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1 Förord 

När detta skrivs i början av 2014 har fem år gått sedan boken Forsk-
ningsfusk eller Rättsövergrepp publicerades [Thyberg, 2009, 2011]. 
Där beskrivs en utredning om misstänkt oredlighet i forskning utförd 
av Karolinska Institutet (KI) i samarbete med Vetenskapsrådet (VR) 
och riktad mot forskaren Thomas Lundeberg samt hans tidigare dok-
torand Joakim Carleson. Fallet kan beskrivas som ett av de märkligas-
te i sitt slag, präglat av sällsamma anklagelser och ett myndighetsage-
rande med graverande avsteg från gällande rättsregler. Även om det 
fanns punkter där Lundeberg och Carleson kunde kritiseras visade 
det sig vid en närmare granskning att de slutsatser KI och VR gjorde 
till stor del saknade reell grund. De inblandade i ärendet var, förutom 
de två som efter fyra års utredande i juni 2006 dömdes av KI för 
forskningsfusk, i första hand följande:  

(1)  KI-rektorerna Hans Wigzell och dennes efterträdare Harriet 
Wallberg-Henriksson (Figur 1);  

(2)  dekanus Jan Carlstedt-Duke, den på KI som där stod i spetsen för 
utredningen (Figur 1);  

(3) professor Kerstin Uvnäs Moberg SLU (Figur 2), kollega och af-
färspartner till Lundeberg samt den som under flera års tid rikta-
de en stor mängd beskyllningar mot den senare om allt från stöld 
av forskning till mord;  

(4)  Kurt Björkholm (Figur 2), ombud för Uvnäs Moberg och minst 
lika ihärdig som denna i att rikta anklagelser mot Lundeberg; 

(5) VR:s expertgrupp för utredning av misstänkt oredlighet inom 
forskning – kallas framöver bara oredlighetsgruppen - (Figur 3) 
bestående av regeringsrådet Kjerstin Nordborg (ordförande) - en 
av landets högsta jurister, docent Birgitta Forsman Lunds Uni-
versitet, professor Dan Larhammar Uppsala Universitet, profes-
sor Birgitta Strandvik Göteborgs Universitet och VR:s kansli-
chef/jurist Björn Thomasson (gruppens sekreterare).  
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Figur 1. De tre på KI med huvudansvar för utredningen gentemot 
Thomas Lundeberg (uppe till vänster) och Joakim Carleson (uppe till 
höger): rektorerna Hans Wigzell och Harriet Wallberg-Henriksson 
samt dekanus Jan Carlstedt-Duke. 
 
När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson tillsammans med den 
administrative direktören Bengt Norrving den 22 juni 2006 skrev un-
der beslutet där man förklarar Thomas Lundeberg och Joakim Carle-
son skyldiga till forskningsfusk (eller det man med en omskrivning 
kallar "avvikelser från god vetenskaplig praxis") betydde detta på 
inget sätt att ärendet var avslutat och kunde läggas åt sidan. Kerstin 
Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm fortsatte efter det 
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Figur 2. De två som främst riktade anklagelser om oredlighet inom 
forskning mot Thomas Lundeberg, både till KI och VR: professor 
Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm. 
 
 
 

 
 

Figur 3. De tre vetenskapliga representanterna i expertgruppen för 
utredning av misstänkt oredlighet inom forskning som på VR ansva-
rade för utredningen gentemot Thomas Lundeberg (från vänster): 
docent Birgitta Forsman samt professorerna Dan Larhammar och Bir-
gitta Strandvik.   
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att den ovan nämnda domen avkunnats att inte bara till KI och Reger-
ingen utan även till andra myndigheter och rättsliga instanser (där-
ibland Ekobrottsmyndigheten och SÄPO) framföra anklagelser samt 
krav på fortsatt och utvidgad utredning av Lundebergs och andras 
verksamhet. Något verkligt gehör för dessa anspråk har emellertid 
inte erhållits. Kort efter KI:s beslut utfärdade Thomas Lundebergs 
arbetsgivare Danderyds sjukhus AB via verksamhetschefen Karin 
Rudling vidare ett förbud för honom att ägna sig åt forskning med 
motiveringen att detta kunde betraktas som förtroendeskadlig bisyss-
la. Efter drygt ett år slogs detta på nytt fast i ett dekret undertecknat 
av sjukhusets VD, Carola Lemne.    
 
Thomas Lundeberg själv lade inte heller han ärendet åt sidan. Efter att 
ha konsulterat tidigare JO och regeringsrådet Bertil Wennergren över-
klagade han via sin advokat VR:s utlåtande och KI:s avgörande till 
Länsrätten i Stockholm med hänvisning till förvaltningslagens para-
graf om förvaltningsbesluts överklagbarhet. Icke desto mindre kom 
man därifrån fram till att de två myndigheternas uttalanden inte hade 
några rättsverkningar mot Lundeberg och inte heller påverkade hans 
personliga och ekonomiska ställning på ett sådant sätt att de gick att 
föra talan mot. Lundeberg valde i detta läge att gå vidare till Kammar-
rätten som emellertid instämde i den bedömning Länsrätten gjort. I 
början av 2007 togs fallet av Lundeberg och hans advokat till högsta 
instans, det vill säga Regeringsrätten. Som stöd för sin sak bifogades 
bland annat ett rättsutlåtande från den ovan omnämnde Bertil Wen-
nergren om rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter. Regeringsrätten bestämde likafullt att 
prövningstillstånd inte skulle beviljas. 
 
Inte heller här kom punkt för historien att sättas. Stridigheterna mel-
lan Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg har fortsatt men då 
snarare fokuserats på gemensamma patent och affärsintressen. Kriti-
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ken mot VR:s granskning (som utgjorde grunden för KI:s beslut) aktu-
aliserades på nytt när man därifrån drog tillbaka en utredning i ett 
annat fall rörande misstänkt oredlighet inom forskning. Efter att kritik 
framförts från flera håll konstaterades att så allvarliga felsteg gjorts att 
rättssäkerheten satts ur spel. Av denna anledning ansågs det nödvän-
digt att återkalla det utlåtande som lämnats. Från Lundebergs sida 
hävdades att samma typ av brister fanns i undersökningen rörande 
hans eget fall (som utförts före detta andra fall). Även de rättsliga 
turerna har fortsatt efter Regeringsrättens avvisande av begäran om 
domstolsprövning. 
 
I de kommande kapitlen ges en lite mer ingående uppföljning av vad 
som hänt under de fem år som nu gått sedan den inledningsvis om-
nämnda boken om fallet Thomas Lundeberg gavs ut.   
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2 Ett skeende på flera plan 

Det sätt på vilket både KI och VR agerade i utredningen av anklagel-
serna mot Thomas Lundeberg och Joakim Carleson kritiserades starkt 
i boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp [Thyberg, 2009]. Vid 
genomgång av den mycket stora mängd handlingar som finns i ären-
det var det svårt att inte få intrycket att handläggningen redan från 
början fick slagsida och till stor del kom att styras av Kerstin Uvnäs 
Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm. Detta demonstrerades på 
ett talande sätt av hur den senare uttryckte sig i en skrivelse till ut-
bildningsminister Leif Pagrotsky och rektor Harriet Wallberg-
Henriksson kort efter det att granskningen avslutats. Björkholm skrev 
där bland annat att han ”tagit initiativet och drivit den vetenskapliga 
utredning vid KI som nyligen avslutades med ett uppmärksammat 
utlåtande från VR”.  
 
Minst lika remarkabelt var agerandet från dekanus Jan Carlstedt-
Dukes sida, den som på KI hade det verkliga ansvaret för granskning-
en. Man frågar sig till exempel hur det kom sig att Björkholm i en 
skrivelse till rektor tackar Carlstedt-Duke ”för att du alltid ställer upp till 
samtal under angenäma former och biträde med utredningar”. Det är på 
samma sätt slående hur Carlstedt-Duke aktivt och utan dröjsmål tog 
sig an de beskyllningar gentemot Lundeberg som Uvnäs Moberg och 
Björkholm framförde och sedan vidarebefordrade dessa till rektor 
med förslag om långtgående åtgärder [Thyberg, 2009]. Vad Lunde-
berg berättat om atmosfären vid sina fåtaliga möten med Carlstedt-
Duke (en gång tillsammans med rektor Hans Wigzell och en gång 
endast för att lämna över handlingar) är av diametralt motsatt karak-
tär. Detta strider mot vad grundlagen säger om hur myndigheter ska 
uppträda i sin verksamhet samt den självklara principen att iaktta en 
neutral attityd visavi anmälare och anmäld i fall av detta slag.  
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Exempel på avsteg från lagens krav på opartiskhet i handläggningen 
både på KI och VR är sådant som att Lundeberg aldrig delgavs och 
fick möjlighet att yttra sig över de mest betydelsefulla handlingarna 
som utifrån tillfördes prövningen. Även vad det gällde dokument som 
hänvisades till som starka bevis för Lundebergs skuld var det dessut-
om så att man vare sig på KI eller VR hade diariefört eller arkiverat 
dessa. Vidare underlät man helt att uppmärksamma och utvärdera de 
uppenbara jäv som förelåg beträffande vissa personer av central bety-
delse i utredningen. Hur det kunde få gå till på detta sätt får betraktas 
som närmast ofattbart.  
 
Under de första två åren från det att anmälningar mot Lundeberg 
först kom in till KI var rektor Hans Wigzell den som hade det yttersta 
ansvaret för utredningen och de åtgärder som vidtogs. En intresse-
konflikt som aldrig togs upp i boken Forskningsfusk eller Rättsöver-
grepp [Thyberg, 2009], men som blivit betydelsefull att informera om 
efter anonyma tips som undertecknad mottagit det senaste året, är 
Wigzells nära kontakter med den svenska affärsmannen Gunnar Wal-
stam. Denne hade ända sedan mitten av 1980-talet haft verksamhet 
tillsammans med Lundeberg och lurat denne på mångmiljoninkoms-
ter från patent till vilken den senare var uppfinnare [Thyberg, 2013]. 
Till saken hör att Lundeberg vid den aktuella tiden gjorde ansträng-
ningar för att komma till rätta med de avtalsbrott och andra över-
grepp Walstam utsatt honom för. För att få en uppfattning om de 
summor Lundeberg blivit svindlad på av Walstam kan nämnas att 
den senare är skyldig den svenska staten drygt 140 miljoner kronor 
efter att av Skattemyndigheten ha blivit upptaxerad för att i sin dekla-
ration inte ha redovisat inkomsterna från försäljningen av de ovan 
nämnda patenten (Figur 4). Tillsammans med en amerikansk affärs-
kollega sålde Walstam år 2005 dessa för 460 miljoner kr till det bolag 
som sedan dess drivit affärerna (se vidare nedan).     
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Figur 4. Tabell hämtad från en artikel publicerad i tidningen Affärs-
världen [Söderlind, 2013]. Rödfärgningen av Walstams namn är dit-
lagd i efterhand. 
 
För att återgå till relationen mellan Walstam och Wigzell så har dessa 
arbetat tillsammans som rådgivare och liknande bland annat åt 
HealthCap (ett riskkapitalbolag inom området farmakologi, bioteknik 
och medicinsk teknik), Teknikhöjden AB (ett utvecklingsbolag ägt av 
Stiftelsen Vetenskapsstaden), CytaCoat AB (ett bioteknikföretag och 
en direkt konkurrent till Bactiguard AB som Walstam tidigare varit 
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med och grundat och arbetat för – se vidare nedan) och Sandvik AB 
(Board for new medical technology). Andra uppgifter som kommit fram 
om Walstams kontakter med Wigzell och andra höga företrädare för 
KI men som inte gått att få skriftlig dokumentation för gör ändå att 
man måste fråga sig om den förre haft ett finger med i spelet runt 
utredningen om misstänkt oredlighet i forskning från Lundebergs 
sida. 
 
Än mer påtagliga är som nämnts Gunnar Walstams tidigare kontakter 
med Thomas Lundeberg. Under 1980-talet utvecklade den senare i 
egenskap av läkare och forskare tillsammans med teknikern Billy Sö-
dervall från Markaryd en metod för beläggning av urinkatetrar och 
andra medicinska produkter med ett tunt lager silver i syfte att mins-
ka risken för vårdrelaterade infektioner. När mycket av utvecklings-
arbetet redan var klart dök Walstam upp i samband med att affärs- 
och konsultföretaget Bain & Company, som han då var verksam vid, 
ordnade ett möte på KI om kommersialisering av medicinska upp-
täckter. Lundeberg var en av de forskare som vid detta tillfälle presen-
terade sitt projekt. Walstam återkom till Lundeberg några månader 
senare och uttryckte intresse för silverbeläggningsmetoden. Detta 
ledde så småningom fram till att det den 9 juni 1989 undertecknades 
ett avtal mellan Astrid Deeth (affärskollega till Walstam), Thomas 
Lundeberg, Billy Södervall och Gunnar Walstam som gick under be-
nämningen ”Agreement governing the business relationship and activities 
of the beneficiaries of the Meco Trust” (Figur 5). 
 
Vad som sedan hände i dessa affärer finns beskrivet i boken Sagan om 
Bactiguard ([Thyberg, 2013] – finns även i en engelsk version från 
samma år med titeln The Bactiguard Fairy Tale). För att göra en lång 
historia kort nämns här bara några centrala punkter. I övrigt hänvisas 
till den nämnda boken. 
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Figur 5. De fyra medlemmarna i ”The Meco Trust” enligt avtal från 
1989: Astrid Deeth (upptill till vänster), Thomas Lundeberg (upptill 
till höger), Billy Södervall (nedtill till vänster) och Gunnar Walstam 
(nedtill till höger). 
 
Verksamheten organiserades i ett nätverk av företag (många av brev-
lådekaraktär) konstruerat av Deeth och Walstam med Adhesive Techno-
logy Holding Ltd på Jersey som centralpunkt. I detta bolag placerades 
de patent som söktes och som kom att bli basen för de mångmiljonin-
komster som under ett antal år erhölls genom licensiering till CR Bard 
Inc, en amerikansk koncern i medicinteknikbranschen (som ännu idag 
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använder metoden vid tillverkning av urinkatetrar). Enligt det ovan 
nämnda avtalet skulle patentbolaget ägas till lika delar av de fyra 
medlemmarna i Meco-gruppen och de intäkter som erhölls skulle 
också de delas lika. Så kom dock aldrig att bli fallet. Lundeberg och 
Södervall erhöll aldrig några ägarandelar i detta och andra bolag och 
ingen (den förre) eller endast en obetydlig del (den senare) av de väl-
diga vinster som gjordes (efter ett tag runt 100 miljoner kronor om 
året).  
 
Att Lundeberg som en av de två uppfinnarna till patenten och den 
som hade huvudansvaret för den medicinska dokumentationen aldrig 
kom att få någon som helst del av förtjänsterna från licensieringen 
måste anses högst anmärkningsvärt. Till stor del berodde detta på att 
han redan på ett tidigt stadium kom på kollisionskurs med Walstam 
och Deeth i vissa centrala frågor, till exempel hur resultat från kliniska 
studier i Sverige översattes och rapporterades till CR Bard Inc och 
tillståndsgivande myndigheter i USA. När han i strid mot avtalet inte 
fick sin ägarandel i patentbolaget och efter en tid kontaktade engelska 
jurister krävde dessa ett arvode i miljonklassen för att över huvud 
taget börja titta på ett fall som rörde en verksamhet utgående från ett 
skatteparadis som Jersey (vid den aktuella tiden var insynen i bolag 
där närmast obefintlig). Lundeberg hade inte ekonomiska möjligheter 
att ge sig in i detta och tvisten har vare sig då eller senare kommit upp 
till rättslig prövning. 
 
Efter att under mer än tio års tid ha tjänat sammanlagt uppemot en 
miljard kronor eller mer beslutade Astrid Deeth och Gunnar Walstam 
sig för att börja avveckla verksamheten. Detta skedde genom att man 
den 13 juni 2005 sålde 51% av Metacot Production AB (den svenska 
delen i Meco-gruppen) samt patenten för silverbeläggningstekniken 
till två svenska riskkapitalister, Christian Kinch och Thomas von Koch 
(en av grundarna av EQT). Köpesumman var runt 460 miljoner kr och 
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inkluderade även varumärket Bactiguard, vilket också blev namnet på 
det nya företaget. Knappt två år senare, i januari 2007, fullföljdes affä-
ren genom att man sålde av resterande 49% i bolaget. Detta inbringa-
de ytterligare 420 miljoner kronor. 
 
De första anmälningarna mot Lundeberg om forskningsfusk lämnades 
in på tre efter varandra följande dagar i juni 2002 av Kerstin Uvnäs 
Moberg (Figur 2) och tre andra kollegor och antagonister till honom, 
professorerna Per Hansson och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin (i en 
gemensam skrivelse) samt Andris Kreicbergs (Figur 6). Efter en intern 
utredning på KI ledd av dekanus Jan Carlstedt-Duke lämnade den 
nytillträdde rektorn Harriet Wallberg-Henriksson i mars 2004 över 
ärendet till VR och dess expertgrupp för misstänkt oredlighet i forsk-
ning med hänvisning till att KI ”finner det svårt att i egen regi göra en 
neutral och oberoende granskning av de anklagelser som rests mot 
Lundeberg”. Tyvärr kom man inte heller där att lyckas med den upp-
giften [Thyberg, 2009]. 
 
