg-Henriksson, begär VR:s assistans för 
att granska Thomas Lundeberg. Enligt Björkholm skall ”Lundeberg” ha 
plagierat utländska forskares artiklar i exempel som givits i patentbe-
skrivningen. I sammanhanget kan påminnas om att det rör sig om ett 
patent där Uvnäs Moberg och Lundeberg, i nämnd ordning, står som 
uppfinnare. Det är också dessa två som är sökande och innehavare av 
patentet. Enligt patentombudet som medverkade i framtagandet av 
texten tillsammans med de sökande var Uvnäs Moberg den av de två 
som i störst utsträckning hade tid och möjlighet att delta i detta arbete. 
Liksom för det tidigare diskuterade patentet borde hon därför ha varit 
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minst lika eller bättre insatt än Lundeberg i vad som stod i patenttex-
ten.  
 Vad är det då de sakkunniga säger i sitt utlåtande? Jo följande. 
”Vid genomgång av ”Inflammationsansökan” fann sakkunniga det som KI 
redan sett, nämligen att i de uppgivna patentexemplen (7-15) ingår textav-
snitt avseende olika typer av antiinflammatoriska effekter som är direktkopie-
rade från andra författares publicerade arbeten. Dessa kopieringar är mer 
eller mindre ordagranna. De sakkunniga konstaterar att några referenser till 
de publicerade metoderna inte föreligger. Beträffande resultatredovisningarna 
föreligger även stora likheter med de publicerade förlagorna där andra kemis-
ka substanser tillförts djuren även om de numeriska värdena i tabellerna 
skiljer sig något.” Detta är alltså den typ av tydlighet och objektivitet en 
statlig myndighet som VR använder sig av när man ”dömer” en svensk 
forskare till vad som senare visar sig vara ett framtida yrkesförbud. I 
de sakkunnigas text finns inte med ett ord preciserat vad i patenttex-
terna som utgör ”effekter som är direktkopierade från andra författares 
publicerade arbeten” eller vilka författare och vilka publicerade arbeten 
det rör sig om. Ingenting finns heller sagt om hur man bedömt och 
fördelat ansvaret för de felaktigheter man säger sig ha hittat mellan de 
två uppfinnarna och patentinnehavarna. Här måste återigen påminnas 
om vad Harriet Wallberg-Henriksson skrev när hon bad VR om hjälp 
med granskningen av Lundeberg. ”Karolinska Institutet finner det svårt 
att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av de anklagelser 
som rests mot Lundeberg". Vad gör då VR? Jo man hänvisar till KI där 
inga handlingar med specificering av ”plagiaten” har gått att få fram.  
 Det enda som sägs i patentansökan ”inflammation” om KI är att 
etiskt tillstånd för djurförsöken skall ha erhållits där (Stockholms nor-
ra djurförsöksetiska nämnd sammanträder på KI i Solna och behand-
lar ansökningar därifrån). Beträffande frågan om var försöken har 
utförts föreligger viss osäkerhet. Lundeberg har uppgivit att man mot 
betalning använt sig av laboratorier både i Kina och i Italien för att få 
försök utförda. Han har också uppvisat dokument som enligt hans 
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mening styrker detta (se ovan). Enligt de sakkunniga har han dock ej 
kunnat visa upp försöksprotokoll och originaldata som stöd och där-
vid bland annat hänvisat till datorhaveri. De forskare som Lundeberg 
refererat till är Long-Chuan Yu och Luigi Manni. Dessa har båda arbe-
tat i Sverige tillsammans med Lundeberg och också haft denne som 
handledare i studier som lett fram till svensk doktorsexamen. Doktor 
Yu skall enligt uppgift numera vara en väletablerad fysiologiprofessor 
i Peking och doktor Manni arbetar vid ett institut för neurobiologi i 
Rom tillhörande CNR, det italienska vetenskapsrådet. Det var för 
övrigt vid detta institut som Lundeberg tjänstgjorde som gästforskare 
vid mitten av 1990-talet (se kapitel 4.1). 
 Av intresse i sammanhanget är att Thomas Lundeberg har flera 
patent tillsammans med Luigi Manni. Däribland märks två världsom-
spännande patent som gäller användning av hormonet CCK-8 och 
analoger till detsamma för behandling av smärtor orsakade av perife-
ra nervskador [66] samt behandling av inflammation [67]. Det första, 
WO-0066150, lämnades in i maj 1999 och det andra, WO-03047612, i 
december 2001. Dessa två patent var alltså aktuella ungefär vid sam-
ma tid som de två som behandlas i de sakkunnigas utlåtande. Utarbe-
tandet av det första patentet skedde för övrigt i samarbete med Karo-
linska Innovations AB, ett KI-ägt bolag. Det andra patentet [67] avser 
behandling av inflammation och uppvisar likheter med det patent 
kallat ”inflammation” som avhandlas av de sakkunniga. Den grund-
läggande skillnaden mellan de två patenten är att man i det ena an-
vänder oxytocin [61] och därmed besläktade substanser och i det 
andra CCK-8 och analoger [67] för att motverka inflammation. I be-
skrivningen av båda patenten har råttor som injicerats med karrage-
nan (en polysackarid som isoleras från rödalger) använts som den 
huvudsakliga djurmodellen för inflammation. Någon tvekan om att 
man vid laboratoriet i Rom har den kunskap och de resurser som be-
hövs för att utföra de försök och de olika mätningar som redovisas i 
de två inflammationspatenten kan knappast råda. Det rör sig om ett 
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välrenommerat institut som bland sina forskare även haft Nobelpris-
tagare. De sakkunniga har i sitt utlåtande inte framfört någonting som 
visar att Lundebergs uppgift om att delar av de försök som beskrivs i 
de granskade patentansökningarna har gjorts i Rom är osann. Svårig-
heten att uppvisa försöksprotokoll och liknande har av Lundeberg 
förklarat med datorhaveri och försvinnande av dokument från djur-
avdelningen i samband med ombyggnad. Inte heller här har de sak-
kunniga framfört några bevis på att detta skulle röra sig om lögner.  
 Vilka är då alla de plagieringar som de sakkunniga säger ska före-
komma i patentansökan ”inflammation” utan att ge några som helst 
specificeringar? För att få reda på det får man gå till det brev som Kurt 
Björkholm i februari 2004 skrev till Jan Carlstedt-Duke på KI. Björk-
holm säger där att Thomas Lundeberg ansvarat för exemplen 7-15 i 
patentansökan ”inflammation” och att dessa exempel skall vara plagie-
rade från artiklar publicerade av andra forskare. Han anger också fyra 
artiklar varifrån plagiering skall ha skett [68-71]. I ett svarsbrev från 
Carlstedt-Duke daterat den 11 mars 2004 läggs ytterligare två publika-
tioner till listan [72, 73]. Som nämnts tidigare är det inte fel att i en 
patentansökan använda djurmodeller som beskrivits i litteraturen. För 
att kunna erhålla ett patent krävs dock att den upptäckt eller ”uppfin-
ning” man beskriver har nyhetsvärde. Det måste i de försök som re-
dovisas finnas något som ingen tidigare rapporterat och som inte hel-
ler kan anses självklart. Nedan kommer de nio exemplen med vad 
Björkholm, Carlstedt-Duke och de tre sakkunniga från VR kallar pla-
gieringar att kort gås igenom.  
 Exempel 7 utnyttjar en råttmodell där cystit (inflammation i urin-
blåsan) induceras med hjälp av utspädd saltsyra. Beskrivningen av 
hur detta går till är nästan ordagrant hämtad från ett arbete av Wang 
och andra [68]. De tre första försöksgrupperna är desamma som i det-
ta arbete medan djuren i den fjärde gruppen behandlats med oxytocin 
istället för elektrisk stimulering. De resultat som redovisas i patentan-
sökan avser blåstömningsfrekvens hos djuren före induktionen av 
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cystit med saltsyra samt tre veckor därefter. Dessa mätningar gjordes 
på samma sätt som av Wang och medarbetare. I patentet var frekven-
sen före retningen med saltsyra 10,7±2,8, 12,1±2,3 (de sammanslagna 
kontrollgrupperna, 2 och 3) och 11,2 ±2,7 tömningar på 17 timmar 
(medelvärde med standarddeviation inom parentes). I arbetet av 
Wang och andra var motsvarande siffror 11,0 ±2,1, 10,8 ±2,4 och 
12,0±2,1. Vad som i övrigt framkommer i patenttexten är att cystitdju-
ren efter tre veckor hade en dubbelt så hög blåstömningsfrekvens som 
djur vilka inte hade exponerats för saltsyra. Vidare anges att oxytocin 
gav en statistiskt säkerställd minskning (P = 0,05) av blåstömningsfre-
kvensen hos djur med cystit utan att påverka urinens totalvolym. I 
Wangs arbete rapporterades på liknande sätt att elektrisk stimulering 
signifikant reducerade antalet blåstömningar (P = 0,04). Att formule-
ringar i patentexemplets metodbeskrivning har tagits från litteraturen 
står klart. På vilka grunder man hävdar att resultaten plagierats fram-
går inte av utlåtandena vare sig från KI eller VR. Påståendet saknar 
grund. 
 Exempel 8-10 i patentet beskriver effekten av oxytocin i olika 
djurmodeller för inflammation. I exempel 8 framkallas pankreatit 
genom intravenös infusion av caerulein (en analog till hormonet kole-
cystokinin), en i litteraturen tidigare beskriven metod. I exempel 9 och 
10 induceras återigen cystit på råttor, men den här gången med hjälp 
av xylen, ett kolväte som utnyttjas som lösningsmedel, eller cyklofos-
famid, ett cellgift som används vid behandling av cancer. I exempel 11 
görs en subkutan injektion av enzymet kollagenas på marsvin för att 
orsaka hudinflammation. Dessa fyra försök (exempel 8-11) utfördes i 
allt väsentligt såsom beskrivits av Griesbacher och Legat [69]. Skillna-
den var att oxytocin användes som experimentell drog för att demon-
strera dess effekter på den inflammatoriska processen. I resultatbe-
skrivningen används liknande formuleringar som i detta arbete men 
de värden som ges skiljer sig åt i varierande grad. I exempel 12 indu-
cerades allergisk rhinit hos råttor genom injektion av äggalbumin i 
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trampdynorna. Djuren behandlades med oxytocin lokalt i näshålan 
och dess effekter på en allergisk attack efter förnyad exposition mot 
äggalbumin observerades (nysande och kliande av nosen) Försöks-
uppläggningen är densamma som använts av Sugimoto och andra 
[72]. Exempel 13 redovisar inverkan av oxytocin på de hudutslag och 
den klåda som uppträder hos nakna råttor (en specifik genetisk stam) 
som får magnesiumfattig kost. Metodbeskrivningen följer den som 
getts av Neckermann och medarbetare [70]. Resultatet av behandling-
en med oxytocin registrerades genom kliniska observationer och en 
semikvantitativ skattning av effekterna.  
 I exempel 14 beskrivs en hämmande effekt av oxytocin på bild-
ningen av den inflammationsframkallande substansen TNF-alfa i 
lungor och luftvägar exponerade för ett retande ämne (Sephadex). 
Metodiken beskrivs på samma sätt som i ett arbete av Finsnes och 
andra [73]. Ett tidigare arbete från denna grupp citeras också i texten. I 
resultatdelen sägs att bildningen av TNF-alfa ökade signifikant 3 
timmar efter det att det allergiska anfallet startats samt att oxytocin 
motverkade denna reaktion. Effekten var som störst efter 24 timmar 
då nivån av TNF-alfa i de oxytocinbehandlade djuren var 32% av den 
i obehandlade kontroller. Någon direkt jämförelse mellan resultaten i 
patenttexten och den artikel som Carlstedt-Duke nämner i sitt brev 
från mars 2004 går ej att göra. I exempel 15 har en inavlad stam av 
råttor med beteckningen BN använts. Djuren gjordes känsliga mot 
äggalbumin genom en subkutan injektion. Två till tre veckor senare 
sövdes djuren ner och en aerosol av oxytocin sprutades under 5 minu-
ter ner i luftvägarna (koksalt som kontroll). Denna behandling uppre-
pades efter 17 timmar och ytterligare 4 timmar senare exponerades 
djuren via luftvägarna för äggalbumin under 5 minuter. Gallvägarna 
exponerades på de sövda djuren och galla samlades under två entim-
marsperioder för att senare analyseras för innehåll av LTE4, en sub-
stans som medverkar i inflammatoriska reaktioner. Det experimentel-
la upplägget har tagits från en studie av Xu och medarbetare [71]. Det 
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var också på basen av tidigare observationer från denna grupp som 
man valde att analysera gallans innehåll av LTE4. Resultaten från de 
två studierna kan inte jämföras direkt.  
 Sammanfattningsvis råder ingen tvekan om att de försök som re-
dogörs för i exempel 7-15 av patentet ”inflammation” eller WO-
03017922 [61] har förebilder i arbeten som publicerats av andra förfat-
tare [68-73]. Detta är inte i sig märkligt. Fullt klart är vidare att de 
beskrivningar av försöken som ges i patentet nära nog ordagrant är 
hämtade från dessa senare publikationer. Ett sådant förfarande måste 
anses anmärkningsvärt men kan inte a priori betraktas som vetenskap-
lig oredlighet. Man har plagierat formuleringar i skildringen av försö-
ken men en mer central fråga är om också resultat plagierats eller till 
och med fabricerats (hittats på utan att försök utförts). Detta är omöj-
ligt att avgöra bara genom att jämföra patenttexten och de artiklar 
som nämnts ovan [68-73]. Beträffande frågan om var olika försök ut-
förts som redovisats i de två patentansökningar som granskats av VR 
har Thomas Lundeberg i dokument som finns på VR uppgivit att Ent-
reTech Medical AB genom hans försorg fått hjälp med detta av labora-
torier i Peking, Xian och Rom. De ansvariga forskarna sägs ha varit 
Long-Chuan Yu, Gao Hontyu samt Luigi Manni och de skall ha fått 
full ersättning från bolaget för sitt arbete. Av de sakkunnigas utlåtan-
de att döma har dessa uppgifter inte kontrollerats. Några bevis för att 
Lundeberg skulle fara med osanning finns inte. Enligt grundregeln att 
ingen ska dömas om det inte kan ställas utom allt rimligt tvivel att 
han eller hon är skyldig borde han därför ej heller fällas. 
 Av intresse i sammanhanget är också i vilken mån de antiinflam-
matoriska effekter hos oxytocin som beskrivits i patentförsöken i ef-
terhand har verifierats av andra forskare. Om man i databasen Pub-
Med gör en sökning med oxytocin och inflammation som sökord så 
hittas drygt 40 artiklar publicerade 2002 eller senare, det vill säga efter 
det att patentansökan ”inflammation” lämnats in. Bland dessa arbeten 
återfinns ett flertal som rapporterar en skyddande effekt av oxytocin 
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mot inflammation i olika försöksmodeller i råtta. Som exempel på 
sådana kan nämnas vävnads- och organskada vid sepsis (blodförgift-
ning), bakterieinducerad nefrit, ischemiskada (syrebrist) i njuren, 
brännskada i hud med åtföljande effekter på magsäcken, och syrain-
ducerad kolit. Det har även redovisats att oxytocin hämmar produk-
tionen av inflammatoriska mediatorer i odlade monocyter (en typ av 
vita blodgroppar) och makrofager från människa samt stimulerar 
läkningen av fotsår hos diabetespatienter. För övrigt så framgår även i 
exempel 1-6 i patentansökan att oxytocin har en antiinflammatorisk 
effekt. För dessa försök skall Kerstin Uvnäs Moberg ha varit ansvarig. 
Stora delar av de resultat som lades fram där publicerades också sena-
re i en artikel med henne som ”senior” författare [74]. De resultat som 
rapporterades i exempel 7-15 i patentansökan ”inflammation” tycks stå 
i god överensstämmelse med vad som senare funnits av andra forska-
re. I avsaknad av reella bevis om plagiering eller fabricering borde 
man vara försiktig med att avfärda dem på det sätt som Jan Carlstedt-
Duke vid KI och senare VR:s sakkunniga gjort.                     
   
 

13.4 Tre arbeten i Joakim Carlesons avhandling 

En annan huvuduppgift i det uppdrag KI:s rektor i mars 2004 gav VR 
var att granska tre artiklar ingående i Joakim Carlesons avhandling 
[75-77]. Dessa tre arbeten rör studier av experimentellt inducerad ar-
trit i käkleden hos råtta. Carleson hade vid tiden när dessa undersök-
ningar utfördes Thomas Lundeberg som handledare och denne är 
också medförfattare på de tre artiklarna. Därutöver finns fem eller sex 
andra medförfattare. De tre artiklarna publicerades alla 1996 och de 
ingående studierna måste ha utförts före stadfästandet av de regel-
verk för forskare som de sakkunniga hänvisar till i början av sin rap-
port (1996-2002). Dessa tycks ej ha fått möjlighet att intervjua Carleson 
och denne har inte heller lämnat in något material till VR enligt de 
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diarielistor som finns där. Att Carleson ej kunde medverka i utred-
ningen berodde delvis på att han vid denna tid var bosatt och arbeta-
de i England. Möjligen var han ej heller intresserad av att delta i pro-
cessen. Det som betvivlats från KI:s sida och som VR fått i uppgift att 
utreda är huruvida de försök och analyser som beskrivs i de tre artik-
larna verkligen har utförts. Experimenten har gått ut på att inducera 
en akut inflammation i käkleden genom injektion av ett retande ämne 
och att sedan efter varierande tider ta prover bland annat av ledvätska 
och analysera dess innehåll av olika neuropeptider genom så kallad 
RIA (radioimmunologisk analys). 
 Både Jan Carlstedt-Duke vid KI liksom VR:s tre sakkunniga ifråga-
sätter huruvida de injektioner i käkleden hos råtta som beskrivs i Car-
lesons arbeten är tekniskt möjliga att genomföra. Det rör sig i och för 
sig om en ledhåla av liten storlek men jämfört med andra ingrepp som 
görs inom medicinsk forskning verkar det inte på något sätt exceptio-
nellt. Vilken kompetens de sakkunniga har för att bedöma saken re-
dovisas ej. Ett sätt att försöka få grepp om denna fråga kan vara att 
titta på de publikationer i den vetenskapliga litteraturen där man cite-
rat Carlesons arbeten. Vid en genomgång av databasen Science Citation 
Index i januari 2009 hittas sju citeringar av det första av Carlesons 
granskade arbeten [68] och sexton citeringar av det tredje [70]. Vare 
sig Carleson själv eller Lundeberg förekommer som medförfattare i 
någon av dessa publikationer. Det andra av Carlesons arbeten [69] 
återfinns ej i denna sökning. Totalt svarar detta mot tjugo olika publi-
kationer som citerar de två nämnda avhandlingsarbetena från Carle-
son. Artiklarna härrör från tiden 1997-2008 och flertalet rör studier av 
inflammation i käkleden. Sjutton av arbetena rör råtta, ett kanin och 
två människa. Ursprunget är olika universitet i Europa, Japan och 
USA (i vissa fall mer än ett arbete från en och samma forskargrupp). 
 Vad är det då som har gjorts i dessa undersökningar och på vilket 
sätt citerar man studierna från Carlesons avhandling. I dessa senare 
inducerades inflammation i käkleden genom injektion av substans P 
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[68], interleukin-1 [69] eller en suspension av avdödade mykobakteri-
er in i ledhålan (injektionsvolym 10-50 µl). I flertalet av de studier på 
käkleden hos råtta som citerat Carleson har en ledinflammation orsa-
kats genom injektion av en suspension av mykobakterier (komplett 
Freunds adjuvans, injektionsvolym 20-50 µl). I sitt utlåtande säger de 
sakkunniga att ”den tillämpade tekniken för käkledsperfusion är mycket 
knapphändigt beskriven”. Det kan noteras att metodbeskrivningarna i 
alla arbeten som citerar Carleson är av ungefär samma omfattning 
som hans beskrivning. Ibland är det också just i metodavsnittet man 
hänvisar till honom. Främst är det dock i introduktions- och diskus-
sionsavsnitten som hans arbeten refereras och då som exempel på 
några av de första studier som visar på sambandet mellan inflamma-
tion i käkleden och neuropeptider. Detta omnämns till och med i un-
dersökningar av käkledsinflammation hos människa. Notabelt är att 
vissa författare även bekräftat Carlesons fynd av ett ökat uttryck av 
neuropeptider i käkleden på den sida där ingen injektion av myko-
bakterier gjorts (den kontralaterala sidan eller kontrollsidan).  
 En sak som de sakkunniga märkligt nog inte tar upp är att Björn 
Appelgren, handledare för Joakim Carleson under den sista tiden av 
hans doktorsarbete, vid ett möte på VR visat röntgenbilder som tagits 
i samband med injektion av kontrast i käkleden för att demonstrera 
hur tekniken fungerar. Att detta inte med ett ord omnämns i de sak-
kunnigas rapport är ett av många exempel på hur man avsiktligt un-
danhåller fakta som kan tala till de anklagades fördel. I det utlåtande 
expertgruppen senare lämnar nämns röntgenbilderna kort men anses 
ej styrka försöksmodellen (varför motiveras ej). Två tidigare kollegor 
till Carleson och Lundeberg på institutionen FyFa, professorerna Bo 
Rydqvist och Mats Ulfendahl reagerade som tidigare nämnts kritiskt 
på de sakkunnigas utlåtande (se kapitel 12.1). I ett brev till VR:s ex-
pertgrupp den 17 februari 2006 togs även frågan om käkledsperfusio-
nerna upp. Rydqvist skriver där att han tillsammans med professor 
Lars Gustafsson prövat (på avlidna djur) möjligheterna att injicera och 
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perfundera käkleden på det sätt som beskrivs i Carlesons arbeten och 
att bägge konstaterat att detta var fullt möjligt med endast kort trä-
ning. Så vad man kan konstatera är att ett flertal forskare ute i världen 
refererat till de arbeten om käkledsinflammation hos råtta som Carle-
son tillsammans med Lundeberg och andra publicerat. Dessa forskare 
har i sina arbeten gjort ingrepp av samma slag som Carleson och man 
bekräftar hans fynd. Enligt Jan Carlstedt-Duke liksom VR:s expert-
grupp och dess sakkunniga är försöken i princip omöjliga att utföra på 
det sätt som Carleson beskrivit. Har de varit lika omöjliga att utföra 
för alla andra forskare som påstår sig ha gjort samma sak? 
 Liksom i tidigare delar av sitt utlåtande kommer de sakkunniga 
också här fram till att plagiering skall ha ägt rum. Det skall dock inte 
vara tidigare publicerade arbeten från andra författare som plagierats 
utan preliminära manuskript från Lundebergs egen forskargrupp 
rörande knäledsinflammation hos råtta. Dessa manuskript överläm-
nades till Jan Carlstedt-Duke hösten 2003 av Indre Bileviciute-Ljungar, 
en tidigare doktorand till Lundeberg. Hon doktorerade 1998 på en 
avhandling rörande nervsystemets medverkan vid inflammatoriska 
tillstånd hos råtta [59] och skall även ha fungerat som instruktör för 
Carleson under hans första tid på laboratoriet. Delar av hennes arbete 
rörde knäleden hos råtta och Carleson kom senare att göra liknande 
studier på käkleden. Som beskrivits tidigare finns det flera faktorer 
runt kontakterna mellan Carlstedt-Duke och Bileviciute-Ljungar som 
bör beaktas (se kapitel 6.1). Bileviciute-Ljungar hade vänt sig till Carl-
stedt-Duke och framfört misstankar om plagiering efter att ha infor-
merats av Uvnäs Moberg om den pågående granskningen av Lunde-
berg. Hon arbetade vid denna tid nära professorerna Per Hansson och 
Andris Kreicbergs på Karolinska Sjukhuset, det vill säga två av de 
personer som samtidigt med Uvnäs Moberg anmälde Lundeberg till 
KI i juni 2002. En annan omständighet som omnämndes i den skrivel-
se ett stort antal tidigare medarbetare till Lundeberg skickade till VR i 
juni 2004 är att Bileviciute-Ljungar och Carleson inte bara arbetade 
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nära vandra inom Lundebergs forskargrupp utan också hade en nära 
personlig relation. Denna fick ett abrupt och laddat slut i samband 
med den internationella smärtkongressen i Vancouver 1996. Detta var 
alltså samma år som Carleson slutförde och publicerade de tre arbete-
na i sin avhandling. Under tiden efter brytningen blev stämningen och 
arbetsklimatet på laboratoriet enligt flera vittnen spänt. Det var till 
och med nödvändigt att se till att Bileviciute-Ljungar och Carleson 
arbetade i skilda rum för att atmosfären inte skulle skadas alltför 
mycket. I skrivelsen tar man avstånd från den beskrivning Bileviciute-
Ljungar ger av arbetet inom gruppen och menar att hennes synpunk-
ter kan misstänkas vara baserade på den känslomässiga konflikten 
med Carleson. Jan Carlstedt-Duke på KI liksom VR:s expertgrupp och 
dess tre sakkunniga har varken i detta sammanhang eller någon an-
nanstans i sin utredning diskuterat trovärdigheten hos de personer 
vars utsagor man använt för att kritisera de två granskade personerna. 
Bileviciute-Ljungars jäv kan inte ifrågasättas av någon som satt sig in i 
saken. Återigen måste konstateras att bristen på objektivitet är remar-
kabel. Inte minst förvånande blir detta mot bakgrund av att det från 
VR:s sida är en av landets högst uppsatta jurister, regeringsrådet 
Kjerstin Nordborg, som lett arbetet.   
 Vad är det då specifikt som de sakkunniga säger i sitt utlåtande 
rörande plagiering i Carlesons artiklar. ”Sakkunniga har kunnat konfir-
mera Jan Carlstedt-Dukes observationer att textmässiga likheter föreligger 
mellan Indre Bileviciute-Ljungars opublicerade manuskript avseende knäled 
och de publicerade arbetena I-III i Joakim Carlesons avhandling avseende 
käkled. Även resultatmässiga likheter förekommer. Detta gäller i synnerhet 
arbete III. Här återfinns stycken och formuleringar som är praktiskt taget helt 
identiska med text i Indre Bileviciute-Ljungars opublicerade manuskript 
’Early changes in substance P- neurokinin A- calcitonin gene-related pepti-
de- and neuropeptide Y-like immunoreactivity in cerbrospinal fluid, plasma 
and knee joint perfusates in Freunds adjuvans induced poly- and monoarthri-
tis in the rats’. Detta kan ses i såväl introduktion och material- och metodbe-
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skrivningar som i diskussionen. Också resultaten är i överensstämmelse. 
Tabell 1 till exempel visar, om ej identiska, så liknande värden vad avser både 
nivåer och spridningar med peptidvärdena i tabell I-IV i Indre Bileviciute-
Ljungars manuskript.”  
 Vid efterfrågan hos VR har man där inte kunnat hitta detta manu-
skript bland sina handlingar vare sig i Carleson- eller Lundebergären-
det. Enligt Bileviciute-Ljungar skall det efter bearbetning senare ha 
publicerats. Vid en genomgång av databasen PubMed hittas ingen 
publikation med exakt den beteckning som angetts ovan. Där finns 
dock en artikel från 1993 med likartad titel som måste vara den upp-
arbetade och tryckta versionen av det preliminära manuskriptet [78]. 
Året därefter, 1994, kom ytterligare en artikel i samma tidskrift med 
likartat innehåll [79]. Om det är något man skall jämföra Carlesons 
arbeten med för att påvisa plagiering är det dessa artiklar. Att man 
inom en forskargrupp använder ett gammalt manuskript som förebild 
när ett nytt närliggande arbete skrivs ihop är vanligt förekommande. 
Både bakgrund och frågeställningar är definitionsmässigt likartade. 
Att ett avgränsat område bearbetas i en serie undersökningar måste 
också anses som helt normalt. Även om det är olämpligt att i bak-
grunds- och metodbeskrivningar exakt återanvända formuleringar 
från tidigare arbeten så kan detta inte sägas uppfylla definitionen på 
ett medvetet missledande av läsarna. Vad som däremot är allvarligt är 
om resultat plagieras från andras eller egna tidigare studier, eller helt 
enkelt fabriceras (hittas på utan att försök utförts). 
 Enligt de sakkunniga skall det vara Joakim Carlesons artikel i Ar-
chives of Oral Biology [77] som visar störst likhet med Indre Bileviciute-
Ljungars manuskript. Eftersom detta senare inte gått att uppbringa 
från VR får den jämförelse som görs här begränsas till hennes artiklar 
från 1993 och 1994  [78, 79]. Som redan nämnts är det strikt sett också 
bara dessa som det är relevant att använda för att leta efter plagie-
ringar. Längre fram görs dock även en jämförelse med det opublice-
rade manuskriptet som till sist kunde fås fram från KI. Den beskriv-
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ning som Carleson [77] ger av bakgrund och frågeställning är betyd-
ligt mer omfattande än motsvarande redogörelser i Bileviciute-
Ljungars arbeten [78, 79]. Inte ens vad det gäller referenserna förelig-
ger någon påtaglig överlappning. När det kommer till metodbeskriv-
ningarna så har Carleson studerat käkleden hos råtta medan Bileviciu-
te-Ljungar haft knäleden som objekt för sina undersökningar. Carle-
son använde en oljesuspension av avdödade mykobakterier som inji-
cerades antingen subkutant vid svansroten eller in i ena käkleden för 
att orsaka inflammation (0,05 ml). På kontrolldjur sprutades istället 
samma volym fysiologisk koksaltslösning. En eller tolv timmar senare 
sövdes djuren och käkleden perfunderades (sköljdes) med 0,1 ml salt-
lösning (sprutades in med en spruta och sögs sedan upp igen). Paral-
lellt togs prov av cerebrospinalvätskan från hjärnans hålrum (0,08-0,15 
ml) samt blodprov (1,5-4,5 ml). De insamlade vätskeprover-na frystes 
och analyserades senare för innehåll av olika neuropeptider med hjälp 
av radioimmunologisk teknik (RIA). I Bileviciute-Ljungars två arbeten 
sprutades 0,05 ml av Freunds kompletta adjuvans (en oljesuspension 
av avdödade mykobakterier) in i ena knäleden. Alternativt användes 
tre andra retande ämnen. Två, sex eller tjugofyra timmar senare söv-
des djuren ner på nytt. I den första studien [78] perfunderades båda 
knälederna och 1,5-2,0 ml vätska samlades upp. I det andra arbetet 
[79] perfunderades knälederna och prover togs dessutom av cerebro-
spinalvätska och blod. Liksom i Carlesons artikel utnyttjades radio-
immunoloisk analys för att bestämma de uppsamlade vätskornas 
innehåll av neuropeptider.  
 Metodbeskrivningen i Carlesons artikel [77] är som helhet längre 
och mer detaljerad än den i Bileviciute-Ljungars två arbeten [78, 79]. 
Likheten mellan Carlesons text i detta avsnitt och texten i Bileviciute-
Ljungars arbeten är inte påtaglig. Däremot råder ingen tvekan om att 
det i de två senare publikationerna förekommer stora bitar i metodav-
snitten med identiskt lika text. Som sagts tidigare kan detta knappast 
betraktas som en förseelse. Det är naturligt att samma metodik åter-
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kommer i flera undersökningar från en forskargrupp och det kan vara 
svårt att varje gång beskriva den på ett nytt sätt. De sakkunniga skri-
ver i sitt utlåtande att det i Carlesons arbete [77] ”återfinns stycken och 
formuleringar som är praktiskt taget helt identiska med text i Indre Bileviciu-
te-Ljungars opublicerade manuskript. Detta kan ses i såväl introduktion och 
material- och metodbeskrivningar som i diskussionen”. Som framförts tidi-
gare borde det opublicerade manuskriptet inte ha använts i den 
granskning som gjordes. Det är ett ”icke-dokument” och finns ej heller i 
VR:s arkiv över utredningen. Det går inte i realiteten att plagiera nå-
got som aldrig publicerats. Om Bileviciute-Ljungars senare publicera-
de arbeten [78, 79] istället används vid jämförelsen hittas inga tecken 
på plagiering.  
 Vad gäller då beträffande resultatavsnittet? Enligt de sakkunniga 
skall de fynd Carleson [77] lägger fram vara nära nog identiska med 
de som presenteras av Bileviciute-Ljungar. Carleson har en större ta-
bell där resultaten redovisas i form av uppmätta koncentrationer för 
fyra olika neuropeptider (substans P, neurokinin A, CGRP och neuro-
peptid Y) i cerebrospinalvätska, blodplasma och ledvätska. Prover 
togs 1 respektive 12 timmar efter induktion av inflammation genom 
injektion av avdödade mykobakterier antingen subkutant vid svans-
roten eller in i ena käkleden [77]. Bileviciute-Ljungar redogör för sina 
observationer i fyra respektive två tabeller. De tidpunkter efter den 
inflammatoriska stimuleringen hon studerade var 2, 6 och 24 timmar 
[78, 79]. Sålunda finns inte en enda observationspunkt som är den-
samma i Carlesons och Bileviciute-Ljungars arbeten. Hur skall man då 
kunna göra någon jämförelse? Eftersom de sakkunniga säger att Car-
leson plagierat Bileviciute-Ljungar också i resultatdelen kanske de 
värden som han ger ändå är desamma som hennes. I arbetet från 1993 
[78] gjorde Bileviciute-Ljungar endast mätningar på ledvätskan. Om 
man tittar på de värden hon erhållit efter stimulering med Freunds 
adjuvans (den behandling som motsvarar Carlesons) så kan man säga 
att Carlesons mätvärden är av ungefär samma storleksordning men 
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absolut inte identiska. Vad han dessutom visar är att fynden distinkt 
skiljer sig åt beroende på om det är en polyartrit (subkutan injektion 
av avdödade bakterier) eller en monoartrit (injektion in i en ledhåla) 
som framkallats. Att nivåerna är likartade när de experimentella för-
hållandena är likartade förvånar inte. Både Carleson och Bileviciute-
Ljungar använde hanråttor som vägde 250-300 g och sprutade samma 
mängd av avdödade bakterier om än i olika leder (käkled respektive 
knäled).  
 När Carlesons resultat [77] placeras bredvid de som Bileviciute-
Ljungar publicerade 1994 [79] och de grupper som närmast motsvarar 
varandra jämförs blir slutsatsen åter den att de sakkunnigas påstående 
om plagiering inte kan verifieras. Det finns ingen nära överensstäm-
melse mellan resultaten och absolut ingenting som kan liknas vid 
identitet. För att exemplifiera hur fynden ser ut i respektive studie kan 
nämnas att Carleson [77] vid tidpunkterna 1 och 12 timmar efter injek-
tion av avdödade bakterier i käkleden fann halten av substans P i 
cerebrospinalvätskan att vara <0,1 respektive 14,1±19,1 fmol/ml (me-
delvärde och standardfel). I Bileviciute-Ljungars arbete [79] var de 
närmast liggande tidpunkterna 2 och 6 timmar och de erhållna mät-
värdena <0,1 respektive 113,1±54,8 fmol/ml. Motsvarande värden i 
blodplasma var 0,6±0,8 och 0,8±0,3 fmol/ml hos Carleson [77] respek-
tive 0,6±0,3 och 2,6±1,1 fmol/ml hos Bileviciute-Ljungar [79]. Och så 
vidare punkt för punkt och värde för värde. I Carlesons första arbete 
[75] var tidpunkterna när prover togs desamma som hos Bileviciute-
Ljungar, 2, 6 och 24 timmar. Likheten mellan de uppmätta värdena 
var trots detta snarast mindre än i det tredje arbetet [77]. Slutsatsen av 
denna genomgång kan bara bli en. Vid en jämförelse av Joakim Carle-
sons publicerade artiklar med de artiklar Bileviciute-Ljungar publice-
rat så går det inte att finna några tecken på plagiering. 
 Utöver den dåligt understödda ståndpunkten att perfusioner i 
råttans käkled ej är möjliga att genomföra (se ovan) så hävdar de sak-
kunniga att ingen i personalen på institutionen kunnat verifiera att de 
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sett Joakim Carleson utföra de djurförsök och de efterföljande analy-
ser som beskrivits i hans avhandlingsartiklar. Han har ej heller kunnat 
uppvisa protokoll och rådata från sitt arbete och därvid hänvisat till 
att mer än 10 år gått sedan försöken utfördes. Detta senare är korrekt 
men även om kraven på arkivering av gamla resultat skärpts under de 
senaste åren så skulle det nog vara svårt för många forskare på KI och 
annorstädes att idag uppvisa fullständig dokumentation av försök 
som utfördes under första halvan av 1990-talet. På samma sätt är det 
ej sannolikt att personal på ett laboratorium med någon större tillför-
litlighet kan komma ihåg vad som skedde för 8-10 år sedan eller mer. 
Enligt uppgift skall Carleson i stor utsträckning ha arbetat och utfört 
sina försök på kvälls- eller nattetid. Professor Bo Rydqvist, som vid 
den aktuella tiden arbetade i lokaler intill Lundebergs grupp, har be-
kräftat detta. Han har också berättat att han vid några tillfällen påträf-
fat Carleson i färd med att utföra djurförsök uppe på laboratoriet, där 
sådant arbete ej var tillåtet. Rydqvist skall då ha uppmanat Carleson 
att istället förflytta sig till de lokaler i källarplanet som var avsedda för 
arbete med djur. I den skrivelse Rydqvist tillsammans med en kollega 
lämnade till VR i februari 2006 tar han vidare upp det ifrågasättande 
av Carlesons kompetens att utföra peptidanalyser som de sakkunniga 
för fram i sitt utlåtande. Där sägs att Rydqvist ”i februari 2006 från 
professor Peter Thorén (tidigare prefekt vid Institutionen för Fysiologi och 
Farmakologi) erhållit material från en undersökning där Joakim Carleson 
varit ansvarig för just peptidanalyser”. Thorén bekräftar vid ett telefon-
samtal att han haft samarbete med Carleson men att detta aldrig ledde 
till någon vetenskaplig publikation. Som en del i projektet hade pep-
tidanalyser gjorts på prover från råtthjärnor och Carleson hade till 
Thorén överlämnat datautskrifter över resultaten. Analyserna hade 
utförts på det peptidlaboratorium på KS som leddes av Lundeberg. I 
vilken mån det var Carleson eller någon annan som hade utfört analy-
serna kunde Thorén ej uttala sig om med säkerhet.  
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 Liksom beträffande Thomas Lundeberg ger de sakkunniga i sitt 
utlåtande en beskrivning av Joakim Carleson som person. Man har 
aldrig träffat honom utan baserar sin karakteristik på åsikter som gi-
vits av icke namngivna personer. Vilken relation dessa hade till Carle-
son framgår ej men kan självklart vara av stor betydelse. Av utlåtan-
det framgår att de sakkunniga intervjuat Indre Bileviciute-Ljungar, en 
person med ett komplexfyllt förhållande till Carleson. Som framgår 
ovan är det också till största delen på basen av material som erhållits 
från henne (och som inte går att uppbåda i VR:s arkiv) som man dö-
mer Carleson. I den beskrivning de sakkunniga ger av Carleson som 
person förekommer en mängd förklenande omdömen. Samtidigt sägs 
att han uppgivits vara ”en utmärkt och kunnig föreläsare i fysiologi”. Vad 
skall man tro och vilket berättigande har en subjektiv personanalys i 
detta sammanhang. Det saken gäller är väl att granska ett antal veten-
skapliga publikationer och bedöma i vilken mån sakliga grunder finns 
att bekräfta de misstankar om plagiering och/eller fabricering av 
forskningsdata som framförts. Även om de sakkunniga här och var 
uttrycker viss osäkerhet råder ingen tvekan om att de utfärdar en hård 
dom om oredlighet. Med tanke på de förödande konsekvenser som en 
sådan dom får för en enskild forskare är det nedslående att se vilken 
bräcklig grund utslaget grundar sig på.  
 