 

  
 

Figur 6. De tre som tillsammans med Kerstin Uvnäs Moberg anmälde 
Thomas Lundeberg för oredlighet inom forskning (från vänster): Per 
Hansson. Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin och Andris Kreicbergs. 
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Vilken kännedom och vilket intresse kan Gunnar Walstam tänkas ha 
haft av dessa anklagelser och denna utredning. Som skildrats ovan så 
kände han sedan tidigare den dåvarande KI-rektorn Hans Wigzell 
genom deras gemensamma engagemang bland annat i HealthCap och 
Teknikhöjden AB. Via denne kunde han få information om de pågå-
ende undersökningarna gentemot Lundeberg. Det är på samma sätt 
med säkerhet så att Walstam gärna såg att den senare hade fullt upp 
vid denna tid. Lundeberg hade nyligen på nytt kontaktat CR Bard Inc, 
det amerikanska bolag från vilket Walstam och Deeth inkasserade 
mångmiljoninkomster för licensiering av patenten på silverbelägg-
ningstekniken (se ovan). De studier som Lundeberg och medarbetare 
vid Karolinska Institutet utfört i slutet av 1980-talet utgjorde inte bara 
basen för det tillstånd från FDA (Food and Drug Administration) som 
Bard hade fått för tillverkning och försäljning av silverbelagda urinka-
tetrar i början av 1990-talet. Från första början och ännu idag har dessa 
publikationer på samma sätt varit centrala i marknadsföringen av 
dessa katetrar (Figur 7).  
 
Det var emellertid så att den teknik som Bard fått beskrivning på av 
Walstam och Deeth - och betalt stora licensavgifter för - enligt Lunde-
berg inte fullt ut var densamma som man använt sig av vid silverbe-
läggningen av de katetrar som användes vid de kliniska studierna i 
Stockholm. Man hade bland annat lagt till en förbehandling som för-
bättrade vidhäftningen av silver till katetrarna. Enligt hans mening 
skulle detta kunna förklara varför man i de studier som senare utförts 
inte sett lika goda resultat. Lundeberg hade redan på 1990-talet kon-
taktat företaget för att upplysa om detta men då inte mött något in-
tresse. Under 2001 tog han på nytt kontakt med dem i denna fråga och 
i mars 2002 skrevs en överenskommelse under (confidential disclosure 
agreement) enligt vilken Lundeberg skulle delge Bard tekniska detaljer 
om metoden för silverbeläggning. Han åkte också över dit men mötet 
blev en besvikelse och något resultat uppnåddes inte. Vid besöket  
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Figur 7. Exempel från hemsidan för CR Bard Inc som visar hur man 
fortfarande i början av 2014 hänvisar till de artiklar som Lundeberg 
och andra publicerade under andra halvan av 1980-talet som bevis för 
den skyddande effekten mot urinvägsinfektioner vid användning av 
silverbelagda katetrar. 
 
lämnade han även annan information, bland annat att Deeth och Wal-
stam tidigare skulle ha lämnat fabricerade data till bolaget rörande 
långtidsstudier med silverbelagda katetrar.  Även om sekretess skulle 
föreligga så fick de två nämnda personerna kännedom om Lunde-
bergs kontakter med Bard. Detta oroade dem självklart i egenskap av 
de som via av dem kontrollerade bolag hade avtal med och stora in-
komster från företaget [Thyberg, 2013].  
 
Vid den tidpunkt när anmälningar om misstänkt forskningsfusk från 
Thomas Lundebergs sida i juni 2002 började komma in till KI är det 
därför sannolikt att Gunnar Walstam och Astrid Deeth gärna såg att 
denne hölls upptagen av annat än att försöka agera mot det bedrägeri 
han blivit utsatt för i deras gemensamma affärer. I vilken mån och i så 
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fall hur dessa två av denna anledning valt att blanda sig i forsknings-
fuskutredningen mot Lundeberg på KI återstår att finna definitiva 
bevis för. 
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3 Bristande likabehandling vid Vetenskapsrådet 

3A Fallet Suchitra Holgersson 

Drygt två år efter det att rektor Harriet Wallberg-Henriksson under-
tecknat beslutet angående Thomas Lundeberg och Joakim Carleson 
blev ett nytt och senare mycket uppmärksammat fall av misstänkt 
forskningsfusk aktuellt vid KI. Det gällde professor Suchitra Holgers-
son (Figur 8) som nyligen hade flyttat från KI till Sahlgrenska akade-
min vid Göteborgs Universitet (GU). I samband med flytten hade 
kontroverser uppstått bland annat rörande tillhörigheten av utrust-
ning och primärdata. Två tidigare doktorander och en student som 
haft Holgersson som handledare framförde även anklagelser om ma-
nipulation av manuskript till arbeten i vilka de deltagit. På basen av 
en intern utredning utförd vid KI av professorerna Jan Carlstedt-Duke 
och Anders Gustavsson ansökte i december 2008 rektorerna för KI 
(Harriet Wallberg-Henriksson) och GU (Pam Fredman) i likalydande 
skrivelser om att VR skulle utreda de framförda misstankarna om 
oredlighet inom forskning. 
 
Även detta ärende hamnar i VR hos den så kallade oredlighetsgrup-
pen. Denna bestod nu av regeringsrådet Karin Almgren (ordförande), 
professorerna Göran Collste, Dan Larhammar och Birgitta Strandvik 
samt VR:s rådsjurist Jan Stålhammar (sekreterare). Två av de veten-
skapliga representanterna i gruppen, Larhammar och Strandvik, var 
alltså desamma som i Lundebergfallet. Som sakkunniga använde man 
sig av professorerna Lena Claesson-Welsh och Olle Kämpe från Upp-
sala Universitet (Figur 9). Vad dessa kom fram till sammanfattades 
kort på följande sätt på sista sidan i deras slutliga utlåtande daterat 
den 6 november 2009: ”Sammantaget finner vi ett flertal svåra brister i 
dokumentationen, och avsaknad av kritiskt tänkande och ett sunt  
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Figur 8. Suchitra Holgersson - professor i transplantationsbiologi vid 
Göteborgs Universitet – och Michael Olausson – professor i klinisk 
transplantationskirurgi och den som rekryterat Holgersson till Sahl-
grenska akademin vid Göteborgs Universitet. 
 
vetenskapligt förhållningssätt i Holgerssons forskning, och mönstret 
har därtill fortsatt under pågående utredning med tillkomst av grave-
rande manipulationer av forskningsdokumentationen. Vi finner det 
också styrkt att det i flera fall förekommit ren fabrikation av data”. 
Mycket mer svidande kritik än så är kanske svårt att tänka sig. 
 
När oredlighetsgruppen tio månader senare, den 9 september 2010, 
lämnar sitt utlåtande och förklarar sitt uppdrag slutfört (dnr 312-2008-
7820) går man helt på de sakkunnigas linje och förklarar sammanfatt-
ningsvis att ”Suchitra Holgersson gjort sig skyldig till grov vetenskap-
lig oredlighet” genom att i flera olika manuskript lägga till: (1) ”fabri-
cerade värden”; (2) ”data som inte kunnat verifieras”; (3) ”data som  
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Figur 9. De två sakkunniga utnyttjade av VR i utredningen gällande 
Suchitra Holgersson, professorerna Lena Claesson-Welsh och Olle 
Kämpe från Uppsala Universitet 
  
 

 
 

Figur 10. De två generaldirektörerna på VR som stått för besluten i 
utredningen rörande Suchitra Holgersson, Pär Omling (till vänster) 
och Mille Millnert. 



  
22 

 
saknar underlag”; (4) ”förvanskade analysresultat”; och (5) ”data som 
inte kan styrkas med dokumentation”. Det sägs slutligen också att hon 
”försökt vilseleda sakkunniga och expertgruppen under utredningen 
med stöd av falska handlingar”. På basen av detta yttrande beslutar 
VR:s generaldirektör Pär Omling (Figur 10) den 14 september 2010 att 
tillfälligt stoppa utbetalningen av redan beslutade forskningsmedel till 
Holgersson i avvaktan på vidare beslut i frågan (dnr GD-2010-79). En 
knapp månad senare, den 5 oktober 2010, slår Omling fast att utbetal-
ningarna till Holgersson ska avbrytas slutgiltigt (dnr GD-2010-93). 
Samma dag bestäms vidare att Holgersson inte får söka nya forsk-
ningsanslag från VR under den kommande tioårsperioden, eller när-
mare bestämt fram till den 1 september 2020 (dnr GD-2010-92). Ytter-
ligare ett par månader senare, i februari 2011, skriver GU:s rektor Pam 
Fredman (Figur 11) till Statens ansvarsnämnd med begäran att Suchit-
ra Holgersson ska avskedas från sin tjänst som professor vid GU. 
 
 

 
 

Figur 11. Rektor Pam Fredman vid Göteborgs Universitet 
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Vad det gäller KI, det universitet vid vilket Suchitra Holgersson var 
anställd när förseelserna ska ha skett, så lät rektor Harriet Wallberg-
Henriksson innan hon tog beslut i frågan låta advokaterna Anders 
Stening och Gustaf Dyrssen samt jur kand Christian Olofsson vid 
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (Figur 12) att gå igenom och yttra 
sig över fallet. I sammanhanget bör noteras att Stening och Dyrssen 
redan tidigare haft en mängd juridiska konsultuppdrag åt KI (den 
senare har även haft ett eget tjänsterum på KI:s ledningskansli). För 
sin bedömning tog de del av VR:s utlåtande (2010-09-09), yttrandet 
från de sakkunniga professorerna Lena Claesson-Welsh och Olle 
Kämpe, Suchitra Holgerssons yttrande över utredningen, samt den 
skrivelse som GU-professorerna Elias Eriksson och Kristoffer Hell-
strand lämnade till VR i januari 2011 (se nedan). De tre juristernas 16-
sidiga rapport avlämnas till rektor den 14 februari 2011 och innehåller 
trots sin längd egentligen ingenting annat än ett instämmande med de 
bedömningar som gjorts av de sakkunniga och VR:s expertgrupp.  

  

  
 
Figur 12. Advokaterna Anders Stening (till vänster) och Gustaf Dyrs-
sen samt jur kand Christian Olofsson, som för KI:s räkning granskade 
utredningen om Suchitra Holgersson. 
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Sammanfattningsvis säger de sig ha kommit fram till att Holgersson 
gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och att denna har varit av 
mycket allvarligt slag. Nästkommande dag, den 15 februari 2011, 
skriver KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson under ett kortfattat 
beslut med likalydande slutsats. 
 
Vid det här laget skulle man kanske tro att ärendet var avslutat och 
kunde läggas till handlingarna. Så visade sig dock inte alls vara fallet. 
Istället kom saken att ta en dramatisk vändning som resulterade i att 
den nytillträdde generaldirektören på VR, Mille Millnert (Figur 10), i 
september 2011 ogiltigförklarade oredlighetsgruppens utlåtande från 
utredningen mot Suchitra Holgersson och återkallade beslutet att dra 
in hennes forskningsanslag. På liknande sätt återtog rektorn för GU 
samma månad sin begäran hos Statens ansvarsnämnd att Holgersson 
skulle avskedas. Starkt bidragande skäl till denna närmast totala om-
svängning var att tre professorer vid GU - Michael Olausson, Elias 
Eriksson och Kristoffer Hellstrand (Figur 8 och 13) - samt en fristående 
journalist - Sus Andersson (Figur 14) - började granska utredningen i 
sömmarna och fann en mängd tveksamheter beträffande hur arbetet 
gått till.  
 
Avsikten här är inte att göra någon total genomgång av VR:s prövning 
av fallet Suchitra Holgersson utan bara att presentera de huvudsakliga 
invändningar som framförts för att i nästa kapitel kunna göra en jäm-
förelse med hur Thomas Lundebergs ärende tidigare hade skötts. Den 
som hade ett särskilt intresse att få klarhet i sanningshalten rörande 
anklagelserna mot Holgersson var Michael Olausson, professor i kli-
nisk transplantationskirurgi och den som rekryterat henne till Sahl-
grenska akademin och sjukhuset. Han kom också att fungera som en 
inofficiell försvarsadvokat för den anklagade under processens gång. 
Som han den 12 september 2011 skrev i ett brev till generaldirektören 
Mille Millnert (Figur 10) på VR någon dryg vecka innan denne be-
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stämde sig för att dra tillbaka oredlighetsgruppens utlåtande: ”Det har 
legat i mitt egenintresse att få utrett hur det ligger till med oredlighe-
ten, för ingen vill ju ha en oärlig person kopplad till sin verksamhet”. 
Han skriver där vidare att han lagt ner mer än 1000 timmars arbete på 
att sätta sig in i ärendet – ”betydligt mer än de sakkunniga och oredlig-
hetsgruppen tillsammans vågar jag lova”. I brevet finns vidare en 
sammanfattning i elva punkter av den kritik han riktat mot utred-
ningen (Not 1). Några av de åsikter han framför är sådant som att:  

(1)  diarieföringen brustit på allvarliga punkter;  
(2)  inga minnesanteckningar gjorts av de sakkunniga vilket gjort det 

omöjligt att i efterhand följa granskningen;  
(3)  de sakkunniga mött KI och anmälarna utan att Holgersson fått 

delta och getts chans att försvara sig;  
(4)  man konsekvent bortsett från fakta som talat till Holgerssons 

fördel.  

Noterbart är att detta brev som kopierades vid ett besök på VR inte 
återfinns i den diarielista jag erhållit därifrån.  
 
Redan i januari 2011 hade två andra GU-professorer, Elias Eriksson 
och Kristoffer Hellstrand (Figur 13), författat en över fyrtio sidor lång 
skrivelse till VR där de framför sina synpunkter på utredningen och 
de konsekvenser den fått för Suchitra Holgersson. Inledningsvis beto-
nas att ingen av dem hade träffat Holgersson när de först fick känne-
dom om ärendet och inte heller hade någon närmare kunskap om 
hennes forskning. De hade däremot ”under en längre tid, i samband 
med andra ärenden (inklusive det gällande Thomas Lundeberg) in-
tresserat oss för oredlighetsgruppens arbetsformer, och oroat oss över 
den brist på rättssäkerhet som enligt vår och andras mening präglat 
denna grupperings verksamhet”. De säger sig av denna anledning ha 
blivit ombedda att granska den aktuella undersökningen. 
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Figur 13. Professorerna Elias Eriksson (farmakologi) och Kristoffer 
Hellstrand (tumörimmunologi) vid Göteborgs Universitet, två av de 
kollegor som jämte Michael Olausson särskilt engagerat sig i fallet 
Suchitra Holgersson. 
  

Som vidare framgår av det just nämnda dokumentet var ambitionen 
inte att klargöra skuldfrågan utan i första hand att analysera ”om VR:s 
utredning uppfyller de krav på rättssäkerhet som man har rätt att 
ställa i ett rättssamhälle”? En sak som försvårade arbetet var dock att 
ingen av de ansvariga var beredd att svara på frågor (Not 2). 
 
I en kort konklusion i början av skrivelsen menar författarna ”att 
handläggningen av det aktuella ärendet strider mot fundamentala 
rättssäkerhetsprinciper” (Not 3). De ger sedan en lång och ingående 
analys av hur de olika anklagelsepunkterna hanterats av de sakkunni-
ga och oredlighetsgruppen. Det hela utmynnar i en svidande kritik  
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Figur 14. Journalisten Sus Andersson som med nyhetssajten  
Farad.se närmare granskat fallet Suchitra Holgersson. 
 
där man i punkt efter punkt menar att dessa agerat rättsvidrigt, bland 
annat genom att inte behandla parterna likvärdigt (den anmälda och 
anmälarna) samt att konsekvent bortse från sådant som talat till den 
anklagades fördel. De konstaterar också att det inte är första gången 
som oredlighetsgruppen (med likartad sammansättning) gravt misskött 
sina uppgifter och jämför då bland annat med Lundeberg-fallet.  
 
En annan som ägnat stort intresse åt VR:s granskning av anklagelser-
na om oredlighet gentemot Suchitra Holgersson är journalisten Sus 
Andersson, chefredaktör för tidskriften Farad (Figur 14). Under 2010 
tog hon i fyra allmänt hållna artiklar upp frågan om rättssäkerhet vid 
utredningar om forskningsfusk [Andersson, 2010 a-d]. Under 2011 och 
2012 kom sedan en lång rad rapporter där hon i detalj skärskådar 
processen genom att gå igenom de handlingar som finns i VR:s arkiv 
samt intervjua både utredare och personer som starkt kritiserat det 
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arbete som gjorts av oredlighetsgruppen och dess sakkunniga [Anders-
son, 2011 a-n, 2012 a-c]. Hennes reaktion på det hon fann sammanfat-
tas på ett talande sätt i ett inlägg på Farad.se från den 31 augusti 2011 
med titeln Praktskandal på Vetenskapsrådet [Andersson, 2011 f]. 
Artikeln inleds med följande konstaterande: 
 

”Den röra jag har hittat i Vetenskapsrådets arkiv denna sommar är 
nog den värsta jag sett under mina drygt 20 år som journalist. Jag 
har gått igenom en utredning om misstänkt forskningsfusk som 
tycks vara avgjord innan den påbörjats, där myndigheten har fab-
ricerat dokumentens ankomststämplar och där man inte kan vara 
säker på vem som skickat in vad och när till utredarna”.  

”Vetenskapsrådet hävdar att forskaren gjort sig skyldig till den 
grövsta sortens fusk. Just nu används deras utredning som under-
lag för att få forskaren sparkad från sitt jobb som professor. Dess-
utom har Vetenskapsrådet utestängt henne från alla forskningsbi-
drag under tio år eftersom hennes brott anses som så grovt”. 

”I slutrapporten från Vetenskapsrådet står att Bristande dokumenta-
tion bör i sig anses klandervärt. Man vet inte om man ska skratta eller 
gråta. Vetenskapsrådet ställer – med rätta! – höga krav på forskar-
samhället. Men när det kommer till de egna arkivmapparna tycks 
insikten om vikten av god dokumentation ha blåst bort”.  

 ”Självklart måste en utredning som slår så hårt mot en enskild att 
hon i princip drabbas av yrkesförbud vara oklanderlig, från första 
till sista sidan”. 

 
Insikten om oredan i VR:s hantering av handlingar i Holgersson-
utredningen hade redan under våren 2011 lett till att Sus Andersson 
och Farad gjorde en anmälan till JO om saken. Hösten samma år 
meddelades därifrån att man inte tänkte göra någon granskning av 
ärendet [Andersson, 2011 j]. Motiveringen kan knappast kallas annat 
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än märklig: ”Eftersom den expertgrupp vid Vetenskapsrådet som 
tidigare utredde frågor om misstänkt forskningsfusk numera är ned-
lagd finner jag inte tillräckliga skäl att vidta någon åtgärd”.  
 
Hur som helst, JO-anmälan och de många kritiska synpunkter som VR 
fått både från Sus Andersson och från professorerna Michael Olaus-
son, Elias Eriksson samt Kristoffer Hellstrand fick uppenbarligen den 
nytillträdde generaldirektören vid VR, Mille Millnert, att tänka till. 
Förhoppningsvis tog han även intryck av den kritik som den anklaga-
de själv, Suchitra Holgersson, framfört. Efter en internutredning be-
slutade han den 21 september 2011 att ogiltigförklara oredlighetsgrup-
pens yttrande av följande skäl:  

 ”På grund av betydande oklarheter i hanteringen vid utredningen 
av misstänkt oredlighet avseende Suchitra Holgersson beslutas att 
Vetenskapsrådet inte längre står bakom det 2010-09-09 avgivna ut-
låtandet från expertgruppen för utredning av misstänkt oredlighet 
i forskning, utan att detta utlåtande dras tillbaka”.  

 
En närmare beskrivning av bakgrunden till beslutet gavs i en ”notis” 
publicerad på VR:s hemsida den 3 oktober 2011 (Not 4). Ytterligare 
två dagar senare upphävde Mille Millnert vidare de tidigare besluten 
av den dåvarande generaldirektören för VR, Pär Omling, om att av-
bryta utbetalningen av forskningsmedel till Holgersson (dnr GD-2010-
93) samt att förbjuda henne att söka forskningsanslag från VR under 
en tioårsperiod (dnr GD-2010-92). Som ett resultat av VR:s tillbaka-
dragande av utlåtandet från oredlighetsgruppen återtog rektor för GU i 
september 2011 vidare anmälan till Statens ansvarsnämnd med begä-
ran om avsked av Holgersson. 
 
För att ytterligare belysa vad som gått fel i arbetsrutinerna inom VR 
och oredlighetsgruppen gavs i oktober 2011 i uppdrag åt tre externa 
experter att titta närmare på denna fråga. Dessa var: Olle Lundin, 
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professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet; Jan-Erik Ögren, 
fram till 2008 universitetsdirektör vid Umeå Universitet; samt Ulf 
Berg, fram till 2008 chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen (Figur 15).  
 
Lundins uppgift var primärt att undersöka om och på vilket sätt ex-
pertgruppens och VR:s arbete skulle kunna avslutas. I sitt utlåtande 
daterat den 11 november 2011 ger han inledningsvis en detaljerad 
genomgång av de rättsregler som gällde vid den aktuella tiden. Nå-
gon närmare analys av i vilken mån dessa regler följts görs däremot 
inte. Huvudfrågan är istället om utredningen kan återupptas och slut-
föras. Eftersom utlåtandet dragits tillbaka var situationen den att VR 
inte hade fullgjort det uppdrag man fått av KI och GU. En möjlighet 
skulle då vara att VR utsåg en ny expertgrupp som fick granska ären-
det på nytt och lämna ett yttrande. Detta skulle kunna ske antingen på 
VR:s eget initiativ eller efter en begäran från de två universiteten. En 
sak som komplicerade frågeställningen var att uppgiften att på begä-
ran från ett universitet eller en högskola utreda misstänkt oredlighet 
vid den här tiden av regeringen hade överförts från VR till Centrala 
Etikprövningsnämnden (CEPN). I slutet av sin skrivelse framhåller  

 

 
 
Figur 15. De tre experterna som utsågs att granska VR:s utredning 
beträffande Suchitra Holgersson (från vänster till höger): Olle Lundin, 
Jan-Erik Ögren och Ulf Berg. 
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Lundin att det vore olyckligt om VR på egen hand gjorde en ny 
granskning utan att KI eller GU sedan gick vidare i ärendet. Ett utlå-
tande från VR skulle enligt hans mening då hamna i ett rättsligt tom-
rum och vare sig kunna överklagas eller på något annat sätt angripas 
av den anklagade.  
 
Jan-Erik Ögrens mandat var att undersöka de bakomliggande orsa-
kerna till att utredningen inte hade hanterats enligt de regler som 
förelåg samt var ansvaret för detta låg. Hans svar lämnades till VR 
den 27 mars 2012. Efter att ha beskrivit expertgruppens arbete samt de 
lagar och föreskrifter som existerade börjar han redovisningen av sina 
iakttagelser med konstaterandet att ”ärendet inte hanterats enligt de 
regler och riktlinjer som förelåg”. Kort nedanför fortsätter han:  

 ”Efter en genomgång av akten kan jag konstatera att ärendet är 
mycket svårt, näst intill omöjligt, att följa. Det går förmodligen för 
en person som följt ärendet och är insatt i det, men inte för någon 
som är hänvisad till enbart akten. Det är mycket otillfredsställande. 
För att leva upp till offentlighetsprincipen måste det vara möjligt 
för en enskild att utifrån de diarieförda handlingarna få kunskap 
om ärendet. Särskilt viktigt är det att relevanta fakta och motiv för 
besluten går att finna”.   

 
Vad det gäller ansvarsfrågan så lägger Ögren i första hand skulden på 
generaldirektör Pär Omling (som även var ansvarig under Lundeberg-
utredningen). Vidare konstateras att sekreteraren i expertgruppen, Jan 
Stålhammar, brustit i flera avseenden, inte minst beträffande proto-
kollföringen och registreringen av inkommande handlingar. Grup-
pens ordförande, regeringsrådet Karin Almgren, utpekas också som 
ansvarig för den oreda som uppstått.  
 
Den tredje utredaren, Ulf Berg, lämnar den 30 mars 2012 sitt yttrande 
till VR. Hans uppgift var särskilt att granska hur det gått till när ma-
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nipulerade datafiler upptäcktes på KI/Huddinge sjukhus. Enligt den 
beskrivning som ges i de sakkunnigas och i expertgruppens utlåtande 
så hittades filerna ifråga (VRnew, VR1 och VR2) när den tekniskt an-
svariga för den utrustning som använts gick igenom den därtill kopp-
lade datorn för att leta efter ett analysresultat som användaren inte 
kunde hitta. Senare framkom att det var en av de studenter, Lena 
Berglin, som anmält Holgersson som hade påträffat filerna och sedan 
meddelat oredlighetsgruppens sekreterare om deras existens. Denne 
hade i sin tur vidarebefordrat informationen till de sakkunniga och 
gruppens ledamöter. Att dessa inte nämnt Berglins namn i sina skri-
velser förklarades med att man ville skydda henne i egenskap av 
whistleblower (visselblåsare/informatör).  
 
Ulf Berg kritiserar detta och säger i slutet av sitt betänkande följande: 

 ”Jag vill i den här delen erinra om att Lena Berglin var en av de 
forskare som var aktuell i oredlighetsutredningen; hennes forsk-
ningsresultat tillhörde de resultat som det ifrågasattes om Suchitra 
Holgersson hade manipulerat. Lena Berglin var därmed direkt be-
rörd i ärendet. Och hon hade dessutom varit aktiv när det gällde 
att till studierektor föra fram synpunkter rörande Suchitra Hol-
gerssons sätt att leda forskningsarbetet. Till dessa omständigheter 
kommer det faktum att Lena Berglins roll vid upptäckten av datafi-
lerna framgår av utskriften av hennes e-postmeddelande till ex-
pertgruppens sekreterare, vilket arkiverats i akten i ärendet och 
utgör en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Jag kan 
med hänvisning till det anförda inte finna att omständigheterna 
enligt min uppfattning var sådana att det med hänsyn till intresset 
att skydda Lena Berglin fanns skäl att i utlåtandet förbigå hennes 
roll vid upptäckten av datafilerna med tystnad”.  

 
Nästa steg i detta ärende blev att KI i april 2012 bad Centrala Etik-
prövningsnämnden (CEPN) att låta sin expertgrupp för oredlighet i 



  
33 

forskning (ersatte 2010-01-01 VR:s expertgrupp) att göra en fortsatt 
utredning om Suchitra Holgerssons skuld. Man utgick där ifrån det 
sakkunnigutlåtande som getts av Lena Claesson-Welsh och Olle 
Kämpe i samband med VR:s granskning och ansåg det inte menings-
fullt att utse nya sakkunniga. Däremot togs inte någon hänsyn till den 
rapport som lämnats av VR:s expertgrupp eftersom denna dragits 
tillbaka. I det yttrande som lämnades den 24 oktober 2012 avslutar 
CEPN:s expertgrupp sitt ställningstagande på följande sätt: 

 ”Expertgruppen kan efter en samlad bedömning av skriftligt och 
muntligt material inte finna annat än att Suchitra Holgersson har 
lämnat rimliga och trovärdiga uppgifter med anledning av de på-
pekanden som de sakkunniga har gjort. De iakttagelser som de 
sakkunniga har redovisat och som i övrigt har gjorts under ären-
dets tidigare handläggning utgör inte några säkra belägg för att 
hennes uppgifter inte skulle vara riktiga”.  

 ”Enligt expertgruppens samlade bedömning är de misstankar som 
riktats mot Suchitra Holgersson inte tillräckligt välgrundande för 
att ge underlag för ett konstaterande att hon skulle ha gjort sig 
skyldig till oredlighet i forskning”.  

 ”De ovan anförda omständigheterna föranleder Centrala etikpröv-
ningsnämndens expertgrupp att rekommendera Karolinska institutet 
att upphäva den del av sitt beslut den 15 februari 2011 som rör Suchitra 
Holgersson. Däremot tillstyrker expertgruppen beslutet i övrigt, i 
synnerhet i vad det gäller utvecklande av rutiner för forsknings-
kontroll”.  

 
KI:s agerande gentemot Suchitra Holgersson kom dock att bli ett an-
nat än vad CEPN förordade. Efter att ha erhållit utlåtandet därifrån 
bad rektor Harriet Wallberg-Henriksson etikrådet vid KI att ta ställ-
ning till några frågor varvid den första och den som här är av störst 
intresse var hur KI skulle ställa sig till förslaget att häva beslutet rö-
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rande Holgersson. Etikrådets slutsats blev följande: 

 ”Etikrådet konstaterar att det finns olika ståndpunkter i sakfrågan 
och att det inte synes vara möjligt att komma vidare med denna 
utan betydande tids- och resurskrävande insatser. Etikrådet re-
kommenderar därför rektor att dels konstatera detta, dels mot den 
angivna bakgrunden inte återkalla beslutet den 15 februari 2011, 
dels slutligen notera som djupt otillfredsställande att det inte varit 
möjligt att nå fram till ett tydligt slutgiltigt ställningstagande i 
ärendet, något som hade varit möjligt exempelvis om beslutet hade 
kunnat överklagas”.  

 
Efter att ett antal månader passerat gör KI:s nytillträdde rektor Anders 
Hamsten den 22 april 2013 en "tjänsteanteckning" där han först kon-
staterar att CEPN rekommenderat KI att upphäva den del av sitt be-
slut från den 15 februari 2011 där Suchitra Holgersson förklarats skyl-
dig till grovt forskningsfusk och därpå nämner att etikrådet vid KI i 
nästa steg fått i uppdrag att syna KI:s beslut i ljuset av yttrandet från 
CEPN. Därefter presenteras följande slutsats: 
 
 "En annan bedömning i sakfrågan än den som gjordes i beslutet 

den 15 februari 2011 förutsätter att nya omständigheter i sak fram-
kommit, som utgör tillräcklig grund för ett nytt, väl underbyggt 
ställningstagande i frågan om oredlighet i forskning. Några sådana 
nya omständigheter har inte framkommit. Mot bakgrund av ovan-
stående saknas skäl för Karolinska Institutet att vidta ytterligare 
åtgärder. Ärendet avslutas därmed". 

 
Trots att VR:s generaldirektör ansett det nödvändigt att av rättssäker-
hetsskäl återkalla det utlåtande som KI baserat sitt beslut att fälla Su-
chitra Holgersson för forskningsfusk på samt att tre oberoende exper-
ter (en professor i förvaltningsrätt, en tidigare universitetsdirektör och 
en tidigare chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen) som senare granskat VR-
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utredningen riktat stark kritik mot denna så anser KI sig alltså inte ha 
anledning att ändra sitt beslut. Man kan inte annat än undra om Sve-
rige längre kan betraktas som en rättsstat.     
 
Den fortsatta utvecklingen av Suchitra Holgerssons arbete vid Göte-
borgs Universitet och Sahlgrenska akademin visar på en oerhörd för-
måga att resa sig efter de prövningar som utredningen om misstänkt 
oredlighet inom forskning inneburit. Hon erhöll i ansökningsomgång-
en för 2012 ett nytt treårsanslag om sammanlagt 1,8 miljoner kronor 
för perioden 2013-2015 för studier av ”mekanismer bakom transplan-
tats avstötningar och stamcells transplantation”. Från 2012 och framåt 
har hon publicerat sju vetenskapliga artiklar i välkända internationella 
tidskrifter. I sex av dessa publikationer står hon dessutom som hu-
vudansvarig författare. Särskild uppmärksamhet runt om i världen 
fick en studie tryckt i den engelska tidskriften Lancet där en tioårig 
flicka med leversjukdom fått ett ventransplantat tillverkat med hjälp 
av stamceller tagna från hennes egen benmärg [Olausson et al, 2012].  
 
  

3B Jämförelse mellan granskningarna av Holgersson och 
  Lundeberg 

Som nämnts tidigare så var det expertgruppen för oredlighetsfrågor 
på VR som på uppdrag av KI och GU utredde anklagelserna om 
forskningsfusk mot såväl Thomas Lundeberg som mot Suchitra Hol-
gersson. Gruppens sammansättning var likartad i båda fallen och två 
av de vetenskapliga representanterna var desamma båda gångerna, 
Dan Larhammar och Birgitta Strandvik.  
 
I regeringsformen (en av fyra svenska grundlagar) 1 kap 9 § står att 
”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör of-
fentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 
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inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” (SFS nr 1974:152). 
Efter det att VR:s generaldirektör Mille Millnert den 21 september 
2011 beslutat att dra tillbaka expertgruppens utlåtande rörande Su-
chitra Holgersson och förklarat bakgrunden till detta kunde Thomas 
Lundeberg konstatera att samma typ av felaktigheter hade förekom-
mit i utredningen av hans eget ärende. Själv hade jag redan 2009 i 
boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp redogjort för många av de 
formella bristerna i arbetet och såg det som närmast självklart att VR i 
enlighet med den ovan citerade likabehandlingsprincipen nu skulle 
ompröva sitt yttrande också i Lundebergs fall. Detta framfördes den 
30 oktober 2011 i ett brev till Mille Millnert från vilket ett utdrag ges 
nedan.    
 