Kan Indre Bileviciute-Ljungar betraktas som ett tillförlitligt vittne 

Om vi rekapitulerar ovanstående genomgång så har Indre Bileviciute-
Ljungar alltså kontaktat Jan Carlstedt-Duke ock kastat misstankar mot 
Joakim Carleson och Thomas Lundeberg efter att ha träffat Kerstin 
Uvnäs Moberg och informerats om den pågående utredningen. Carl-
stedt-Duke har sedan engagerat en datatekniker för att plocka fram 
opublicerade manuskript ur en utrangerad dator. Det tog flera måna-
der innan man lyckades göra detta och tidpunkten när dokumenten 
ifråga hade skapats kunde aldrig fastställas. Om detta rapporterar 
Carlstedt-Duke i den skrivelse han ytterligare några månader senare 
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skrev till KI:s rektor (dnr 1295/04-608). Han hänvisar där till de upp-
gifter han fått från Bileviciute-Ljungar både muntligt och i ett brev 
hon sammanställt i februari 2004. Detta var cirka sex månader efter 
det att hon först framförde sina misstankar och drygt en och en halv 
månad efter det att man hade lyckats skriva ut de opublicerade manu-
skripten från den defekta datorn, om det nu var därifrån som de 
skrevs ut (se kapitel 6.1). Vare sig Carlstedt-Duke eller VR:s expert-
grupp och dess sakkunniga diskuterar vilken vikt som kan läggas vid 
Bileviciute-Ljungars utsagor. Man undrar även om man på VR verkli-
gen tagit del av och analyserat hennes manuskript. Hur som helst 
finns kopior av dessa ej tillgängliga i VR:s arkiv. Är det möjligen så att 
man bara tagit del av Carlstedt-Dukes uttalanden och accepterat dem 
utan att själva kontrollera saken?  
 Av det brev Indre Bileviciute-Ljungar skrev till Carlstedt-Duke i 
februari 2004 finns passager som gör att man borde ställa sig kritisk. 
Hon skriver där ordagrant följande beträffande de opublicerade ma-
nuskripten och deras vidare öde. ”Efter erhållna avslag skrev jag om 
dessa artiklar. Jag gick igenom statistiken för att kunna genomföra en bättre 
korrelationsanalys mellan olika vävnader hos samma råtta. Detta innebar 
bland annat en upprepad granskning av primära försöksprotokoll för att välja 
de analysvärden där inget fel eller minimalt fel hade begåtts, till exempel 
uteslöts vissa råttor då analys av deras värden bedömdes kunna vara felaktiga 
på grund av till exempel närvaro av blod, för liten mängd eller saknad av 
någon vätska, död under försöket etc. Bakgrunden till utvärderingen var att 
det inte var möjligt att få alla de tre vätskorna från respektive djur. Målet 
med detta var att göra grupperna mer homogena än tidigare vad gällde anta-
let djur och att genomföra en mer korrekt korrelationsanalys mellan olika 
vävnader hos samma råtta. Detta ledde till att samma resultat genomgick en 
ny statistisk analys med en annan frågeställning med följd att en del resultat 
således uteslöts. Data från ovan nämnda artiklar redovisades och skickades 
till publicering på nytt.” Resultatet blev bland annat de två artiklar som 
diskuterats ovan [78, 79]. Detta är de enda två artiklar som Bileviciute-
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Ljungar har publicerat som passar ihop med de tre granskade delarbe-
tena i Joakim Carlesons avhandling.  
 Att mot bakgrund av denna beskrivning betrakta Indre Bileviciute-
Ljungar som ett ”sanningsvittne” på det sätt som Carlstedt-Duke lik-
som VR:s sakkunniga gör är synnerligen oseriöst. Det hon säger sig ha 
gjort med sina från vetenskapliga tidskrifter avfärdade manuskript 
låter närmast som en definition av den typ av oredlighet som kallas 
trimning eller förfalskning. Detta innebär att de resultat som erhålls i 
ett försök klassas som antingen typiska/korrekta och tas med i redo-
visning och statistik bearbetning eller som atypiska/felaktiga och 
utesluts. Bileviciute-Ljungars ger inte en tillfredsställande förklaring 
av hur hon i efterhand kunde göra denna bedömning. Hade hon i det 
hon kallar sina ”preliminära försöksprotokoll” gjort anteckningar om 
varje råtta och i vilken mån problem uppträtt vid provtagningar på 
ledvätska, cerebrospinalvätska eller blod? Man undrar också i vilken 
mån Carlstedt-Duke och VR:s sakkunniga tagit del av de ”preliminära 
försöksprotokollen” för att bedöma vilka urvalskriterier som använts när 
vissa värden uteslöts inför den förnyade statistiska analysen. Detta 
borde om inte annat ha kunnat ge en uppfattning om Bileviciute-
Ljungars vederhäftighet. När man läser de två ovan diskuterade artik-
larna så framkommer ingenting om de många problem som omtalats i 
hennes brev och som gjorde det nödvändigt att utesluta ett antal djur 
när resultaten från de refuserade arbetena räknades om för att senare 
publiceras i nya arbeten och i nya tidskrifter [78, 79]. Tvärtom är det 
så att alla djur som ursprungligen sprutades i ena knäleden med ett 
inflammatoriskt stimulus också återkommer i de tabeller där resulta-
ten redovisas.  
 De jämförelser mellan Indre Bileviciute-Ljungars opublicerade 
manuskript och Joakim Carlesons publicerade artiklar som Jan Carl-
stedt-Duke gör föranleder också de undringar. Det tredje delarbetet i 
Carlesons avhandling [77] skall enligt Carlstedt-Duke vara ”i stort sett 
identiskt” med ett av Bileviciute-Ljungars opublicerade manuskript. I 
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utlåtandet sägs beträffande Carlesons tredje arbete [77] bland annat 
att ”62 råttor har ändrats till 80 råttor”. Det antal djur som uppges ha 
använts i Carlesons undersökning är mycket riktigt 80 stycken. Men 
varifrån siffran 62 kommer är svårare att förstå. I de två arbeten som 
Bileviciute-Ljungar publicerade efter att ha gallrat bland sina resultat 
var antalet djur 122 respektive 115 stycken [78, 79]. Av hennes brev till 
Carlstedt-Duke från den 9 februari 2004 går inte att få någon annan 
uppfattning än att inga nya djurförsök utfördes efter refuseringen av 
de först inskickade manuskripten. Det enda som gjordes var att hon 
uteslöt vissa djur/resultat och gjorde en ny statistisk analys. Hur går 
detta ihop med att antalet djur närmast fördubblades i ett individuellt 
arbete samtidigt som tre refuserade manuskript omvandlades till fyra 
publicerade artiklar (uppgifter tagna från Bileviciute-Ljungars brev). 
Siffrorna skulle möjligen kunna förklaras om det var så att samma 
resultat till betydande del använts i mer än ett arbete. Alternativt skul-
le det kunna vara så att vissa resultat helt enkelt hittats på. En antydan 
till vilken förklaringen är fås genom en närmare genomgång av de 
resultat som Bileviciute-Ljungar redovisar i sina artiklar från 1993 och 
1994 [78, 79].  
 I båda dessa arbeten rapporteras förekomsten av fyra olika neuro-
peptider (substans P, neurokinin A, CGRP och neuropeptid Y) i syno-
vialvätska (perfusat) från knäleden vid tre olika tidpunkter (2, 6 och 
24 timmar) efter injektion av fyra olika inflammatoriska stimuli 
(Freunds adjuvans, carrageenan, substans P, interleukin-1alfa eller 
koksaltlösning som kontroll) in i ledhålan. Resultaten presenteras i 
flera tabeller som medelvärden och standardfel baserade på mätning-
ar från 6-10 djur [78, 79]. Ett utdrag av fynden från de två artiklarna 
ges i Tabell 1. Där framgår att resultaten i samtliga sextio mätpunkter 
är identiska eller nära nog identiska i de två studierna. Den statistiska 
chansen att erhålla så närliggande resultat i två oberoende försöksse-
rier där varje medelvärde baseras på mätningar av prover från 6-10 
djur måste anses som närmast obefintlig. Det finns därför anledning 
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att misstänka att det hela kan röra sig om ett fall av förfalskning och 
vetenskaplig oredlighet. Detta är självklart mycket illavarslande med 
tanke på att Indre Bileviciute-Ljungar både av Jan Carlstedt-Duke på 
KI och av VR:s expertgrupp och dess sakkunniga framställts som ett 
tillförlitligt huvudvittne vars uppgifter i hög grad legat till grund för 
de domar som fällts gentemot Thomas Lundeberg och Joakim Carle-
son. Tyvärr ser vi här ytterligare ett exempel på den närmast totala 
bristen på neutralitet och professionellt förhållningssätt som präglar 
KI:s likväl som VR:s utredning. Hur var det möjligt att på lösa grun-
der utdöma en hård och för den enskilde förödande dom beträffande 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson och samtidigt helt missa de 
tveksamheter som råder beträffande Indre Bileviciute-Ljungars arbe-
ten. Man gör allt man kan för att hitta fel hos de anklagade (ofta såda-
na som ej finns) men ser ej bristerna hos de vittnen man stödjer sig p.  
 
Indre Bileviciute-Ljungars ”opublicerade manuskript” och Joakim 
Carlesons avhandlingsarbete har inte alls identiska resultat 

Som nämnts ovan så kunde Indre Bileviciute-Ljungars ”opublicerade 
manuskript” till sist fås fram ur KI:s arkiv. Om det är från filerna i den 
kasserade datorn eller någon annanstans ifrån som de två manuskrip-
ten härrör är dock svårt eller omöjligt att avgöra (se kapitel 6.1). Det 
ena av dem visar ämnesmässigt stora likheter med det tredje av Joa-
kim Carlesons avhandlingsarbeten [77]. Detta står i överensstämmelse 
med det faktum att Carlesons projekt delvis gick ut på att verifiera 
huruvida den medverkan av det perifera nervsystemet i knäledsin-
flammation hos råttor som Bileviciute-Ljungar påvisat i sina studier 
även uppträdde vid inflammation i käkleden. Vad man gjort i under-
sökningarna var att i knä- respektive käkleden spruta in en suspen-
sion av avdödade bakterier i syfte att inducera en ”monoartrit”. På 
andra djur gjordes injektionen istället i huden vid svansroten. Detta 
orsakar en inflammation i många leder i kroppen, en ”polyartrit”. Efter 
varierande tid, 2 och 24 timmar i knäledsstudien respektive 1 och 12  
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Tabell 1. Sammanställning av resultat från Indre Bileviciute-Ljungars 
två publicerade artiklar [78, 79] * 
______________________________________________________________                                                                                                                             
Stimulus Substans P  Neurokinin A 
Tid efter inj Koncentration i ledvätska (fmol/ml medelvärde±sd) 
______________________________________________________________ 
 [78] [79] [78] [79] 
Kontroll 
2 timmar <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
6 timmar <0,1 <0,1 0,8±0,5 1,0±0,6 
24 timmar <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Freunds adj 
2 timmar 10,0±4,5 10,4±4,5 5,9±0,7 5,9±0,7 
6 timmar 1,7±1,1   1,9±1,1 3,5±1,0 3,4±1,0 
24 timmar 4,9±1,3   5,3±1,4 6,5±1,1 6,5±1,3 
Carrageenan 
2 timmar 1,8±1,1 2,0±1,3 1,4±0,5 1,4±0,6 
6 timmar 1,9±1,1 2,0±1,1 6,1±1,4 6,0±1,5 
24 timmar 0,5±0,3  0,6+0,4  6,7±0,5 6,9±0,7 
Substans P 
2 timmar 9,7±5,3 9.8±5,4 2,3±1,4 2,3±1,4 
6 timmar 3,5±1,5 3,3±1,8 3,7±0,6 3,5±0,7 
24 timmar 3,6±2,6 3,9±2,8 1,6±0,8 1,5±0,9 
Interleukin 1 
2 timmar 1,8±1,0 1,4±0,8 6,5±0,8 6,2±0,6 
6 timmar 1,1±1,0 <0,1 4,6±1,0 4,6±1,2 
24 timmar - <0,1 3,1±1,6 3,7±1,8 
______________________________________________________________ 
* Resultaten för två av de neuropeptider som analyseras ges här. Nära 
nog identiska resultat redovisades även för CGRP och neuropeptid Y i 
de två artiklarna. 
 
 
timmar i käkledsstudien sövdes djuren ned och prover togs av led-
vätskan på båda sidor genom perfusion. Parallellt togs prover av ce-
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rebrospinalvätska och blod. De tre olika vätskeprover som samlats 
analyserades slutligen för förekomst av fyra olika neuropeptider, sub-
stans P, neurokinin A, CGRP (calcitonin gene-related peptide) och neu-
ropeptid Y. 
 Vid en jämförelse av Carlesons tryckta artikel [77] med Bileviciute-
Ljungars ”opublicerade manuskript” finner man som Jan Carlstedt-Duke 
påpekat stora likheter i texten och i vissa avsnitt till exempel av intro-
duktion och metodbeskrivning närmast identitet. I och med att studi-
erna var så närbesläktade kan detta till viss del förstås. När det kom-
mer till resultatdelen så säger Carlstedt-Duke i sitt intyg till rektor 
från den 20 februari 2004 följande. ”Trots att det rör sig om fler råttor 
som studeras vid andra tidpunkter och att det är en annan led som undersöks 
med annan teknik så är resultaten som redovisas i tabellen nästan identiska 
med resultaten som finns i tabellerna som hör till Indre Bileviciute-Ljungars 
manuskript. Resultaten är så lika att varje post i tabellen oftast skiljer sig i en 
enda siffra.” Var dessa slutsatser kommer ifrån är obegripligt. För att 
visa hur det i verkligheten ser ut återges i Tabell 2 resultaten från 
”monoartrit”-delen i Carlesons artikel [77] sida vid sida med motsva-
rande del i Bileviciute-Ljungars ”opublicerade manuskript”. Någon på-
taglig likhet mellan resultaten finns ej. Att vissa trender stämmer 
överens är kanske inte att undra över med tanke på likheterna mellan 
de två undersökningarna. Att liksom Carlstedt-Duke påstå att resulta-
ten är ”nästan identiska” är gripet ur luften. Att VR:s expertgrupp och 
dess sakkunniga stämmer in i detta uttalande visar med all önskvärd 
tydlighet att de aldrig satt sig in i saken utan bara rakt upp och ned 
accepterat vad de blivit meddelade av KI och Carlstedt-Duke. Uppen-
barligen är man från båda sidor beredda att ta till ohederliga metoder 
för att döma Carleson och Lundeberg. 
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Tabell 2. Utdrag av resultat från Joakim Carlesons avhandlingsartikel 
[77] och Indre Bileviciute-Ljungars ”opublicerade manuskript” 
______________________________________________________________ 
Prov Tim (JC) Tim (IBL) Monoartrit (JC) Monoartrit (IBL) 
______________________________________________________________ 
SP 
CSF 1 2 <0,1 <0,1 
 12 24 14,1±19,1 17,1±17,1 
Plasma 1 2 0,6±0,8 0,6±0,3 
 12 24 0,8±0,3 0,3±0,3 
P – hö 1 2 10,0±6,5 10,0±4,5 
 12 24 7,6±0,3 6,5±1,1 
P – vä 1 2 6,5±0,3 5,6±0,4 
 12 24 8,8±1,5 8,3±1,6 
CGRP 
CSF 1 2 19,1±4,3 17,1±4,3 
 12 24 28,5±7,9 20,5±2,9 
Plasma 1 2 6,8±0,9 5,8±0,9 
 12 24 7,6±2,7 8,6±2,7 
P – hö 1 2 5,6±2,4 4,6±2,1 
 12 24 7,2±0,9 6,1±0,8 
P – vä 1 2 4,8±0,9 4,4±0,9 
 12 24 7,7±0,8 6,7±0,8 
______________________________________________________________ 
SP, substans P; NKA, neurokinin A; CGRP; calcitonin gene-related 
peptide; CSF, cerebrospinalvätska; P, perfusat led. Värden angivna 
som fmol/ml. Värdena för NPY ej med på grund av utrymmesbrist. 
 
 

13.5 Andra arbeten i Lundebergs forskning 

Efter att ha behandlat de tre artiklarna ingående i Joakim Carlesons 
avhandling går de sakkunniga i sitt utlåtande vidare med ett antal 
andra arbeten på vilka Thomas Lundeberg är en av författarna. I vissa 
fall rör det sig om arbeten som KI begärt granskning av och i andra 
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fall arbeten för vilka ”i samband med utredningsarbetet påpekanden gjorts 
om möjliga avvikelser från god vetenskaplig sed”. Varifrån dessa påpekan-
den gjorts nämns av någon anledning ej. I åtminstone ett fall rör det 
sig om uppgifter som lämnats av Kerstin Uvnäs Mobergs ombud, 
Kurt Björkholm. KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson skrev den 13 
december 2004 till VR:s expertgrupp och bad att man i sin granskning 
skulle inkludera två artiklar som KI informerats om av Björkholm (dnr 
5463/03-629). Enligt denne skulle oklarheter råda om de redovisade 
resultatens originalitet och tillförlitlighet. Denna begäran kom alltså 
till VR mer än åtta månader efter det att Wallberg-Henriksson vände 
sig dit och bad om hjälp med granskningen av Lundeberg. Varifrån 
utredningen både på KI och VR styrts råder det knappast någon tve-
kan om.      
 I början av detta avsnitt tar de sakkunniga upp dels ett arbete som 
rör inflammation i käkleden hos råtta [80] dels två arbeten som rör 
inflammation i armbågsleden (”tennisarmbåge”) hos råtta [81, 82]. Des-
sa artiklar jämförs med varandra och med ett ”opublicerat manuskript” 
av Indre Bileviciute-Ljungar. Detta senare ”icke-dokument” motsvaras 
av den artikel från 1994 som diskuterats tidigare [79]. De sakkunniga 
säger att ”arbetena författade av Lundeberg et al 1996 [80] och Haker et al 
1998 [82] har identiska textavsnitt med varandra och med ett annat av Indre 
Bileviciute-Ljungars opublicerade manuskript” (motsvaras av [79]). Någon 
specifikation av vilka textavsnitt det är som är identiska ges ej. I in-
ledningarna hittas ingen iögonenfallande likhet och det är inte heller 
samma referenser som ges. Metodbeskrivningarna innehåller vissa 
överlappande partier vilket kan förklaras av att det delvis är samma 
inflammatoriska stimulus (carrageenan) som använts och samma neu-
ropeptider som analyserats i blod, cerebrospinalvätska samt i perfusat 
från det inflammatoriska området. Eftersom det är dessa peptider som 
i en rad arbeten stått i fokus för gruppens studier av inflammations-
processen kan detta inte anses som på något sätt anmärkningsvärt. I 
vilken mån finns då tecken på plagiering i redovisningen av resultat i 
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de två arbetena [80, 82]? Prover har i båda fallen tagits efter 2, 6 och 24 
timmar. Om man tittar på de nivåer av neuropeptider som vid dessa 
tidpunkter uppmätts efter stimulering med carrageenan så är till ex-
empel värdena för substans P i blodplasma 0,6±0,1, 0,5±0,3 och 1,6±1,9 
fmol/ml vid de tre tidpunkterna i arbetet från 1996 [80] vilket skall 
jämföras med 2,3±1,4, 1,9±0,3 och 1,6±1,7 fmol/ml (medelvärde och 
standardfel) i arbetet från 1998 [82]. Vid en motsvarande jämförelse av 
nivåerna av neuropeptid Y i perfusionsvätskan från inflammations-
härden så är värdena 73,8±7,9, 35,2±8,1 och 21,2±7,2 i artikeln från 
1996 [80] respektive 59,6±7,7, 37,4±6,5 och 31,8±3,4 fmol/ml i artikeln 
från 1998 [82]. Större likheter förekommer inte heller i övrigt och i 
vissa fall skiljer sig koncentrationerna i de två studierna sig markant 
åt. Att hävda att resultat plagierats från den ena studien till den andra 
är inte möjligt.  
 Som berörts tidigare hävdar de sakkunniga i sitt utlåtande även att 
det finns identiska textavsnitt mellan de två just diskuterade artiklar-
na och Indre Bileviciute-Ljungars ”opublicerade manuskript”. Vid en 
jämförelse med resultaten i den artikel som Bileviciute-Ljungar publi-
cerade 1994 [79] så hittas i de två nämnda artiklarna [80, 82] ingenting 
som kan påstås indikera plagiering av Bileviciute-Ljungar. Vad det 
gäller arbetet av Haker och andra från 1997 [81] så tycks den tabell 
som från början trycktes där ha blandats ihop med den som hörde till 
det arbete som kom i tryck 1998 [82]. En rättelse i form av en ny tabell 
infördes i samband med att det senare arbetet publicerades. Den ur-
sprungliga sammanblandningen framgår av att de inflammatoriska 
stimuli som anges i den först tryckta tabellen inte är de som beskrivs i 
metod-, resultat- och diskussionsavsnitten. I arbetet från 1997 [81] 
sprutades armbågarna med substans P eller interleukin-1 för att utlösa 
en inflammation medan det istället var Freunds adjuvans eller carra-
geenan som användes i studien från 1998 [82]. I den 1994 tryckta arti-
keln av Bileviciute-Ljungar utnyttjades alla dessa fyra stimuli. Inga 
tydliga likheter finns mellan de resultat som presenteras här [79] och i 
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de två arbetena av Haker och andra [81, 82]. Det går inte att komma 
till någon annan slutsats än att de sakkunniga saknar bevis för den 
kritik de delar ut. 
   