Exempel på brister och lagöverträdelser i Vetenskapsrådets gransk-
ning av misstänkt oredlighet inom forskning från Thomas Lundebergs 
(dnr 312-2004-822) och Joakim Carlesons (dnr 312-2004-821) sida: 
  
1. De anklagade har i strid mot förvaltningslagen inte delgivits stora 

delar av det material som inkommit till utredningen och därmed 
inte heller fått möjlighet att yttra sig över detsamma. Detta gäller 
bland annat det material i form av opublicerade manuskript med 
mera som inlämnats av Indre Bileviciute-Ljungar (Figur 16) och 
som både i de sakkunnigas och i expertgruppens betänkanden 
framställs som viktiga bevis för oredlighet. 

  
Likaså fick de anklagade inte ta del av det mycket omfattande ma-
terial som successivt lämnades in av Kerstin Uvnäs Moberg och 
hennes ombud Kurt Björkholm. Dessa höll sig kontinuerligt infor-
merade om de skrivelser som inkom från Thomas Lundeberg och 
hans advokater och lämnade sedan in motskrivelser där de under-
kände vad som framförts och framförde nya anklagelser. Av VR:s 
utlåtanden i ärendet framgår att man tagit del av detta material. 
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Figur 16. Indre Bileviciute-Ljungar. Tidigare doktorand till Thomas 
Lundeberg och tidigare kollega/flickvän till Joakim Carleson. 

 
Björn Thomasson, ledamot och sekreterare i expertgruppen, er-
kände vid ett möte på VR med undertecknad att det av Uvnäs Mo-
berg och Björkholm inlämnade handlingarna inte överlämnats till 
Lundeberg eller hans ombud. Det var därför först på ett relativt 
sent stadium när dessa på omvägar fått reda på att Uvnäs Moberg 
sänt in stora mängder handlingar med beskyllningar mot Lunde-
berg som man kunde rekvirera handlingarna ifråga. 

  
2. I sina betänkanden hänvisar både de sakkunniga och expertgrup-

pen flitigt till uppgifter som erhållits från KI. Några dokument som 
visar vilka uppgifter det rör sig om finns dock inte i VR:s arkiv. 
Vare sig Lundeberg eller Carleson har informerats om vilka upp-
gifter VR erhållit från KI. De har därför inte heller kunnat kom-
mentera dessa uppgifter. 
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Det kanske mest påtagliga och allvarliga exemplet på hur de an-
klagade undanhållits vad som senare framförts som starka bevis 
för deras skuld rör det material som härrör från Indre Bileviciute-
Ljungar (tidigare doktorand till Lundeberg och försmådd flickvän 
till Carleson). En närmare analys av detta material (redovisat i 
ovan omnämnda bok) ger anledning till frågan om det inte än mer 
är Bileviciute-Ljungar än Lundeberg och Carleson som gjort sig 
skyldig till oredlighet inom forskning.  

   
3.  Brister i diarieföringen föreligger på liknande sätt beträffande ma-

terial som inlämnats av de anklagade eller kollegor till dem för att 
styrka genomförbarheten av djurexperimentella ingrepp som de 
sakkunniga ifrågasätter och menar aldrig har utförts. Till saken hör 
att det i litteraturen finns en mängd exempel på samma typ av ex-
periment samt att man i dessa publikationer ofta refererar till de 
aktuella arbetena av Carleson med flera. Menar de sakkunniga att 
alla dessa arbeten egentligen aldrig har utförts. 

  
4.  Grundlagens krav på saklighet och opartiskhet har inte beaktats på 

ett acceptabelt sätt i utredningen, vare sig på KI eller VR. Det som 
initierade granskningen mot Lundeberg var tre anmälningar som 
inkom till KI under tre på varandra följande dagar i juni 2002. Bak-
om dessa låg fyra professorer i Lundebergs närhet (samarbetspart-
ners eller kollegor med vilka dispyter av olika slag förelåg) En av 
dessa, och den som senare kom att ända fram till idag driva ären-
det var Kerstin Uvnäs Moberg. Varken KI eller VR har på något 
som helst sätt satt dessa konflikter i relation till de anklagelser som 
framförts. 

  
Det mest anmärkningsvärda är kanske att man inte över huvud ta-
get har analyserat trovärdigheten hos Uvnäs Moberg, den kollega 
och affärspartner som med ett mycket stort antal skrivelser drivit 
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på granskningen av Lundeberg. Hennes anklagelser har ibland 
haft närmast grotesk karaktär och inkluderat sådant som mord och 
framkallande av svår sjukdom hos ett flertal personer genom 
spridning av hormonet oxytocin i luften. Skrivelserna har riktats 
inte bara till KI och VR utan även till mottagare som Polisen, 
SÄPO, Ekobrottsmyndigheten samt Regeringen.  

  
Av utlåtandena från VR:s sakkunniga liksom från dess expert-
grupp i oredlighetsfrågor framgår att man utan närmare gransk-
ning godtagit de anklagelser KI riktat mot Lundeberg och Carleson 
(till stor del utgående från Uvnäs Moberg och Björkholm). Där-
emot har man i stort sett helt undvikit att kommentera och beakta 
det omfattande utredningsmaterial som Lundebergs ombud läm-
nat in.  

  
Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI eller VR upp-
märksammat den jävssituation som föreligger beträffande Indre Bi-
leviciute-Ljungar, försmådd tidigare flickvän till Carleson. 

  
Ytterligare ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande 
förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expert-
gruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg 
(båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses 
som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behand-
lingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt 
ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ra-
men för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har 
lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (ar-
tikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina me-
ningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrä-
dare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet el-
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ler omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg 
måste anses högst sannolikt.  

  
5.  Brott mot arkivlagen - undanhållande av bevis. Det tidigare nämn-

da material i form av opublicerade manuskript med mera som Ind-
re Bileviciute-Ljungar överlämnat användes både av KI och VR 
som viktiga bevis för Lundebergs och Carlesons skuld till oredlig-
het inom forskning. Detta material finns inte diariefört och arkive-
rat på någon av myndigheterna. Vid skrivandet av boken Forsk-
ningsfusk eller Rättsövergrepp lyckades jag först efter ett flertal 
påstötningar få ut kopior av manuskripten ifråga från dekanus på 
KI (den som där utfört stora delar av utredningen). Vid en närmare 
granskning kunde ingen duplikation av resultat till senare publice-
rade arbeten ingående i Carlesons avhandling påvisas, detta i mot-
sats till vad som påstods från KI och VR.  

  
När jag bad att hos VR få se det material som härrörde från Bilivi-
ciute-Ljungar blev svaret att det inte fanns i VR:s arkiv. Efter flera 
påstötningar där det ifrågasattes om VR någonsin tagit del av des-
sa påstådda oredlighetsbevis erhölls beskedet att de lånats av Bile-
viciute-Ljungar och sedan lämnats tillbaka. När materialet efterfrå-
gades hos den senare hänvisade hon endast tillbaka till VR. Fak-
tum är således att VR inte ens bryr sig om att kopiera och arkivera 
handlingar som man använder som centrala bevis för att döma en-
skilda för forskningsfusk. Dessa har inte heller fått se materialet 
och kunnat yttra sig över det. 

  
Man frågar sig om rättslösheten kan bli så mycket större än vad som 
framgår av denna sammanställning. 
 
Knappt två veckor tidigare, den 18 oktober 2011, hade Thomas Lun-
debergs ombud, advokat Percy Bratt, skrivit till VR och begärt ”om-
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prövning av Vetenskapsrådets bedömning avseende uppgiven veten-
skaplig oredlighet, redovisad i Vetenskapsrådets expertgrupps utlå-
tande av den 18 maj 2006 (dnr 312-2004-822)”. Den 11 november 
samma år skriver Bratt på nytt till VR för att närmare motivera sitt 
krav. Efter att i en lång rad punkter ha kritiserat expertgruppens arbe-
te sammanfattar han sina synpunkter på följande sätt:  
 

”VR:s granskning av Thomas Lundebergs forskning strider i enlig-
het med vad som ovan utvecklats, mot grundläggande krav på en 
rättssäker, opartisk och saklig granskning. Faktiska omständighe-
ter, tungt vägande invändningar och relevant ingivet material har 
inte utretts eller beaktats på sätt som ärendets beskaffenhet kräver. 
Då Expertgruppens utlåtande därmed inte vilar på erforderlig sak-
lig grund ska begäran om förnyad prövning bifallas”. 

 
En ytterligare komplettering insändes av Bratt den 1 februari 2012. 
Man hade då gått igenom hela akten från VR på nytt och jämfört ma-
terialet där med VR:s händelselista. Därvid framkom att ett flertal 
handlingar som getts in till VR aldrig hade diarieförts. Vidare konsta-
terades att ett stort antal skrivelser som fanns i akten inte var diarie-
förda. I diariet hittades även en mängd handlingar som man låtit bli 
att lämna ut till Lundeberg. Det slås också fast att det i VR:s arkiv inte 
fanns några protokoll från expertgruppens möten i ärendet. 
 
I detta sammanhang är det viktigt att notera att en viktig anledning 
till att Mille Millnert drog tillbaka expertgruppens utlåtande i fallet 
Suchitra Holgersson var att: ”Diarieföring och arkivering av hand-
lingar som hör till utredningen är bristfällig eller obefintlig. Protokoll 
från expertgruppens möten efter mars 2010 fram till utredningens slut 
i september 2010, saknas. Inte ens det avslutande beslutssammanträ-
det, vid vilket enligt riktlinjerna utlåtandet ska fastställas, finns diarie-
fört eller arkiverat på Vetenskapsrådet. Detta utgör i sig ett allvarligt 
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problem” (se vidare Not 4). När jag i mars 2014 kontrollerar med regi-
strator på VR visar det sig att inga protokoll finns från expertgrup-
pens möten där Lundeberg- och Carleson-ärendet behandlats. Liksom 
i Holgersson-ärendet saknas till och med protokoll från beslutssam-
manträdet (Not 5). Detta måste ses som synnerligen allvarligt och är 
ett brott mot vad som står i de riktlinjer för expertgruppens arbete 
som Mille Millnert hänvisade till i ovanstående citat: 
 

”Expertgruppen avger ett utlåtande till den som begärt bistånd 
med utredning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder”. 

”Protokoll förs vid sammanträde med expertgruppen. Andra be-
slut skall dokumenteras genom särskilt beslutsprotokoll eller ge-
nom annan handling som ingår i akten”. 

 
Advokat Percy Bratt pekar i sin skrivelse även på att det i september 
2005 till VR lämnades in tolv mappar med dokumentation, som kort-
fattat specificeras. Vidare sägs att: ”Samtliga dokument är stämplade 
som inkomna till Vetenskapsrådet den 28 september 2005. Dock sak-
nas notering om diarienummer och handläggare. I alla andra doku-
ment som inkommit till Vetenskapsrådet i ärendet har såväl handläg-
gare som ärendenummer fyllts i”. Enligt Bratt är materialet ”mycket 
omfattande och utgör ett starkt belägg för att anklagelserna mot Tho-
mas Lundeberg avseende oredlighet i forskning inte är sakligt grun-
dade”. Trots detta har det som han menar inte beaktats i utredningen, 
en slutsats som likaså görs i boken Forskningsfusk eller Rättsöver-
grepp [Thyberg, 2009]. 
 
Det uppmärksammas också att:  
 

”Vid en genomgång av Vetenskapsrådets händelselista i ärendet 
framgår att Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm behandlats 
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som parter i ärendet. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom 
den begäran om granskning som initierat ärendet hos Vetenskaps-
rådet kommer ifrån KI. Varken Kerstin Uvnäs Moberg eller Kurt 
Björkholm kan därför anses ha partsstatus i ärendet. Trots detta 
framgår av händelselistan att Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt 
Björkholm fortlöpande kommunicerats handlingar i ärendet”.  

 
”Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm har dels genom egen 
försorg, dels genom Vetenskapsrådets kommuniceringar hållits 
uppdaterade om vad som hänt i ärendet och successivt inkommit 
med ett omfattande material i ärendet. Detta material har inte 
kommunicerats med Thomas Lundeberg. Björn Thomasson vid Ve-
tenskapsrådet har vid ett möte med professor Johan Thyberg be-
kräftat att handlingarna från Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt 
Björkholm aldrig tillställdes Thomas Lundeberg eller hans om-
bud”.  
 

Den 14 mars 2012 skickar advokat Percy Bratt som stöd för kravet på 
omprövning av expertgruppens utlåtande slutligen ett ”sakkunnigut-
låtande avseende regeringsformens krav på saklighet med mera i 
handläggningen av förvaltningsärenden” utfärdat av Thomas Bull 
(Figur 17), professor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet 
(sedan 1 januari 2013 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen). 
Efter en allmän diskussion över rättsläget presenterar han sina slutsat-
ser rörande det aktuella fallet (Not 6). Han säger där bland annat föl-
jande: 
 

”Samtliga dessa (beskrivna) brister är allvarliga handläggningsfel 
som kastar ett tvivelaktigt ljus över myndighetens beslut. Felen 
kan bero på misstag, inkompetens eller pressade arbetsförhållan-
den, men det är svårt att undvika att en enskild som berörs av 
myndighetens beslutsfattande kan uppfatta det hela som såväl 
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osakligt som partiskt. Redan att ett förfarande väcker sådana miss-
tankar innebär att det står i strid med de grundläggande rättssä-
kerhetsgarantier som 1 kap 9 § i regeringsformen ger uttryck för. 
Den vanliga rättsföljden inom förvaltningsrätten är då – återigen – 
att ärenden måste handläggas på nytt med iakttagande av riktiga 
handläggningsprocedurer”. 

 
Resultatet av begäran om en omprövning av VR:s ställningstagande 
blev för Thomas Lundebergs del nedslående. I ett brev daterat den 28 
mars 2012 ställt till advokat Percy Bratt bemöter generaldirektören 
Mille Millnert och rådsjuristen Linda Stridsberg de inkomna skrivel-
serna (dnr 312-2004-822). Man hänvisar där till ett beslut som Justitie-
kanslern (JK) tog den 10 oktober 2008 i ett ärende med titeln ”Ska-
deståndsanspråk med anledning av ett utlåtande som avgivits av en 
expertgrupp vid Vetenskapsrådet” (dnr 5641-08-40). Detta fall är av en 
annan karaktär än de som rör Suchitra Holgersson och Thomas Lun-
deberg men JK gör en allmän analys av expertgruppens status. Det 
sägs där att ”expertgruppens utlåtande utgör en biståndsåtgärd som 
tillhandahålls universitet och högskolor vid begäran och som avser en 
kvalificerad bedömning huruvida viss forskning har skett med åsido-
sättande av god vetenskaplig sed”. Det framförs vidare att ”den ar-
betsgivare som begärt sådant bistånd inte är bunden av expertgrup-
pens slutsatser vid bedömningen huruvida en disciplinförseelse har 
skett”. Av den anledningen anser JK att ”expertgruppens utlåtande 
inte utgör en åtgärd som innefattar ett bestämmande över den enskil-
des rättigheter och skyldigheter” och därför ”inte kan ses som myn-
dighetsutövning”. 
 
VR:s företrädare lutar sig mot detta uttalande från JK och avfärdar 
Thomas Lundebergs begäran att få sitt fall omprövat. Det hela kan 
knappast kallas annat än beklämmande och visar hur en myndighet 
genom vad som närmast får liknas vid en lek med ord frånsäger sig 
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ansvaret för en undermålig utredning. Det råder ingen tvekan om att 
KI till väsentlig del stödde sig på utlåtandet från VR när Lundeberg 
förklarades skyldig till oredlighet inom forskning, ett beslut som på 
ett högst påtagligt sätt kom att påverka hans yrkesmässiga och eko-
nomiska möjligheter.  
 
Man måste också fråga sig varför VR gjorde ett annat ställningstagan-
de i Lundebergs än i Holgerssons fall. Undermåligheten i expertgrup-
pens utredning var minst lika stor (eller ännu större) i det förra som i 
det senare ärendet och man hade därför förväntat sig att Lundeberg 
liksom Holgersson skulle få sin sak omprövad. Att man avslog hans 
begäran om omprövning måste därför ses som ett avsteg från likabe-
handlings- och objektivitetsprincipen.  
 
En skillnad mellan de två fallen skulle kunna vara att expertgruppens 
utlåtande i Holgerssonfallet ledde till att VR:s dåvarande generaldi-
rektör, Pär Omling, beslutade att dra in utbetalningen av forsknings-
medel till Holgersson samt att förbjuda henne att söka anslag från VR 
under en tioårsperiod. Expertgruppens yttrande kom därigenom att 
leda till ett myndighetsbeslut som påverkade den enskildes rättigheter 
och skyldigheter.  
 