Artiklar som Kurt Björkholm anmält långt efter det att VR:s arbete 
påbörjats 

Som nämnts så höll sig Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud 
Kurt Björkholm kontinuerligt informerade om hur VR:s granskning av 
Thomas Lundeberg framskred och vilka handlingar som lämnades in 
av denne och hans advokat. Man skrev bemötanden av de försvars-
skrivelser som kom från Lundeberg och framförde under utredning-
ens gång även nya anklagelser mot denna. Sålunda skriver till exem-
pel rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 13 december 2004 till 
VR:s expertgrupp och ber att man i sin granskning av Lundeberg skall 
ta upp ytterligare två publikationer som Björkholm framfört misstan-
kar mot. Vad det rör sig om är dels en artikel i Brain Research (BR) från 
2002 som beskriver hur opioidantagonister motverkar den smärtlind-
rande effekten av hormonet oxytocin efter injektion i en viss del av 
hjärnan hos råttor [83]. Den andra artikeln är från samma år och tryckt 
i European Journal of Neuroscience (EJN). Den skildrar hur oxytocin 
bidrar till den smärtlindrande effekt som upprepad massage ger hos 
råttor [84]. Enligt den rapport som Jan Carlstedt-Duke på KI skrev den 
7 december 2004 skall påtagliga likheter finnas mellan de resultat som 
presenteras i dessa två arbeten. Det bör dock observeras att den andra 
artikeln [84] är betydligt mer omfattande och ungefär dubbelt så lång 
som den första [83], nio jämfört med fyra sidor i tryck.  
 Vad de sakkunniga tar upp i sitt utlåtande är något som också 
påpekades av Carlstedt-Duke, det vill säga den likhet som föreligger 
mellan delar av Figur 5 i EJN-artikeln [84] och Figur 1 och 2 i BR-
artikeln [83]. För att mäta förändringar i smärttröskeln hos djuren 
användes i de försök som presenteras i dessa figurer en teknik där det 
mäts hur lång tid det tar innan baktassen dras undan efter exposition 
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av fotdynan för värme (52 grader) eller mekaniskt tryck från ett spet-
sigt föremål. Samma behandlingar har använts i båda studierna för att 
se vilka effekter som erhålls på djurens smärtreaktion (oxytocin i 
kombination med två olika opioidantagonister i varierande koncentra-
tion). I BR-arbetet [83] studerades bortdragningsreflexen vid sex olika 
tidpunkter efter behandlingens insättande (0-90 minuter). I den un-
dersökning som trycktes i EJN [84] visas på liknande sätt hur bort-
dragningsreflexen influeras av drogerna men bara vid en tidpunkt, 20 
minuter efter behandlingens start. Utöver de två opioidantagonister, 
ß-funaltrexamine (ß-FNA) och nor-binaltorphimine (nor-BNI), som 
användes i BR-artikeln var det här även en tredje som nyttjades, nal-
trindole. En jämförelse av figurerna i de två artiklarna bekräftar de 
observationer som Carlstedt-Duke och de sakkunniga redovisat. Re-
sultaten för ß-FNA och nor-BNI i EJN-artikeln ser ut att vara identiska 
med de som erhållits vid tidpunkten 20 minuter i de tidskurvor som 
ges i BR-artikeln. Lundeberg har i en skrivelse som lämnades till VR i 
mars 2005 meddelat att de värden som här avses kommer från samma 
försök. Han medgav samtidigt att man i EJN-arbetet [84] (mottaget av 
tidskriften i februari 2002) borde ha refererat artikeln i BR [83] (accep-
terad för tryckning i november 2001).  
 Det är således uppenbart att man i det senare arbetet till begränsad 
del använt resultat som hämtats från en annan i tiden närliggande 
studie. Ett sådant förfarande är helt acceptabelt under förutsättning 
att det anges att vissa mätvärden kommer från en annan studie. Detta 
har missats inte bara av Thomas Lundeberg utan också av de nio 
andra författarna till artikeln, däribland Kerstin Uvnäs Moberg. Som 
tidigare nämnts säger de regler som gäller för vetenskapliga publika-
tioner att samtliga författare gemensamt är ansvariga för innehållet i 
en artikel. Kerstin Uvnäs Moberg (eller hennes ombud Kurt Björk-
holm) har uppenbarligen upptäckt den försummelse som gjorts att i 
EJN-artikeln [84] genom att inte referera arbetet i BR [83]. Hon tog 
dock aldrig steget att informera sina medförfattare om saken så att en 
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enkel rättelse kunde införas i tidskriften. Istället väljer hon att via sitt 
anbud anmäla en av medförfattarna, Thomas Lundeberg, till KI. Om 
man tittar lite närmare på hur omfattande dubbelpubliceringen av 
resultat är så kommer följande fram. I EJN-artikeln [84] rör fyra av sex 
delfigurer i Figur 5 effekterna av ß-FNA och nor-BNI. Detta motsvarar 
20 stycken medelvärden med tillhörande standardfel, vilket i sin tur 
passar samman med 20 av 240 stycken medelvärden med tillhörande 
standardfel (drygt 8%) i Figur 1 och 2 i BR-arbetet [83]. Överlappning-
en mellan de två artiklarna är alltså inte större än så. Misstaget som 
gjordes var att inte i EJN-artikeln referera till den i BR och ange vilka 
värden som härrörde därifrån. Hur strängt man skall se på detta fel-
steg är en bedömningsfråga. De flesta skulle nog inte se det som ett 
exempel på långtgående forskningsfusk. 
 Både Jan Carlstedt-Duke och de sakkunniga från VR tar i sina re-
spektive skrivelser även upp en del andra punkter rörande arbetena 
publicerade i BR [83] och EJN [84]. En är att angivelserna för standard-
fel skiljer sig åt i de två artiklarna. Detta medges av Lundeberg när 
han kontrollerat saken och tillsammans med den förste författaren till 
arbetet i EJN skickar han in en rättelse som publiceras i tidskriften. Av 
denna framgår att de linjer som i Figur 5 representerar standardfelet 
för de medelvärden som anges fått en felaktig längd (för kort). Carl-
stedt-Duke anmärker vidare på att det i artikeln i BR står att ”all expe-
riments were conducted according to the guidelines of the Animal Ethical 
Committee of Karolinska Institutet” trots att försöken genomförts i Kina. 
Att han i egenskap av forskningsdekanus och som ansvarig för för-
söksdjursverksamheten vid KI fäller ett sådant uttalande förvånar. I 
början av 2000-talet var jag själv av Jordbruksverket godkänd före-
ståndare för djurförsök vid en KI-institution och även ledamot (sup-
pleant) i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd. Vid ett tillfälle 
blev jag kontaktad av en doktorand som kände sig undrande. I sam-
band med ansökan om att få disputera hade hon avkrävts svenskt 
djurförsöksetiskt tillstånd för försök som inom ramen för ett interna-
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tionellt samarbete hade utförts utomlands. Kanske har man från KI:s 
sida ibland ställt samma krav också till andra. Mot den bakgrunden är 
det kanske inte så anmärkningsvärt om det i en studie som utförts i 
Kina i samarbete med en KI-professor är angivet att djurförsöken ut-
förts i enlighet med de etiska regler som tillämpas vid KI.  
 De sakkunniga som VR använt för att utföra granskningen av möj-
liga avvikelser från god vetenskaplig sed avslutar sitt utlåtande från 
den 24 januari 2006 med följande ”Slutsats”. ”Dokumentation som styr-
ker var, när, hur och av vem den aktuella forskningen genomförts har trots 
anmodan inte kunnat företes av vare sig Thomas Lundeberg eller Joakim 
Carleson. Denna omständighet tillsammans med de övriga stora brister som 
påvisats leder till slutsatsen att den forskning som granskats inte har uppfyllt 
de krav som ställs på forskning enligt god vetenskaplig praxis.” Deras skri-
velse gick vidare till ”Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlig-
het i forskning” för ställningsstagande och samtidigt till pressen som 
hängde ut de anklagade på basen av vad de sakkunniga sagt (se kapi-
tel 12). 
  
 

14 Expertgruppens bedömning och utlåtande 
De sakkunnigas utlåtande går trots allt vidare även till de två ankla-
gade, som ges möjlighet att yttra sig över dess innehåll. Vid ett möte 
med expertgruppen den 7 april 2006 kommenterar Thomas Lunde-
berg vad som sägs där. I en skrivelse daterad den 15 april 2006 och 
inlämnad via advokat Christer Pehrson specificeras kritiken mot de 
sakkunnigas slutsatser ytterligare. Lundeberg framför här ståndpunk-
ter som redan tidigare under utredningen uttalats i ett antal skrivelser 
och utredningsrapporter. Noterbart är att de sakkunniga till största 
delen tycks ha ignorerat dessa synpunkter när de författat sitt betän-
kande. Inte minst kritiseras den svepande karaktären och den uppse-
endeväckande bristen på specificering som utmärker deras utslag. De 
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menar att detta gjort det svårt eller omöjligt för Lundeberg att bemöta 
och försvara sig mot anklagelserna. Joakim Carleson träffade också 
han expertgruppen den 7 april men lämnade aldrig något skriftligt 
yttrande med anledning av de sakkunnigas uttalande.  
 Vetenskaprådets expertgrupp i oredlighetsfrågor avger den 18 maj 
2006 två utlåtanden till Karolinska Institutet, det ena rörande Joakim 
Carleson (dnr 312-2004-821) och det andra rörande Thomas Lunde-
berg (dnr 312-2004-822). Man omnämner kort sina möten med de två 
samt den skrivelse som den 15 april 2006 lämnats in av Lundeberg. 
Man yttrar sig på flera ställen kort om vad som sägs där men avfärdar 
i allt väsentligt de argument som förs fram. Som helhet sluter expert-
gruppen till fullo upp bakom den kritik som redovisas av de sakkun-
niga. Den dom som man avkunnar blir sålunda sammanfattningsvis 
att både Joakim Carleson och Thomas Lundeberg ”har brutit mot god 
vetenskaplig sed”.  
 I sitt resonemang tar expertgruppen aldrig på allvar upp den kritik 
mot det sätt på vilket utredningen genomförts som bland annat fram-
förts av Thomas Lundebergs ombud advokat Christer Pehrson, KI-
professorerna Bo Rydqvist och Mats Ulfendahl, samt före detta JO och 
regeringsrådet Bertil Wennergren. Mest allvarligt är kanske det fak-
tum att Thomas Lundeberg inte kontinuerligt fått ta del av och fått 
chans att bemöta de många skrivelser med anklagelser mot honom 
som under utredningens gång tillförts utifrån, främst av Kerstin Uv-
näs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm. Expertgruppens sätt 
att formulera sig präglas av en slapphet och brist på precision liknan-
de den som utmärker de sakkunniga. Detta framgår till exempel av 
följande aktstycke. ”Rådets uppgift har varit att granska de frågor och 
förhållanden som Karolinska institutet önskat ha granskade. En avsevärd del 
av det material som lämnats in till rådet av andra personer berör frågor om 
tvister och personliga motsättningar, eller har uttryckt stöd för den ena eller 
andra parten; det har i huvudsak bedömts inte vara relevant för granskning-
en och har därmed inte beaktats.” När KI:s rektor Harriet Wallberg-
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Henriksson den 30 mars 2004 skrev till expertgruppen och begärde 
assistans sades att ”Karolinska Institutet finner det svårt att i egen regi 
göra en neutral och oberoende granskning av de anklagelser som rests mot 
Lundeberg”.  
 Den ”neutrala och oberoende granskning” som VR förmodades bistå 
med kom tyvärr aldrig till stånd. De sakkunniga har uppenbarligen 
suttit på Jan Carlstedt-Dukes kontor på KI och för sig fått presenterat 
hur det förhåller sig. Vad det är som sagts vid dessa möten finns ej 
dokumenterat hos VR. Däremot framgår med all önskvärd tydlighet 
av de sakkunnigas utlåtande att de accepterat vad Carlstedt-Duke 
kommit fram till. Sålunda är det också till honom de hänvisar när de 
presenterar sina slutsatser. Några tecken på en självständig och kritisk 
faktagranskning från de sakkunnigas sida går ej att hitta. Expertgrup-
pen med regeringsrådet Kjerstin Nordborg som ordförande följer i de 
sakkunnigas spår ock tycks inte för egen del ha satt sig in i ärendet. 
Liksom de sakkunniga sväljer expertgruppen till exempel med hull 
och hår det vittnesmål från Indre Bileviciute-Ljungar som Carlstedt-
Duke lagt upp på bordet framför dem. Om man lyfter bara lite grann 
på skynket så visar detta sig vara ett i högsta grad jävigt vittne vars 
utsagor inte går att bekräfta och vars egen redlighet stora frågetecken 
måste sättas för. Detta lyckas man inte se och tar hennes uppgifter 
som avgörande bevis för Carlesons och Lundebergs skuld. Samtidigt 
avfärdar expertgruppen uppgifter från andra personer vilka utan 
närmare motivering klassas som partsinlagor och ”bedömts inte vara 
relevant för granskningen” och därför inte beaktats. Och detta förmodas 
alltså vara en myndighetsgranskning av två enskilda personer utförd 
under ledning av ett regeringsråd. Uppenbarligen är svensk myndig-
hetskultur inte längre vad den en gång påstods vara.   
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15 Karolinska Institutets beslut och åtgärder 
I och med att regeringsrådet Kjerstin Nordborg och kanslichefen Björn 
Thomasson som företrädare för VR:s så kallade expertgrupp i ored-
lighetsfrågor undertecknat utlåtandet och vidarebefordrat detsamma 
till Karolinska Institutet förklarar man ärendet avslutat för Veten-
skapsrådets räkning. Detta har därmed återigen hamnat på rektor 
Harriet Wallberg-Henrikssons bord. Hon står nu inför uppgiften att 
fatta ett beslut i den utredning som startade i juni 2002 genom en an-
mälan av Thomas Lundeberg till KI:s etiska råd av Kerstin Uvnäs 
Moberg, den person som sedan dess drivit en process mot Lundeberg 
genom en mängd anmälningar, till KI, VR, Polis, Säkerhetspolis och 
Ekobrottsmyndighet för att nämna några av alla inblandade instanser. 
Det som gör situationen speciell är inte minst det faktum att Uvnäs 
Moberg också var den person som i mars 1998 vände sig till Överkla-
gandenämnden för Högskolan och med kraft ifrågasatte KI:s beslut att 
utnämna Harriet Wallberg-Henriksson till professor i integrativ fysio-
logi. Så hur skulle hennes avgörande komma att se ut? Skulle det gå i 
den riktning som Uvnäs Moberg envetet och på ett minst sagt uppse-
endeväckande sätt arbetat för eller skulle det gå henne emot. Kan 
någon med trovärdighet hävda att Wallberg-Henriksson inte befann 
sig i en jävsliknande situation och att hennes beslut inte riskerade att 
påverkas av denna, medvetet eller omedvetet? 
 Rektor Harriet Wallberg-Henrikssons ”domslut” avfattas den 22 
juni 2006 efter rapportering från den administrative direktören Bengt 
Norrving och i närvaro av universitetsdirektören Rune Fransson (dnr 
3327/06-208). Närvarande var dessutom dekanus Jan Carlstedt-Duke 
från forskningsstyrelsen samt dekanus Elias Arnér från forskarutbild-
ningsstyrelsen. Som bakgrund nämns först att rektor den 30 mars 2004 
i två separata skrivelser vänt sig till Vetenskapsrådet och bett om hjälp 
att granska misstankar mot Joakim Carleson respektive Thomas Lun-
deberg för vetenskaplig oredlighet. Där sägs också att den interna 
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utredningen på KI letts av dekanus Jan Carlstedt-Duke som lämnat en 
rapport till rektor den 4 oktober 2003 med senare tillägg den 7 och 20 
februari 2004. Dessa skrivelser har skärskådats tidigare i föreliggande 
text (se till exempel kapitel 5.4, 6.1, 13.3, 13.4 och 13.5). Den konklu-
sion beträffande Lundeberg som Carlstedt-Duke dragit och som cite-
ras av rektor är följande. ”Slutsatsen är att det handlar om forskningsfusk i 
syfte om egen vinst”. Beträffande Carleson citeras Carlstedt-Dukes slut-
satser bland annat på följande sätt. ”Delarbete I och II i Carlesons av-
handling samt en artikel publicerad utanför avhandlingen är visar en varie-
rande grad av plagiering av Indre Bileviciute-Ljungars manuskript”. I nästa 
paragraf följer. ”Delarbete III i Carlesons avhandling förefaller i det när-
maste vara ett plagiat av ett av Indre Bileviciute-Ljungars manuskript”.  
 I nästa del av sin beslutsskrivelse redogör Harriet Wallberg-
Henriksson för de sakkunnigas och expertgruppens slutsatser. De 
utlåtanden som getts av dessa instanser har även de synats närmare i 
föreliggande text (se kapitel 13 och 14). I rektors skrivelse sammanfat-
tas deras dom över Lundeberg på följande sätt. ”Arten och frekvenserna 
är av den karaktären att expertgruppen bedömer att Thomas Lundeberg har 
brutit mot god vetenskaplig sed”. Därutöver sägs att ”ett ansvar för brister 
i rutiner och kontroll i forskarutbildningen ligger även på Karolinska Institu-
tet”. Beträffande Carleson gör expertgruppen följande sammanfattan-
de bedömning. ”Expertgruppen finner att Joakim Carleson i redovisningen 
av sitt forskningsarbete inte uppfyller de krav som bör ställas på vetenskaplig 
redovisning. Han har också i avhandlingen använt sig av andra personers 
författade texter på ett sätt som inte bör godtas. Expertgruppen bedömer 
därför att Joakim Carleson i de angivna avseendena har brutit mot god veten-
skaplig sed.” Problemet är tyvärr att de så kallade bevis de sakkunniga 
och Vetenskapsrådets expertgrupp i oredlighetsfrågor under ledning 
av regeringsrådet Kjerstin Nordborg lagt fram inte håller för en kritisk 
granskning (se kapitel 13 och 14). För att använda en välkänd liknelse 
skulle man kunna säga att de faller ihop som ett korthus om man vid-
rör dem.  
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 Detta är dock ingenting som rektor Harriet Wallberg-Henriksson 
visar tillstymmelse till insikt om när hon gör sitt ställningstagande. 
Där framgår istället att hon fullt ut litar både på den interna KI-
utredning som skötts av Jan Carlstedt-Duke samt den utredning som 
VR:s expertgrupp och dess sakkunniga presenterat. Som tidigare på-
pekats följer den senare i allt väsentligt de slutsatser som man fått sig 
förelagda av Carlstedt-Duke. Någon grund för att kalla VR:s gransk-
ning ”neutral och oberoende”, vilket rektor efterfrågade när hon vände 
sig till VR i mars 2004, är ej möjlig att hitta. Vad rektor skriver i sitt 
ställningstagande är följande. ”Det är synnerligen allvarliga och beklagli-
ga förhållanden som blottläggs i dessa utredningar. De misstankar och iakt-
tagelser som framkom vid den interna prövningen av fallen bekräftas i ex-
pertgruppens utlåtanden. Händelser av detta slag kan rubba allmänhetens 
förtroende för forskningen och för Karolinska Institutet. Kritiken som riktas 
mot Thomas Lundeberg och Joakim Carleson kan sammanfattas i två huvud-
områden: plagiat och annan felaktig hantering av vetenskapliga texter samt 
bristfällig och i vissa fall obefintlig dokumentation av forskningsprocess och 
vetenskapliga resultat. Därutöver kritiserar expertgruppen Karolinska Insti-
tutet för bristande rutiner för och kontroll av forskarutbildning och forsk-
ning.” Vad man möjligen kan fråga sig är vad det är som ”kan rubba 
allmänhetens förtroende” mest? Är det den oredlighet Lundeberg och 
Carleson påstås vara skyldiga till men förnekar och som aldrig har 
bevisats på ett nöjaktigt sätt? Eller är det det jävsfyllda, rättsosäkra 
och i stora stycken inkompetenta sätt som utredningen skötts på av KI 
och VR som kommer att uppröra gemene man? Detta är en fråga som 
borde utredas av JO eller JK om rättsröta skall undvikas.  
 Vilka blir då de åtgärder rektor Harriet Wallberg-Henriksson be-
slutar att vidta med anledning av sin hårda dom mot Lundeberg och 
Carleson? Ingenting särskilt påtagligt skall det visa sig. Beträffande 
den seniore av de två dömda säger rektor. ”Thomas Lundeberg är inte 
längre anställd vid Karolinska Institutet. Några åtgärder mot honom på 
arbetsrättslig grund är därför inte aktuella”. Beträffande den mer juniore 
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av de två, Joakim Carleson, anges exakt samma sak. Men därmed är 
saken inte klar och rektor fortsätter enligt följande. ”Däremot finns det 
anledning att mer ingående pröva konsekvenserna för Joakim Carlesons dok-
torsavhandling av den kritik som riktats mot honom. Frågan blir om det 
föreligger skäl att initiera ett ärende om återkallande av beslutet att godkänna 
avhandlingen och därmed själva doktorsexamen.” Så långt det framgår av 
KI:s diarium på webben så har inget sådant ärende tagits upp fram till 
skrivande stund (januari 2009). Det sista som anförs beträffande KI:s 
åtgärder är följande. ”Den ytterligare åtgärd detta ärende föranleder är att 
underrätta de vetenskapliga tidskrifter i vilka Thomas Lundebergs och Joakim 
Carlesons forskningsresultat publicerats, om vad expertgruppens utlåtanden 
liksom detta beslut visat i ärendet”. Fram till i december 2008 hade så ej 
skett (se vidare kapitel 17). Med tanke på svagheten i de belägg som 
rektors dom baseras på (se kapitel 13 och 14) kan det inte anses moti-
verat att ta sådana steg som att återkalla Carlesons doktorsexamen 
och att hos tidskrifter föreslå tillbakadragande av publicerade arbeten.        
          
 
16 Kommentarer i stort till utredningen 
16.1  Jäv hos Karolinska Institutets handläggare  

När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 30 mars 2004 vänder 
sig till Vetenskapsrådet och begär hjälp med att utreda misstankar om 
vetenskaplig oredlighet säger hon att ”själva omfattningen av Lunde-
bergs forskningskontakter och övrig verksamhet gör att Karolinska Institutet 
finner det svårt att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av 
de anklagelser som rests mot Lundeberg”. Av den anledningen borde det 
självklart ha varit av största vikt att både i den interna utredning som 
gjordes på KI och i den som sedermera utfördes på VR göra en grund-
lig analys av eventuella jävsrisker. Några tecken på att så skett går ej 
att finna i de utlåtanden som avfattats vare sig på KI eller på VR. 
Tvärtom är det tydligt att någon sådan bedömning värd namnet ald-
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rig har utförts. Mycket uppenbart jäv går dock att påträffa i ärendet 
och detta gäller inte minst rektor själv såsom nyligen påtalats (se kapi-
tel 15). Invändningar av än mer allvarligt slag kan riktas mot det hu-
vudvittne som både KI och VR baserar stora delar av sin kritik mot 
Thomas Lundeberg och dennes tidigare doktorand Joakim Carleson 
på. Det vittnet är Indre Bileviciute-Ljungar, också hon tidigare dokto-
rand i Lundebergs forskargrupp. Till saken hör att hon under första 
hälften av 1990-talet hade ett förhållande med Carleson som fick ett 
uppslitande slut när han lämnade henne 1996. Detta var samma år 
som de tre avhandlingsarbeten samt ytterligare ett arbete som ingick i 
granskningen färdigställdes och publicerades. Under tiden efter bryt-
ningen mellan Bileviciute-Ljungar och Carleson påverkades arbets-
klimatet på laboratoriet enligt flera samfällda utsagor negativt och det 
var nödvändigt att se till att de två uppehöll sig i skilda rum för att 
stämningen inte skulle störas alltför mycket. Även i övrigt finns såsom 
beskrivits stora frågetecken rörande Bileviciute-Ljungars utsagor (se 
kapitel 6.1, 13.4 och 14). Faktum är kanske till och med att hon själv 
borde bli föremål för utredning om misstänkt oredlighet inom forsk-
ning. Att hon tilläts att bli den som stora delar av bevisningen mot 
Lundeberg och Carleson kom att vila på kan inte kallas annat än en 
stor skandal.  
 Den person vars uppgifter mer än någon annans borde ha diskute-
rats ur ett trovärdighetsperspektiv är Kerstin Uvnäs Moberg. Detta 
görs dock inte över huvud taget. Det var hon som genom en anmälan 
till etiska rådet i juni 2002 satte hjulet i rullning. Hon har sedan fort-
satt att hålla det igång genom en stor mängd anmälningar till KI, VR, 
Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen och sist men inte 
minst Regeringen (se vidare kapitel 17). Uvnäs Moberg har en kom-
plicerad relation till KI och har utan framgång sökt ett antal professu-
rer där. Detta gäller bland annat den professur i integrativ fysiologi 
som kom att gå till Harriet Wallberg-Henriksson (se kapitel 4.2). I 
detta liksom i övriga fall överklagade Uvnäs Moberg besluten men 
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fick aldrig någon förändring till stånd. Åtminstone i ett fall går det att 
förstå hennes upprördhet. Det gällde då en tjänst för vilken utbild-
ningsminister Carl Tham och Regeringen tillskjutit medel som del i en 
satsning vars syfte var att öka antalet kvinnliga professorer (underre-
presenterat kön). En av de tre kvinnor som KI förordat till det Medi-
cinska Forskningsrådet, den myndighet som arbetade fram ett förslag 
om vilka ämnesinriktningar de tilltänkta tjänsterna skulle ha, var just 
Uvnäs Moberg. När det väl var dags att tillsätta en av de två tjänster 
KI erhållit blev det dock inte henne man valde utan Harriet Wallberg-
Henriksson (ej föreslagen tidigare). Relationen mellan dessa två var 
sålunda av en sådan art att den senare inte borde ha befattat sig med 
anmälningarna mot Lundeberg.  
 Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg började sitt samar-
bete runt oxytocin i början av 1990-talet och detta ledde till ett antal 
gemensamma artiklar. I syfte att starta en kommersiell utveckling av 
sina upptäckter lämnade de 1997 med hjälp av Karolinska Innovations 
AB in tre patentansökningar. Året därpå bildade de företaget Entre-
Tech Medical AB tillsammans med tre andra personer. De fortsätter 
sedan att i detta bolags regi lämna in ytterligare patentansökningar 
och år 2001 bildar de tillsammans med en annan person ännu ett bo-
lag, Eustasia AB. Efterhand börjar det dock gå grus i maskineriet både 
på forsknings- och affärsfronten och i juni 2002 gör Uvnäs Moberg sin 
första anmälan mot Lundeberg till KI (etiska rådet). Denna avser 
bland annat fakturor till deras gemensamma bolag för experiment 
som hon tror har utförts på KI samt en patentansökan rörande chole-
cystokinin som Lundeberg lämnat in och som enligt Uvnäs Moberg 
liknar en tidigare gemensam patentansökan gällande oxytocin. Läsa-
ren är vid det här laget sannolikt medveten om den närmast paranoi-
da karaktären av alla de misstankar och anklagelser gentemot Lunde-
berg som Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm under en 
lång följd av år framfört i ett stort antal skrivelser (Tabell 3). Ingenting 
av detta tas upp och diskuteras vare sig av KI (Jan Carlstedt-Duke)  
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Tabell 3. Anmälningar från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud 
Kurt Björkholm mot Thomas Lundeberg och andra 
______________________________________________________________                                                                                                                            
Tidpunkt Mottagare Innehåll 
______________________________________________________________ 
2002-01-14 Polisen Uppsala Inbrott SLU, stöld patent- 
  handlingar, intrång dator 
2002-06-11 KI, etiska rådet Stöld och exploatering av 
  forskning m.m. 
2002-11-20 KI, etiska rådet Doktorandregistreringar 
2003-03-03 Polisen Uppsala Inbrott SLU, stöld provrör 
2003-07-06 Polisen Uppsala SLU & KI, förgiftning oxyto- 
  cin, sjukdom och dödsfall 
2003-09-23 KI Patent, djurförsök, plagiat i 
  opublicerade manuskript 
2004 Säkerhetspolisen Lundeberg, forskningsfusk 
2004-01-14  Polisen Täby Olaga hot och förtal  
2004-02 KI  Patent, plagiat 
2004-10-14 KI Fel titel och institution för 
  Lundeberg i avhandling 
2004-10-25 Ekobrottsmyndig- Stöld av dokument, CD, USB- 
 heten minnen m.m. från bostaden 
2004-10-29 VR Kommentarer till skrivelser 
  från Lundebergs ombud 
2004-11-23 VR Lundebergs övertagande av 
  Uvnäs Mobergs forskning 
2004-12-08 VR Återkallande av den förra 
  skrivelsen 
2004-12 KI Granskning av  Lundeberg 
2005-07 KI, VR Skrivelse till rektorerna för 
  KI och SLU  
2005-07-15 Advokatsamfundet Anmälan av Lundebergs 
  ombud 
______________________________________________________________ 
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Tabell 3 - fortsättning. Anmälningar från Kerstin Uvnäs Moberg  … 
______________________________________________________________ 
2005-08-22 VR Kommentarer till skrivelser 
  från Lundebergs ombud 
2005-09 VR Dito 
2005-11 VR Begäran om möte med 
  expertgruppen 
2006-02-15 KI Anmälan mot egen doktorand 
  för oredlighet i forskning 
2006-03-03 KI Dito 
2006-08-20 Regeringen, KI Granskning av Lundeberg 
2006-09-11 Regeringen, KI Dito 
2006-11-13 Regeringen Missförhållanden vid KI 
2007 SLU Anmälan mot egen doktorand 
  för oredlighet i forskning 
2007-06-20 Polisen Uppsala Anmälan mot egen doktorand 
  för stöld av vävnadsprover 
2007-06-25 Göteborgs Universitet Anmälan mot tidigare medar- 
  betare till Lundeberg m.m. 
2007-06-25 KI, etiska rådet Anmälan mot 27 forskare 
  samt ett tiotal företag m.m. 
2007-07-30 Regeringen Krav på granskning av KI och
  SLU 
______________________________________________________________ 
 