Inte heller i detta avseende fanns dock någon klar skillnad mot Lun-
debergärendet. När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 22 
juni 2006 förklarade honom skyldig till forskningsfusk konstaterades 
samtidigt att han inte längre var anställd vid KI och att några åtgärder 
mot honom på arbetsrättslig grund därför inte var aktuella. Trots det-
ta kom VR-utredningen på ett högst konkret sätt att påverka hans 
framtid. Den 3 juli 2006 meddelade verksamhetschefen vid Rehabili-
teringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus, Karin 
Rudling, med hänvisning till beslutet från KI att Thomas Lundeberg i 
egenskap av överläkare inte får ägna sig åt forskning (dnr DS rehab 
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107/06). Drygt ett år senare, den 22 november 2007, slås detta mer 
definitivt fast, den här gången av sjukhusets VD Carola Lemne. I detta 
beslut åberopas inte KI:s tidigare ställningstagande utan istället ut-
redningen från VR:s expertgrupp i oredlighetsfrågor. Vad som mer 
exakt sägs i beslutet är följande: 

”Danderyds sjukhus AB betraktar forskning bedriven av Thomas 
Lundeberg som en förtroendeskadlig bisyssla enligt § 8 mom 1c 
(det nämns inte vilket regelverk som avses). Detta gäller oavsett 
om forskningen bedrivs inom eller utom sjukhusets domäner. Som 
forskning betraktas också bearbetning och publicering av tidigare 
data, eller sammanställning av forskning publicerad i sjukhusets 
eller institutionens namn.” 
 

Det sägs dessutom att beslutet gäller tillsvidare samt att ompröv-
ning ska ske i slutet av maj 2010, det vill säga cirka två och ett halvt 
år senare.  

 
Att VR:s generaldirektör och rådsjurist mot denna bakgrund hävdar 
att ”expertgruppens utlåtanden inte utgör en åtgärd som innefattar ett 
bestämmande över den enskildes rättigheter och skyldigheter och att 
VR:s handlande i dessa ärenden inte kan anses som myndighetsutöv-
ning” kan knappast kallas annat än en cynisk lek med ord utan minsta 
respekt för den som drabbats av en undermålig utredning. Den totala 
avsaknaden av självkritik i VR:s svar på Lundebergs begäran om om-
prövning kan inte ses som annat än ynklig. Till saken hör att Lunde-
berg under en lång följd av år inte bara varit läkare utan också en 
produktiv forskare och innovatör med ett stort antal vetenskapliga 
artiklar och patent på sin meritlista. Denna senare del av hans karriär 
har genom VR:s inkompetenta och partiska granskningsarbete slagits i 
spillror.  
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Det finns här också anledning att påminna om vad professor Thomas 
Bull skrev i anslutning till den JO-anmälan som redovisas i kapitel 5:  
 

”Det saknar betydelse att Vetenskapsrådets handläggning av ären-
det Suchitra Holgersson skedde i samband med ett beslut om åter-
kallelse av forskningsmedel, och att det ärendet alltså tydligt var 
ett fall av så kallad myndighetsutövning. Kraven i 1 kap 9 § reger-
ingsformen gäller vid all förvaltningsverksamhet, oavsett om den 
innefattar myndighetsutövning eller inte (se t.ex. JK beslut 2008-08-
24, dnr 473-97-21)”.       
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4 Danderyds sjukhus och KI vidmakthåller 
forskningsförbudet 

Vad har därefter hänt med forskningsförbudet för Thomas Lunde-
berg? Som nämnts ovan skulle det enligt VD:n för Danderyds sjukhus 
omprövas i maj 2010. Den 10 februari detta år skrev professor Erik 
Näslund som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper på 
Danderyds sjukhus till rektor Harriet Wallberg-Henriksson och ber 
om ”råd från KI:s ledning angående framtida undervisning och forsk-
ning bedriven av Thomas Lundeberg” (dnr 972/2010-609). Rektor bad 
då KI:s etikråd att pröva frågan. Därifrån lämnade man den 6 maj 
2010 ifrån sig ett yttrande undertecknat av professor Nils Lynöe, ord-
förande i rådet. Drygt tre veckor senare, den 1 juni 2010, fattar rektor 
beslut i ärendet med lydelsen ”enligt etikrådets rekommendationer”. 
 
Vad är det då som står i etikrådets utlåtande? Efter att först ha gjort 
några generella överväganden beskriver man kort det aktuella fallet 
och gör sedan följande bedömning: 
 
 ”Oavsett om det är strukturella förhållanden eller bristande insikt 

som bidragit till de ursprungliga allvarliga avstegen från god ve-
tenskaplig sed och det förhållande att Lundeberg inte efterlevt den 
forskningskarantän han blivit ålagd, anser etikrådet att han förver-
kat sitt förtroendekapital som forskare”.  

 
 ”Etikrådet anser att det inte finns någon anledning att KI ska med-

verka till att officiellt godkänna att Lundeberg skulle få möjlighet 
att igen få bedriva självständig forskning – vilket han alltså ändå 
tycks ha gjort. Framförallt är det angeläget att han inte får fungera 
som handledare i forskarutbildningen. Eftersom undervisning på 
ett medicinskt universitet är forskningsbaserad (åtgärder ska vara i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet) så an-



  
49 

ser etikrådet också att det är olämpligt att Lundeberg deltar i un-
dervisningen av exempelvis läkarstudenter”. 

 
Det man syftar på när det sägs att ”Lundeberg inte efterlevt den 
forskningskarantän han blivit ålagd” är sannolikt det faktum att han 
efter 2007, det år då beslutet togs av VD:n för Danderyds sjukhus, har 
publicerat ett 25-tal vetenskapliga artiklar. Till saken hör dock att des-
sa alla kommit till inom ramen för Lundebergs engagemang i Stiftel-
sen för Akupunktur och Alternativa Biologiska Behandlingsmetoder. 
Danderyds sjukhus och institutionen där har således inte varit inblan-
dad i detta arbete.  
 
Utlåtandet från etikrådet är inte utformat som om det specifikt gällde 
verksamhet vid KI utan som ett generellt forsknings- och undervis-
ningsförbud. På vilka rättsliga grunder anser man sig ha befogenhet 
att uttala något sådant? Även om det inte var etikrådet eller KI:s rek-
tor som skulle slå fast huruvida Lundeberg skulle få forska och un-
dervisa så kom beslutet från Danderyds sjukhus att grunda sig på vad 
man yttrat därifrån. Även om KI menar att det man gjort i ärendet inte 
är att betrakta som myndighetsutövning så faller det in under begrep-
pet förvaltningsverksamhet och sådan får rimligen inte ske i strid med 
regeringsformen där yttrandefriheten ingår som en hörnsten i de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Etikrådet påstår i sin skrivelse 
att ”det är ett privilegium att få forska – inte en mänsklig rättighet”. 
Vad baserar man sig på när detta görs gällande. Enligt regeringsfor-
men 2 kap 1 § är ”var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad ytt-
randefrihet - frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Hävdar etik-
rådet att forskning och undervisning inte faller in under denna defini-
tion och varifrån har man i så fall stöd för detta? 
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När den nye VD:n för Danderyds sjukhus AB, Peter Graf, den 30 sep-
tember 2010 omprövar det tidigare beslutet om forskningsförbud från 
november 2007 blir resultatet att detta kvarstår i oförändrad form. 
Man har alltså följt de rekommendationer som KI gett. Som framgår 
av E-post från ordföranden i Danderyds läkarförening var uppfatt-
ningen både där och hos sjukhusets VD att ”bestraffningen” varit 
orimligt lång. I beslutet står vidare att ny omprövning är planerad att 
inträffa i slutet av september 2013. När detta skrivs i mars 2014 har 
detta ännu inte skett.  
 
För att driva frågan vidare överklagade Thomas Lundeberg i detta 
läge KI:s beslut från den 1 juni 2010 (se ovan) till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. I ett brev daterat den 2 augusti 2010 undertecknat av ad-
vokat Percy Bratt och jur kand Olle Asplund yrkar man att rätten ska 
”ändra KI:s beslut och slå fast att de av KI angivna begränsningarna i 
Lundebergs möjlighet till forskning och undervisning inte föreligger”. 
I talan sägs ”att forska och dokumentera sina forskningsrön samt att 
undervisa omfattas helt klart av tanke- och yttrandefriheten som 
skyddas bland annat i den Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR – 
artikel 10) och i regeringsformen (där vikten av vidaste möjliga ytt-
randefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, ve-
tenskapliga och kulturella angelägenheter betonas). Skrivelsen avslu-
tas på följande sätt:  
 
 ”KI har inte angivit något stöd i lag för sitt beslut och något sådant 

stöd föreligger inte heller. Med hänsyn till att lagstöd saknas krävs 
inte att någon vidare prövning av beslutet i sak företas. Beslutet är 
uppenbart rättsstridigt och ska därmed ändras”. 

 
Beslut från Förvaltningsrätten, undertecknat av rådman Mildred Hä-
gerström, meddelades den 16 november 2010 (mål nr 35602-10). Där 
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sägs bara helt kort att man inte prövar överklagandet. Anledningen 
anges vara att rektors beslut från den 1 juni 2010 enligt rättens mening 
närmast har karaktären av ett yttrande, baserat på ett av etikrådet 
avgivet utlåtande som inte kan anses bindande för den mottagande 
myndigheten. Enligt en sådan bedömning är beslutet inte överklag-
bart (se även sid 48 angående regeringsformen). 
 
Via sina ombud Percy Bratt och Olle Asplund gick Thomas Lundeberg 
nu vidare till Kammarrätten i Stockholm och begärde prövningstill-
stånd med hänvisning till besluts överklagbarhet enligt förvaltnings-
lagen (SFS nr 1986:223). Beslutet som togs den 3 maj 2011 och är un-
dertecknat av Gunilla Barkevall blev att Kammarrätten inte meddelar 
prövningstillstånd (mål nr 7020-10). Som skäl angavs att sådant till-
stånd enligt förvaltningsprocesslagen (SFS nr 1971:291) bara ges om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet 
prövas av högre rätt, om anledning förekommer till ändring i det slut 
vartill förvaltningsrätten kommit eller om det finns andra synnerliga 
skäl att pröva överklagandet. Enligt rättens mening hade några såda-
na skäl inte kommit fram. Förvaltningsrättens avgörande stod därmed 
fast. 
 
Även om man skulle kunna tro att Thomas Lundeberg vid det här 
laget tappat allt hopp gick han via sitt ombud, advokat Percy Bratt, 
den 16 maj 2011 trots allt vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och 
begärde prövningstillstånd för att få målet återförvisat till förvalt-
ningsrätten för prövning i sak. Den 14 juni återkom Bratt med en 
närmare motivering i 24 punkter av grunderna för sin begäran. Där 
hävdas på nytt att ”KI:s beslut har haft en faktisk och långtgående 
påverkan på Thomas Lundebergs personliga och ekonomiska situa-
tion.  Det innebär ett reellt hinder för Lundebergs fortsatta forskning 
och undervisning och utgör därmed en inskränkning av hans i Reger-
ingsformen 2 Kap och i artikel 10 i Europakonventionen (EKMR) 
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skyddade yttrandefrihet”. En mängd andra konkreta skäl tas också 
upp men det skulle ta alltför stor plats att här gå in på dem alla. 
 
Den 2 juli 2012 fattar Högsta förvaltningsdomstolen beslut att inte 
meddela prövningstillstånd (mål nr 3014-11). Man hänvisar till samma 
skäl som tidigare gavs av Kammarrätten och säger bara helt kort att 
”Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram 
skäl att meddela prövningstillstånd”. Föredragande och protokollfö-
rare när målet behandlades var justitiesekreteraren Kristina Jonsson 
och som närvarande anges justitierådet Henrik Jermsten.  
 
Om vi tittar lite närmare på vad som står i Europakonventionen (se-
dan 1994 inkorporerad i den svenska regeringsformen) är det svårt att 
förstå varför de rättsliga instanserna inte bifallit Lundebergs begäran 
om ett ogiltigförklarande av KI:s rekommendation till Danderyds 
sjukhus att för gott förbjuda honom att forska. Artikel 10 i EKMR av-
handlar yttrandefriheten och där står: 
 

1. ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 
åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar 
utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territori-
ella gränser”.  
 
2. ”Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar 
och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, vill-
kor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag 
och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn 
till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den all-
männa säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till 
skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte 
eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser 
sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartisk-
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het”. 
 

Som framgår av punkt 2 får yttrandefriheten bara inskränkas om så är 
inskrivet i lag. Detta kan knappast vara fallet här. För övrigt så gäller 
enligt artikel 7 i EKMR att: ”inget straff utan lag” – ”Ingen får fällas till 
ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då 
den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell 
rätt”. Att förbjudas att forska måste ses som ett straff men någon dom 
mot Lundeberg baserad på lag har aldrig avkunnats. Mot denna bak-
grund är det omöjligt att förstå både hur domstolar (i) kan godta det 
forsknings- och undervisningsförbud han nu sedan åtta år sedan är 
utsatt för och (ii) hur han kan förvägras att få sin sak som sådan rätts-
ligt prövad.  
 
 
 
 
 
   
 



  
54 

5 Fortsatta avslag till kravet på rättslig prövning 
 
Som beskrivits ovan avslog VR den 28 mars 2012 Thomas Lundebergs 
begäran att få sitt fall omprövat. I maj samma år valde han då att via 
sitt ombud advokat Percy Bratt JO-anmäla VR under rubriken ”fråga 
om statlig myndighets iakttagande av regeringsformens krav på sak-
lighet och opartiskhet samt allas likhet inför lagen”. I den tolv sidor 
långa inlagan utvecklas grunderna för anmälan i detalj. Bland de 
handlingar man hänvisar till finns bland annat det tidigare omnämn-
da sakkunnighetsutlåtandet utfärdat av Thomas Bull, professor i kon-
stitutionell rätt vid Uppsala Universitet (Not 6). I slutet av skrivelsen 
ges följande sammanfattning: 
 

”På sätt som redovisas i anmälan jämte därefter ingivna komplet-
teringar, strider VR:s granskning av Thomas Lundebergs forsk-
ning, mot grundläggande krav på en rättssäker, opartisk och saklig 
granskning. Faktiska omständigheter, tungt vägande invändningar 
och relevant ingivet material har inte i utretts eller beaktats på sätt 
som ärendets beskaffenhet kräver. Då Expertgruppens utlåtande 
således inte vilar på erforderlig saklig grund, ska i enlighet med 
anmälan en förnyad prövning vidtas”. 
 

Percy Bratt lämnar den 21 juni och den 11 oktober 2012 in komplette-
ringar till JO där han bland annat framhåller skillnaderna i VR:s age-
rande i fallen Lundeberg och Holgersson. Vid det senare datumet 
bifogas en komplettering från professor Thomas Bull av hans tidigare 
utlåtande. Även han gör här en jämförelse av dessa två fall (Not 7) och 
skriver bland annat följande: 
 

”Det saknar betydelse att Vetenskapsrådets handläggning av ären-
det Suchitra Holgersson skedde i samband med ett beslut om åter-
kallelse av forskningsmedel, och att det ärendet alltså tydligt var 
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ett fall av så kallad myndighetsutövning. Kraven i 1 kap 9 § reger-
ingsformen gäller vid all förvaltningsverksamhet, oavsett om den 
innefattar myndighetsutövning eller inte (se t.ex. JK beslut 2008-08-
24, dnr 473-97-21). En annan sak är att det i fall av utövande av of-
fentlig makt visavi enskilda är av särskild vikt att dessa rättssäker-
hetsgarantier iakttas strikt”. 

 
Med tanke på de till synes mycket starka skäl för en granskning av VR 
som framförts, inte minst av Thomas Bull (Figur 17 - redan innan JO 
fått anmälan på sitt bord utnämnd till ledamot i Högsta förvaltnings-
domstolen med tillträde den 1 januari 2013), hade man sannolikt för-
väntat sig att JO skulle ta upp ärendet men så blev inte fallet. I ett 
beslut daterat den 19 februari 2013 lämnar JO Lilian Wiklund (Figur 
17) följande korta besked: ”Percy Bratt har, som ombud för Thomas 
Lundeberg, i en anmälan framfört klagomål mot Vetenskapsrådet.  
 
 

  
 
Figur 17. Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala 
Universitet och sedan 2013 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen 
samt Lilian Wiklund, JO sedan 2011. 
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Vad som framkommit ger mig inte anledning att fortsätta utredning-
en. Ärendet avslutas” (dnr 2826-2012 – se Not 8). Ingen som helst för-
klaring till detta ställningstagande ges, vilket av de inblandade när-
mast måste ha upplevts som en förolämpning. 
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6 Patent- och bolagstvist mellan Thomas  
 Lundeberg och Kerstin Uvnäs Moberg 

Som beskrivits i boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp [Thyberg, 
2009] började Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg i slutet 
av 1990-talet att samarbeta vetenskapligt runt hormonet oxytocin och 
dess terapeutiska användning. Detta resulterade i att man med stöd 
av Karolinska Innovations AB (KIAB) 1997 lämnade in tre patentan-
sökningar. Året därefter bildade man tillsammans med tre andra in-
tressenter företaget EntreTech Medical AB (kallas framöver endast 
EntreTech) för att ta till vara de kommersiella möjligheterna i den 
gemensamma forskningen. Samma år tog man över de nämnda paten-
ten från KIAB och sökte även nya patent i det egna bolagets namn. 
Trots att en del motsättningar dykt upp bildas 2001 ytterligare ett 
gemensamt bolag, Eustasia AB. Samma år bestämdes vidare att Uvnäs 
Moberg och Lundeberg skulle överta övriga delägares andelar i Ent-
reTech. Från 1997 fram till 2001 kom Uvnäs Moberg och Lundeberg 
att som uppfinnare tillsammans söka och erhålla nio patent (Tabell 1). 
Flertalet av dessa kom antingen direkt eller efter överlåtelse att inne-
has av EntreTech.  
 