 
eller VR (expertgruppen och dess sakkunniga). Över detta kan man 
inte känna annat än förvåning och undran. Självklart skulle det i ut-
redningarna ha deklarerats hur man värderade de uppgifter som er-
hölls från Uvnäs Moberg.  
 När så inte skett uppstår lätt misstankar om en dold agenda som ej 
tål exponering i dagsljus. Sådana farhågor förstärks när man tar del av 
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de förtäckta hotelser som framförts i olika inlagor. Ett exempel kan tas 
från en skrivelse som Kurt Björkholm ställde till rektor Harriet Wall-
berg-Henriksson och dekanus Jan Carlstedt-Duke (oklart när, troligen 
i december 2004). Han skriver i inledningen. ”Även om KI och jag till-
sammans gjort framsteg i de Lundebergska utredningarna får jag konstatera 
att det i dagsläget återstår åtskilligt för KI att utreda”. Lite längre fram 
fortsätter han på detta sätt. ”Som händelserna utvecklats kring KI-
utredningen, med inslag av polis-, skatte- och ekobrottsutredningar samt 
involvering av säkerhetspolisens intresse, är KI:s interna förhållanden från 
Hans Wigzells rektorsperiod väl kända inom breda kretsar i samhället. 
Många personer i ansvarsfulla ställningar väntar på att KI tar tag i sin hi-
storia och rensar upp i de delar som inte hör hemma inom ett statligt ägt 
medicinskt universitet med världsrykte och Nobelanknytning. Skulle KI vara 
av annan uppfattning måste ärendet överföras till utredande myndigheter, 
vilket sannolikt inte skulle vara förenligt med KI:s eller samhällets intresse.” 
I slutet av brevet uttalas ännu en varning av liknande slag. ”Det är nu 
upp till KI att visa beslutsamhet innan de förhållanden som jag alltjämt dis-
ponerar över går mig ur händerna till andra personer och myndigheter, som 
får ta över där jag måste sluta min KI-utredning om KI intar en passiv håll-
ning”. Vare sig denna typ av budskap eller de många andra egendom-
ligheter som förekommer i korrespondensen från Uvnäs Moberg och 
Björkholm (och som exemplifierats på flera håll i texten) kommenteras 
av KI och VR. Hur skall detta tydas? Det är lätt att få intrycket att de 
två behandlats med silkesvantar för att förhindra att den presumtiva 
”bomben” skall brisera.   
 Enligt förvaltningslagen får en anställd vid en myndighet (vilket 
både KI och VR är) inte delta i handläggningen av ett ärende om han 
eller hon är jävig. Lagtexten ger exempel på vad jäv är och i vid me-
ning kan det sägas vara alla omständigheter som kan tänkas rubba 
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Lagen säger 
vidare att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra 
jäv mot honom eller henne självmant skall ge detta till känna. Beträf-
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fande ärendet Lundeberg-Carleson så har de två huvudsakliga hand-
läggarna hos KI varit rektor Harriet Wallberg-Henriksson och deka-
nus Jan Carlstedt-Duke. Som tidigare redovisats så finns för Wallberg-
Henriksson förhållanden som hon borde ha anmält och som borde ha 
lett till att hon inte befattade sig med ärendet. Vid tillsättningen av en 
professur i integrativ fysiologi vid KI 1998 överklagade Kerstin Uvnäs 
Moberg via advokat Toivo Öhman rektors beslut att tillsätta Wallberg-
Henriksson på tjänsten (dnr 1914/96 UF). I överklagandet framförs 
bland annat följande. ”Som ovan redovisats har Uvnäs Moberg i alla de 
avseenden som normalt beaktas vid prövningen av vetenskaplig skicklighet 
väsentligt starkare meriter än Wallberg-Henriksson när det gäller antal år 
som forskare, antal publicerade arbeten och antal handledda doktorander. De 
siffermässiga skillnaderna är till och med anmärkningsvärt stora och därtill 
kommer att hon som pedagog inte bara har rönt stor uppskattning utan på 
samma sätt har en väsentligt längre erfarenhet av undervisning och inom fler 
ämnesområden än Wallberg-Henriksson.” Den senare bemötte denna 
utsaga i en motskrivelse. Den vrede och upprördhet som Uvnäs Mo-
berg kände vid denne och andra tidigare professorsutnämningar inom 
fysiologi och farmakologiområdet på KI går inte att ta miste på när 
man läser hennes överklaganden. Samma indignation har tagits upp i 
flera av de skrivelser som Uvnäs Moberg och hennes ombud lämnat in 
i det aktuella ärendet, vilket egentligen handlar om något helt annat. 
Det kan inte uteslutas och måste till och med anses sannolikt att Wall-
berg-Henriksson inför sitt beslut i ärendet Lundeberg-Carleson oroa-
de sig för att Uvnäs Moberg vid ett för henne negativt utslag skulle ta 
upp denna affär för att till exempel hävda jäv. Det går därför inte hel-
ler att räkna bort möjligheten att detta kan ha påverkat beslutet, med-
vetet eller omedvetet. För övrigt fanns också andra uppgifter av mer 
personlig karaktär som Uvnäs Moberg hade införskaffat och möjligen 
skulle kunna tänkas använda som påtryckningsmedel gentemot Wall-
berg-Henriksson.  
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 I fallet Jan Carlstedt-Duke är det svårare att säkert avgöra i vilken 
grad några jävsliknande förhållanden förelegat. Det är dock svårt att 
inte känna undran över vilken typ av relationer som existerat när den 
anklagande partens ombud, Kurt Björkholm, i en skrivelse till rektor 
tackar Carlstedt-Duke ”för att du alltid ställer upp till samtal under ange-
näma former och biträde med utredningar”. Detta är inte den ton som i 
övrigt utmärker Björkholms inlagor. Man kan inte heller undgå att 
lägga märke till den tjänstvillighet med vilken Carlstedt-Duke tagit sig 
an de anmälningar som kommit från Uvnäs Moberg och Björkholm. 
Dessa har vanligen blivit snabbt behandlade och resulterat i prome-
morior till rektor med förslag till omfattande åtgärder. Om det vore så 
att de anklagelser som lagts fram vore välgrundade skulle Carlstedt-
Dukes agerande kunna ses som exempel på administrativ effektivitet. 
Som visats tidigare i denna text så håller dock inte de bevis som lagts 
fram för att fastslå Lundebergs och Carlesons skuld för en närmare 
granskning. När slutsatserna då, såsom i Carlstedt-Dukes skrivelse till 
rektor från den 4 oktober 2004 (dnr 5463/03-629), blir att rekommen-
dera: ”(1) att Thomas Lundeberg anmäls till den nationella utredningsgrup-
pen vid Vetenskapsrådet för utredning av plagiering och forskningsfusk; (2) 
att Thomas Lundeberg anmäls till statens ansvarsnämnd med begäran om att 
han avskiljs, under förutsättning att VR:s undersökning bekräftar misstan-
karna om forskningsfusk; och (3) att Thomas Lundeberg avstängs från all 
verksamhet vid KI under tiden som utredningen pågår” blir frågetecknen 
svåra att räta ut.  
 Och av vilken anledning sätter sig Carlstedt-Duke den 10 januari 
2003 ner tillsammans med KI:s chefsveterinär Solveig Tjäder och skri-
ver om den rapport om djurförsök som den senare författat den 5 
november 2002 (dnr 4998/02-629). Av detta senare utlåtande framgår 
att doktoranden Jian Li hade gjort ingrepp på råttor för vilka giltigt 
etiskt tillstånd ej förelåg. Li hade vid denna tid professor Andris Kre-
icbergs som handledare och de experiment som Li hade utfört ingick i 
ett projekt för vilket Kreicbergs var huvudman. Lundeberg var ej di-



167  

rekt involverad i detta projekt men hade i andra sammanhang samar-
bete med Kreicbergs. Tjäders inlaga hade redan en gång tidigare skri-
vits om. Detta var den 20 november 2002 och den ansvarige var Gus-
taf Dyrssen, en privatpraktiserande advokat som verkade som juridisk 
konsult vid KI:s ledningskansli. I den så kallade ”sammanfattning” av 
Tjäders ursprungliga rapport som Dyrssen gjorde (lika lång eller läng-
re än den senare) görs Lundeberg till den huvudansvarige, trots att 
det inte var hans doktorand som utfört försöken och att det inte heller 
rörde sig om ett av hans projekt. Dyrssen sammanfattar sin slutsats 
som följer. ”Utredarens slutsats är därmed att Lundeberg med stor sanno-
likhet uppsåtligen försökt vilseleda Kreicbergs och att därmed det i första 
hand är Lundeberg som kan lastas för den uppkomna situationen”. I den 
direkt därpå följande konklusionen om rättsliga konsekvenser som 
avslutar skrivelsen säger Dyrssen: ”Att låta genomföra de aktuella djur-
försöken utan tillstånd kan innebära inte ringa brott mot straffsanktionerade 
bestämmelser i djurskyddslagen. Denna fråga bör polisanmälas, varvid likaså 
bör utredas i vad mån djurplågeri kan ha begåtts.” Att få detta utsagt var 
förmodligen syftet med att låta Dyrssen ”sammanfatta” Tjäders brev. 
Vem som gett honom denna uppgift framgår ej. Det kan också noteras 
att hans utlåtande trots att det är försett med diarienummer (4998/02-
629) saknar underskrift.  
 I nästa omskrivning av Tjäders brev, den som Carlstedt-Duke en-
ligt ovan bistod med den 10 januari 2003 (dnr 4998/02-629), poängte-
ras än starkare Lundebergs skuld. Avslutningsmeningen har där föl-
jande lydelse. ”Det kan dock anses vara ställt utom allt tvivel att Thomas 
Lundeberg varit huvudansvarig för försökens genomförande och rektor upp-
manas därför att för all framtid avstänga Thomas Lundeberg från att genom-
föra eller handleda djurförsök vid KI”. Till saken hör att KI:s dåvarande 
rektor Hans Wigzell ytterligare en månad senare, den 11 februari 
2003, anmäler djurförsöken i fråga till Miljökontoret i Solna (dnr 
4998/02-629). I slutet av anmälan sägs att: ”Karolinska Institutet 
hemställer att tillsynsmyndigheten utreder i vad mån Thomas Lundeberg, 
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Andris Kreicbergs eller någon annan gjort sig skyldig till brott mot djur-
skyddslagen, annan tillämplig lag eller agerat i strid mot vad som är godtag-
bart. Vidare hemställer institutet att – om brott som ovan sagts har begåtts – 
tillsynsmyndigheten föranstaltar om fortsatta åtgärder. Avslutningsvis vill 
vi meddela att rektor beslutat frånta Thomas Lundeberg rätten att vara för-
söksledare och att samtliga djurförsök måste göras i nära samarbete med 
andra forskare vid institutionen.” Miljökontoret i Solna lämnade i sin tur 
ärendet vidare till åklagare för brottsutredning. Lundebergs advokat 
Christer Pehrson får efter skriftlig förfrågan i maj 2004 ett besked från 
chefsåklagare Mats Bergman vid Västerorts åklagarkammare i Stock-
holm (dnr C 2-11-964-03). Där står följande. ”På begäran vill jag bara 
meddela, att Lundeberg inte är misstänkt för brott i ovanstående ärende. Jag 
har, som jag sa, givit direktiv om vissa utredningsåtgärder och där ingår 
förhör med Lundeberg, dock ej som misstänkt.” Ytterligare ett knappt 
halvår senare, den 14 oktober 2004, fattar chefsåklagaren detta beslut: 
”Anledning förekommer ej att brott av Lundeberg förövats. Förundersökning 
skall därför ej inledas.” Av allt att döma hade ett antal höga befattnings-
havare på KI, inklusive chefsveterinär, juristkonsult, dekanus och 
rektor, helt felbedömt situationen. Som diskuterats redan tidigare (se 
kapitel 5.2) är hela historien märklig och det ligger nära till hands att 
misstänka att oegentligheter har förekommit i KI:s handläggning av 
ärendet. Det finns ingen rimlig orsak till att betrakta Lundeberg som 
den som varit ansvarig för att införskaffa etiskt tillstånd för djurförsök 
som gjordes av en doktorand till professor Kreicbergs inom ett projekt 
som denne senare själv var huvudman för.  
 Ett stort frågetecken måste också sättas för det sätt på vilket Carl-
stedt-Duke hanterat de handlingar och andra uppgifter från Indre 
Bileviciute-Ljungar som han i sin skrivelse till rektor från den 20 feb-
ruari 2004 (dnr 1295/04-608) med sådan kraft för fram som bevis för 
plagiering i Joakim Carlesons tre första avhandlingsarbeten. Som 
nämnts ovan bröts det förhållande som Bileviciute-Ljungar och Carle-
son tidigare hade haft vid tiden när dessa arbeten gick till tryck. 
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Spänningen mellan dem var så påtaglig att stämningen på laboratoriet 
i sin helhet påverkades. Det hela gick så långt att Lundeberg i sin 
egenskap av handledare fick ordna så att de kunde skiljas åt 
lokalmässigt (bland annat med avseende på skrivrum). Enligt uppgift 
skall Carlstedt-Duke inte ha varit ovetande om denna problematik när 
han skrev sitt utlåtande men tar på intet sätt upp saken där. Om han 
inte kände till saken borde Bileviciute-Ljungar själv ha informerat 
honom, vilket hon inte tycks ha gjort (det omnämns åtminstone inte). 
För övrigt så finns det såsom ovan specificerats (se kapitel 6.1 och 
13.4) även andra skäl att betrakta hennes utsagor med försiktighet och 
noggrant kontrollera deras innehåll. Carlstedt-Duke visar inte att han 
gjort detta. För övrigt är det tecken på bristande seriositet och omdö-
me att använda opublicerade och senare aldrig publicerade manu-
skript som jämförelseobjekt vid utredning av eventuell plagiering. 
Hur skulle det kunna vara möjligt att plagiera icke existerande publi-
kationer?  
 
 
16.2  Krav på neutralitet vid Vetenskapsrådet 

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson vände sig i mars 2004 till VR var 
därför att hon önskade en neutral och oberoende utredning. Men hur 
väl medveten var hon om de förhållanden som exponerats ovan? Och 
vilken blev situationen på VR? De som fick ansvaret var den expert-
grupp för frågor om oredlighet i forskningen som sorterar direkt under 
VR:s styrelse. Vid den aktuella tiden utgjordes denna grupp av reger-
ingsrådet Kjerstin Nordborg (ordförande), docent Birgitta Forsman, 
professor Dan Larhammar, professor Birgitta Strandvik och kansliche-
fen på VR Björn Thomasson. Om regeringsrådet Nordborg kan åter 
noteras att hon missat det grundläggande kravet att se till att utred-
ningen utfördes i överensstämmelse med bland annat grundlagen 
(opartiskhet och saklighet), förvaltningslagen (delge de anklagade 
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inkommet material)  och arkivlagen (arkivera bevishandlingar). Detta 
bidrog starkt till att sätta rättssäkerheten ur spel. Ett stort ansvar i 
denna del åvilar även Thomasson, den som i huvudsak handlade in- 
och utgående försändelser samt haft att tillse att diarieföring skedde 
enligt gällande regler (vilket ej gjordes). Han har enligt vad som fram-
gått vid intervjuer medvetet underlåtit att för kännedom tillställa 
Thomas Lundeberg skrivelser som under utredningens gång lämnats 
in bland annat av Kerstin Uvnäs Moberg. Forsman är docent i filosofi. 
Vilken hennes roll i granskningen har varit framgår ej, men hon har 
självklart samma ansvar som alla i gruppen. Larhammar är professor i 
molekylär cellbiologi vid Institutionen för Neurovetenskap, farmako-
logiska avdelningen, Uppsala Universitet. Han kan sägas vara den i 
expertgruppen som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg, vars 
arbete till stor del rör nervsystemets och olika neuropeptiders roll i 
inflammationsprocessen. Det finns dock en stor och avgörande skill-
nad mellan det två. Lundeberg kan ses som en företrädare för alterna-
tiv medicin och har forskningsmässigt ägnat betydande intresse åt 
akupunktur samt laser- och vibrationsbehandling vid olika smärttill-
stånd. Larhammar har istället skaffat sig ett rykte och en image som 
”en svensk chefsskeptiker” [85]. Med detta åsyftas hans mycket uttalade 
och aktiva motstånd mot alternativmedicinska metoder och preparat, 
däribland akupunktur. Som en del i detta ”upplysningsarbete” har han 
fungerat som ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning 
samt skrivit om dessa frågor i deras tidning Folkvett. Han har även 
framfört kritik mot alternativmedicin i Läkartidningen [86] och andra 
publikationer. På Larhammars hemsida vid Uppsala Universitet 
(www.anst.uu.se/dla05000) hittas en mängd inslag om det han kallar 
”pseudovetenskap”. Han uppfattas som aggressiv av många av sina 
meningsmotståndare. Sålunda tilldelades han 2006 priset Årets Folk-
vätte av föreningen SARA (svenska aidsgruppen mot rasism). Huru-
vida motiveringen skall anses vara hedrande eller inte är upp till var 
och en att bedöma. ”Han får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och 
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för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de 
mekanistiskt vetenskapliga skrankorna. Genom sitt aktiva engagemang i 
föreningen Vetenskap och Folkbildning, den svenska utlöparen av skeptiker-
rörelsen, vars målsättning är att häckla sådant som man anser vara pseudo- 
eller ovetenskap, har han initierat häxjakt på företrädare för alternativa syn-
sätt på hälsa.” På Internetadressen www.suntliv.nu går det även att i 
en och samma artikel läsa om Larhammar och Lundeberg som före-
trädare för motstridiga inställningar i frågan om alternativ eller kom-
plementär medicin. Webbplatsen i fråga har tagits fram av AFA För-
säkring AB och är avsedd för personal i kommuner och landsting. Mot 
denna bakgrund får det anses sannolikt att Larhammar redan innan 
utredningen börjat hade en negativ syn på Lundeberg i egenskap av 
företrädare för alternativ medicin. VR informerades om denna möjlig-
het av Lundeberg men fäste uppenbarligen inte något avseende vid 
saken. Ingenting därom finns heller nämnt i expertgruppens rapport. 
Vare sig där eller i de sakkunnigas utlåtande finns ordet jäv över hu-
vud taget nämnt. Larhammar borde i enlighet med förvaltningslagens 
bestämmelser beträffande jäv ha anmält saken. Det hade även varit 
rimligt att han avstått från att delta i handläggningen av ärendet. 
 Den tredje av de vetenskapliga representanterna i expertgruppen 
var pediatrikprofessorn Birgitta Strandvik. Flera personer har till VR 
och annorstädes framställt tveksamheter beträffande hennes status, så 
även Thomas Lundeberg och hans ombud, advokat Christer Pehrson. 
De påpekade i ett brev daterat den 20 juni 2006 och ställt till VR:s sty-
relseordförande, Bengt Westerberg, att Strandvik utan att så ange 
hade publicerat samma resultat i mer än en tidskrift, ett brott som 
också återfanns bland dem som Lundeberg anklagades för. Det rörde 
sig i Strandviks fall om tre artiklar på vilka hon var senior författare. 
Dessa rör betydelsen av fleromättade fettsyror i dieten hos gravida 
råtthonor på olika hälsoparametrar hos den senare födda och upp-
vuxna avkomman [88-90]. Enligt ett brev från kanslichefen Jan Stål-
hammar beslutade styrelseordföranden Bengt Westerberg och gene-
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raldirektören Pär Omling i VR att misstankarna skulle utredas av en 
utländsk sakkunnig. Den som fick uppdraget var professor Lars Vat-
ten från Trondheim. Denne konstaterade i sitt utlåtande av den 20 
september 2006 att det i resultatdelen av de tre arbetena fanns en ta-
bell som var nära nog identisk i alla tre artiklarna. I denna tabell redo-
visades fettsyresammansättningen hos fosfolipiderna i blodserum vid 
tre veckors ålder i avkomman. Han rapporterade vidare att det i två 
av arbetena [88, 90] förelåg en dubbelpublikation gällande djurens 
viktutveckling. I sin diskussion säger granskaren att det förvisso rör 
sig om presentation av samma resultat i mer än en publikation, vilket 
enligt honom strider mot vedertagen praxis. Han tvekar dock om 
huruvida förseelsen är tillräckligt grav för att klassas som vetenskap-
lig oredlighet eller snarare skall ses som ett exempel på ”sloppiness”. 
Enligt hans mening är det upp till VR att avgöra den saken.  
 En rättelse infördes av Birgitta Strandvik i september 2006 i Ameri-
can Journal of Physiology beträffande den tidigare artikeln [90]. Detta 
var alltså cirka tre månader efter det att Lundeberg via sitt ombud 
Christer Pehrson informerat VR:s styrelse om saken. I rättelsen står att 
det material som redovisas i Tabell 1 och 2 redan tidigare hade publi-
cerats i artikeln i British Journal of Nutrition [88]. Däremot nämns inte 
att samma material även redovisats i Clinical and Experimental Immuno-
logy [89]. Strandviks förklaring var att de tre artiklarna skickats in vid 
ungefär samma tid och att det därför inte varit möjligt att referera till 
ursprunget. Det behövs dock ingen ingående kontroll för att konstate-
ra att detta är en lögn. Den första artikeln [88] hade ursprungligen 
mottagits den 9 september 2003, återkommit efter revision den 13 
februari 2004, och accepterats för tryckning sex dagar senare. När det 
andra arbetet [89] först skickades in framgår ej, däremot att det accep-
terades den 4 maj 2004. Detta var alltså nära tre månader efter det att 
den första artikeln antagits. Under den tiden hade Birgitta Strandvik 
och hennes medförfattare all chans i världen att meddela att det andra 
arbetet i sin resultatdel innehöll observationer och mätvärden som 
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kom från det första arbetet [88]. Än mer påtaglig var den möjligheten 
när det gällde den tredje artikeln [90]. Denna skickades in till tidskrif-
ten den 26 maj 2004, det vill säga mer än tre månader efter det att det 
första arbetet godkänts för tryckning. Det dröjde sedan fram till den 
28 oktober 2004 innan det tredje arbetet efter revision fick klartecken 
till publikation. Strandviks bortförklaring är närmast pinsam och visar 
bara på en tendens att ta till osanningar när verkligheten inte ser ut 
som man skulle vilja. Komprometterande i sammanhanget är också 
det sätt på vilket författarna har försökt dölja det faktum som Strand-
vik erkänner i sin skriftliga korrigering. Således anges resultaten för 
fettsyresammansättningen i fosfolipiderna i det första arbetet [88] som 
medelvärde och standardfel, i det andra arbetet [89] som median och 
omfång, och i det tredje arbetet [90] som medelvärde och standardde-
viation. Därigenom blir de siffror som anges i de tre artiklarna inte 
identiska och gör det svårt för läsaren att inse att det är exakt samma 
resultat det rör sig om i alla tre fallen. Att man på detta sätt valt att ge 
resultaten i tre olika sorter måste anses högst ovanligt och anmärk-
ningsvärt. Det kan knappast ha haft något annat syfte än att för läsar-
na dölja identiteten mellan resultaten i de tre artiklarna. Strandviks 
ursäkt måste av den anledningen ses som än mer besvärande. Det var 
inte bara så att hon ljög om att det av tidsskäl skulle ha varit ogörligt 
att i de två senare arbetena [89, 90] ha refererat till ursprungskällan 
[89]. Man hade också bemödat sig om att dölja identiteten av mätvär-
dena i de tre artiklarna. 
 Enligt ett brev av den 14 februari 2007 från professor Calder, chef-
redaktör för den tidskrift där materialet först publicerades [88], till 
advokat Christer Pehrson är det uppenbart att resultaten i de delar 
som uppmärksammats är desamma i alla tre artiklarna. Enligt de reg-
ler British Journal of Nutrition tillämpar så äger författarna själva rät-
tigheterna till sina artiklar och kan använda material från dem i andra 
publikationer, men bara under förutsättning att den ursprungliga 
källan anges. Detta har inte gjorts av Strandvik och medarbetare. Pro-
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fessor Calder uppmärksammar vidare Thomas Lundebergs ombud 
om att det finns saker som inte stämmer överens mellan de tre artik-
larna trots att resultaten i de aktuella tabellerna är desamma. I det 
första arbetet [88] sägs att det var honråttor i avkomman som vid 3 
veckors ålder valdes ut (10 per grupp) och sedan användes i de fort-
satta studierna. I det andra arbetet [89] sägs ingenting om att hon- och 
hanråttor i avkomman skiljs åt. Enligt professor Calder kan man inte 
tyda saken på annat sätt än att råttor av båda könen testats. I det tredje 
arbetet [90] tycks det vara så att man för mätningarna av fettsyreinne-
hållet i fosfolipiderna från blodserum använt sig av tre veckor gamla 
råttor av båda könen medan man i de delar som presenteras senare 
studerar hon- och hanråttor separat. Hur som helst så är resultaten i 
Tabell 2 desamma i alla tre artiklarna.  
 Hur förhåller sig då de dubbel- och trippelpublikationer som Bir-
gitta Strandvik gjort sig skyldig till [88-90] jämfört med den dubbel-
publikation [83, 84] som Thomas Lundeberg ställts till ansvar och 
dömts för (se kapitel 13.5). I Strandviks fall är det en och samma tabell 
med 63 mätvärden som använts i tre olika artiklar. Man har inte gett 
några korsreferenser mellan artiklarna trots att detta i motsats till vad 
Strandvik framfört inte alls var omöjligt på grund av tidsaspekter. 
Dessutom har man i de tre artiklarna angivit resultaten i tre olika sor-
ter. Detta kan inte ses som naturligt utan utgör ett tecken på att man 
för läsarna har velat dölja identiteten mellan resultaten i de tre studi-
erna. I Lundebergs fall rör sig saken om att man i en delfigur i ett ar-
bete [84] angett 20 medelvärden med standardfel som i realiteten här-
rör från en figur i ett annat arbete [83]. I det senare fallet avser dessa 
20 värden mätpunkten 20 minuter i ett antal tidskurvor som totalt 
innefattar 240 värden. Båda de aktuella studierna ingick i ett samarbe-
te mellan Lundebergs forskargrupp och ett laboratorium i Kina. Lun-
deberg och den doktorand som stod som förste författare på den först 
nämnda studien [84] gav följande förklaring. De mätvärden som par-
tiellt överlappade mellan de två arbeten (20 av 240 värden motsvarar 
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strax över 8%) ingick i de delar av försöken som utförts i Kina. När 
resultatredovisningen från Kina kom till Stockholm för att samman-
ställas med den större del av hela arbetet som utförts där var man inte 
medveten om den överlappning som förelåg. Om Kerstin Uvnäs Mo-
berg, som var medförfattare på arbetet [84] hade meddelat övriga 
författare om den duplicering som hon upptäckt hade felet lätt kunnat 
rapporteras till tidskriften och rättas till genom en tryckt korrigering. 
Uvnäs Moberg valde istället att via sitt ombud anmäla saken till KI 
som vidarebefordrade anmälan till VR. Där dömer man Lundeberg 
trots den inte alls orimliga förklaring som lämnats för att i en delfigur 
i ett arbete ha återanvänt eller duplicerat strax över 8% av en figur i ett 
annat arbete. Beträffande den dubbel- och trippelpublicering som 
Birgitta Strandvik, en av ledamöterna i VR:s så kallade expertgrupp 
som dömer Lundeberg, gjort sig skyldig till och erkänt så säger VR 
efter att ha tagit del av den rapport som lämnats av den norske grans-
karen följande i ett brev ställt till Thomas Lundeberg den 26 oktober 
2006. ”Vetenskaprådet finner vid en samlad bedömning inte anledning att 
ifrågasätta Birgitta Strandviks lämplighet att som medicinskt ämnessakkun-
nig i expertgruppen för frågor om oredlighet i forskning uttala sig om god 
vetenskaplig sed”. Skrivelsen är undertecknad av VR:s generaldirektör 
Pär Omling och dess administrative chef Jan Stålhammar. Beslutet kan 
inte tydas på annat sätt än att VR anser det godtagbart att det i dess 
expertgrupp för oredlighetsfrågor sitter ledamöter som själva gjort sig 
skyldiga till vetenskaplig oredlighet.  
 VR:s agerande i denna fråga kan inte ses som annat än ett exempel 
på jäv och kamraderi av värsta sorten. Man frikänner en av de egna 
som till och med erkänt oredlighet men fäller för ett mindre brott en 
person under utredning vilken man till varje pris och utan hållbara 
bevis av oklara skäl vill få dömd. I en ledare i Dagens Medicin av 
chefredaktören Per Gunnar Holmgren den 15 januari 2008 kommente-
ras saken på detta sätt. Hans frågor har såvitt känt ej besvarats av VR. 
”Professor Birgitta Strandvik beslogs förra året med att, mot alla regler, ha 
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trippelpublicerat forskningsresultat i flera olika tidskrifter. Trots detta sitter 
hon kvar i VR:s expertgrupp för oredlighet inom forskningen. Nu utreds 
Birgitta Strandvik än en gång för forskningsfusk samtidigt som hon i nästa 
vecka företräder VR vid en debatt på Karolinska Institutet om just forsk-
ningsfusk. Med vilken trovärdighet framträder Birgitta Strandvik? Hur 
påverkar hennes framträdanden Vetenskapsrådets auktoritet?” 
  