När Kerstin Uvnäs Moberg i mitten av 2002 började skicka in skrivel-
ser till KI (och senare VR) där misstankar om forskningsfusk framför-
des mot Thomas Lundeberg var beskyllningarna tämligen allmänt 
hållna. I den första inlagan från den 11 juni 2002 som var ställd till KI:s 
etikråd anhöll hon om ”en granskning av professor Thomas Lunde-
bergs verksamhet i gemensamma projekt med undertecknad”. Direkt 
därefter sades följande. ”Jag menar att Lundeberg på ett otillbörligt 
sätt såväl vetenskapligt som kommersiellt exploaterat min mångåriga 
forskning kring oxytocin och dess effekter på stress och välmående”. I 
anmälan togs sedan tre punkter upp. Den första gällde registreringen  



  
58 

Tabell 1. Patent med Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg som 
uppfinnare enligt databasen Espacenet i mars 2014. 
_____________________________________________________________________ 
Inventor1 Applicant/owner2 Publ info3 Priority date 
______________________________________________________________________________ 
1. Use of substances with oxytocin activity against climacteric disorders  
KUM/TL ETM>PTM  WO 0178758  2000-04-18 
2. Use of fragments of oxytocin for the preparation of a pharmaceutical composition in 
order to create eustasis 
KUM/TL/MP KUM/TL/MP>EU>PTM WO 02102832 2001-06-19 
3. Use of oxytocin for the preparation of a pharmaceutical composition against cancer in 
situ and cervicitis 
KUM/TL KUM/TL>EU>PTM WO 02067974 2001-02-28 
4. Use of substances with oxytocin for the preparation of a pharmaceutical composition 
against inflammation 
KUM/TL KUM/TL>EU>PTM WO 03017922 2001-08-31 
5. Use of substances with oxytocin activity in order to create well-being 
KUM/TL ETM>PTM  WO 0018425 1998-09-25 
6. Use of substances with oxytocin activity in order to create cell regeneration 
KUM/TL ETM>PTM  WO 0018424 1998-09-25 
7. Use of substances having oxytocin activity for preparation of medicaments for wound 
healing 
KUM/TL ETM>PTM  WO 9843661 1997-03-27 
8. Substances in order to achieve preference and create acceptance 
KUM/TL KIAB>KUM/TL>ETM>PTM WO 9843662 1997-04-01  
9. Use of substances having oxytocin activity for preparation of medicaments for the 
treatment of affective pain syndromes 
GA/TL/KUM KIAB >KUM/GA/TL>ETM>PTM  WO 9843660 1997-03-27  
______________________________________________________________________________ 
1  KUM = Kerstin Uvnäs Moberg, TL = Thomas Lundeberg, MP = Maria Peterson, GA 

= Gösta Alfvén 
2  ETM = EntreTech Medical AB, EU = Eustasia,  KIAB = Karolinska Innovations AB, 

PTM = Peptonic Medical AB 
3 Patenten har publicerats under olika nummer i olika länder. Det som anges här är 

numren för de världsomspännande patenten 
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av en ny doktorand vars planerade arbete sades likna en annan dokto-
rands (senare framkom att den senare önskat ändra inriktning på sitt 
projekt och att den förra då övertagit de gamla frågeställningarna). 
Den andra punkten rörde fakturor som Lundeberg ställt till deras 
gemensamma bolag och som Uvnäs Moberg misstänkte rörde experi-
ment som finansierats via anslag på KI. Den tredje punkten nämndes 
mer i förbigående och där hävdades att Lundeberg lämnat in en pa-
tentansökan rörande hormonet kolecystokinin där text och data ska ha 
påtagligt liknat dem i en gemensam patentansökan rörande oxytocin. 
 
Ingen av dessa punkter kom att närmare granskas i den utredning 
som mellan 2004 och 2006 utfördes av VR på KI:s begäran. Däremot 
kom en stor del av undersökningen att röra två av de patent som Uv-
näs Moberg och Lundeberg gemensamt stod som uppfinnare till och 
vilka de ägde via sina bolag EntreTech och Eustasia. Dessa patent har 
nummer 1 och 4 i Tabell 1 (skrivna i rött) och kallas framöver ”a drug 
against climacteric disorders” respektive ”inflammation”. Kerstin Uvnäs 
Moberg ombud Kurt Björkholm skrev den 24 september 2003 (mer än 
ett år efter den ursprungliga anmälan mot Lundeberg) till dekanus Jan 
Carlstedt-Duke och tar upp frågor om var och när vissa försök som 
använts i patentansökningarna har gjorts, av vilka, samt med vilka 
djuretiska tillstånd. Han framförde vidare att två manuskript (aldrig 
publicerade) som av patentombudet använts för att samanställa ansö-
kan ”a drug against climacteric disorders” till väsentliga delar skulle vara 
nästan identiska med två artiklar av andra författare. Den 26 februari 
2004 återkom Björkholm till KI med en skrivelse där han menar att 
Lundeberg ska ha plagierat utländska forskares artiklar i exempel som 
getts i patentbeskrivningen för ”inflammation”. Hur VR:s sakkunniga 
och dess expertgrupp i oredlighetsfrågor kom att bedöma dessa an-
klagelser rörande de två patentansökningarna samt hur deras slutsat-
ser kan kritiseras gås närmare igenom i boken Forskningsfusk eller 
Rättsövergrepp [Thyberg, 2009]. 
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I fortsättningen av detta kapitel ska vi titta närmare på vad som hänt 
med Kerstin Uvnäs Mobergs och Thomas Lundebergs gemensamma 
affärer efter VR-utredningen mot den senare. Som nämnts ovan hade 
samarbetsproblem dykt upp redan efter några år varvid man försökt 
hitta en köpare till EntreTech för att kunna gå skilda vägar. År 2002 
fick man också ett erbjudande från Tripep AB enligt vilket Uvnäs Mo-
berg och Lundeberg båda skulle erhålla 6 miljoner kronor kontant 
samt aktier i Tripep AB till ett värde av 60 miljoner kronor. Lundeberg 
ställde sig positiv till detta anbud medan Uvnäs Moberg avfärdade 
detsamma. Någon affär blev därför aldrig av.  
 
Efter detta tycks Uvnäs Moberg allt mer ha tagit över kontrollen av 
bolaget. År 2003 bildade hon tillsammans med Lundeberg fortfarande 
EntreTechs styrelse. Året därefter var hon ensam styrelseledamot med 
Lundeberg som suppleant. Efter det att VR:s expertgrupp i oredlig-
hetsfrågor lämnat sitt utlåtande den 18 maj 2006 och KI:s rektor på 
basen av detta den 22 juni samma år förklarat Lundeberg skyldig till 
”avvikelser från god vetenskaplig praxis” förekommer han inte längre 
som funktionär i EntreTech enligt Näringslivsregistret. Från den 14 
augusti 2006 är det istället Kerstin Uvnäs Moberg som är ensam sty-
relseledamot i bolaget, nu med Kurt Björkholm som suppleant. Om 
denna förändring beror på att Lundeberg självmant trätt tillbaka eller 
utmanövrerats är inte känt. Hur som helst var det fortfarande så att 
Uvnäs Moberg och Lundeberg ägde hälften var av företaget. 
 
Redan under VR-utredningens gång framförde Uvnäs Moberg och 
Björkholm uppfattningen att Lundeberg allvarligt skadat värdet på 
patenten ”a drug against climacteric disorders” och ”inflammation” ge-
nom att till patentombudet ha lämnat material som enligt deras upp-
fattning varit plagierat från andra forskares arbeten. Vid en genom-
gång av patenttexterna (det enda som är adekvat att granska i sam-
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manhanget) finner man också att det i flera exempel föreligger en stor 
likhet eller ibland närmast identitet med försöksuppläggning och me-
todbeskrivning i artiklar publicerade av andra författare. En grund-
läggande skillnad har dock varit att oxytocin är den substans vars 
effekter man studerat. I sammanhanget bör noteras att det inte är för-
bjudet att i patentansökningar använda andra forskares försöksmodel-
ler och metoder som utgångspunkt för egna experiment. Däremot 
måste resultaten givetvis vara autentiska och ha nyhetsvärde för att 
ett patent ska kunna erhållas. VR:s sakkunniga ifrågasatte om försö-
ken hade utförts men inga som helst stöd för denna misstanke lades 
fram. I verkligheten brydde man sig inte ens om att ange vad som 
hade kopierats från andra författare, vilka författare det rörde sig om 
och från vilka av dessas artiklar material hade tagits. Trots denna bris-
tande dokumentation tvekade inte expertgruppen att förklara att 
Lundeberg ”brutit mot god vetenskaplig sed” (se vidare [Thyberg, 
2009]). Det kan ur rättssäkerhetssynpunkt inte ses som annat än skan-
dalöst att de sakkunniga och expertgruppen som kritiserar Lundeberg 
för bristande dokumentation (till vilken inte orimliga förklaringar 
lämnades) själva slänger ut svepande anklagelser utan tillstymmelse 
till specificering och bevis. Regeringsformen 1 kap 9 § säger att ”dom-
stolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför 
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Inte minst med tanke på att 
expertgruppen som ordförande hade ett regeringsråd – Kjerstin 
Nordborg – måste agerandet ses som rättsstridigt.  
 
Möjligheterna till ett konstruktivt samarbete mellan Kerstin Uvnäs 
Moberg och Thomas Lundeberg i de två bolagen EntreTech Medical 
AB och Eustasia AB var naturligt nog inte de bästa efter VR-
utredningen. Man ägde bolagen gemensamt medan Uvnäs Moberg 
vid denna tid och ända fram till i skrivande stund (mars 2014) stått 
som ensam styrelseledamot i båda med Kurt Björkholm som supple-
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ant. Efter medling nåddes i december 2012 en förlikning som innebar 
att Lundebergs ägarandelar i båda företagen övertogs av Peptonic 
Medical AB. Som redovisas nedan var vägen dit lång och besvärlig.  
 
De huvudsakliga tillgångarna (eller egentligen de enda) i EntreTech 
och Eustasia har ända från början varit de patent man förfogat över. I 
övrigt har under många år ingen annan verksamhet bedrivits inom 
företagen. Enligt årsredovisningarna för 2007 (året efter det att VR-
utredningen mot Lundeberg avslutades) var detta vad som fortfaran-
de gällde. Beträffande verksamheten i EntreTech är det enda som sägs 
att ”samtliga patentansökningar avancerar internationellt”. För Eusta-
sia var läget detsamma men här angavs också att ”bolaget har upp-
märksammats på (av vem sägs inte) att en av bolagets patentansök-
ningar har tillförts oäkta forskningsmaterial”. Året därefter, 2008, 
tycks det som om saker började hända i EntreTech. Vid den extra bo-
lagsstämma som hölls den 15 augusti närvarade inte Lundeberg per-
sonligen utan hade skickat ett ombud. Kurt Björkholm framförde vid 
stämman att det verkliga värdet på de anläggningstillgångar i form av 
patent och patentansökningar som bolaget innehade och som per den 
31 december 2007 redovisats till 5,3 miljoner kronor var ”svårt eller 
omöjligt för styrelsen (Kerstin Uvnäs Moberg med Björkholm som 
suppleant) att uttala sig om”. Anledningen sades vara att patentet 
rörande ”a drug against climacteric disorders” (se Tabell 1) skulle ha 
”belastats med gravt felaktiga forskningsuppgifter”. Mot detta oppo-
nerade Thomas Lundebergs ombud och framförde senare att Lunde-
berg tillsammans med andra intressenter var intresserade av att köpa 
patenttillgångarna. Ordföranden advokat Per-Olof Jönsson rekom-
menderade då att stämman skulle uppdra åt styrelsen att ”på lämpligt 
sätt hantera utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets an-
läggningstillgångar”, ett förslag som bifölls. Samma dag, den 15 au-
gusti 2008, hölls med samma personer närvarande en extra bolags-
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stämma av i princip identisk art och med identiskt beslut även i Eus-
tasia. 
 
Som ett brev på posten kom i EntreTechs årsredovisning för 2008 föl-
jande besked:  
 
 ”Den 11 februari 2009 överfördes samtliga rättigheter avseende 

patent till ny ägare. Nedskrivning av patenten har därmed skett 
den 31 december 2008 till symboliska 1 SEK. Bolagets egna kapital 
är i och med nedskrivningen förbrukat och styrelsen har för avsikt 
att snarast upprätta en kontrollbalansräkning för att ta ställning till 
bolagets fortbestånd i enlighet med aktiebolagslagens 26:e kapitel”.  

 
Vem den nya ägaren till patenten var och hur mycket som betalts för 
dem angavs inte. Det måste även anses märkligt att överlåtelsen av 
patenten som skedde under 2009 redovisades i årsredovisningen för 
2008. Thomas Lundeberg hade som den ene av uppfinnarna bakom 
patenten och hälftenägare av EntreTech efter den extra bolagsstäm-
man i augusti 2008 inte fått någon information om denna affär. Det 
gick vid denna tid inte heller att se i patentdatabasen Espacenet till 
vem patenten övergått (det är inte obligatoriskt att till Patent- och 
Registreringsverket, PRV, rapportera överlåtande av patent). Längre 
fram, närmare bestämt i februari 2010 och i januari 2013 registrerades 
dock att bolaget Peptonic Medical AB var ny ägare till patenten ”a 
drug against climacteric disorders” respektive ”wound healing” (patent 
nummer 1 och 7 i Tabell 1). Beträffande övriga patent har fortfarande 
idag inga uppgifter om överlåtelsen gått att finna i patentdatabasen.  
 
De patent som tillhörde Uvnäs Mobergs och Lundebergs andra bolag, 
Eustasia (med den förstnämnda som ensam styrelseledamot och Kurt 
Björkholm som suppleant), överfördes parallellt också de till Peptonic 
Medical AB. Ingen information om detta dyker dock upp förrän i års-
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redovisningen för 2010. Där framgår att det den 15 augusti 2008 
(samma dag som i EntreTech) hölls en extra bolagsstämma vid vilken 
styrelsen (Uvnäs Moberg) fick i uppdrag att ta ställning till hur bola-
gets patent skulle utvecklas och kommersialiseras. Det sägs vidare att 
patenten sedan februari 2009 ”förvaltats” av Peptonic (utan att bola-
gets namn nämns) samt att de den 20 oktober 2010 slutligt överlåtits 
till detta bolag. När detta skrivs (mars 2014) framgår av Peptonics 
hemsida att man har kontroll över flertalet av EntreTechs och Eustasi-
as patent (jämför Tabell 1 och 2).  
 
Vad är då Peptonic Medical AB för företag och vilka personer står 
bakom det? Bolaget bildades den 2 december 2008 och registrerades 
den 19 januari 2009, drygt tre veckor innan man övertog samtliga pa-
tenträttigheter från EntreTech Medical AB för 1 krona (sic). Vid sam-
ma tidpunkt tog man likaså över administrationen av Eustasias pa-
tent. I årsredovisningen för 2009 beskrivs den planerade verksamhe-
ten på följande sätt:  
 
 ”Peptonic Medical AB utvecklar patenterade medicinska produk-

ter med oxytocin som bas. I första steget handlar det om behand-
ling av kvinnor i klimakteriet med torra och sköra vaginalslemhin-
nor, så kallad vaginal atrofi. Visonen är att göra det naturligt före-
kommande oxytocinet till den ledande behandlingen för kvinnor i 
klimakteriet med vaginal atrofi”. Vidare sägs också: ” Under 2009 
har det genomförts tre nyemissioner på totalt 6.199.950 kronor. 
Dessa har som ändamål att finansiera starten av den planerade kli-
niska studien”. – ”Bolaget förvärvade 4 patentfamiljer, för dessa 
utgår en royalty på 1,5% av vår försäljning”. – ”Under sommaren 
2009 slöts ett avtal med Pharmarama International Ltd som innebär 
att de ska marknadsföra vår produkt Vagitocin som så kallat named 
patient programme produkt i bland annat Storbritannien. Avtalet in-
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nebär inga kostnader för Peptonic Medical, utan ger istället en möj-
lighet till tidiga intäkter”. 

 
Kort sammanfattat innebär detta att Kerstin Uvnäs Moberg i egenskap 
av ensam styrelsemedlem i hennes och Thomas Lundebergs gemen-
samma bolag EntreTech Medical AB och Eustasia AB för 1 krona hade 
avvecklat dessas enda tillgångar, oxytocinpatenten. Detta hade skett 
till ett bolag som hon själv var delägare i och i vilket hon framöver 
kom att få en central roll. Priset kan inte sägas stå i någon rimlig pro-
portion till de förväntningar som de nya ägarna uppenbarligen ställde 
på patenten och de kommande produkterna. Redan under det första 
året tillfördes bolaget sålunda drygt sex miljoner kronor för att bekos-
ta en klinisk studie. Allt detta hade skett utan att Thomas Lundeberg 
som hälftenägare av EntreTech och Eustasia och som en av uppfin-
narna till patenten informerats om saken. Det är därför inte förvånan-
de om han blev uppskakad när det på omvägar blev klart för honom 
vad som skett.  
 
 Bolagets styrelse består enligt Näringslivsregistret i början av 2014 av 
följande personer: Ronald Long, England (ordförande); Angus Came-
ron, England (director of business development i Pharmarama Internatio-
nal Ltd); Christer Sjögren; Kerstin Uvnäs Moberg och Ingvar Viberger 
– samt Dan Markusson som extern VD (Figur 18). Av dessa var alla 
utom Cameron och Uvnäs Moberg officiella företrädare för bolaget 
ända sedan starten 2009. Från början har verksamheten centrerats runt 
Uvnäs Moberg (se peptonicmedical.se) och patenten man övertagit 
från EntreTech och Eustasia, främst det som går under beteckningen 
”a drug against climacteric disorders” (nr 1 i Tabell 1). Uvnäs Moberg är 
delägare i bolaget och utgör idag tillsammans med Dan Markusson 
och Christer Sjögren dess operativa ledning (mars 2014).    
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Tabell 2. Patent som Peptonic Medical AB innehar eller förfogar över 
enligt bolagets hemsida i mars 2014. 
_____________________________________________________________________ 
 
PEPTONIC medical AB has strong patent protection with coverage through 2032. 
 
KEY CLAIMS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: 
  

• Use of Substances with Oxytocin Activity Against Climateric Disorders. 
• Use of Substances Having Oxtyocin Activity for Prepartion of Medicaments 

for Wound Healing 
• Use of Oxytocin for the Prepartion of a Pharmceutical Composition Against 

Cancer In Situ and Cervicitis 
• Novel Topical Composition of Oxytocin for use for Local Treatment of 

Vaginal Atrophy 
• Use of Substances Having Oxytocin Activity for the Preparation of Me-

dicaments for the Treatment of Affective Pain Syndromes. 
• Use of Substances with Oxytocin Activity in Order to Create Cell Regenera-

tion 
  
Patent strategy - Future possibilities  
 
The company has also two new pending patents. They were filed in 2012.  
  
Trademark/proprietary name  
 
The proprietary name Vagitocin® is approved in Europe, USA and Australia. 
_____________________________________________________________________ 
 
De rättigheter som anges här (uppifrån och ned) motsvarar följande patent i 
Tabell 1: nummer 1, 7, 3, -, 9 och 6. 
 
I den situation som uppkommit anlitade Thomas Lundeberg advokat 
Henrik Bielenstein (Figur 19) på firman Bird & Bird Advokat KB för 
att försöka tillvarata sina intressen. Resultatet blev efter en tid att 
Lundeberg enligt 7 kap 13 § i aktiebolagslagen begärde att extra bo-
lagsstämmor skulle hållas i EntreTech och Eustasia för att behandla 
frågan om att utse särskilda granskare för granskning av bolagens 
förvaltning och räkenskaper sedan de extra stämmorna den 15 augusti 
2008. Målet för undersökningen beskrevs på följande sätt: 
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Figur 18. Styrelse och ledning i Peptonic Medical AB. 
 
”Granskningen ska särskilt avse förekomsten under den angivna peri-
oden av transaktioner mellan respektive bolag och dess aktieägare, 
inklusive av aktieägare ägda och/eller kontrollerade bolag, samt gyn-
nande eller missgynnande av aktieägare exempelvis genom under-
prisöverlåtelser eller andra avvikelser från principen om likabehand-
ling mellan bolags aktieägare. I synnerhet ska förvaltningen och den 
eventuella försäljningen av bolagets immateriella rättigheter granskas. 
Lundebergs Glissa föreslår att advokaten Teodor Leffler vid Lind-
strand Leffler Advokatbyrå AB utses till särskild granskare”. 

 
Den 23 mars 2010 hölls ordinarie bolagsstämma i EntreTech Medical 
AB. Som ombud för Thomas Lundeberg deltog där Oskar Arndt från 
advokatfirman Bird & Bird. Övriga närvarande var Kerstin Uvnäs 
Moberg, Kurt Björkholm och advokat Per-Olof Jönsson (den senare 
fungerade som ordförande). Uvnäs Moberg hade via sitt bolag Trotula 
AB 500 röster och Lundeberg via den enskilda firman Glissa 300 röster 
vid stämman (beträffande övriga 200 röster rådde delade meningar 
om i vilken mån de tillhörde Lundeberg eller inte). Trotula/Uvnäs 
Moberg röstade för ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räken-
skapsårets förvaltning medan Glissa/Lundeberg röstade emot. Som 
övrigt ärende framförde Oskar Arndt för Thomas Lundebergs del att 
en särskild granskare skulle utses för granskning av bolagets förvalt-
ning och räkenskaper mellan den 15 augusti 2008 och dagen för bo-
lagsstämman. Kurt Björkholm anförde för styrelsens räkning att full-
goda skäl fanns för att avslå detta krav, bland annat i form av den 
revision som per den 31 december 2009 utförts av bolagets auktorise-
rade revisor. Arndt hänvisade då till aktiebolagslagen 10 kap 21 och 
22 § om aktieägares rätt att väcka förslag om granskning genom sär-
skild granskare som rättslig grund för sitt yrkande. Han överlämnade 
även en skrivelse rubricerad ”granskningstema” och föreslog att ad-
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vokat Teodor Leffler skulle utses som särskild granskare. Med 500 
röster (Trotula AB) mot 300 röster (Glissa) beslutade stämman att av-
slå Lundebergs yrkande. Arndt åberopade då på nytt aktiebolaglagens 
minoritetsregler enligt 10 kap 22 § och påkallade att särskild granska-
re skulle utses. I protokollet antecknades slutligen att den extra bo-
lagsstämman planerad till den 29 mars 2010 ställts in.  
 
Lundeberg går sedan vidare via sitt ombud och begär att Länsstyrel-
sen i Skåne län ska tillsätta en särskild granskare för EntreTech. Läns-
styrelsen fattar beslut den 23 juni 2010 och ”utser enligt 10 kap 21-22 
§§ advokat Teodor Leffler, Lindstrand Leffler Advokatbyrå AB i 
Stockholm till särskild granskare i EntreTech Medical AB för särskild 
granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper mellan perioden 
15 augusti 2008 och den 23 mars 2010”. Leffler avlämnar den 6 oktober 
2010 sin rapport till styrelsen för EntreTech. Han konstaterar där 
bland annat att bolaget den 11 februari 2009 överlät samtliga sina pa-
tenträttigheter och andra immateriella rättigheter till Peptonic Medical 
AB. Köpeskillingen var 1 krona och bokfördes den 31 december 2009. 
Därutöver skulle Peptonic betala en tilläggsersättning om 1,5% av 
nettoförsäljningsvärdet för de produkter som utvecklas ur de rättighe-
ter avtalet omfattade. Som ett resultat av denna affär skrevs per den 
31 december 2008 värdet av bolagets immateriella rättigheter ner från 
5.954.802 miljoner kronor till 1 krona. 
 
Leffler säger sedan att bolaget efter överlåtelsen till Peptonic är att 
betrakta som ett tomt skal. Frågan är då om detta ska betraktas som 
att verksamheten avvecklats, vilket skulle strida mot verksamhetsbe-
skrivningen i bolagsordningen. Om så är fallet är överlåtelsen enligt 
hans mening ogiltig om den inte godkänts av bolagsstämma (8 kap 42 
§ aktiebolagslagen). Han yttrar sig därefter om protokollet från bo-
lagsstämman den 15 augusti 2008 som han anser visar att Thomas 
Lundebergs ombud reserverat sig mot de beslut som fattats av stäm-
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man. Samtidigt noterades dock i protokollet att alla beslut fattats en-
hälligt. Det som i sammanhanget är av störst betydelse är att det där 
sägs att ”bolagsstämman i enlighet med ordförandens förslag besluta-
de att uppdra åt styrelsen att på lämpligt sätt hantera utvecklingen 
och kommersialiseringen av bolagets anläggningstillgångar”.  
 
Enligt granskningsrapporten hölls den 15 augusti 2008 också ett sty-
relsesammanträde i EntreTech Medical AB. Närvarande där var tre 
personer: Kerstin Uvnäs Moberg som ledamot, Kurt Björkholm som 
suppleant och advokat Per-Olof Jönsson som adjungerad. Som Leffler 
uppfattade protokollet beslutade styrelsen att ”inleda förhandlingar 
med Ron Long, Bernard Ross och Ingvar Viberger om att överlåta 
bolagets anläggningstillgångar, det vill säga avveckla bolagets verk-
samhet genom en överlåtelse av samtliga immateriella tillgångar”. 
Observera här att Long och Viberger blev invalda som styrelseleda-
möter i Peptonic Medical AB redan när bolaget officiellt registrerades i 
början av 2009. Det steg som togs genom det ovan refererade styrelse-
sammanträdet visar att mycket konkreta planer om att överföra Ent-
reTechs patent till ett annat bolag redan fanns framtagna den dag den 
extra bolagsstämman hölls. Dessa planer togs dock aldrig upp på 
stämman och undanhölls sålunda Thomas Lundeberg i egenskap av 
hälftenägare i bolaget. Denne måste därför sägas ha förts bakom ljuset 
av Kerstin Uvnäs Moberg, den andre hälftenägaren i bolaget och 
dessutom ensam ledamot i styrelsen.  
 
Beträffande bolagsstämman säger Leffler i sin rapport att det med fog 
kan ifrågasättas om dess beslut – ”även om det fattats enhälligt – kan 
anses medföra behörighet för styrelsen att – i strid med verksamhets-
föremålet – avveckla bolagets verksamhet”. Han hävdar därefter att 
”för det fall avvecklingen inte överensstämmer med bolagsstämmans 
beslut kan således överlåtelseavtalet med Peptonic vara ogiltigt. Har 
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beslutet inte fattats enhälligt strider det även mot bestämmelserna i 7 
kap 47 § i aktiebolagslagen om likabehandling.  
 
I slutet av sin skrivelse uppger Leffler att Kerstin Uvnäs Moberg vid 
den aktuella tiden innehade 19,4% av aktierna i Peptonic Medical AB 
och Kurt Björkholm 4,9% (enligt uppgift från Björkholm). I den mån 
Uvnäs Moberg redan vid tidpunkten för överlåtelsen av patenten var 
eller var bestämd att bli aktieägare i Peptonic säger han vidare att en 
försäljning av patenten till ett pris understigande marknadspriset kan 
ha inneburit att likabehandlingsprincipen åsidosatts genom att Uvnäs 
Moberg gynnats framför övriga aktieägare i EntreTech, det vill säga 
Lundeberg (8 kap 42 § 2 st i aktiebolagslagen).  
 
Samma dag som Teodor Leffler lämnade sin granskningsrapport rö-
rande EntreTech Medical AB (6 oktober 2010) gav även bolaget via 
Kurt Björkholm ett yttrande. Där medges att diskussionen rörande 
patenten vid den extra bolagsstämman den 15 augusti 2008 förvisso 
var mycket omfattande. Därefter sägs följande:  
 

”Vid beslutsfattandet rådde däremot inga som helst delade me-
ningar mellan aktieägarna angående hanteringen av EntreTechs 
patent varför samtliga beslut på bolagsstämman var enhälliga. Bo-
lagsstämman överlämnade till styrelsen att på lämpligt sätt hantera 
bolagets anläggningstillgångars framtida ägande, överlåtelse och 
kommersialisering”. *  

 
 
* Det enda som omnämns i protokollet från bolagsstämman är ”ut-
vecklingen och kommersialiseringen av bolagets anläggningstillgång-
ar”. Ingenting sägs där i motsats till vad Björkholm hävdar om an-
läggningstillgångarnas (patentens) ”framtida ägande”. 
 



  
72 

”Efter bolagsstämmans avslutande inledde styrelsen genast ett om-
fattande arbete med att finna en lösning på den allvarliga ekono-
miska och redovisningsmässiga belägenhet EntreTech befann sig i 
och som refererats under bolagsstämman. EntreTech närmade sig 
ett obestånd och (i) en samarbetspartner eller (ii) förvärvare av Ent-
reTechs anläggningstillgångar var de möjligheter som stod på sty-
relsens agenda”. 

 
I detta läge ska enligt Björkholm styrelsen (Uvnäs Moberg) ha fått 
hjälp av SLU Holding AB:s tidigare VD Ingvar Viberger att hitta in-
ternationella kontakter med kompetens att ”kunna få förtroendet att 
förvärva EntreTechs patenttillgångar”. Att döma av protokollet från 
det av Teodor Leffler refererade styrelsesammanträdet i EntreTech 
den 15 augusti 2008 (samma dag som den extra bolagsstämman) var 
dessa kontakter redan etablerade vid denna tidpunkt, bland annat i 
form av Ron Long (se ovan). Det kan i sammanhanget noteras att den 
senare spelade en central roll när Peptonic Medical AB registrerades i 
januari 2009 och också blev ordförande i bolagets första styrelse när 
denna startade sitt arbete den 10 februari 2009 (enligt Näringslivsre-
gistret). Även Viberger ingick i denna styrelse och sitter liksom Long 
fortfarande kvar i densamma (mars 2014). Notabelt är vidare att pa-
tentöverlåtelseavtalet mellan EntreTech och Peptonic skrevs under 
den 11 februari 2009, det vill säga dagen efter det att det senare bola-
gets styrelse börjat sitt arbete. Det mesta talar därför för att affären var 
uppgjord en bra bit i förväg och kanske redan mer eller mindre klar 
vid tiden för den extra bolagsstämman i augusti 2008.  
 
I nästa del av sitt utlåtande menar Björkholm att den passivitet som 
EntreTechs tidigare styrelse under ordförandeskap av Nils Stormby 
visat samt Thomas Lundebergs ointresse för att delta i bolagets arbete 
lett till att patenten förlorat minst tio år av sin skyddstid. Han säger 
därefter följande: 
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”När därför bolagsstämman den 15 augusti 2008 enhälligt tilldelar 
styrelsen uppdraget att inleda en kommersialisering av EntreTechs 
patent hastade det för styrelsen att komma fram till en kommersi-
ellt långsiktig lösning. Patenten hade blivit helt värdelösa om inte 
radikala åtgärder vidtagits för att kommersialisera dess återståen-
de värde”.  
 

Senare kommer Björkholm tillbaka till att ”det endast återstod en kortare 
del av patentens skyddstid” och att det därför var brådskande att antingen 
hitta en samarbetspartner eller en köpare av patenten. Detta står i kontrast 
till vad Peptonic idag (det vill säga flera år senare) säger på sin hemsida 
under rubriken patent: ”Peptonic Medical AB has strong patent protection with 
coverage through 2032”. Efter detta listar man sina patenträttigheter och 
börjar då med det som ovan gått under benämningen ”a drug against climac-
teric disorders” (se Tabell 2). 
 
Vad det gäller Peptonic Medical AB hävdar Björkholm att detta bolag bil-
dades ”helt fritt från EntreTech och dess krets av närstående personer”: 
 

”EntreTechs styrelseledamot Kerstin Uvnäs Moberg och suppleanten 
Kurt Björkholm var inte aktieägare i Peptonic vid överlåtelsetillfället 
mellan EntreTech och Peptonic och inte heller var det bestämt att de se-
nare skulle bli aktieägare i Peptonic. Inbjudan till aktieteckning och 
godkännande av förvärv av aktier i Peptonic har hanterats helt fritt från 
EntreTech och dess närstående personer”. 
 

Mot dessa påståenden måsta man ställa sig frågande. Som beskrivits ovan 
ska det enligt Teodor Lefflers granskningsrapport den 15 augusti 2008 ha 
hållits ett styrelsemöte i EntreTech där det beslutades att inleda förhand-
lingar om överlåtelse av bolagets patent bland annat med Ron Long och 
Ingvar Viberger (blivande ordförande – Long – och blivande styrelseleda-
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möter i Peptonic Medical AB när bolaget officiellt bildades ett knappt halv-
år senare). Det kan därför knappast råda något tvivel om att Peptonic bil-
dades (december 2008) som ett resultat av diskussionerna med Uvnäs Mo-
berg och Björkholm som representanter för EntreTech. Både idag (se pep-
tonicmedical.se) liksom redan i den första årsredovisningen – 2009 - slås 
också med all önskvärd tydlighet fast att det är runt Kerstin Uvnäs Mo-
bergs forskning om oxytocin som bolagets verksamhet fokuseras.  Den 
beskrivs i årsredovisningen för 2009 på följande sätt: ”Peptonic Medical AB 
utvecklar patenterade medicinska produkter med oxytocin som bas”.  
 