   
16.3  Vetenskapsrådet har inte arbetat självständigt 

VR:s expertgrupp för oredlighetsfrågor utsåg i december 2004 tre sak-
kunniga att bistå dem med granskningen av Lundeberg och Carleson. 
Dessa tre var professor Rolf Andersson från Linköping, professor 
emeritus Gunnar Bergenholtz från Göteborg och docent Sighild 
Westman Naeser från Uppsala. Andersson är farmakolog, Bergenholtz 
endodontolog och Westman Naeser tidigare cytolog, verksam vid 
Läkemedelsverket. I expertgruppens utlåtande från den 18 maj 2006 
berörs inte med ett ord på vilka grunder dessa personer valts ut. 
Thomas Lundeberg hade via sitt ombud den 19 november 2004 fram-
ställt önskemål om att de sakkunniga skulle ha juridisk kompetens. 
Detta baserades på karaktären av den granskning KI begärt den 30 
mars 2004, vilken innefattade sådant som djuretiska frågor, ekono-
miska oegentligheter, uppgifter om anslag i en tjänsteansökan, samt 
två patentbeskrivningar. Denna anhållan avfärdades i en skrivelse 
från Björn Thomasson med hänvisning till de riktlinjer för expert-
gruppens verksamhet som ställts upp av VR:s styrelse. Han säger där 
att expertgruppen ”finner inte skäl att i detta ärende frångå att de sakkun-
niga skall ha vetenskaplig kompetens inom det sakområde som aktualiseras i 
anmälan”. Denna motivering stämmer dock inte överens med de rikt-
linjer som gäller. Vad som sägs i dessa är att ”därutöver utses för varje 
ärende som särskilda ledamöter de sakkunniga inom det aktuella ämnesområ-
det som erfordras”. Man gör här alltså ingen strikt avgränsning till ve-
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tenskaplig kompetens, vilket är Thomassons och/eller expertgrup-
pens egen uttydning av riktlinjerna. Självklart är det inte enbart veten-
skaplig kompetens som krävs för att behandla frågor av det slag KI 
önskat få utredda (djuretik, ekonomi, tjänsteansökningar, samt pa-
tentbeskrivningar). På vilket sätt hade Andersson, Bergenholtz och 
Westman Naeser expertkunskap rörande dessa ämnen? Thomasson 
pekar i sin skrivelse på att ordföranden i expertgruppen är regerings-
råd. Vad den juridiska kompetensen innebar (eller inte innebar) har 
belysts tidigare. I och för sig kom de sakkunnigas granskning senare 
att begränsas men detta var först i samband med ett möte i expert-
gruppen den 19 april 2005, det vill säga fyra månader senare. Där-
emellan hade man efter det att de sakkunniga utsetts slagit fast att 
granskningen skulle innefatta samtliga punkter som KI:s rektor tagit 
upp i sina skrivelser till VR. 
 Återigen påminns här om att rektor Harriet Wallberg-Henriksson 
när hon i mars 2004 vände sig till VR bad om en neutral och oberoen-
de granskning. Att så inte blev fallet är ett bedrövligt faktum. Av de 
sakkunnigas utlåtande från den 24 januari 2006 framgår ingenstans att 
man värderat och tagit hänsyn till det jäv och den bristande tillförlit-
lighet som måste knytas till flera av anmälarna och vittnena. Därige-
nom har objektiviteten i utredningen raderats ut. Vidare väljer man att 
göra sina bedömningar med utgångspunkt från regelverk som i 
många fall ännu inte var införda vid tiden när de aktuella studierna 
hade utförts. Det finns också uttalanden som tyder på att man i flera 
delar inte gjort en självständig granskning utan nöjt sig med att accep-
tera vad Jan Carlstedt-Duke uttryckt i sina skrivelser. Inte minst gäller 
detta de uppgifter som härrör från Indre Bileviciute-Ljungar. De sak-
kunniga säger att de har kunnat konfirmera Carlstedt-Dukes iaktta-
gelser av både text- och resultatmässiga likheter mellan Carlesons 
tredje avhandlingsarbete och Bileviciutes ”opublicerade manuskript”. 
Hur detta gått till är oklart. Det senare dokumentet finns inte ens i 
VR:s arkiv över ärendet.  
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 Om de sakkunniga hade gjort en egen genomgång borde de också 
ha noterat att likheten i resultaten inte alls var så slående som Carl-
stedt-Duke gjort gällande. Märkligt är även att de liksom Carlstedt-
Duke aldrig gjorde en jämförelse mellan Carlesons artiklar och de 
artiklar som Bileviciute-Ljungar så småningom publicerade. Detta är 
trots allt den adekvata likhetsgranskningen vid bedömning av even-
tuellt plagiat. Man skulle då rimligen ha upptäckt den högst tvivelak-
tiga typ av omarbetning av sina avvisade manuskript som Bileviciute-
Ljungar hade utfört innan dessa lämnades in till en ny tidskrift. 
Mycket talar för att det här till och med kan ha rört sig om ett oredligt 
förfarande. De sakkunniga tycks ha varit blinda för de tveksamheter 
som behäftade Bileviciute-Ljungars utsagor och helt och hållet kon-
centrerat sig på att se felaktigheter i de arbeten som Carleson och 
Lundeberg medverkat i. Och varför tog man aldrig steget att titta på 
de artiklar som citerat de senare arbetena och se i vilken mån det i 
litteraturen fanns stöd för de fynd som presenterades i Carlesons av-
handling? Ensidigheten i granskningen och kritiken tycks nästan sak-
na gräns. Det man var ute efter var tydligen att till varje pris fälla de 
två anklagade, inte att göra en objektiv och rättvisande bedömning. 
Vad som gör saken än värre är att VR:s expertgrupp, som förväntas ha 
den expertis som krävs för en kompetent och rättssäker utredning, 
okritiskt har accepterat vad de sakkunniga framfört. Allra värsta är 
kanske att de bevis man hänvisar till inte går att få fram. Det har ovan 
nämnts att VR i sitt arkiv inte kunnat hitta de ”opublicerade manuskript” 
av Indre Bileviciute-Ljungar som Jan Carlstedt-Duke refererat och 
vilken man stödjer sig på i sina utlåtanden.  
 På samma sätt har VR:s Registrator meddelat att man ej kunnat 
hitta några kopior av de handlingar som de sakkunniga hänvisat till i 
sitt utlåtande med följande formulering. ”Indre Bileviciute-Ljungar har 
lämnat dokumentation som bland annat innehåller uppgifter om ledperfusio-
ner och sammanställningar av data från försök gjorda under tiden augusti 
1991- oktober 1992. Denna dokumentation omfattar även utskrifter av stati-
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stik, extraktionsprotokoll och RIA-resultat per djur, samt de opublicerade 
manuskripten utskrivna från en gammal dator.” Detta måste röra sig om 
samma dokument som Jan Carlstedt-Duke hänvisade till i sin skrivel-
se till rektor från den 20 februari 2004 (dnr 1295/04-608). Detta mate-
rial användes senare både av VR:s expertgrupp och Harriet Wallberg-
Henriksson som stöd för att den bearbetning som Bileviciute-Ljungar 
gjort av sina ”opublicerade manuskript” innan dessa publicerades skulle 
ha varit utan anmärkning. Än märkligare är att dessa handlingar ej 
heller gått att uppbringa från KI. Det som i skrift framställs som vikti-
ga bevis för Lundebergs och Carlesons skuld både av KI (dnr 1295/04-
608) och av VR (dnr 312-2004-821 samt 312-2004-822) tycks således 
inte finnas?      
 
 
16.4  Den dolda agendan 

Efter att ha gått igenom KI:s och VR:s granskning och dom av Thomas 
Lundeberg och Joakim Carleson måste man undra vilken orsaken är 
till alla de brister som uppdagats. Det yttersta ansvaret ligger på KI:s 
rektor Harriet Wallberg-Henriksson samt VR:s generaldirektör Pär 
Omling. På KI:s sida vilar därutöver ett tungt ansvar på dekanus Jan 
Carlstedt-Duke. Hos VR är det ordföranden i dess expertgrupp för 
oredlighetsfrågor, regeringsrådet Kjerstin Nordborg, samt gruppens 
sekreterare, kanslichefen Björn Thomasson, som på motsvarande sätt 
måste ställas till svars för vad som förevarit. Det är svårt att tro att alla 
de tillkortakommanden som påvisats i utredningen kan förklaras av 
sporadiska misstag och försummelser. Missgreppen är för många och 
för regelmässigt förekommande för att det skall kunna vara en fråga 
om slump. En faktor som medvetet eller omedvetet kan ha bidragit till 
att det gått fel är de många jävsliknande förhållanden som uppmärk-
sammats. Vad som väcker undran är vidare att det som initierade den 
fleråriga utredningen var tre till synes koordinerade anmälningar till 
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KI mot Lundeberg, inlämnade den 10, 11 och 12 juni 2002 med varie-
rande innehåll. Anmälare var professorerna Kerstin Uvnäs Moberg, 
Andris Kreicbergs, Per Hansson och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin. Ett 
drygt år senare, i september 2003, uppsökte Indre Bileviciute-Ljungar 
Jan Carlstedt-Duke på KI och kom att bli ett huvudvittne vars uppgif-
ter spelade en avgörande roll för att döma Lundeberg och Carleson.  
 Denna kontakt togs enligt Bileviciute-Ljungar efter det att hon 
träffat Uvnäs Moberg och fått kännedom om den pågående gransk-
ningen av Lundeberg. Vid denna tid tjänstgjorde Bileviciute-Ljungar 
under Per Hansson på KS som en del i sin specialistutbildning som 
läkare. Samtidigt hade hon tillgång till lokaler och resurser för forsk-
ning hos Andris Kreicbergs. Med tanke på vad som redovisats tidiga-
re är det därför svårt att inte få uppfattningen att det förekommit ett 
nätverk som drivit en delvis dold agenda i syfte att misstänkliggöra 
och skada Lundeberg. Vad som åsyftas är sådant som Uvnäs Mobergs 
efter sju år ännu inte avslutade anmälningskampanj (se kapitel 19), 
Kreicbergs anklagelser mot Lundeberg för att djuretiskt tillstånd sak-
nades för försök som Kreicbergs egen doktorand utförde, samt Bilevi-
ciute-Ljungars havererade personliga relation till Carleson. Som fram-
går av andra handlingar i utredningen hade det redan tidigare även 
funnits störningar i relationerna mellan Lundeberg å ena sidan och 
Hansson respektive Wiesenfeld-Hallin å andra sidan. Beträffande 
Hansson gällde detta bland annat synen på akupunktur och dess an-
vändbarhet som behandlingsform. I fallet Wiesenfald-Hallin rörde det 
sig istället om en dispyt från mitten av 1990-talet orsakad av motstri-
diga fynd beträffande effekterna av neuropeptiden galanin på smärta. 
Det var bland annat detta hon hade tagit upp i sin med Hansson ge-
mensamma anmälan mot Lundeberg till etiska rådet vid KI år 2002 (se 
kapitel 17). Stålhammar hävdar i sitt brev att handlingarna ifråga en-
ligt den tidigare sekreteraren i expertgruppen efter utredningens av-
slutande skall ha lämnats tillbaks till Bileviciute-Ljungar. Till saken 
hör att när jag hos henne har efterhört handlingarna så har hon hänvi-
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sat till VR. För övrigt så kan inte heller KI uppvisa dessa handlingar. 
Detta är alltså den myndighet på vilkens uppdrag VR:s utredning 
gjordes och där man på basen av VR:s utlåtande förklarade de två 
anklagade skyldiga till vetenskaplig oredlighet.  
 
     

17 Principen om likabehandling 

En grundläggande regel i svensk och EU-lagstiftning är principen om 
likabehandling. Den svenska regeringsformens första kapitel handlar 
om statsskickets grunder. I dess andra paragraf sägs att ”den offentliga 
makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet”. Den nionde paragrafen vida-
reutvecklar denna grundsats. ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter 
och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opar-
tiskhet. Lag (1976:871).” Som har redovisats tidigare i denna bok så har 
dessa fundamentala regler inte följts i KI:s och VR:s granskning av 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson. Som visats i kapitel 16.1, 
16.2 och 16.3 så finns hos centrala personer både bland utredarna på 
KI och VR liksom bland de vittnen som utnyttjats jäv av graverande 
karaktär som aldrig beaktats i de utlåtanden som lämnats. Dessa för-
hållanden sätter på ett allvarligt sätt opartiskheten ur spel. På liknan-
de sätt föreligger stora brister i sakligheten och de bevis som lagts 
fram tycks i många fall sakna reellt underlag. Inte minst demonstreras 
detta av att de centrala bevis som både KI och VR hänvisar till i form 
av Indre Bileviciute-Ljungars opublicerade manuskript och därtill 
hörande dokumentation till största delen inte kan uppvisas (se kapitel 
13.4 och 16.3). På VR har man inte kunnat presentera något över hu-
vud taget av detta. Det ligger nära till hands att tro att VR bara återgi-
vit vad man fått sig förelagt av Jan Carlstedt-Duke och själva aldrig 
gått igenom materialet. Som nämnts tidigare (se kapitel 6.1) hör det till 
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saken att inte heller de två anklagade och senare dömda personerna, 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson, i brott mot förvaltningsla-
gen någonsin delgivits och fått möjlighet att yttra sig över det material 
som Bilevicciute-Ljungar lämnat.  
 Thomas Lundebergs ombud advokat Christer Pehrson skrev den 
20 juni 2006 till VR:s styrelseordförande Bengt Westerberg och påvi-
sade att en av ledamöterna i VR:s expertgrupp för oredlighetsfrågor, 
Birgitta Strandvik, hade gjort sig skyldig till ett av de brott som hans 
klient anklagats för. Vad det rörde sig om var att i mer än en publika-
tion ha publicerat samma material utan att ange detta och utan att 
citera källan. I Strandviks fall gällde det trippelpublicering och en 
större mängd material än vad som fanns med i två olika artiklar där 
Lundeberg var en av författarna. En extern granskare fastslog att det 
var just trippelpublicering som Strandvik gjort sig skyldig till men 
överlät åt VR att avgöra hur allvarlig förseelsen var. Man friade henne 
och ansåg att överträdelsen inte utgjorde någon anledning att i ifråga-
sätta hennes medverkan i expertgruppens arbete (se kapitel 16.2). I 
Lundebergs fall förhöll det sig så att cirka 8% (20 av 240) av värdena i 
en tabell i ett arbete hade återgivits på nytt i ett annat arbete. Enligt 
uppgift skall orsaken ha varit bristande information från en samar-
betspartner i Japan. Detta skall jämföras med att Strandvik i tre olika 
artiklar hade publicerat en och samma tabell med 63 stycken mätvär-
den utan att ange att det i alla tre fallen rörde sig om samma resultat. 
Detta har hon även erkänt och i efterhand upplyst en av tidskrifterna 
om saken. Lundeberg dömdes för sin förseelse av VR:s sakkunniga 
och dess expertgrupp med Strandvik som en av ledamöterna. Som 
nämnts ovan riktades ingen kritik mot den senare av VR:s generaldi-
rektör Pär Omling och administrative chef Jan Stålhammar när de 
besvarade skrivelsen från Lundebergs ombud. Någon likabehandling 
har VR sålunda långtifrån tillämpat. Den typ av agerande som man 
här visat kan inte sägas vara annat än förödande för rättssäkerheten. 
Effekterna av denna fadäs på VR:s trovärdighet har bland annat dis-
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kuterats i en ledare i Dagens Medicin av chefredaktöran Per Gunnar 
Holmgren (se kapitel 16.2).      
 De två personer som den 10 juni 2002 startade anmälnings- och 
utredningskarusellen mot Thomas Lundeberg var Zsuzsanna Wiesen-
feld-Hallin och Per Hansson (se kapitel 5.2). Dessa två deltog även 
senare på olika sätt i de aktioner som riktades mot Lundeberg. De som 
brukar kallas whistleblowers och slår larm om misstänkt forskningsfusk 
är vanligen andra forskare som tar del av publicerade eller på andra 
sätt framlagda resultat och hittar konstigheter som vid närmare 
granskning visar sig vara exempel på fabricering, förfalskning eller 
förfalskning. Forskning är både lokalt och internationellt en i högsta 
grad konkurrensbetonad bransch. Man tävlar om att göra intressanta 
och viktiga fynd, att få sina artiklar publicerade högt ansedda tidskrif-
ter, att erhålla anslag för fortsatt arbete, med mera. I den situationen 
finns två påtagliga risker. Den ena är att man tar till fusk för att försö-
ka nå fördelar i den just beskrivna kampen. En annan risk är att miss-
tankar om vetenskaplig oredlighet framförs för att skada rivaler och 
meningsmotståndare i syfte att därigenom själv nå fördelar. Vad det 
gäller Wiesenfeld-Hallin och Hallin, de som först gjorde anmälningar 
mot Lundeberg, finns anledning att fundera över vilka motiven var. 
Liksom den senare arbetade de båda på KI och inom samma fält som 
denne, smärtforskning. Dessutom hade båda haft kontroverser med 
Lundeberg på grund av att man erhållit motstridiga resultat eller hade 
oförenliga åsikter i specifika frågor. Det var därför inte några neutrala 
personer som gjorde anmälningarna mot Lundeberg.   
 Enligt ett gammalt talesätt bör man undvika att kasta sten om man 
sitter i glashus. Detta var möjligtvis något som Zsuzsanna Wiesenfeld-
Hallin och Per Hansson hade glömt bort vid den aktuella tiden. På 
Internet finns hemsidor som redovisar publikationer vilka vid databa-
serad textsökning visat sig innehålla tecken på plagiering. Det kan 
men behöver i dessa fall inte nödvändigtvis röra sig om bedrägligt 
förfarande. Lundeberg blev av KI och VR fälld för att ha plagierat text 
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från egna aldrig publicerade manuskript i andra artiklar (det rörde sig 
om mycket närstående projekt). Vid sökning på den just nämnda 
hemsidan hittar man för både Wiesenfeld-Hallin och Hansson miss-
tankar om något avsevärt värre, nämligen plagiering av egna tidigare 
publicerade arbeten. Jag skall här gå igenom ett exempel var på såda-
na farhågor för de två anmälarna. Målsättningen är att försöka klargö-
ra vad det rör sig om och i vilken mån det kan betraktas som ett med-
vetet handlande eller inte.  
 Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin publicerade 1991 en artikel i Neuro-
peptides tillsammans med bland annat Tomas Hökfelt [92]. Tidskrifts-
volymen ifråga är ett supplement från ett vetenskapligt symposium. 
Uppsatsen rör effekterna av substansen PD134308 på nervreflexer och 
smärta hos råtta och har karaktären av en originalartikel med beskriv-
ning av metoder och resultat i separata underavdelningar. I introduk-
tionen sägs att man studerat effekterna av PD134308 med användande 
av två försöksmodeller som nämns med hänvisning till en artikel i 
PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA). I tex-
ten till resultatdelen ges inga referenser över huvud taget. Däremot 
står i undertexterna till alla de tre figurer och den tabell som finns 
följande: "Reproduced with permission from Proc.Natl. Acad. Sci. USA". 
Vilken eller vilkas artiklar i PNAS som åsyftas nämns inte med ett ord. 
Läsaren kan inte känna sig annat än konfunderad. När man därefter 
läser diskussionen erhålls fortfarande inget svar. Här finns i och för 
sig två referenser till PNAS men ingen av dessa innehåller det material 
som återfinns i figurer och tabell. Tittar man närmare i referenslistan 
så hittar man en PNAS-artikel vars titel har viss likhet med titeln för 
det aktuella arbetet.  Det visar sig vara den artikel man refererat till i 
introduktionen vid omnämnandet av de två försöksmodeller som 
använts. Detta är dock det enda ställe där denna referens ges. 
 Om man därefter går vidare och jämför PNAS-artikeln med arti-
keln i Neuropeptides så konstateras först att författarna på de två arbe-
tena är exakt desamma. I båda är Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin förste 
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och Tomas Hökfelt siste författare. PNAS-artikeln har den senare läm-
nat in själv i egenskap av ledamot i akademin. Granskar man sedan 
figurerna och tabellen i artikeln i Neuropeptides så visar det sig att de är 
identiska med motsvarande delar i PNAS-arbetet. Artikeln i Neuropep-
tides är sålunda en exakt kopia av delar av PNAS-artikeln, åtminstone 
med avseende på de resultat som presenteras. I texten har vissa an-
strängningar gjorts för att variera språket lite grann. Även på andra 
sätt har man aktivt försökt att för läsarna dölja att arbetet bara är en 
upprepning av resultat som publicerats tidigare, till exempel genom 
att i figur- och tabelltexterna ej tala om från vilken eller vilka PNAS-
artiklar resultaten hämtats. Vad hade man då att vinna på att på detta 
sätt duplicera två studier? Till exempel fick man därigenom ytterliga-
re en publicerad artikel att ta upp vid redovisning av tidigare erhållna 
forskningsanslag liksom vid sökande av nya. För en eller fler av förfat-
tarna var det kanske också ur meritsynpunkt viktigt att få ännu en 
artikel att addera till sitt curriculum vitae.  
 Beträffande Per Hansson, den andre av det två ursprungliga anmä-
larna av Thomas Lundeberg, så riktade den ovan omnämnda hemsi-
dan på Internet fokus mot en publikation från 1999 tillsammans med 
Eva Kosek och Jan Ekholm [94]. Denna artikel uppvisar stor likhet 
med en artikel publicerad fyra år tidigare i en annan tidskrift [95]. Om 
man tittar på dessa två publikationer så ser man omgående att det 
finns mycket påtagliga likheter med stora textbitar som är identiska. 
Inte minst uppenbar är överlappningen när frågeställningarna för 
respektive arbete presenteras i slutet av inledningen. I det första arbe-
tet [94] står följande.  

The study addressed the following questions:  
1. Do PPTs in different tissues in the same body region differ?  
2.  Does induced skin hypoesthesia influence PPTs in muscle, bone and 

muscle with underlying nerve? 
3. Do repeated PPT assessments in the same site influence subsequent 

PPTs? 
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I den fyra år äldre artikeln står på motsvarande plats precis samma 
sak. Det är alltså exakt samma saker som har undersökts i båda studi-
erna. Var det för att försöka dölja detta som artikeln från 1999 inte 
citerade den från 1995? Men tittar man i metodavsnittet på beskriv-
ningen av försökspersonerna så hittar man en påtaglig skillnad. I arbe-
tet från 1999 hade 15 plus 10 till synes friska frivilliga kvinnor med-
verkat medan det i studien från 1995 hade varit 16 kvinnliga fibromy-
algipatienter som använts.  
 I arbetet från 1999 var medelåldern i den första gruppen av 15 fris-
ka försökspersoner 36,8 år med ett spann av 20-54 år. Lustigt nog så 
tycks det vara samma grupp av personer som de två medförfattarna 
hade utnyttjat i en studie som publicerats fyra år tidigare [96]. I och 
för sig sägs det bara ha varit 14 personer men medelåldern var också 
här 36,8 år med ett spann av 20-54 år, alltså exakt samma siffror som i 
arbetet från 1999. Detta kan knappast vara en slump. Men tidsskillna-
den mellan studierna, 4 år, hur går det ihop? Hade alla studier gjorts 
1995 men vissa delar sparats och publicerats först 4 år senare? Tittar 
man vidare så hittar man att samma personer (medelålder 36.8 år med 
ett spann mellan 20-54 år) uppenbarligen använts i ytterligare en arti-
kel [97]. Alla de tre arbeten där dessa patienter använts är av likartad 
karaktär och det är samma typ av undersökningar som har gjorts. I 
den först nämnda artikeln [94] står dock ingenting nämnt om att 
samma patienter använts i två andra studier, publicerade tre respekti-
ve fyra år tidigare. Eftersom både medelålder och åldersspannet på 
patienterna är desamma måste alla tre studierna ha utförts vid samma 
tid men sedan publicerats i tre omgångar under fyra års tid.  
 I arbetet från 1995 [95] var det istället 16 fibromyalgipatienter som 
använts. Dessa hade en medelålder av 45,5 år med ett spann av 29-59 
år. I en artikel publicerad året därefter [97] hade 14 fibromyalgipatien-
ter deltagit. Medelåldern och åldersspannet på dessa var desamma 
som i undersökningen från 1995, 45,6 år och 29-59 år. Dessutom var 
det i båda studierna tre av patienterna som stod på antidepressiv be-
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handling, med samma mediciner och samma doser (30 mg imipramin; 
25 mg amitryptylin; 10 mg clomipramin). Återigen kan ett sådant 
förhållande knappast vara en slump. Ingenting finns dock nämnt i 
artikeln från 1996 om att de patienterna är desamma som i studien 
från 1995.  
 Det som har mätts i samtliga ovan omnämnda arbeten är vad som 
kallas ”pressure pain threshold” eller PPT, det vill säga var smärtgrän-
sen går för tryck mot arm eller ben. Tittar man på de två artiklar som i 
databasen pekats ut som exempel på misstänkt plagiat så var alltså det 
första från 1995 utfört på fibromyalgipatienter och det senare från 
1999 på friska försökspersoner. En jämförelse av Figur 1 i de båda 
studierna visar två stapeldiagram av mycket likartat utseende. Den 
egentliga skillnaden är att värdena för PPT genomgående är cirka tre 
gånger högre hos de friska personerna än hos fibromyalgipatienterna. 
Detta tyder på att patienterna har en påtagligt ökad känslighet för 
smärta och måste betraktas som en viktig observation. Varför inte 
arbetet från 1995 citeras i arbetet från 1999 är obegripligt. Och varför 
omnämns inte med ett ord den skillnad som noterats mellan friska och 
personer med fibromyalgi?  
 När man sedan tittar vidare på de två andra arbetena i tidskriften 
Pain [96, 97] och försöker jämföra resultaten i dem med resultaten i de 
två ovan refererade artiklarna [94, 95] så uppstår problem. I de två 
senare arbetena har de verkliga värdena för PPT i kPa angetts. I de 
andra ges resultaten istället som ”normalized PPTs”. De värden som 
använts är för varje observation den naturliga logaritmen för det mät-
värde som erhållits i kPa. Dessutom har man för varje sådant loga-
ritmvärde först dragit bort logaritmen för det ”prekontraktionsvärde” 
som lästs av i motsvarande grupp. Det blir härigenom svårt eller 
omöjligt att jämföra resultaten i olika studier trots att det är samma 
försökspersoner som studerats och på samma sätt. Vilken är avsikten? 
I de arbeten där de naturliga logaritmerna använts sägs att detta gjorts 
därför att PPT värdena normalt varierar mycket både hos friska för-
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sökspersoner (100-500 kPa) och hos patienter med fibromyalgi (50-150 
kPa). Men samma problem måste ha funnits även i de två andra stu-
dierna. Det rörde sig ju trots allt om samma patienter och mätningar 
som gjorts vid samma tid.  
 Sammanfattningsvis är det svårt att få någon annan uppfattning än 
att man vid samma tid gjort en serie mätningar dels på en grupp fib-
romyalgipatienter dels på en grupp friska kontrollpersoner. Resulta-
ten har sedan under cirka fyra års tid portionerats ut i fyra olika artik-
lar med till stora delar identiska textavsnitt och med överlappande 
resultat utan adekvata korsreferenser (med ett undantag). Resultatet 
har blivit fyra artiklar med två figurer var av måttlig omfattning och 
en betydande upprepning av både text och resultat. Det naturliga 
skulle ha varit att hela materialet publicerats i ett enda och gediget 
arbete. Det kan knappast betvivlas att det rör sig om en mer omfat-
tande och upprepad publicering av samma material än det som Tho-
mas Lundeberg anklagades och dömdes för.          
 
 

18 Aktioner mot andra personer 
Kerstin Uvnäs gjorde i juni 2002 sin första anmälan till KI mot Thomas 
Lundeberg. Detta har sedan följts av en lång rad andra anmälningar, 
inte bara till KI utan också till en mängd andra myndigheter. Anmäl-
ningarna slutade inte heller i och med att KI:s rektor Harriet Wallberg-
Henriksson den 22 juni 2006 slog fast att Lundeberg var skyldig till 
vetenskaplig oredlighet. Nya krav på utökad granskning av Lunde-
berg har fortsatt att komma in, inte bara till KI och VR utan även Re-
geringen har uppvaktats i frågan (se kapitel 19 och Tabell 3). Men 
förutom Lundeberg är det inte endast Carleson som varit föremål för 
Uvnäs Mobergs misstankar. Nej också flera andra personer har förvis-
so råkat illa ut. Några exempel ges här. 
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18.1  Disputation nära att omintetgöras  

Cecilia Norrbrink var vid början av 2000-talet sjukgymnast och arbe-
tade med rehabilitering av ryggmärgsskadade patienter vid enheten 
Spinalis på Karolinska Sjukhuset i Solna. Hon blev vid denna tid in-
tresserad av att forska inom sitt arbetsfält och påbörjade ett samarbete 
bland annat med fysiologen och läkaren Thomas Lundeberg. Denne 
kom också att bli en av hennes handledare som doktorand. I och med 
att anmälningarna mot Lundeberg hade börjat droppa in sommaren 
2002 (se kapitel 5.2) komplicerades situationen. Detta ledde till att 
Lundeberg fick träda tillbaks som officiell handledare. Inte minst vik-
tigt i sammanhanget var att anmälningarna gjorts av andra och delvis 
närstående läkare på sjukhuset. Bland dem fanns smärtforskarna Per 
Hansson och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin, vars forskning delvis 
överlappade med Lundebergs. Konflikter mellan dessa två och Lun-
deberg hade också förekommit, till exempel på grund av att man er-
hållit motstridiga fynd i vissa undersökningar. Hur som helst så kän-
de Norrbrink förtroende för Lundeberg och kom att fortsätta samarbe-
tet med honom (om än inofficiellt) ända fram till sin disputation för 
doktorsgraden i oktober 2004. För övrigt har de även senare publicerat 
tillsammans. 
 I en tretton sidor lång minnesanteckning har Cecilia Norrbrink 
redogjort för en lång serie händelser från sin sista tid som doktorand 
vid Institutionen för Hälsovetenskap på KI. Trots alla försök från olika 
håll att sätta käppar i hjulet lyckades hon att med gott resultat försva-
ra sin avhandling den 22 oktober 2004. Samtliga de problem hon tar 
upp i sin berättelse kan relateras till det faktum att hennes forskning 
hade utförts tillsammans med Lundeberg och att denne var medför-
fattare på hennes avhandlingsarbeten. Jag tänkte här bara återge något 
av det Cecilia skriver om veckan före sin disputation. Vad det rör sig 
om är en parts syn på vad som förevarit och andra personer kan se 
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saker annorlunda. Här finns dock även flera officiella handlingar som 
talar sitt tydliga språk. Efter ett halvår med ifrågasättanden bland 
annat från prefekten Danuta Wasserman om vilka arbeten som skulle 
ingå i avhandlingen, problem med disputationskommittén om erhål-
lande av tillstånd för att disputera, ifrågasättanden av etiska tillstånd, 
med mera var allt slutligen klart och disputationsdatum fastställt till 
den 22 oktober 2004. Vad händer då? 
 De sista dagarna före en doktorsdisputation präglas normalt av en 
påtaglig anspänning. Det gäller att förbereda presentationen av sin 
forskning och att läsa på för att så övertygande som möjligt kunna 
besvara de frågor opponent, betygsnämnd och andra kommer att stäl-
la. I detta läge får Cecilia Norrbrink klockan 13 den 21 oktober, en 
knapp dag före sin disputation, ett brev från Elisabeth Granström, 
dekanus för forskarutbildning (dnr 5222/04-514). Brevet är daterat 
den 19 oktober och där ställs i allvarlig ton ett antal krav på åtgärder 
som Cecilia skall vidta både före och efter disputationen. Vad saken 
rör sig om är att hon i tre delarbeten med Thomas Lundeberg som 
medförfattare har angett dennes adress som Institutionen för Fysiologi 
och Farmakologi vid KI. I två delarbeten har hon dessutom uppgivit 
hans titel som professor. Samtidigt var det så att Lundeberg slutat sin 
anställning vid KI ett år tidigare, i oktober 2003 (på egen begäran). 
Granström säger i sitt brev att KI:s ledning ser allvarligt på detta och 
att hon själv tillsammans med Harriet Wallberg-Henriksson och Jan 
CarlstedtDuke föregående dag bestämt vilka åtgärder som krävs. Des-
sa citeras här ordagrant ur Granströms skrivelse. ”Du skall inför din 
disputation upprätta ett erratablad där du rättar till dessa felaktigheter. Du 
skall också före disputationen muntligen framföra dessa rättelser till auditori-
et. Erratabladet skall skickas till samtliga som fått din avhandling. Vidare 
skall du låta trycka upp rättelser och klistra in i din redan tryckta avhand-
ling: samtliga exemplar som lämnats till biblioteket och alla som du skickar ut 
från och med nu. Till Journal of Rehabilitation Medicine skall du skicka en 
rättelse och anhålla om att få den införd snarast. När det gäller de två manu-



191  

skripten skall du genast korrigera uppgifterna om Thomas Lundeberg, och all 
korrespondens med tidskrifterna inför publicering av dessa arbeten skall hä-
danefter cc:as till mig.” Kopia av Granströms brev skickas till åtta per-
soner, inklusive betygsnämnd och disputationsordförande. 
 Man kan inte annat än undra vad det är frågan om. Lundeberg var 
utan tvekan fortfarande anställd vid KI som professor vid den tid när 
samtliga delarbeten i Norrbrinks avhandling påbörjades och när de 
ingående studierna utfördes. Att en del av skrivarbetet för att sam-
manställa resultaten gjordes efter oktober 2003, då Lundeberg slutade 
sin anställning på KI, är i och för sig sant. Men det kan knappast anses 
vara en rimlig förklaring till de krav som framställts. För övrigt hade 
Cecilia när hon skrev avhandlingen hört sig för med KI-institutionen 
LIME (Lärande, Informatik, Management och Etik) om hur man skulle 
gå till väga. Hon hade därvid fått svaret att man anger den tillhörighet 
och titel som en person har vid genomförandet av studien. Det får nog 
vidare anses tveksamt om professorstiteln är något man mister i och 
med att en akademisk anställning upphör. Det finns till exempel en 
mängd professorer som slutat på KI och gått över till att arbeta inom 
läkemedelsindustrin. Såvitt känt fortsätter de trots detta att kallas 
professorer och jag har aldrig hört att KI opponerat mot detta förhål-
lande. Den upprördhet som Harriet Wallberg-Henriksson, Jan Carl-
stedt-Duke och Elisabeth Granström visar över att Lundeberg kallats 
professor är nästan obegriplig. Vad kan det finnas för förklaring till att 
man agerade som man gjorde? 
 Jodå, liksom i så många andra fall som beskrivits så var det Kurt 
Björkholm, ombud för Kerstin Uvnäs Moberg, som låg bakom KI-
ledningens märkliga handlande. Björkholm och/eller Uvnäs Moberg 
hade uppenbarligen inspekterat Norrbrinks tryckta avhandling och 
blivit uppbragta. Som ett resultat av detta skriver Björkholm den 14 
oktober en anmälan till dekanus Jan Carlstedt-Duke där han tar upp 
de i hans mening felaktiga uppgifterna om institutionstillhörighet och 
titel för Lundeberg och ber KI se till att detta rättas till. Detta var alltså 
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en vecka före disputationen. På samma sätt som vi sett tidigare tar sig 
Carlstedt-Duke omedelbart an den anmälan han fått från Björkholm, 
kontaktar rektor och dekanus för forskarutbildning, och går tillsam-
mans med dem till aktion. Detta sker till synes utan att man tänker 
efter vad det hela egentligen rör sig om och i vilken mån det finns fog 
för de krav som framställts. Liksom vid många andra tillfällen under 
Lundebergutredningen undrar man vad det är som får KI:s ledning 
att agera på det remarkabla sätt man gör. I det aktuella fallet fanns 
ingen rimlig anledning till att handla så som man gjorde. Det är lätt att 
få känslan att otillbörliga påtryckningar kan ha funnits med i bilden. 
Varför beter man sig annars som marionetter styrda av Uvnäs Moberg 
och Björkholm?   
 Knappt två månader efter den just beskrivna incidensen skriver 
Kurt Björkholm till rektor Harriet Wallberg-Henriksson och dekanus 
Jan Carlstedt-Duke. Till en början framför han beröm. ”Jag får inled-
ningsvis framföra ett tack till dekanus Jan Carlstedt-Duke för att du alltid 
ställer upp till samtal under angenäma former och biträde med utredningar”. 
Lite senare uttalas förtäckta hotelser av följande typ. ”Många personer i 
ansvarsfulla ställningar väntar på att KI tar tag i sin historia och rensar upp 
i de delar som inte hör hemma inom ett statligt ägt medicinskt universitet 
med världsrykte och Nobelanknytning. Skulle KI vara av annan uppfattning 
måste ärendet överföras till utredande myndigheter, vilket sannolikt inte 
skulle vara förenligt med KI:s eller samhällets intresse.” Liknande varning-
ar återkommer i slutet av skrivelsen. ”Det är nu upp till KI att visa be-
slutsamhet innan de förhållanden som jag alltjämt disponerar över går mig 
ur händerna till andra personer och myndigheter, som får ta över där jag 
måste sluta min KI-utredning om KI intar en passiv hållning”. Sannolikt 
vet de två mottagarna av inlagan mer i detalj vilka ”förhållanden” det 
är som Björkholm åsyftar (se också kapitel 16).   
 Cecilia Norrbrink blir inte förvånande både ledsen och upprörd 
när hon får brevet från Elisabeth Granström. Hon funderar på att av-
stå från att disputera men övertalas av Claes Hultling, verksamhets-
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chef vid Spinalis, och Thomas Lundeberg att trots allt gå upp. Hon 
ringer även doktorandombudsmannen, Kerstin Beckenius, och berät-
tar vad som hänt. Dessa två har tidigare haft kontakt och Beckenius 
blir bestört över vad hon får höra. Cecilia ber henne att komma på 
disputationen dagen efter, vilket hon gör. Vid disputationen gör Ceci-
lia den ”avbön” som utkrävts men talar om att det är på order och inte 
av egen fri vilja. Trots den press hon måste ha upplevt går disputatio-
nen mycket bra. De närmaste dagarna tar hon på nytt kontakt med 
Beckenius och även med advokat Anders Stening, av KI:s ledning 
anlitad som juristkonsult. Båda är upprörda och lovar att tala med 
berörda personer. Som ett resultat av dessa kontakter får Cecilia en 
knapp månad efter disputationen ett nytt brev från forskningsdeka-
nus Elisabeth Granström, daterat den 18 november men den här 
gången utan angivelse av diarienummer. Granström nämner i inled-
ningen att hon fått ett telefonsamtal från Anders Stening och därefter 
samtalat med Harriet Wallberg-Henriksson. Hon skriver sedan följan-
de. ”Eftersom du till punkt och pricka utfört det vi krävde av dig, såväl i 
samband med din disputation som när det gällde korrespondens med tidskrif-
ten, låter vi oss nöja med detta. Du slipper resten av kraven.” Har man 
insett sitt fatala misstag? Detta andra brev från Granström till Norr-
brink har jag ej lyckats hitta i KI:s diarium på internwebben. Inget 
sägs i brevet om att kopia har skickats till de personer som fick kopia 
av det första brevet. Detta fick Norrbrink istället ombesörja på egen 
hand. Enligt henne var det Granström skrev ej heller sant. Hon hade 
inte gjort allt det man krävt av henne. Det enda hon hade gjort var att 
ändra i erratalistan samt att göra "avbön" muntligt vid disputationen. 
Inget av de andra kraven hade uppfyllts. Istället hade hon som tidiga-
re nämnts tagit kontakt med advokat Anders Stening. 
 Doktorandombudsmannen Beckenius skriver ett knappt halvår 
senare, den 29 mars 2005, en ”inlaga i ärendet Thomas Lundeberg” till VR 
där hon tar upp de ovan återgivna turerna runt Norrbrinks disputa-
tion. I brevets avslutning framförs följande önskemål. ”Som doktorand-
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ombudsman vill jag att Vetenskapsrådets etiska nämnd bedömer om KI:s 
ledning agerat på ett korrekt och etiskt försvarbart sätt i detta ärende och om 
insatta åtgärder i form av det brev som skrevs med åtföljande krav stod i 
proportion till det som Cecilia Norrbrink ansågs ha gjort sig skyldig till”. 
Något svar erhölls såvitt känt aldrig. VR agerar i etikfrågor bara på 
begäran av rektorer från universitet och högskolor. KI:s rektor Harriet 
Wallberg-Henriksson hade ju dessutom själv nyligen varit en högt 
uppsatt medarbetare på VR i egenskap av huvudsekreterare i dess 
ämnesråd för medicin.  
 Jag har från Cecilia Norrbrink erhållit kopior av de två breven från 
KI:s forskningsdekanus Elisabeth Granström. Det första finns uppta-
get i KI:s diarium men anges vara makulerat. Det andra brevet finns 
däremot ej upptaget i diariet. Jag har upprepade gånger hos KI:s regi-
strator bett att få ta del av dessa två brev och samtidigt en tjänstean-
teckning eller motsvarande om förklaringen till varför det första ma-
kulerats och varför det andra ej finns infört i diariet (något diarie-
nummer finns ej heller angivet på brevet). Det rör sig trots allt inte om 
vilka struntbrev som helst utan om mycket påtagliga ingrepp från en 
myndighets sida i en enskild människas liv. Något svar har över hu-
vud taget ej erhållits. Locket har helt enkelt lagts på. KI är som statlig 
myndighet självklart medvetet om att man genom detta bryter mot 
tryckfrihetförordningen 2 kap 1 § enligt vilken ”varje svensk medborgare 
ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. Det bryr man sig dock up-
penbarligen inte om. På samma sätt struntar man när det rör sig om 
känsliga saker i arkivlagens krav på förvaring av offentliga handling-
ar.       
 
 
18.2  Uvnäs Moberg polisanmäler sin egen doktorand 

Sarah Holst avlade agronomexamen vid Sveriges Lantbruksuniversi-

tet (SLU) år 1997. Vid sökandet efter möjligheter att börja forska kom 
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hon i kontakt med Kerstin Uvnäs Moberg som höll på att bygga upp 

sin verksamhet vid SLU efter att nyligen ha blivit professor där. Bland 

de resurser Uvnäs Moberg erhållit från universitetet ingick en dokto-

randtjänst och den kom att tillfalla Holst. Eftersom Uvnäs Moberg 

fortfarande bedrev det mesta av sin forskning vid Institutionen för 

Fysiologi och Farmakologi (FyFa) på KI blev det också där som Holst 

kom att arbeta med sina experiment. Parallellt undervisande hon på 

SLU i Uppsala. Vid denna tid fanns på FyFa fortfarande och flera år 

framöver ett nära samarbete mellan Uvnäs Moberg och Lundeberg. 

Medarbetarna i de två grupperna samverkade på olika sätt och en av 

dem som Holst hade kontakt med var Iréne Lund. Eftersom Uvnäs 

Moberg även hade verksamhet på SLU i Uppsala och på Karolinska 

Sjukhuset (KS) var hon inte regelbundet på FyFa. Även om hon hade 

möten och genomgångar med Holst så fick den senare i stort sett lära 

upp sig själv vad det gällde den praktiska delen av arbetet. Hur som 

helst så fungerade det hela till en början tämligen väl. 
 Efter några år uppstod dock problem av olika slag. Det kunde till 
exempel röra sig om att Holst fick vänta flera månader för att få syn-
punkter på preliminära manuskript som överlämnats till Uvnäs Mo-
berg för granskning. Till sist blev situationen så besvärande att Holst 
med stöd av doktorandombudsmannen vid SLU, Hans Arrendahl, på 
hösten 2005 begärde byte av handledare. En av orsakerna var att hen-
nes doktorandtid hade tagit slut och att hon försökte avsluta sin av-
handling parallellt med att hon var föräldrarledig med sitt andra barn. 
Prodekanus Ulf Magnusson tillsatte i början av 2006 en handledar-
grupp och föreslog att professor Kristina Dahlborn skulle gå in som 
bihandledare och sköta de direkta kontakterna med Holst. Denne såg 
liksom Dahlborn och Arrendal, förslaget mest som ett försök att blid-
ka Uvnäs Moberg, vilken under inga förhållanden var beredd att 
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släppa ifrån sig sin doktorand. Det ”letter of agreement” som trots allt 
skrevs under vid detta tillfälle blev inte heller någon fungerande ut-
väg från problemet. På begäran från Sarah Holst förordnade fakulte-
ten i januari 2007 professor Kristina Dahlborn som huvudhandledare 
och professor Mats Sjöquist vid Uppsala Universitet som biträdande 
handledare. Detta var ett beslut som Uvnäs Moberg inte accepterade 
och hon har senare i skrivelser till olika mottagare uttryckt sitt stora 
missnöje med den lösning som hon ansåg sig ha påtvingats. Detta 
ogillande var sannolikt i kombination med hennes uttalade fientlighet 
gentemot Thomas Lundeberg en starkt bidragande orsak till de hän-
delser som beskrivs nedan. 
 Den 20 juni 2007 trycks en nyhetsnotis från Tidningarnas Tele-
grambyrå (TT) i ett flertal dagstidningar runt om i landet. I denna sägs 
att: ”En doktorand i Uppsala har polisanmälts för stöld av vävnadsprover 
från döda försöksdjur”. Jag kan inte se något annat skäl till tillgreppet än att 
doktoranden gjort det för sin egen vinnings skull, säger Kurt Björkholm, 
juridiskt ombud för professor Kerstin Uvnäs Moberg, som handlett doktoran-
den och anmält stölden”. Tillgreppet ska enligt anmälan ha skett 2001 när 
doktoranden arbetade med en avhandling i fysiologi vid Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU) i Uppsala. Hon ska ha överlåtit vävnadsprover av hjärnor 
från avlivade råttor från ett tidigare, avslutat försök till utomstående forskare 
från Karolinska Institutet (KI). Professor Uvnäs Moberg hade planerat och 
finansierat det ursprungliga råttförsöket och hade det djuretiska tillståndet 
för detta. För att överlåta de döda försöksdjuren krävs enligt regelboken hen-
nes tillstånd, men hon har varken informerats eller tillfrågats. Enligt anmä-
lan har det lett till ideella och ekonomiska skador för henne. Uvnäs Moberg 
har tidigare anmält stölden till SLU, där det enligt hennes ombud blivit lig-
gande.” 
 Det kan knappast ha varit något annat än ilskan över att i januari 
2007 av fakulteten ha blivit fråntagen handledarskapet för Sarah Holst 
som ledde till att Kerstin Uvnäs Moberg gjorde en omotiverad polis-
anmälan mot Holst för något som skulle ha ägt rum sex år tidigare. 
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Det absurda i historien demonstreras bland annat av att Uvnäs Mo-
berg i en skrivelse till rektor för Göteborgs Universitet (GU) från den 
25 juni 2007 med begäran om granskning av Luigi Manni, en tidigare 
samarbetspartner till Thomas Lundeberg, börjar med att på fem sidor 
redogöra för ”doktorandärendet Sarah Holst vid SLU i Uppsala”. Man 
frågar sig vad GU hade med den saken att göra, utöver det faktum att 
inlagan dit skrivits fem dagar efter det att polisanmälan mot Holst via 
TT basunerats ut i press över hela landet. Vad är det då Uvnäs Mo-
berg skriver om stölden av vävnadsprover från 2001. Jo bland annat 
följande. ”De hjärndelar, härrörande från komplicerade och dyra försök, som 
Thomas Lundebergs grupp erhållit genom Sarah Holsts förmedling har med 
all sannolikhet en eller flera avnämare, i form av övergripande projekt där 
biopsierna från råttorna spelar en stor roll i ett avancerat övertagande av min 
forskning”. De idéer som här målas upp är av samma paranoida karak-
tär som vi sett tidigare i andra anmälningar. Försöken som omtalas 
kom efter något år att publiceras av Sarah Holst tillsammans med 
Kerstin Uvnäs Moberg och Maria Petersson [98].  
 Att som Uvnäs Moberg kalla dessa experiment ”komplicerade och 
dyra” är en grov överdrift. I det första försöket utgick man från två 
grupper av gravida råtthonor. Den ena gruppen utsattes tre nätter per 
vecka under den tre veckor långa graviditeten för stress genom att 
burarna samtidigt utsattes för ljus och skakningar (på ett rotations-
bord). Den andra gruppen fungerade som ostressad kontroll med 
mörker nattetid och avsaknad av skakningar. De nyfödda råttungarna 
lämnades ostörda under det första dygnet. Hälften av ungarna i de 
två grupperna (stressade eller ej stressade) fick därefter under två 
veckors tid en daglig injektion antingen av oxytocin eller som kontroll 
koksaltlösning. Den andra hälften av ungarna utsattes under fem mi-
nuter dagligen, från andra till sjunde dagen, för en fin beröring av 
buken med en kamelhårsborste. Efter tre veckor avvandes djuren från 
diande och fick övergå till normal kost. De fick därefter växa upp un-
der normala förhållanden till vuxen ålder (åtta månader), då mätning 
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av blodtryck och hjärtfrekvens gjordes. Resultaten visade att behand-
ling med oxytocin i nyföddhetsperioden gav ett lägre blodtryck i vux-
en ålder (främst den del som kallas det diastoliska trycket). Detta 
gällde både när mammorna fått vara ostörda och då de stressats under 
graviditeten (stressen av mammorna gav i sig ett förhöjt blodtryck hos 
avkomman). Mjuk beröring av buken i tidig ålder visade en likartad 
effekt på blodtrycket i vuxen ålder (det diastoliska). I ingetdera fallet 
sågs däremot någon effekt på hjärtfrekvensen. Detta var ingen kom-
plicerad studie och inte heller påtagligt dyr, särskilt med tanke på att 
läkemedelsbolaget Ferring skänkt oxytocin och att man av Thomas 
Lundeberg lånat utrustning som behövdes. Båda tackades av i ett 
tillkännagivande i slutet av artikeln. 
 Var kommer då hjärnproverna in i bilden? Enligt uppgifter jag 
erhållit vid telefonintervjuer med Sarah Holst och Iréne Lund var 
situationen den att Sarah vid den aktuella tiden var i stort behov av 
konkreta resultat som kunde stödja den hypotes som utgjorde basen 
för hennes avhandlingsprojekt. När det ovan beskrivna delförsöket 
med fin beröring av buken i nyföddhetsperioden skulle avslutas och 
djuren avlivas skulle detta samtidigt göras i ett samarbetsprojekt med 
Iréne Lund. Som en del i detta senare projekt hade Sarah och Iréne av 
Uvnäs Moberg fått till uppgift att ta prover från flera olika inre organ. 
Dessa biopsier skulle användas i ett examensarbete som en laborato-
rieassistent till Uvnäs Moberg vid SLU utförde. Därutöver skulle pro-
ver också tas från hjärna och ryggmärg. Sarah tyckte då att det efter-
som djuren ändå skulle avlivas var motiverat att även ta ryggmärgs-
prover från djuren i det ovan nämnda försöket med fin beröring och 
analysera dem för innehåll av neuropeptider. RIA-tekniker och an-
tikroppar för detta ändamål fanns på det peptidlaboratorium på KS 
som Lundeberg ledde och där analyser gjordes bland annat för sam-
arbetsprojekt mellan hans och Uvnäs Mobergs grupp. Kostnaderna för 
analyserna skulle inte belasta den senare. I den mån resultat som tyd-
de på en inblandning av det centrala nervsystemet (hjärnan och 
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ryggmärgen) i de funktioner som studerades skulle erhållas så skulle 
detta vara värdefullt inte bara för Sarah och Iréne utan även för övriga 
i försöken inblandade personer, inklusive Uvnäs Moberg. I och med 
att det i slutändan blev ett relativt stort antal vävnadsprover som togs 
när djuren avlivades så var man flera som hjälptes åt. Hur som helst 
så gick inte de förhoppningar man hade fullt ut i uppfyllelse. När 
hjärn- och ryggmärgsproverna från samarbetsprojektet analyserades 
visade sig resultaten variera avsevärt och inte bara i relation till de 
experimentella behandlingarna. Av den anledningen blev det svårt att 
på ett meningsfullt sätt använda de erhållna värdena för att komplet-
tera och stärka den utförda studien. I Holsts eget arbete tillsammans 
med Uvnäs Moberg blev det också svårt att dra säkra slutsatser av 
peptidanalyserna, främst därför att antalet kontrolldjur var för litet.  
När det längre fram trots allt blev aktuellt att utnyttja resultaten tillät 
inte Uvnäs Moberg och bihandledaren Maria Petersson detta med 
hänvisning till Jan Carlstedt-Duke vid KI och den pågående Lunde-
bergutredningen.  
 Kerstin Uvnäs Mobergs tankar om att experimentet var komplice-
rat och mycket dyrt samt att tagandet av hjärn- och ryggmärgsprover 
ingick i en hemlig plan från flera avnämares sida att överta hennes 
forskning tyder på en bristande förankring i verkligheten. Försöket 
var vare sig komplicerat eller särskilt dyrt. I stort sett vilken forskare 
som helst med grundläggande djurexperimentell träning skulle kunna 
ha utfört detsamma och utan några anmärkningsvärda kostnader. 
Någon anledning eller något behov av att stjäla det försök som Uvnäs 
Moberg varit med att planera men själv aldrig deltog praktiskt i fanns 
helt enkelt inte. Detta och det faktum att idén om stöld förs fram först 
många år efter det att försöket utförts och i samband med en uppsli-
tande tvist med den doktorand som utförde detsamma talar sitt tydli-
ga språk. Följdriktigt leder polisanmälan ingenstans och utredningen 
läggs efter en tid ner. Det lidande och den skada som Kerstin Uvnäs 
Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm utsatt en ung forskarstu-
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derande för genom sitt handlande är betydande och svårt att värdera. 
Den 13 mars 2008 beslutade kammaråklagare Emma Häggström att 
lägga ned förundersökningen därför att det inte gick att bevisa att den 
eller de som varit misstänkta hade gjort sig skyldiga till brott.  
 Parallellt med polisanmälan om stöld av hjärnvävnad rapportera-
de Uvnäs Moberg och Björkholm även Sarah Holst för oredlighet 
inom forskning, först till KI (dnr 01817/2006) och därefter till SLU 
(dnr 477/07-21). Den anmälan som Uvnäs Moberg lämnade till KI den 
15 februari 2006 fokuserade på överlämnandet av biopsier till Lunde-
berg och andra utan tillåtelse. En komplettering lämnades den 3 mars 
samma år. Där tas fler detaljer upp om de skador som Holst kontakter 
med medlemmar i den senares forskargrupp orsakat Uvnäs Moberg. 
Sist framförs följande. ”Därtill kommer att hela agerandet från den Lunde-
bergska gruppen hindrat och allvarligt stoppat mig i min forskning samt 
skapat problem vid redovisningen av de forskningsanslag som finansierat 
Sarahs avhandlingsarbete”. På samma sätt som tidigare blev det vid KI 
Jan Carlstedt-Duke som tog sig an anmälan från Uvnäs Moberg. Re-
dan dagen efter att denna skrivits, den 16 februari 2006, skriver han 
till hennes ombud Kurt Björkholm och ber om fler detaljer rörande de 
aktuella djurförsöken för att kunna gå vidare. Sarah Holst besvarar 
skriftligt de anklagelser som Uvnäs Moberg fört fram. Den 19 juni 
2006 hålls ett möte organiserat av Carlstedt-Duke för att gå igenom 
ärendet. Närvarande är förutom Sarah Holst, Kerstin Uvnäs Moberg 
och Kurt Björkholm även Stefan Eriksson, prefekt vid FyFa, Ulf Mag-
nusson, prodekanus vid SLU, och Kristina Dahlborn, sedan några 
månader ny biträdande handledare till Holst (se ovan). Som ett resul-
tat av mötet avfärdas beskyllningarna mot Holst och ärendet läggs 
ned.  
 Det material som lämnades i anmälan till SLU var mycket omfat-
tande och inkluderade beskyllningar om oredlighet inom forskning 
riktade mot mer än tjugo personer vid olika universitet och företag i 
Sverige och utomlands. Professor Lars Rask från Uppsala Universitet 
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samt SLU:s chefjurist Lennart Jonsson fick uppdraget att granska 
ärendet (begränsades till anmälningspunkterna mot Holst). Den 12 
oktober 2007 lämnar de sin rapport till fakultetsnämnden vid fakulte-
ten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det var Björkholm 
som hade lämnat in anmälan men denna baserades till stor del på 
uppgifter från Uvnäs Moberg. Hon betraktades därför som anmälare i 
lika hög grad som Björkholm. De anklagelser som riktades mot Holst 
inkluderade sådant som: vägran att uppvisa försöksresultat för Uvnäs 
Moberg; utlämnande av vävnadsprover till Lundeberg och andra utan 
tillstånd; stöld av immaterialsrättsligt skyddad egendom (patenterade 
upptäckter och liknande) från Uvnäs Moberg; och orsakande av hin-
der för Uvnäs Mobergs forskning och hennes möjlighet att söka an-
slag. Efter att ha rekapitulerat historien ger de sakkunniga svidande 
kritik mot anmälarna. Man menar att dessa inte på någon punkt har 
lämnat hållbara argument för sina anklagelser. Allra mest kritiska är 
granskarna på den sista av de sju anmälningspunkterna och skriver 
där. ”Sarah Holst skall genom sitt illojala agerande ha orsakat att stora delar 
av Kerstin Uvnäs Mobergs oxytocinforskning stoppats upp till skada för 
hennes och svensk medicinsk forskning samt att stoppet hindrat Kerstin Uv-
näs Moberg från att söka forskningsanslag. Påståendet torde vara unikt. En 
forskare med Uvnäs Mobergs erfarenhet och meriter ska på ett tidigt stadium 
kunna lösa konflikter med en doktorand om hon upplever att dennas forskar-
utbildning inte fungerar.” Längre fram skrivs att man anser det ”vara 
ovärdigt av en forskare med Uvnäs Mobergs kapacitet att skylla en eventuell 
minskad forskningsframgång på en doktorand”. Skrivelsen avslutas på 
följande sätt. ”Sammanfattningsvis finner vi inte på någon punkt att Sarah 
Holst förfarit oredligt i sitt forskningsarbete som doktorand med professor 
Kerstin Uvnäs Moberg som huvudhandledare. Vi rekommenderar därför 
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap att helt fria Sarah 
Holst från samtliga anklagelser från Kurt Björkholm och professor Kerstin 
Uvnäs Moberg.” Fakulteten sammanträder fyra dagar senare, den 16 
oktober 2007. I protokollet står under § 175/07 Anmälan om misstan-
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kar om oredlighet i forskning (dnr SLU ua 21-477/07). ”Mot bakgrund 
av den utredning som genomförts av professor Lars Rask, Uppsala Universi-
tet, och SLU:s chefsjurist Lennart Jonsson konstaterar fakultetsnämnden att 
den anmälda forskarstuderanden inte gjort sig skyldig till oredlighet i forsk-
ning.”  
 Med stöd av sin nya handledare, professor Kristina Dahlborn, 
kunde Sarah Holst framgångsrikt försvara sin doktorsavhandling i 
december 2007 med professor Sven-Ove Ögren som opponent. Detta 
var tio år efter det att hon hade påbörjat sitt doktorandarbete. En del 
av denna tid hade gått åt till att försvara sig mot anklagelserna från 
Uvnäs Moberg till KI, SLU och polis. Därutöver hade hon fött och 
tagit hand om tre barn. Under ett år hade hon också arbetat som vika-
rierande gymnasielärare på grund av avsaknad av finansiering vid 
SLU. När disputationen var avklarad vaknade även pressen och då 
särskilt Uppsala Nya Tidning upp och började berätta om de säregna 
anmälningarna och den upprättelse som den för stöld och oredlighet 
anklagade doktoranden till sist hade fått. Under början av 2008 publi-
cerades en serie artiklar i Uppsala Nya Tidning som skildrade Sarah 
Holsts öde och kritiskt analyserade Kerstin Uvnäs Mobergs forskning 
runt oxytocin och detta hormons betydelse för lugn och beroende. 
Den journalist som främst stod för detta arbete var Niklas Skeri. Den 
12 mars 2008 trycktes i Uppsala Nya tidning en artikel av honom med 
titeln ”forskare friades från fuskanklagelse” [99]. Detta var i och för sig 
fem månader efter det att fakultetsnämnden vid SLU helt friat Sarah, 
men bättre sent än aldrig. I artikeln riktade flera forskare kritik mot 
SLU för det undfallande sätt på vilket man hade agerat gentemot Uv-
näs Moberg samt det bristfälliga stöd som hade givits till Holst. Det 
sades vidare att SLU borde ha givit henne en ordentlig upprättelse 
men istället hade valt att lägga locket på. 
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19    Fortsättning följer 
Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson dömde den 
22 juni 2006 Thomas Lundeberg och Joakim Carleson för vetenskaplig 
oredlighet på basen av de utlåtanden hon fått från VR. Nu kanske 
någon tror att saken därmed skulle vara utagerad och att samtliga 
inblandade skulle få möjlighet att gå vidare i sina liv. Detta har dock 
alls inte blivit fallet. Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt 
Björkholm har fortsatt att lämna in ett flertal anmälningar mot Lunde-
berg och andra till olika myndigheter. 
  
 

19.1 Fortsatta anmälningar från Uvnäs Moberg 

Knappt två månader efter det att KI:s rektor fällt sin dom över Tho-
mas Lundeberg och Joakim Carleson, den 20 augusti 2006, skriver 
Kerstin Uvnäs Mobergs ombud Kurt Björkholm till utbildningsminis-
ter Leif Pagrotsky och rektor Harriet Wallberg-Henriksson (dnr 
U2006/5646/02).  Han uttrycker sig där inledningsvis på följande sätt. 
”Eftersom jag sedan en tid beretts möjlighet att se bakom kulisserna inom 
forskarvärlden vid Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet och tagit initiativet och drivit den vetenskapliga utred-
ning vid KI, som nyligen avslutades med ett uppmärksammat utlåtande från 
Vetenskapsrådet, anser jag mig kunna ge ett offentligt uttryck för mina iakt-
tagelser inom framför allt KI”. Som redan tidigare konstaterats så tycks 
det ingen tvekan om vem det är som ”drivit” granskningen av Lunde-
berg vid KI och VR. Björkholm går därefter på nytt igenom hela ären-
det igen, alltifrån polisanmälningarna i början av 2002 då Lundeberg 
utmålades som misstänkt för ett antal allvarliga sjukdoms- och döds-
fall vid KI och SLU (se kapitel 5.1). Särskilda avsnitt i skrivelsen ägnas 
även åt Lundebergs forskning, hans sabotage mot Kerstin Uvnäs Mo-
bergs forskning, hans utnämning till professor, Hans Wigzells och 
Harriet Wallberg-Henrikssons roll, med mera. Avslutningsvis ber 
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Björkholm ”KI att inom några dagar lämna mig besked om KI samtycker till 
att inleda en fortsatt utredning angående Thomas Lundebergs och hans 
grupps forskningsverksamhet i enligt med mina ovannämnda intentioner”. 
Rektor och den administrative direktören vid KI besvarar den 7 sep-
tember 2006 denna begäran och avvisar kravet på fortsatt granskning 
med hänvisning till att en fyra år lång prövning av ärendet Thomas 
Lundeberg just avslutats samt att både denne och hans tidigare dokto-
rand Joakim Carleson befunnits skyldiga till vetenskaplig oredlighet.   
 Kurt Björkholm hinner uppenbarligen inte ens mottaga detta svar 
innan han den 11 september 2006 på nytt skriver till utbildnings-
minister Leif Pagrotsky och rektor Harriet Wallberg-Henriksson (dnr 
U2006/6179/02. Han börjar där med att säga att han inte fått svar på 
sitt brev av den 20 augusti. Därefter framförs krav på att KI:s utökade 
utredning bör inriktas mot djur- och humanetiska frågor, ekonomiska 
transaktioner, ersättningar till Lundebergs medarbetare, skadegörelse, 
inbrott samt stölder och övertagande av Uvnäs Mobergs forskning. 
Han avslutar sitt brev med följande mening. ”Jag begär ett omgående 
svar från Regeringen och KI hur man tänker lösa de ansvarsfrågor jag belyst 
ovan och i mitt tidigare brev”. Leif Pagrotsky besvarar detta helt kort. 
”Tack för kopian av det brev som du sänt till Karolinska Institutet. Jag vill 
med dessa korta rader tala om att jag har läst brevet samt tagit del av med-
sända handlingar.” 
 Två månader senare, den 13 november 2006, skriver Kurt Björk-
holm till Catharina Håkansson-Boman på regeringskansliet för att 
informera om ett antal missförhållanden vid KI och främst vid Institu-
tionen för Fysiologi och Farmakologi, FyFa (dnr U2006/9067/UH)). 
Han berättar där om de utredningar vid KI och VR som han själv ini-
tierat och säger sedan följande. ”Sedan Vetenskapsrådet i juni 2006 läm-
nat sitt utlåtande till KI har KI och SLU vägrat fortsatta forskningsutred-
ningar. Der är bara att konstatera att efter VR-utlåtandet tog viljan och 
intresset för vidare utredningar slut. Ingendera av KI och SLU vill idag vare 
sig utreda eller ens diskutera de tillkommande frågor jag ställer till universi-
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teten.” Han uttrycker sedan att det finns en hel del att tillägga i ären-
det och hänvisar till sina brev till Pagrotsky och Wallberg-Henriksson. 
I detta sammanghang nämns sådant som personalärenden vid SLU 
samt kontakter med Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, revi-
sionsföretag och banker. Han menar vidare att ledningen vid Karo-
linska Universitetssjukhuset i Solna och dess styrelse genom ledamo-
ten Hans Wigzell skyddar Thomas Lundeberg och hans medarbetare. 
Enligt Björkholm finns ett likartat motstånd mot utredningar vid Gö-
teborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin dit Luigi Manni, en 
tidigare doktorand till Lundeberg, flyttat. Beträffande SLU i Uppsala 
hävdas att Uvnäs Moberg förvägras att få kontakt med sin rektor och 
chef. Chefsjuristen påstås agera som ”grindvakt” och inte släppa fram 
den förra till den nye rektorn. Den tidigare rektorn skall likaledes 
aldrig ha tagit emot Uvnäs Moberg för att diskutera vad som händer 
vid SLU. Björkholm fortsätter därefter med ”det Lundebergska ären-
det” och tar detta till utgångspunkt för synpunkter till ”den politiska 
Alliansen” (Regeringen) angående den diskussion om avpolitisering av 
universitet och högskolor som pågår (autonomiutredningen). Det hela 
utmynnar så småningom i följande uppmaning. ”Regeringen måste 
tillse att begravda oegentligheter utreds”!  Denna följs av en fråga. ”Vill 
och vågar Regeringen genomföra en ’gryningsräd’ inom KI:s och Karolinska 
Universitetssjukhusets forskningsverksamheter”? Björkholms propå blir 
slutligen följande. ”Ett förslag till Alliansen är därför att driva det Lunde-
bergska ärendet till roten genom att inleda en fördjupad utredning med VR-
utlåtandet och mitt utredningsmaterial som grund”.    
 Det dröjer nu ett drygt halvår innan nya skrivelser med krav på 
granskning av Thomas Lundeberg och andra dyker upp. När så sker 
är det Kerstin Uvnäs Moberg själv som tagit över skrivandet. Den 25 
juni 2007 skriver hon till det etiska rådet vid KI och dess ordförande 
Stefan Einhorn med ”begäran om granskning av avvikelser från god veten-
skaplig sed inom medicinsk forskning” (dnr 3374/07-608). Det som fram-
förs är återigen samma gamla historia om motarbetande och stöld av 
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hennes forskning främst från Lundebergs sida. Antalet anmälda per-
soner har nu dock kraftigt utökats och uppgår till tjugosju (27) styck-
en. Förutom Lundeberg hittas i listan åtta personer från KI, tre från 
SLU, en från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, tre från 
AstraZeneca, en från Uppsala Universitet, två från Göteborgs Univer-
sitet, fyra från CNR i Italien, en från Japan, en från Kina samt två från 
USA. Därtill kommer ledningarna för KI, Sahlgrenska Akademin i 
Göteborg och den tidigare ledningen vid SLU i Uppsala. Det dessa 
anklagas för är ”att inte ha biträtt med begärda utredningar och i vissa fall 
inte ha besvarat brev och skrivelser”. Med vilken rätt Uvnäs Moberg för-
väntat sig att KI:s etiska råd skulle granska alla dessa personer från 
olika universitet och länder framgår ej. Mot slutet av hennes skrivelse 
anges vidare ett större antal företag och institutioner som hon ber att 
vid annat tillfälle få uttala sig närmare om beträffande ”verksamheter 
där min rätt som forskare kan vara i fråga”. Vilka företag och liknande det 
rör sig om framgår av Tabell 4.  
 Därefter tar det bara drygt en månad innan Kerstin Uvnäs Moberg 
den 30 juli 2007 skriver till utbildningsminister Lars Leijonborg och 
jordbruksminister Eskil Erlandsson för att informera om och begära 
utredningar av ”forskningsverksamhet vid Karolinska Institutet och Sveri-
ges Lantbruksuniversitet i Uppsala”. Hon hänvisar där till tidigare an-
mälningar till KI och SLU och ”hemställer att Regeringen vidtar åtgärder 
för en genomgripande genomgång och översyn av de forskningsförhållanden 
som anförs i min bifogade anmälan”. Av de referat och citeringar som 
getts här borde det stå klart att alla de anmälningar som Kerstin Uv-
näs Moberg och Kurt Björkholm fortsatte att göra från sommaren 2006 
och framåt till olika instanser och däribland Regeringen i allt väsent-
ligt saknar skälighet. Såvitt känt har kraven på utökad granskning av 
Lundeberg och andra inte tillmötesgåtts. Kanske har man till sist in-
sett deras sjukliga karaktär och bristande verklighetsförankring. Detta 
är i så fall väl men för de drabbade tyvärr för sent. I december 2005 
vände sig Lundeberg via sin advokat till Länsåklagaren i Stockholms 
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län för att få Uvnäs Mobergs alla dåligt underbyggda anmälningar 
mot honom till bland annat polis, säkerhetspolis och ekobrottsmyn-
dighet granskade. De anklagelser som hade framförts gällde till ex-
empel sådant som förtal, olaga hot, stölder, mord med mera. Några 
misstankar mot Lundeberg framfördes dock aldrig av dem som mot-
tagit beskyllningarna. Åklagaren beslöt att inte inleda förundersök-
ning och motiverade detta med att anmälningsuppgifterna inte gav 
anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats. 
Via sin advokat krävde Lundeberg överprövning av beslutet men 
ingen förändring erhölls (se kapitel 11). Det går uppenbarligen att 
göra mycket uppseendeväckande och obefogade anmälningar till 
polis och andra myndigheter i Sverige utan att några motåtgärder 
vidtas för att skydda den drabbade.   
 
 
19.2  Sjukhus förbjuder Lundeberg att forska 

Den 3 juli 2006 beslutar Karin Rudling, verksamhetschef vid den Re-
habiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds Sjukhus 
att överläkare Thomas Lundeberg ej får ägna sig åt forskning (dnr DS 
rehab 107/06). Orsaken anges vara att ”eventuell forskningsverksamhet 
kan betraktas som förtroendeskadlig bisyssla”. Lundeberg kom in med 
synpunkter och ifrågasatte ställningstagandet. Ett drygt år senare, den 
22 november 2007 slås detta dock fast på nytt genom ett beslut av 
Carola Lemne, VD för Danderyds Sjukhus AB (DSAB). Lemne refere-
rar där VR:s beslut och skriver sammanfattningsvis att ”DSAB betrak-
tar forskning bedriven av Thomas Lundeberg som en förtroendeskadlig bi-
syssla enligt §8 mom 1c” utan att ange vilken lag eller motsvarande som 
avses. Hon fortsätter därefter på följande sätt. ”Detta gäller oavsett om 
forskningen bedrivs inom eller utanför DSAB:s domäner. Som forskning 
betraktas också bearbetning och publicering av tidigare data, eller samman-
ställningar av forskning (s.k. reviewartiklar) publicerad i sjukhusets eller 
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institutionens namn.” Kontentan är alltså att Danderyds Sjukhus på 
basen av den minst sagt tveksamma utredning som utförts av KI och 
VR samt de minst sagt lika tveksamma domar som fällts av dessa 
myndigheter belägger forskaren Thomas Lundeberg något som kan 
betraktas som ett yrkesförbud.  
 
 
Tabell 4. Företag och institutioner som tas upp i Kerstin 
Uvnäs Mobergs anmälan till etiska rådet vid Karolinska 
Institutet den 25 juni 2007 
__________________________________________________                                                                                                     
AstraZeneca 
Biovitrum AB / Pharmacia AB 
Institutet CNR i Rom, Italien 
Karo Bio AB 
Karolinska Institutet Innovation AB 
Koncernen Ferring AB 
Koncernen Johnson & Johnson 
Koncernen Merck 
Nactilus AB 
SLU Holding AB 
Stiftelsen FRID / Håkan Lagergren 
Stormbykoncernen 
Tripep AB 
__________________________________________________ 
Från skrivelse med dnr 3374/07-608 
 
 

20 Överklaganden som aldrig har behandlats 

Vare sig i det utlåtande som Vetenskapsrådets expertgrupp i oredlig-
hetsfrågor skrev den 18 maj 2006 (dnr 312-2004-822) eller i det beslut 
som Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson under-
tecknade den 22 juni 2006 (dnr 3327/06-208) finns någonting nämnt 
om möjligheten att överklaga. Ingen av de två anklagade och dömda, 
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Thomas Lundeberg och Joakim Carleson, har erkänt något av det som 
lagts dem till last. Lundeberg väljer i denna situation att efter konsul-
tation av jurisdisk expertis i form av tidigare JO och regeringsrådet 
Bertil Wennergren via sitt ombud advokat Per Gotthard överklaga 
VR:s utlåtande (13410-06 E) och KI:s beslut (dnr 15476-06 E) till Läns-
rätten i Stockholms Län. Detta görs med hänvisning till ”förvaltnings-
besluts överklagbarhet enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223)”. Vad Lun-
deberg yrkar är att Länsrätten skall undanröja de utslag som respekti-
ve myndighet gjort och han önskar för detta erhålla en muntlig för-
handling. Med hänvisning till ett rättsutlåtande från Bertil Wenner-
gren menar Lundeberg att VR utfört en granskning som inte är fören-
lig med de författningar som reglerar VR:s verksamhet. Han anser 
vidare att VR inte har beaktat allt material som tillförts utredningen, 
inte har låtit honom ta del av och yttra sig över vitala delar av mate-
rialet samt att man lagt bevisbördan på honom (att styrka sin oskuld) 
istället för att själva bevisa de anklagelser man gör. Länsrätten ägnar 
större delen av sitt beslut till att citera Wennergrens utlåtande. Däref-
ter säger man följande. ”Länsrätten finner vid en sammantagen bedöm-
ning, mot bakgrund av det ovan anförda, att Vetenskapsrådets utlåtande är 
av sådan art att det inte har några rättsverkningar mot Thomas Lundeberg 
eller i övrigt kan anses utgöra ett ingrepp i hans personliga eller ekonomiska 
ställning på ett sådant sätt att det går att överklaga. Vad Thomas Lundeberg 
framfört hos Länsrätten och vad som i övrigt framkommer i målet föranleder 
ingen annan bedömning. Överklagandet skall därför avvisas.”  
 Vad det gäller Karolinska Institutets beslut (dnr 3327/06-208) så 
säger Lundeberg att detta ”är ett uttalande varigenom en myndighet vill 
påverka andra förvaltningsorgan eller enskildas handlande”. Av den anled-
ningen menar han att beslutet har rättsverkningar även om KI inte 
vidtar några särskilda åtgärder mot honom. Som nyligen beskrivits 
blev så också fallet genom att hans arbetsgivare, Danderyds Sjukhus 
AB, på basen av de beslut som tagits av VR och KI förbjöd honom att 
ägna sig åt forskning (se kapitel 19.2). Lundeberg hänvisar vidare till 
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de synpunkter som framförts i det överklagande som gäller VR. Läns-
rätten diskuterar i sitt utlåtande först huruvida det alls är möjligt att 
besvära sig över KI:s beslut. Man kommer fram till att så egentligen 
inte är fallet med utgångspunkt från vad som står i förvaltningslagen, 
högskolelagen och högskoleförordningen. Sedan den europeiska kon-
ventionen från 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 1995 införli-
vades med svensk lag blev det dock möjligt att åsidosätta ett överkla-
gandeförbud i den mån ett beslut rör civila rättigheter eller skyldighe-
ter. Detta har sedan juli 2006 även införlivats i förvaltningslagen. Den 
slutsats man så småningom kommer fram till är följande. ”Länsrätten 
finner vid en sammantagen bedömning, mot bakgrund av vad som framgår 
av Karolinska Institutets beslut, att förevarande mål inte berör en tvist om 
civila rättigheter och skyldigheter som avses i artikel 6.1 Europakonventio-
nen. Överklagandet skall därför redan av denna anledning avvisas.” Efter en 
kort fortsatt diskussion sägs sedan i princip samma sak som i målet 
rörande VR. ”Länsrätten finner att Karolinska Institutets beslut de 22 juni 
2006 är av en sådan art att det inte har några rättsverkningar mot Thomas 
Lundeberg eller i övrigt utgör ett ingrepp i hans personliga eller ekonomiska 
ställning på ett sådant sätt att det går att överklaga. Överklagandet skall 
således även av denna anledning avvisas.”  
 De ovan refererade ställningstaganden som Länsrätten i Stock-
holms Län gjorde den 10 september 2006 genom länsrättsassessor 
Tom Ericius visar med all tydlighet på svagheterna i det svenska rätts-
systemet och den rättslöshet som i praktiken råder i fall av den typ det 
här gäller. Den likgiltighet som domstolen visar visavi den klagandes 
legitima behov av att få sin sak prövad är närmast bedövande. Mer än 
två månader innan länsrättsassessorn fattade sitt beslut att inte fästa 
något avseende vid Thomas Lundebergs överklagan med hänvisning 
till att de beslut som VR och KI fattat inte utgjorde ”ett ingrepp i hans 
personliga eller ekonomiska ställning” blev han på basen av dessa beslut 
förbjuden att ägna sig åt forskning vid sin arbetsplats på en universi-
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tetsklinik. Uppenbarligen har inte länsrättsassessorn och svensk lag 
heller någon förståelse för vilket oerhört ingrepp i en forskares liv det 
innebär att på bristfälliga grunder bli anklagad och dömd för veten-
skaplig oredlighet eller forskningsfusk som det vanligen brukar kal-
las. Som framgår av kommande kapitel så har man i USA insett allva-
ret i detta och i sin lagstiftning också försäkrat den anklagade rätten 
att överklaga och i slutänden få sitt fall prövat i en muntlig förhand-
ling av domstolsliknande karaktär där käranden och svaranden var 
för sig får lägga fram sin sak samt kalla och korsförhöra vittnen.  
 Den 27 oktober 2006 skriver Thomas Lundeberg via sitt ombud 
advokat Per Gotthard till Kammarrätten i Stockholm och överklagar 
de beslut som Länsrätten fattat om att inte behandla de besvär man 
framfört rörande VR:s och KI:s beslut. Han yrkar där att Kammarrät-
ten medger prövningstillstånd, tar upp målen till prövning i sak, samt 
upphäver VR:s utlåtande från den 18 maj 2006 (dnr 312-2004-822) 
samt KI:s beslut från den 22 juni 2006 (dnr 3327/06-208). Vad som 
bland annat framhålls i överklagan är att i motsats till vad Länsrätten 
hävdat VR:s och KI:s beslut på ett mycket allvarligt sätt har rättsverk-
ningar mot Lundeberg och ingriper i hans personliga och ekonomiska 
förhållanden. Enligt Lundeberg rör ärendet en tvist om civila rättighe-
ter och skyldigheter just av det slag som avses i artikel 6.1 Europa-
konventionen (införlivad i svensk lag 1995). Den 18 december 2006 
meddelar Kammarrätten sitt beslut i de två målen. Man börjar med att 
på en knapp sida referera de yrkanden som Lundeberg framfört. Där-
efter motiverar man på sex rader sina beslut, vilka är exakt desamma 
rörande VR och KI. Först konstateras att man finner skäl att meddela 
prövningstillstånd. Sedan sägs följande. ”Vad Thomas Lundeberg anfört 
och åberopat föranleder inte kammarrätten att frångå länsrättens bedömning 
att Vetenskapsrådets utlåtande/Karolinska Institutets beslut inte är överklag-
bart. Länsrättens beslut att avvisa överklagandet var därför riktigt. Thomas 
Lundebergs överklagande till kammarrätten skall följaktligen avslås.” Dessa 
beslut är undertecknade av kammarrättsrådet Lars Trägård, kammar-



212  

rättsrådet Peter Dinnetz, kammarrättsrådet och referenten Eva-Lotta 
Hedin, samt föredragande Gustav Forsberg. Utan att med så mycket 
som ett ord ange vad man grundar sig på avvisar dessa personer 
Lundebergs väl underbyggda krav att få sitt ärende prövat i sak i 
svensk domstol.  
 Den 3 januari 2007 överklagar Thomas Lundeberg via sitt ombud 
advokat Per Gotthard Kammarrättens beslut i målen mot VR och KI 
till högsta instans. Vad han yrkar är att ”Regeringsrätten skall meddela 
prövningstillstånd och uppta besvären till prövning, varefter Regeringsrätten 
skall undanröja de beslut som fattats av Karolinska Institutet samt Veten-
skapsrådet och återförvisa målet till Länsrätten för erforderlig prövning.” 
Det poängteras i överklagandet att de ställningstaganden som gjorts 
av VR och KI de facto haft allvarliga effekter på Lundebergs personliga 
ekonomiska situation. De utgör därför ett ingrepp i hans civila rättig-
heter och skyldigheter enligt Europakonventionen artikel 6.1. Han 
begär av den anledningen att få sin sak prövad i domstol. Det som 
därvid avses är den forskning som han bedrivit vid KI och som har 
kritiserats av VR och KI i respektive myndighets avgöranden. Som 
stöd hänvisas till litteratur på området och tidigare rättsfall. Senare 
lämnar även förre JO och regeringsrådet Bertil Wennergren ett rättsut-
låtande om ”domstolsprövning enligt Europakonventionen hos en förvalt-
ningsdomstol”. Han tar där upp ett yttrande från Högsta Domstolen 
enligt vilket det när konflikter uppstår mellan Europakonventionen 
och en tidigare tillkommen svensk lag är konventionen som skall ges 
företräde. Detta har också inkorporerats i förvaltningslagen 3 § där 
följande anges. ”Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas 
dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av 
civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konven-
tionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna”. Enligt Wennergren skall denna paragraf ses 
inte bara som en rätt till överklagande utan som en ”särskild talerätt 
syftande till en specifik domstolsprövning”. Den 2 april 2007 beslutade 
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Regeringsrätten att inte bevilja prövningstillstånd. Beslutet under-
tecknades av regeringsrådet Carina Stävberg och föredragande reger-
ingsrättssekreteraren Fredrik Löndal. Närvarande när detta avgöran-
de togs var dessutom regeringsråden Anna-Karin Lundin och Henrik 
Jermsten. Thomas Lundebergs har därmed definitivt förnekats rättan 
att få sin sak prövad i en domstolsförhandling. Detta kan knappast 
kallas något annat än total avsaknad av rättssäkerhet.  
 
 

21  Nya regler för utredning av forskningsfusk 

Den 15 juni 2007 lämnade Sveriges Universitets- och Högskoleförbund 
(SUHF) tillsammans med Vetenskapsrådet ett förslag till hantering av 
misstänkt vetenskaplig oredlighet till Regeringen och Utbildningsde-
partementet (dnr 312-2006-2542). Den nya ordning som förordas avvi-
ker inte alltför påtagligt från det system som redan finns. Ansvaret att 
utreda misstankar om oredlighet och vidtaga åtgärder när sådan påvi-
sats skall liksom idag primärt åvila det universitet eller den högskola 
som berörs (förslaget gäller forskning i offentlig men ej i privat regi). 
Utgångspunkten är att det hos allmänheten inte skall finnas några 
farhågor om att forskningsfusk förekommer vid högre läroanstalter 
eller att de inte behandlas på ett korrekt sätt. Det poängteras att öp-
penhet i dessa frågor är viktig och skall försäkras via offentlighets-
principen. Vidare framhålls att tydliga regler måste finnas för hur 
dessa ärenden skall handläggas samt vikten av att samtliga högskolor 
i landet använder en gemensam definition av vad vetenskaplig ored-
lighet är. Utredarna föreslår följande avgränsning: ”Vetenskaplig ored-
lighet innefattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, 
vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande 
uppgifter om en persons insats i forskningen”. Man menar att denna för-
klaring täcker in sådant som fabricering, förfalskning och plagiering 
vid planering, genomförande och publicering av forskning. Den inne-
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fattar även obehörigt användande av information given i förtroende 
liksom obehörigt hävdande av författarskap. En förutsättning för att 
ansvar skall kunna utkrävas är att förseelsen begåtts med uppsåt eller 
på grund av grov oaktsamhet.    
 Enligt förslaget ska den som har upptäckt eller har starka indika-
tioner på vetenskaplig oredlighet göra en anmälan till rektor för den 
högskola där den berörda forskaren arbetar. Vid varje högskola skall 
det finnas en fastställd ordning om hur de misstankar som framförs 
skall behandlas. Utredarnas tanke är att det vid lärosätena skall finnas 
en oredlighetsnämnd till vilken rektor överlämnar ärendet. Denna skall 
ha en fast ordförande samt några fasta ledamöter, varav en jurist och 
en erfaren forskare. Nämndens första uppgift är att bedöma i vilken 
mån misstankarna skall bli föremål för en fullständig utredning. Om 
så blir fallet skall minst två utifrån kommande sakkunniga knytas till 
nämnden. Dessa skall ha specialkompetens inom det aktuella ämnes-
området eller inom fältet forskningsetik och god forskningssed. De 
sakkunniga skall enligt förslaget sammanställa ett gemensamt utlå-
tande som lämnas till nämnden. Denna utformar därefter på egen 
hand ett yttrande och den anmälde ges tillfälle att ta del av utredning-
en och yttra sig över den. Nämndens slutliga omdöme lämnas till 
rektor som beslutar i vilken mån oredlighet förekommit eller inte. Av 
beslutet skall framgå på vilka skäl det grundas. Vid konstaterad ored-
lighet kan rektor antingen utfärda en skriftlig varning eller lämna över 
ärendet till personalansvarsnämnden. Vid grövre förseelser kan även 
en åtalsanmälan bli aktuell. Beträffande tidsaspekterna sägs att beslut 
om utredning skall fattas inom fyra veckor efter anmälan. Gransk-
ningen i sig skall vara utförd inom sex månader och rektors beslut 
skall tas inom högst tre veckor efter det att oredlighetsnämnden avslu-
tat sitt arbete.  
 Utöver den lokala organisation som beskrivits rekommenderar 
utredningen att det skall finnas en central fristående instans för utred-
ning av vetenskaplig oredlighet. Denna så kallade oredlighetskommitté 
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skall ha fyra fasta ledamöter från olika forskningsområden valda för 
en treårsperiod samt en ordförande utsedd av Regeringen. Den senare 
skall vara domarkompetent och ha erfarenhet av svenska forsknings-
förhållanden samt kunskap om arbete med forskningsetiska frågor. 
Två av de fasta ledamöterna skall enligt förslaget utses av SUHF och 
två av VR. Vidare sägs att anmälan till kommittén kan göras av den 
tidigare anmälaren, av den forskare som anmälts, samt av rektor om 
denne önskar få ärendet prövat i särskild ordning. De typer av fall 
som kommittén efter anmälan kan granska är fall där högskolan: (1) 
beslutat att inte göra någon utredning; (2) efter utredning beslutat att 
vetenskaplig oredlighet inte föreligger; (3) efter utredning beslutat att 
vetenskaplig oredlighet föreligger men att ingen åtgärd utöver detta 
uttalande skall vidtas; samt (4) efter utredning beslutat att vetenskap-
lig oredlighet föreligger och rektor utfärdat en varning. I dessa fall 
kan kommittén pröva om högskolan följt gällande regelverk och begä-
ra att högskolan tar upp ärendet till ny prövning eller välja att utföra 
en egen utredning. Beslut om efterföljd skall dock liksom tidigare vara 
arbetsgivarens ansvar. 
 Den utredning som framställts ovan är knappt fem sidor lång och 
utgör inte något detaljerat och genomarbetat förslag. Med tanke på att 
det till betydande del är den myndighet som hade ansvaret för 
granskningen av de anklagelser som framförts mot Thomas Lunde-
berg och Joakim Carleson som står bakom förslaget måste man också 
fråga sig vilken trovärdighet det har. Vid en jämförelse med förhål-
landena till exempel i USA blir man fundersam över svenska myndig-
heters sätt att ta sig an dessa frågor. I och för sig är den akademiska 
sektorn där betydligt mycket större, men kraven på ett rättssäkert och 
adekvat förfarande vid utredning av en företeelse som forskningsfusk 
borde inte skilja sig åt. Eftersom det amerikanska systemet enligt min 
mening uppvisar många tilltalande sidor tänkte jag nedan kort be-
skriva det som en modell också för Sverige. Det som inte minst slår en 
när man tittar på de förändringar som skett i USA under den senaste 
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tioårsperioden i regelverket och organisationen för granskning av 
forskningsfusk är den öppenhet som präglar processen och som ut-
märker den amerikanska myndighetskulturen i stort. När de utredare 
som fått i uppgift att bereda en fråga lämnat sitt förslag läggs detta ut 
i ett federalt register och alla som så önskar inbjuds att lämna syn-
punkter. När dessa kommit in och gåtts igenom av det departement 
som handlägger frågan fattar Regeringen sitt beslut och en ny lag, 
förordning eller motsvarande införs. Denna publiceras och läggs ut på 
den aktuella myndighetens hemsida. Därvid redogörs för de allmänna 
(public) ståndpunkter som kommit in samt vilka av dessa som lett till 
förändringar i det ursprungliga förslaget. I det dokument som beskri-
ver det nya regelverket ges också upplysning om till vilka man kan 
vända sig med frågor och kommentarer.     
 På initiativ av Hälsodepartementet (Public Health Service) bildades 
1989 dels ett Office of Scientific Integrity (OSI) – en avdelning för ve-
tenskaplig integritet - vid NIH (National Institutes of Health), dels ett 
Office of Scientific Integrity Review (OSIR) vid departementet självt. 
Uppgiften som dessa avdelningar fick var att sköta den centrala be-
handlingen av forskningsfusk (research misconduct). Genom tillkoms-
ten av OSIR påbörjades också den utveckling varigenom dessa frågor 
avlägsnades från den anslagsgivande myndigheten, NIH (en motsva-
righet till VR i Sverige). Tre år senare, våren 1992, slogs OSI och OSIR 
ihop till Office of Research Integrity (ORI). Detta blev en fristående enhet 
placerad vid Hälsodepartementet. Senare samma år inrättades en 
fristående appellationsnämnd knuten till departementet dit forskare 
som anklagats för forskningsfusk kan överklaga. Detta är alltså den 
nämnd till vilken Thereza Imanishi-Kari fick möjlighet att vända sig 
och få upprättelse efter tio års anklagelser om forskningsfusk i ett av 
de mest uppmärksammade fallen i modern tid (se kapitel 3.2). Denna 
möjlighet finns inte garanterad i Sverige och de försök som gjorts av 
Thomas Lundeberg i flera instanser för att få en prövning av sitt fall 
till stånd har avfärdats utan närmare motivering (se kapitel 20).  
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 Office of Research Integrity, ORI, är med svenska mått mätt ett stort 
organ med omfattande uppgifter. Runt dess chef (generaldirektör) 
finns en enhet med övergripande ansvar för forskningsfuskfrågor som 
rapporterar direkt till ministern och den biträdande ministern vid 
Hälsodepartementet. Denna enhet har till uppgift att styra utveckling-
en av hur dessa frågor hanteras nationellt. Däri ingår att ansvara för: 
att det finns en klar definition av vad forskningsfusk är; att se till att 
utredningarna utförs på ett rättssäkert sätt; samt att garantera att både 
anmälda och anmälare behandlas korrekt. En annan uppgift är att 
borga för utbildning och information som syftar till att främja integri-
tet inom forskningen och förhindra oredlighet. Därutöver finns vid 
ORI en Division of Investigative Oversight. Dess funktion är att följa, 
dokumentera och utvärdera hur anmälningar om forskningsfusk han-
teras lokalt på de institutioner som utför forskning och forskarutbild-
ning med stöd bland annat från Hälsodepartementet. Man skall också 
till chefen för ORI rapportera om upptäckta fall av forskningsfusk, 
biträda den utredande sidan vid överklaganden till appellations-
nämnden, och föreslå administrativa åtgärder mot de ansvariga. I 
uppdraget ingår vidare att lämna information om gällande regelverk 
till anmälda, anmälare och de institutioner som utför utredningarna. 
En tredje enhet vid ORI är Division of Education and Integrity. Dess 
ansvar är utbildning och prevention i syfte att förhindra oredlighet 
inom forskningen. Däri ingår även att koordinera spridningen av de 
regelverk som finns på området, analysera och initiera forskning om 
dessa regelverk, samt att sammanställa en årlig rapport om forsk-
ningsfusk. Den fjärde och sista enheten vid ORI går under namnet 
Research Oversight Legal Team. Den övervakar de legala aspekterna av 
ORI:s arbete, representerar ORI vid överklaganden, utarbetar förslag 
till regel- och laginitiativ, och fungerar som rådgivare åt de enheter 
inom ORI som ansvarar för översyn och utbildning i integritetsfrågor 
inom forskningen. 
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 Den svenska motsvarigheten till Office of Research Integrity, ORI, är 
Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskning. Som 
beskrivits tidigare så har denna grupp bestått av en domarkompetent 
jurist som ordförande, tre vetenskapliga ledamöter representerande 
olika ämnesområden, samt en sekreterare i form av en högre tjänste-
man från VR. För behandling av enskilda ärenden har expertgruppen 
därtill kunnat adjungera särskilt sakkunniga. Enligt det förslag från 
2007 till Regeringen som beskrivits ovan skall VR:s expertgrupp ersät-
tas av en oredlighetskommitté. Skillnaderna i både organisation och 
uppgifter är dock små. Kommittén får ytterligare en ledamot och det 
föreslås att förutom rektorerna vid universitet och högskolor även 
anmälaren och den anmälde skall kunna vända sig dit för att få ett 
ärende prövat. De situationer i vilken en sådan överprövning kan 
komma i fråga definieras genom fyra typexempel (se ovan i detta ka-
pitel). Det kan sålunda konstateras att både den existerande och den 
föreslagna svenska nationella organisationen för handhavande av 
frågor om forskningsfusk är mycket obetydlig till sin storlek jämfört 
med den motsvarande myndighet som finns i USA sedan början av 
1990-talet. Samma sak kan sägas om det regelverk som föreslagits i 
Sverige. Nedan ges en kort resumé av den viktigaste förordningen i 
USA på detta område.  
 Den 17 maj 2005 fastslog och publicerade Department of Health and 
Human Services (DHHS) sina reviderade regler rörande forskningsfusk 
[100]. Parallellt hade Office of Research Integrity (ORI) låtit utföra en 
större undersökning rörande upptäckt och rapportering av misstänkt 
fusk inom biomedicinsk forskning [101]. Grundvalen för den omarbe-
tade författningen är att fusk eller oredlighet inom forskningen strider 
mot de intressen och mål som regeringsmakten, allmänheten och fors-
karsamhället i stort har. Ansvaret för att integriteten inom forskningen 
upprätthålls vilar på DHHS tillsammans med de institutioner som 
söker och erhåller anslag därifrån. Syftet med förordningen kan delas 
upp i fem delar: (1) att fastställa vilket ansvar DHHS, ORI och de aka-
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demiska institutionerna har att agera i oredlighetsfrågor; (2) att defini-
era vad fusk inom biomedicinsk forskning är; (3) att ange vilka admi-
nistrativa åtgärder som DHHS skall vidtaga mot fusk; (4) att fastställa 
vilka krav som ställs på institutionerna för att rapportera och utreda 
beskyllningar om fusk samt vilka garantier som krävs för att de skall 
tillåtas delta i forskning stödd av DHHS; och (5) att skydda allmänhe-
tens hälsa och säkerhet samt att främja integriteten i den forskning 
som utförs inom ramen för sjukvårdssystemet.  
 Fusk eller oredlighet definieras i de amerikanska reglerna som 
fabricering, förfalskning eller plagiering vid planering, utförande eller 
rapportering av forskning. Med fabricering avses att data eller resultat 
hittas på, protokollförs och redovisas. Förfalskning innebär att forsk-
ningsmaterial eller utrustning manipuleras, alternativt att data eller 
resultat ändras eller utesluts. Plagiering betyder att idéer, resultat eller 
formuleringar tas från andra utan att detta anges. För att ett handlan-
de skall betraktas som fusk krävs att det klart avviker från praxis 
inom det aktuella forskningsområdet, att det har utförts medvetet och 
med avsikt, samt att den anklagelse som framförs kan bevisas på ett 
övertygande sätt. Vidare har man med vissa specificerade undantag 
en sexårsregel som innebär att en anmälan endast är giltig under sex 
år efter det att den inlämnats. Vad det gäller beviskraven så sägs tyd-
ligt i den amerikanska förordningen att det är den forskningsinstitu-
tion eller den centrala myndighet som utreder anklagelserna om fusk 
som skall lägga fram hållbara bevis. I den mån försöksprotokoll och 
data som dokumenterar forskningen saknas är det upp till utredaren 
att bevisa att den tilltalade avsiktligt, medvetet eller genom grovt 
slarv förstört eller undanhållit detta material. Här framhävs även att 
utredaren skall ta hänsyn till rimliga försäkringar från den tilltalade 
om oavsiktlighet och likaså beakta avvikande åsikter från dennes sida. 
Dessa krav uttalas aldrig direkt i de svenska reglerna och därigenom 
riskeras rättssäkerheten att sättas ur spel. Det finns bland annat i Lun-
debergutredningen skrämmande exempel på hur så också skett. En 



220  

annan sak som saknas i det svenska regelverket är kravet på konfiden-
tialitet. I den amerikanska förordningen slås fast att identiteten både 
på den anmälde och anmälaren inte skall lämnas ut annat än i den 
mån så behövs för att en ”noggrann, kompetent, objektiv och rättvis ut-
redning skall kunna ske”. Den typ av utlämnanden till press med mera 
som Thomas Lundeberg och Joakim Carleson fick utstå långt innan 
KI:s och VR:s granskning avslutats skulle i USA sannolikt ha kunnat 
leda till ett straffrättsligt ansvar. 
 Liksom i Sverige förmodas den primära utredningen i USA att 
göras vid den lokala institutionen. För att en undersökning skall initi-
eras krävs dels att det som anmälts faller inom ramen för den defini-
tion på forskningsfusk som beskrivits ovan. Därutöver fordras att 
anmälan är tillräckligt trovärdig och specifik för att övertygande bevis 
skall kunna läggas fram. Om beslut tas att gå vidare skall den tilltala-
de skriftligt informeras om detta. Vid eller före denna tidpunkt skall 
allt material i form av försöksprotokoll, resultat med mera som kan 
komma att behövas för att bevisa anklagelserna samlas in. Inom 60 
dagar måste beslut tas om huruvida en fullständig utredning skall 
genomföras och den anmälde skriftligt meddelas om detta. Om så blir 
fallet skall institutionen inom 30 dagar meddela ORI, den nationella 
myndigheten, om detta och därvid ange: namnet och den position den 
tilltalade har; en beskrivning av de anklagelser som föreligger; uppgif-
ter om vilket finansiellt stöd från hälsodepartementet som forskning-
en i fråga har (anslagsnummer, kontrakt, ansökningar, publikationer); 
grunden för att förorda en utvidgad granskning; samt, eventuella 
kommentarer från anmälaren eller den anmälde. För undersökningen 
ställs i förordningen även en mängd andra krav för att garantera rätt-
visa och objektivitet. Däribland märks sådant som att förhindra jäv. 
Beträffande vittnen sägs att alla som kan ha relevant information i 
ärendet skall höras. Detta inkluderar vittnen som har identifierats av 
den anklagade. Det krävs vidare att vittnesmål skall bandas eller skri-
vas ut, att vittnena skall få ta del av och om så behövs rätta sina utsa-
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gor, samt att dessa skall arkiveras och läggas till de samlade hand-
lingarna för ärendet.  
 Den lokala institutionen måste avsluta sin utredning inom 120 
dagar. Under denna tid skall man även sammanställa de fynd som 
gjorts samt lägga fram en preliminär rapport som den tilltalade får ta 
del av och yttra sig över. Om mer än 120 dagar krävs måste institutio-
nen begära tillstånd för detta från ORI. Den anklagade skall förutom 
den just nämnda rapporten likaså få ta del av den bevisning som man 
hänvisar till. Han eller hon skall lämna sina kommentarer inom 30 
dagar efter det att materialet har erhållits. Därefter skall den utredan-
de institutionen avlämna en skriftlig slutrapport. Denna skall innefat-
ta följande punkter: vilka anklagelser som framförts; vilket finansiellt 
stöd som erhållits från Hälsodepartementet; vilka beskyllningar som 
beaktats i utredningen; det regelverk under vilket granskningen ge-
nomförts; vilken bevisning som samlats in; för varje anklagelsepunkt 
vilken typ av fusk det rör sig om (fabricering, förfalskning eller plagi-
ering); vilka bevis som föreligger och vilka förklaringar som lämnats 
av den tilltalade; behov av att rätta eller dra tillbaks publikationer; 
identifiera den eller de personer som är ansvariga för fusket; lista över 
de kommentarer som den anmälde och anmälaren lämnat till rap-
portutkastet; bevara ett komplett arkiv över alla relevanta handlingar 
som tillförts utredningen och vid behov förse ORI med det material 
som efterfrågas.  
 I den mån den lokala institutionen har möjlighet att behandla 
överklaganden skall detta ske inom 120 dagar. Oberoende av detta så 
måste en kopia av den slutliga utredningsrapporten med samtliga 
bilagor och eventuella överklaganden sändas till ORI. Man skall här 
ange i vilken mån man instämmer i de slutsatser som utredaren dragit 
samt vilka åtgärder av administrativ art som vidtagits mot den an-
mälde. Institutionen måste vidare meddela ORI i förväg i den mån 
den anklagade under utredningens gång erkänt sig skyldig och om 
man efter en överenskommelse med denne önskar lägga ned ärendet i 



222  

förtid. Vad som i övrigt gäller för Hälsodepartementets och ORI:s 
ansvar är att de när som helst före, under eller efter en enskild institu-
tions handläggning kan ingripa i ett ärende för att på egen hand driva 
en utredning och besluta om disciplinära åtgärder. Därvid gäller än 
striktare regler än de som beskrivits ovan. Det finns dock ej utrymme 
att närmare gå igenom dem här. Istället kommer resten av detta kapi-
tel att ägnas åt de möjligheter som finns att överklaga de beslut som 
ORI fattar. I det svenska systemet föreligger än så länge inte något 
utrymme för att besvära sig mot de utlåtanden som VR:s expertgrupp 
i oredlighetsfrågor avger. Enligt det förslag som ligger kommer det i 
och för sig att bli möjligt att överklaga till en central instans, oredlig-
hetskommittén. Det slutliga beslutet kommer dock liksom nu att fattas 
av den lokala läroanstalten. De enda ytterligare instanser till vilka en 
klagande kan vända sig för att få sitt ärende prövat är Högskolever-
ket, JO och JK.  
 I det amerikanska systemet tillvaratas möjligheterna till en över-
prövning på ett avsevärt mycket bättre sätt. De beslut som fattats och 
de administrativa åtgärder som vidtagits av ORI kan överklagas till 
vad som kallas ett Departmental Appeal Board (DAB) eller en Administ-
rative Law Judge (ALJ). En skriftlig begäran om en muntlig förhandling 
skall inom 30 dagar efter det att ett beslut erhållits lämnas till ordfö-
randen i appellationsnämnden samt till ORI. I denna hemställan mås-
te den klagande i detalj redogöra för vilka delar i beslutet som bestri-
des samt på vilka grunder. Inom 30 dagar efter att ha mottagit begä-
ran måste DAB utse en domare som får till uppgift att handlägga 
ärendet. Till sin hjälp kan denne få en eller fler vetenskapliga experter. 
Dessa utses gemensamt av de två parterna, eller om detta inte lyckas 
av domaren själv. Vare sig domaren eller någon av experterna får 
uppvisa jäv eller andra förhållanden som kan rubba förtroendet till 
deras objektivitet. Parterna kan om goda skäl finns kräva att någon 
eller några utesluts från handläggningen på grund av intressekonflik-
ter eller partiskhet. Om detta berör den utsedde domaren blir det 
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chefsdomaren vid appellationsnämnden som får ta ställning i frågan. 
En muntlig förhandling skall genomföras om det finns en genuin dis-
pyt rörande det faktamaterial på vilket beslutet om forskningsfusk 
och därtill kopplade åtgärder tagits. Parter är svaranden (den för 
forskningsfusk dömde) och ORI (den myndighet som dömt). Parterna 
kan vid förhandlingen företrädas av en advokat och har möjlighet att 
lägga fram muntlig och skriftlig bevisning, kalla och korsförhöra vitt-
nen, med mera. I mångt och mycket är det hela att jämföra med en 
sedvanlig domstolsförhandling. Domaren bestämmer datum, tid och 
plats för förhandlingen och kan besluta om tidsbegränsade uppehåll i 
densamma om någon av parterna har goda skäl att begära så. Han 
eller hon har också i övrigt de befogenheter och plikter som domaren 
vid en vanlig domstolsförhandling. Bestämmelserna för hur den 
muntliga förhandlingen skall genomföras sträcker sig i förordningen 
över fem tätt skrivna sidor och kan inte här gås igenom i detalj.  
 När den muntliga förhandlingen är slutförd och när parterna fått 
möjlighet att lämna in kompletterande material skall domaren inom 
60 dagar meddela sitt utslag skriftligt. Ett exemplar var av denna 
handling skall lämnas till parterna och ett exemplar till den biträdan-
de hälsoministern. Domarens utslag är att betrakta som ett förslag till 
beslut och den som fattar det slutliga avgörandet är just den biträdan-
de hälsoministern. Denne har möjlighet att närmare granska förslaget 
och om så befinns nödvändigt ompröva detsamma helt eller delvis. 
Han eller hon skall i så fall meddela parterna om sin avsikt att inom 30 
dagar skärskåda förslaget. Om så ej skett inom 30 dagar skall doma-
rens förslag betraktas som det definitiva beslutet. Det amerikanska 
system som beskrivits här för utredning av misstankar om forsknings-
fusk inom den akademiska världen går väsentligt längre än motsva-
rande svenska regelverk. Detta gäller både de krav som ställs på hur 
granskningen skall gå till, den strävan efter rättssäkerhet som demon-
streras, och de möjligheter till överklagande som ges både anmälda 
och anmälare.                   



224  

      
 

22  Sammanfattning 

Den 10 juni 2002 lämnar professorerna Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin 
och Per Hansson en anmälan mot professor Thomas Lundeberg till 
prefekten vid Institutionen för Kirurgisk Vetenskap på Karolinska 
Institutet (KI). Vad saken gäller är påstådd plagiering i en tio år gam-
mal vetenskaplig artikel samt partiell överlappning mellan ett par 
figurer i två läroböcker. De två anmälarna är kollegor och antagonister 
till Lundeberg och båda har haft kontroverser med den senare på 
grund av motstridiga forskningsresultat. Dagen därefter, den 11 juni 
2002, lämnas en anmälan mot Lundeberg till etiska rådet vid KI av 
professor Kerstin Uvnäs Moberg, som hävdar att han otillbörligt har 
exploaterat hennes forskning runt hormonet oxytocin. Till saken hör 
att Uvnäs Moberg och Lundeberg sedan 1992 haft samarbete runt 
oxytocin. För att utveckla sina idéer kommersiellt har de också 
gemensamt bildat två företag. Stridigheter har vid anmälningstillfället 
funnits i minst två år rörande både forskningen och det affärsmässiga 
kompanjonskapet. Ytterligare en dag senare, den 12 juni 2002, framför 
professor Andris Kreicbergs beskyllningar mot Thomas Lundeberg till 
prefekten vid den kirurgiska institutionen. Anklagelserna gäller bland 
annat försök till kommersiell exploatering (Lundeberg ville ha eko-
nomisk ersättning för analyser han gjorde för ett EU-projekt som Kre-
icbergs ledde), vilseledande etisk ansökan, samt bedrägligt inköp av 
material för immunokemiska analyser. Bakgrunden är i detta fall att 
Kreicbergs och Lundeberg ända sedan mitten av 1990-talet kollabore-
rat i projekt rörande neuropeptiders roll i inflammatoriska processer. 
En del i denna samverkan är ett gemensamt laboratorium där analyser 
av sådana molekyler görs under ledning av Lundeberg. Detta arbete 
ingår som en integrerad del i det fyraåriga EU-projekt om opioidbe-
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handling av kronisk smärta och inflammation i rörelseapparaten som 
från 1999 och framåt drivs med Kreicbergs som huvudman.  
 Detta var starten på den utredning om vetenskaplig oredlighet 
som drevs av KI och Vetenskapsrådet (VR) under fyra års tid. Efter en 
intern granskning på KI bland annat genom dess etiska råd lämnades 
ärendet i mars 2004 över till VR och den expertgrupp för oredlighets-
frågor som där sorterar under Etikkommittén. Under de två år som 
VR kommer att ägna ärendet tillförs ett flertal ytterligare anklagelser 
mot Lundeberg och hans tidigare doktorand, Joakim Carleson. De 
tillkommande beskyllningarna härstammar från Kerstin Uvnäs Mo-
berg och hennes ombud Kurt Björkholm. De överlämnas initialt till 
dekanus Jan Carlstedt-Duke på KI som vidarebefordrar dem till VR. 
Senare framförs de direkt till VR i form av ett antal skrivelser. Den 24 
januari 2006 lägger de tre sakkunniga som VR:s expertgrupp utsett 
fram sitt utlåtande. I detta förklaras Lundeberg och Carleson i allmänt 
hållna och svepande termer skyldiga till vetenskaplig oredlighet. 
Närmare preciseringar av vad det i praktiken är de har gjort, till ex-
empel i form av plagiering, saknas till stor del. Omedelbart efter det 
att detta utlåtande kommit in till expertgruppens sekreterare, och 
innan de anklagade fått ta del av och yttra sig över detsamma, lämnas 
det ut till press och media. Resultatet blir att Lundeberg och Carleson 
hängs ut med stora rubriker bland annat i DN och Sveriges Radio 
Ekot. Fyra månader senare, den 18 maj 2006, lämnar VR:s expertgrupp 
sitt utlåtande till KI:s rektor. Man instämmer där i de slutsatser de 
sakkunniga dragit och förklarar på nytt Lundeberg och Carleson 
skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Därefter tog det bara ytterligare 
en månad innan rektor Harriet Wallberg-Henriksson tog sitt beslut. 
Där slås med hänvisning till VR:s rapport fast att de misstankar och 
iakttagelser som framkom vid den interna prövningen hade bekräf-
tats. Lundeberg och Carleson förklaras sålunda ännu en gång skyldiga 
till vetenskaplig oredlighet. Återigen skrivs också i dagspressen om 
saken.  
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 Vad det hela rör sig om är i grunden ett koordinerat angrepp från 
tre professorer på en annan professor som de var och en ”har ett horn i 
sidan till”. Det som tas upp är gamla publikationer och angelägenheter 
av tveksam relevans. Merparten avfärdas i den interna utredning som 
först görs på KI. Trots detta fortsätter ärendet och växer successivt i 
storlek. Orsaken till detta är fortgående anmälningar och krav på 
granskning från Kerstin Uvnäs Mobergs sida. Ingenstans under den 
fleråriga utredningens gång går det att i protokoll och utlåtanden hitta 
några uppgifter om eller något ställningstagande till de mycket utta-
lade jävsförhållanden som präglar affären. De omfattar inte bara de 
ursprungliga anmälarna utan även många av de utredare och vittnen 
som medverkar i processen. Inte minst gäller detta huvudvittnet Indre 
Bileviciute-Ljungar, tidigare doktorand till Lundeberg och tidigare 
flickvän till Joakim Carleson. I samband med en kongress 1996 läm-
nade den senare Bileviciute-Ljungar och detta resulterade i spänning-
ar som kom att negativt påverka stämningen på laboratoriet under 
avsevärd tid. Detta skall enligt uppgift ha varit känt även av Jan Carl-
stedt-Duke, den inom KI:s ledning som mottog Bileviciute-Ljungars 
vittnesuppgifter och vidarebefordrade dem till VR. Han borde ha 
ställt sig undrande när hon kom till honom och uppvisade en utrange-
rad dator med en mängd mappar namngivna ”Thomas mapp” och 
”Thomas mapp/Joakims”. Av vilken anledning hade hon i sin dator ett 
stort antal datafiler tillhörande dessa två personer? Dessutom var det 
inte möjligt att bestämma när de ingående dokumenten hade skapats 
och senast bearbetats.    
 Den bevisning som läggs fram av KI och VR visar sig också vara 
undermålig. Några exempel ges här från det utlåtande som VR:s sak-
kunniga gav. Bland det som granskades i utredningen fanns två pa-
tentansökningar som lämnats in av Uvnäs Moberg och Lundeberg 
gemensamt. Jan Carlstedt-Duke skall här ha funnit att två aldrig pub-
licerade manuskript som brukats vid utformandet av den ena patent-
beskrivningen till stora delar var plagiat av artiklar publicerade av 
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andra författare. I detta instämmer VR:s experter. När man jämför 
dessa artiklar med det som står i patenttexterna går det dock inte att 
se någon nära överensstämmelse mellan de resultat som redovisas. 
Beträffande det andra patentet så påpekas riktigt att de djurmodeller 
som använts i vissa exempel är hämtade från litteraturen. Det stäm-
mer även att de formuleringar som använts vid beskrivningen av för-
söken till stora delar hämtats från publicerade artiklar. Ingendera av 
detta är dock någonting som är otillåtet i samband med patentansök-
ningar. Däremot är det självklart inte acceptabelt att plagiera eller 
stjäla andra forskares resultat. De sakkunniga uttalar sig i denna fråga 
i termer av ”effekter som är direktkopierade från andra författares publicera-
de arbeten”. Detta görs utan att specificera vare sig vilka effekter eller 
vilka arbeten som avses. Inte heller ges några konkreta exempel på 
”direktkopierade” resultat. Påståendet tycks vid en närmare jämförelse 
vara gripet ur luften. 
 En annan illustration av oacceptabel bevisföring är de opublicera-
de manuskript och annat material som Indre Bileviciute-Ljungar över-
lämnade till Jan CarlstedtDuke. Dessa arbeten rör studier av inflam-
mation i knäleden och har samma upplägg som de undersökningar 
Joakim Carleson senare gjorde på käkleden. Handledare var i båda 
fallen Thomas Lundeberg. Bileviciute-Ljungar beskrev själv i en skri-
velse till Carlstedt-Duke hur hon omarbetade sina manuskript innan 
de publicerades i andra tidskrifter än de där de först hade refuserats. 
Det sätt på vilket denna omarbetning beskrivs sammanfaller nära med 
definitionen för den typ av forskningsfusk som brukar kallas förfalsk-
ning. Hon skriver till exempel om att ”välja de analysvärden där inget fel 
eller minimalt fel hade begåtts”. De fyra publicerade artiklar som blev 
resultatet av selektionen av ”lämpliga” värden i de tre manuskript som 
överlämnades till Carlstedt-Duke innehåller delar som ser ut som 
misstänkt fabricering och plagiering. Något sådant går däremot inte 
att hitta i de arbeten av Carleson och Lundeberg som granskades och 
fördömdes av KI och VR. När dessa jämförs med de artiklar som Bile-
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viciute-Ljungar publicerade hittas ingen egentlig överensstämmelse 
vare sig i text eller i resultat. Vid en jämförelse med de opublicerade 
manuskripten hittas textmässiga likheter vilket måste anses helt na-
turligt. Det rör sig trots allt om nära besläktade studier där den hu-
vudsakliga skillnaden bara är vilken led som undersökts (knäled re-
spektive käkled). Dessutom var ju den källa varifrån formuleringar 
hämtades just ett opublicerat manuskript (som inte heller senare kom 
att publiceras) och den huvudansvarige forskaren och handledaren 
densamma i båda fallen. Det absurda och uppenbart inkorrekta i att 
då tala om plagiering visar bara på det undermåliga och lagstridiga 
sätt på vilken utredningen drivits. Vad det gäller resultaten så finns ej 
heller någon som helst ”identitet” mellan Carlesons artiklar och Bilevi-
ciute-Ljungars opublicerade manuskript. Än mindre är likheten om 
jämförelsen görs med de arbeten hon hade publicerat.  
 Ett påtagligt inslag i hela utredningen både på KI och VR är de 
avsteg som gjorts från grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Grund-
lagens regler om saklighet, likabehandling och opartiskhet har satts åt 
sidan på ett häpnadsväckande sätt. Det faktum att Kerstin Uvnäs Mo-
berg och hennes ombud Kurt Björkholm fått styra större delen av ut-
redningen talar sitt tydliga språk. En genomgång av alla de skrivelser 
som lämnats in av dessa två personer inte bara till KI och VR utan 
även till Polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Reger-
ingen visar att det rör sig om ett i grunden patologiskt agerande. Detta 
fortsätter också efter det att KI fattat sitt beslut och nya anmälningar 
görs efter hand. Så sent som sommaren 2007 begärde Uvnäs Moberg 
hos KI och Regeringen granskning av drygt trettio personer i Sverige 
och andra länder samt av drygt tio företag inom läkemedelsområdet. 
De grunder på vilket detta gjordes kan inte kallas annat än sjukliga. 
Genom att detta har fått fortgå år efter år har utredningen mist all sans 
och saklighet. Ett obehagligt inslag i historien är de rykten som cirku-
lerat om privatdetektivspaning och otillbörliga påtryckningar mot 
högt ansvariga på KI. Det är på samma sätt skrämmande att se hur 
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man inom utredningen nonchalerat de jävsregler och de föreskrifter 
om parters rätt att få del av uppgifter som lagts fast i förvaltningsla-
gen. Det är likaså förfärande att se hur man underlåtit att följa arkiv-
lagens bestämmelser om registrering och förvaring av offentliga hand-
lingar. Som exempel kan nämnas att centrala delar av den skriftliga 
bevisning som man hänvisar till i sina utlåtanden inte finns diarieförd. 
Dessutom har de anklagade och deras ombud aldrig delgivits detta 
material och därmed ej heller fått möjlighet att yttra sig över det.  
 Det är dock inte nog med den rättsskandal som KI:s och VR:s ut-
redningar representerar i sig. Det beslut som KI:s rektor fattade kom 
att leda till en mängd personliga och ekonomiska konsekvenser för 
Thomas Lundeberg. Däribland kan nämnas sådant som att han av sin 
arbetsgivare, Danderyds Sjukhus AB, förbjöds att forska. Tidigare 
under utredningens gång hade han sökt en professur i medicinsk re-
habilitering vid Göteborgs Universitet och blivit placerad i första för-
slagsrummet. När KI 2004 bad VR om hjälp med granskningen av 
misstänkt oredlighet inom forskning beslutade man att avvakta med 
tillsättningen av tjänsten. När utredningen avslutats och KI:s rektor 
hade fällt sin dom beslutade man att dra in professuren. Thomas Lun-
deberg vände sig härnäst i tur och ordning till Länsrätten i Stockholms 
Län, Kammarrätten i Stockholm och Regeringsrätten för att få VR:s 
utlåtande och KI:s beslut prövade i domstol. Som stöd för sin begäran 
bifogade han bland annat ett rättsintyg från förre JO och regeringsrå-
det Bertil Wennergren. Enligt denne skulle Lundeberg ha rätt att få sitt 
ärende granskat i domstol enligt Europakonventionens paragraf om 
mänskliga fri- och rättigheter (inkorporerad i svensk lag sedan 1995). 
Detta var dock ingenting som de tre förvaltningsdomstolarna tog nå-
gon notis om. Man konstaterade utan någon som helst motivering 
bara att VR:s utlåtande och KI:s beslut ej var överklagbara och avslog 
överklagandena. Försök att få JO och JK att engagera sig i ärendet har 
på samma sätt bara mötts av likgiltighet och ointresse. 
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 Den slutsats man måste dra efter att ha gått igenom Karolinska 
Institutets och Vetenskapsrådets utredning av anklagelserna om ve-
tenskaplig oredlighet från Thomas Lundebergs och Joakim Carlesons 
sida är att det rör sig om ett allvarligt rättsövergrepp från två myn-
digheters sida gentemot två enskilda personer. Ordet rättsskandal är i 
underkant för att beskriva det inträffade. En nation som på officiell 
nivå låter en överträdelse av detta slag passera utan att ingripa kan 
inte kalla sig en rättsstat och demokrati.        
 
 

23 Källor 
De fakta och handlingar som läggs fram och diskuteras i denna text 
kommer i huvudsak från olika offentliga källor. Bland dessa kan ex-
empelvis nämnas: 
• Karolinska Institutets diarium och arkiv 
• Vetenskapsrådets diarium och arkiv 
• Regeringskansliet 
• Polismyndigheters och andra rättsinstansers arkiv 
• Bolagsverket och Näringslivsregistret (registreringsbevis, bolags-

ordning, årsredovisningar, förteckning över funktionärer, firmahis-
torik med mera för svenska aktiebolag och andra svenska bolag) 

• Det europeiska nätverket av patentdatabaser, Espacenet (tillgång 
till mer än 50 miljoner dokument från hela världen) 

• PubMed, en tjänst förmedlad via the U.S. National Library of Medici-
ne (innehåller mer än 16 miljoner citeringar från databasen Medline 
och ett stort antal biomedicinska tidskrifter från 1950-talet och 
framåt) 

• Enskilda vetenskapliga tidskrifters arkiv 
• Svensk dagspress och svenska media 
• Källor angivna i referenslistan 
• Andra dokument tillgängliga på Internet 
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• Personliga intervjuer med berörda personer och andra med insyn i 
ärendet 
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