Mot ovanstående bakgrund är det svårt att se annat än att Peptonic Medi-
cal AB bildades som ett resultat av diskussionerna mellan Kerstin Uvnäs 
Moberg och Kurt Björkholm å ena sidan samt Ron Long, Ingvar Viberger 
med flera å andra sidan. Tanken med att starta bolaget var uppenbarligen 
att man skulle överta oxytocinpatenten från EntreTech och Eustasia (båda 
ägda till lika delar av Uvnäs Moberg och Lundeberg, som också var upp-
finnare till patenten) och sedan arbeta med att utveckla och kommersialise-
ra dessa. Även om Uvnäs Moberg och Björkholm i enlighet med vad den 
senare hävdar inte var aktieägare i Peptonic vid tidpunkten när överlåtel-
seavtalet undertecknades (11 februari 2009) måste det anses högst sanno-
likt att sådana planer förelåg vid detta tillfälle. För detta talar det faktum 
att Uvnäs Moberg ett och ett halvt år senare (eller tidigare) ägde 19,4% av 
aktierna i Peptonic Medical AB och Björkholm 4,9% (se ovan). Den förra 
har sedermera också valts in i bolagets styrelse och presenteras på hemsi-
dan som dess portalfigur med inledningsmeningen: ”Kerstin Uvnäs Moberg 
is the person behind the research into oxytocin that is the foundation of Peptonic 
Medical's products”; samt dessutom som en av tre personer i bolagets 
ledning: ”Kerstin Uvnäs Moberg, MD, PhD, Chief Scientific Officer and 
Founder”. Björkholms påstående att Peptonic bildades ”helt fritt från Ent-
reTech och dess krets av närstående personer” kan därför inte betraktas 
som annat än en osanning i försök att undkomma anklagelserna om att 
styrelsen i EntreTech (Uvnäs Moberg ensam ledamot med Björkholm som 
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suppleant) agerat olagligt när man överlåtit bolagets patent till Peptonic för 
1 krona.  
 
Nästa steg i tvisten blev att Thomas Lundeberg via sina ombud Oskar 
Arndt och Henrik Bielenstein den 21 oktober 2010 skrev till Kerstin Uvnäs 
Moberg och föreslog ett aktieöverlåtelseavtal som innebar att Lunde-
berg/Glissa AB skulle sälja samtliga sina aktier i EntreTech och Eustasia till 
Uvnäs Moberg/Trotula. Enligt förslaget skulle priset för aktierna i Entre-
Tech vara 5,5 miljoner kronor och priset för aktierna i Eustasia 1,5 miljoner 
kronor. Tanken var att man på detta sätt och utan att behöva gå till dom-
stol skulle kunna gå skilda vägar och komma ifrån de långvariga menings-
skiljaktigheter som rått beträffande de gemensamma affärsintressena. En 
dryg månad senare hade något svar fortfarande inte erhållits från Uvnäs 
Moberg. Arndt skrev då på nytt till henne och bad att senast den 10 de-
cember få veta hur hon ställde sig till den föreslagna uppgörelsen. Om så 
inte skedde avsåg de att råda Lundeberg att vidta rättsliga åtgärder. På det 
uppgivna datumet skriver Uvnäs Moberg till Bielenstein och Arndt. Hon 
börjar där med en rad frågor angående den adress till vilken den ursprung-
liga försändelsen sänts samt frånvaron av Bird & Bird Advokat KB:s firma-
stämpel på kuvertet. Denna del av hennes skrivelse avslutas på följande 
sätt: ”Sammantaget finns det en skamlighet över det sätt ni agerat på i för-
hållande till mig och i den delen får jag inlägga även övriga förtalande 
skrivelser som ni känner till men inte tagit avstånd från”. I slutet av brevet 
återkommer hon till den egentliga frågan och skriver där: 
 

”Som ombud har ni uppenbarligen medverkat till att framkalla en obe-
ståndssituation för EntreTech Medical AB:s del. När det gäller Eustasia 
AB har även detta bolag åsamkats skador som medför att bolagets fort-
bestånd är ifrågasatt. Jag ställer mig positiv till att lösa upp alla mellan-
havanden med Thomas Lundeberg, hans enskilda verksamheter och bo-
lag men jag saknar kompetens för att förstå de komplicerade turer som 
inryms i era två brev. För att föra ärendet framåt mot ett önskat mål 
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kommer jag att söka mig sakkunnigt biträde och återkommer snarast 
med förslag till handlingsplan”.  

 
Nästa gång Uvnäs Moberg skriver till Lundebergs ombud är den 10 januari 
2011. Större delen av denna skrivelse utgörs av en återblick på den utred-
ning om avvikelser från god vetenskaplig sed från Lundebergs sida som KI 
och VR drev från 2002 och framåt efter anmälan och en lång rad skrivelser 
med beskyllningar mot denne från Uvnäs Mobergs sida (se [Thyberg, 
2009]). Framför allt citeras en rad uttalanden från dekanus Jan Carlstedt-
Dukes sida i den initiala granskningen på KI. Därefter ges inget som helst 
svar på det förslag till aktieöverlåtelseavtal som hade skickats till Uvnäs 
Moberg utan istället framförs i tio punkter en mängd långtgående krav på 
vad Lundeberg ska göra för att sona sina försyndelser gentemot henne och 
deras gemensamma bolag (Not 9).         
 
Fyra dagar senare, den 14 januari 2011, får Thomas Lundeberg ett E-
postmeddelande från Oskar Arndt där denne redogör för möjlighe-
terna att gå vidare rättsligt med en skadeståndstalan angående överlå-
telsen av EntreTechs och Eustasias patent till Peptonic Medical AB. 
Beträffande EntreTech gällde att en sådan talan måste lämnas in till 
domstol senast den 23 mars 2011, ett år efter årsstämman den 23 mars 
2010 i bolaget då Lundeberg röstade mot ansvarsfrihet för styrelsen 
(Uvnäs Moberg) och begärde att en särskild granskare skulle utses. 
Vid ett möte med Bielenstein och Arndt där även en juristbekant till 
Lundeberg deltog bestämdes att man skulle gå vidare enligt denna 
linje. När preskriptionstiden närmade sig kontaktade Lundeberg Bie-
lenstein för att fråga hur ärendet fortskred. Via den senares privata E-
post kom den 12 mars svaret att denne hade bytt advokatbyrå den 1 
februari och inte längre ansåg sig ha något uppdrag för Lundeberg. I 
inledningen av meddelandet uttrycks detta på följande sätt: ”Försöket 
att på fredlig väg lösa alla tvister gick som du vet inte alls. Vår upp-
fattning är att vi således slutfört våra uppdrag. Något pågående upp-
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drag finns inte”. Beskedet måste anses ytterst märkligt med tanke på 
att advokat Henrik Bielenstein tillsammans med den biträdande ju-
risten Oskar Arndt på ett flertal olika sätt arbetat för Lundebergs räk-
ning, bland annat genom kontakter och skrivelser till Kerstin Uvnäs 
Moberg, styrelserna i EntreTech och Eustasia, Länsstyrelserna i Stock-
holms och Skånes län, deltagande i bolagsstämmor som ombud för 
Lundeberg, med mera. När Oskar Arndt den 14 januari 2011 skrev till 
Lundeberg om vilka processmöjligheter som förelåg avslutade han 
dessutom sitt brev på följande sätt: ”Vi får se vad brevet till Peptonic 
leder till. Om inget händer får vi överväga möjlig och lämplig process-
föring”. 
 
Enligt uppgift ska en bakomliggande orsak till att Bielenstein agerade 
på detta sätt ha varit att Uvnäs Moberg och Björkholm kontaktat sty-
relseordföranden Michael Frie i advokatfirman Bird & Bird och fram-
fört klagomål om hur Bielenstein uppträtt gentemot dem. Den senares 
flytt från Bird & Bird till den betydligt mindre advokatbyrån Kastell  
  
          

  
 
Figur 19. Advokat Henrik Bielenstein (till vänster) och advokat Percy 
Bratt, vilka båda fungerat som ombud för Thomas Lundeberg i tvis-
terna med Kerstin Uvnäs Moberg. 
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kommenterades bland annat i realtid.se [Lindgren, 2011]. På repor-
terns frågor sade Bielenstein följande: ”Jag ser fram emot att börja hos 
Kastell. Klientkonflikter är alltid ett gissel i stora byråer. Jag har därför 
bestämt att det är bättre för mig och min verksamhet att verka i en 
mindre byrå, säger Bielenstein i ett uttalande”. Det är inte helt lätt att 
veta hur detta uttalande ska tydas. 
 
Thomas Lundeberg stod nu inför situationen att endast tio dagar 
kvarstod intill dess att en stämningsansökan måste lämnas in till dom-
stol och att han saknade juridiskt ombud. Att på så kort varsel rekry-
tera en ny advokat som ska hinna sätta sig in i ärendet och samman-
ställa en sådan handling är inte lätt. Tillsammans med en bekant som 
är jur kand och som tidigare hade arbetat med advokat Percy Bratt 
lyckades Lundeberg dock övertala den senare att ta sig an fallet. Efter 
att den 14 mars ha fått överta och kunnat börja sätta sig in i akten 
lyckades Bratt ta fram en stämningsansökan som lämnades in till At-
tunda Tingsrätt den 22 mars 2011. Kort sammanfattat begärde man 
där att tingsrätten skulle ålägga Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt 
Björkholm att enligt 29 kap 1 § i aktiebolagslagen utge ett skadestånd 
om 56 miljoner kronor till EntreTech Medical AB för att ha orsakat 
bolaget skada (mål nr T 2304-11). 
 
Den 6 juli 2011 skickade Uvnäs Moberg och Björkholm in en skrivelse 
till tingsrätten där yrkandet bestreds. Man framför där bland annat att 
patentöverlåtelsen ”inte skett för endast 1 krona utan för en krona 
jämte en framtida royalty om 1,5% av Peptonics nettoförsäljningsvär-
de av de produkter som utvecklas ur de rättigheter avtalet omfattar”. 
Det hävdas vidare att:  
 

”Försäljningen av de immateriella rättigheterna har inte inneburit 
skada för bolaget. Den har inte heller inneburit ett brott mot lojali-
tetsplikten eller grundstenarna i generalklausulen. Överlåtelsen 
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har inte varit vederlagsfri. Svarandena har inte överskridit sina be-
fogenheter. Köpeskillingen har inte understigit rättigheternas 
marknadsvärde”.  

 
Betydande utrymme ägnas i skrivelsen likaså åt de försyndelser man 
anser att Lundeberg gjort gentemot bolaget. Där återkommer man 
liksom många gånger tidigare till det som kallas ”EntreTechs och Ka-
rolinska Institutets utredningar kring Thomas Lundebergs forsk-
ningsverksamhet” och menar att det där framkommit att ”Lundeberg 
uppsåtligt och på ett synnerligen förslaget sätt tillfört ett av Entre-
Techs patentärenden forskningsfusk vilket ledde fram till att Entre-
Tech lamslogs totalt”.  
 
Parallellt med ovanstående rättsliga tvist startade även en annan ge-
nom att EntreTech (Uvnäs Moberg ensam styrelseledamot) vid Stock-
holms tingsrätt väckte talan mot Thomas Lundeberg samt hans bolag 
Glissa AB och yrkade återbetalning av 879.600 kronor avseende kost-
nadsersättningar som EntreTech inte ansåg att Lundeberg hade visat 
röra bolagets verksamhet (mål nr T 3933-11 och T 3955-11).  
 
Vad som vid denna tid i övrigt skedde beträffande Uvnäs Mobergs 
och Lundebergs gemensamma affärer var att årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2010 den 30 juni 2011 lämnades både för EntreTech 
Medical AB och för Eustasia AB (Uvnäs Moberg ensam styrelseleda-
mot i båda bolagen). Den största nyheten som kom fram i dessa hand-
lingar var kanske att Eustasis den 20 oktober 2010 slutfört ”överlåtel-
sen av bolagets patent till det bolag som sedan februari 2009 svarat för 
förvaltningen av patenten” (det vill säga Peptonic Medical AB). Köpe-
skillingens storlek redovisas inte, men det kan noteras att de enda 
inkomster som rapporterades var ”ränteintäkter och liknande resul-
tatposter” om 3 kronor. Bolagsstämmor hölls i båda bolagen den 23 
augusti 2011. Närvarande var förutom Uvnäs Moberg och Björkholm 
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advokat Per Björkman som ombud för Lundeberg. Björkholm ledde 
de två stämmornas förhandlingar och var också den som förde proto-
koll. I båda bolagen röstade Uvnäs Moberg (röstövervikt) för och 
Lundeberg emot att fastställa resultat- och balansräkningen och på 
samma sätt för respektive emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret.  
 
Nästa steg i den rättsliga processen var att ett möte ägde rum på At-
tunda tingsrätt den 24 oktober 2011. Vid detta sammanträffande togs 
en diskussion om medling upp. Det visade sig dock vara svårt för 
parterna att tillsammans komma vidare i denna fråga och den 11 ja-
nuari 2012 skrev advokat Percy Bratt till tingsrätten och framför föl-
jande:  
 

”Jag vidhåller att jag som ombud för Thomas Lundeberg fortlö-
pande kontaktat Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm för att 
få till stånd ett möte för att planera den fortsatta handläggningen i 
syfte att få till stånd ett medlingsförfarande. Något sådant möte 
har ännu inte kommit till stånd. Det är mot denna bakgrund värde-
fullt att rätten kan tillse att ett medlingsförfarande snarast kan på-
börjas”. 

”Thomas Lundeberg har som tidigare anförts föreslagit professor 
emeritus Jan Ramberg som medlare. Detta förslag har inte godta-
gits av motparten. Thomas Lundeberg samtycker inte till att förut-
varande lagman Rolf Nöteberg utses som medlare”. 

”Då parterna inte kan enas om medlare hemställer Thomas Lunde-
berg att rätten utser en medlare som besitter erforderliga kvalifika-
tioner”. 

 
Den 7 mars 2012 skrev Stockholms tingsrätt till parterna och föreslog 
lagmannen vid Nyköpings tingsrätt, Magnus Widebeck, som medlare.  



  
81 

 
Efter godkännande från kontrahenterna utsåg Attunda och Stock-
holms tingsrätter gemensamt denne till medlare i de tre målen (nr T 
2304-11, T 3933-11 och T 3955-11). Den 15 maj 2012 genomfördes slut-
ligen medlingsförhandlingarna under ledning av Widebeck och ett 
avtal utarbetades som undertecknades en knapp vecka senare, den 21 
maj. Överenskommelsen inkluderade sju parter: Thomas Lundeberg, 
Glissa AB, Kurt Björkholm, Kerstin Uvnäs Moberg, Eustasia AB, Ent-
reTech Medical AB och Peptonic Medical AB. Uppgörelsens innehåll 
är konfidentiellt men delar av detta kan utläsas av årsredovisningarna 
för räkenskapsåret 2012 i EntreTech, Eustasia och Peptonic. Av dessa 
handlingar framgår att Peptonic under 2012 övertog samtliga aktier 
som Lundeberg via sitt bolag Glissa tidigare innehaft i EntreTech och 
Eustasia. I Peptonics årsredovisning är det redovisade värdet av akti-
erna i EntreTech 2.720.000 kronor och värdet av aktierna i Eustasia 
480.000 kronor. Detta motsvarar sannolikt de summor som Glis-
sa/Lundeberg betalades för aktierna. Det kan anses troligt att Pepto-
nic till Lundeberg även skall betala en rörlig ersättning baserad på 
bolagets försäljning av produkter som baseras på de patent där den 
senare är uppfinnare. Som framgår av dagböckerna för de ovan refe-
rerade rättsfallen i Attunda och Stockholms tingsrätter så avskrevs 
målen i början av januari 2013. Detta var förmodligen också det ett 
resultat av avtalet från maj 2012.  
 
Genom medlingen och det avtal som därigenom uppnåddes tycks det 
som om den mer än tioåriga tvist som funnits mellan Kerstin Uvnäs 
Moberg och Thomas Lundeberg om deras gemensamma patent- och 
bolagsintressen sent omsider kommit till ett slut. Den som främst har 
varit drivande bakom kontroversen är Uvnäs Moberg och detta har 
bland annat manifesterat sig på följande sätt: 
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(1)  ett flertal polisanmälningar där Lundeberg misstänkliggjorts för 
allt från inbrott/stöld till orsakande av sjukdom och dödsfall 
(samtliga fall nedlagda av polisen) 

(2) anmälan om misstänkt forskningsfusk med en stor mängd skri-
velser både till KI och Vetenskapsrådet (Lundeberg förklarad 
skyldig till oredlighet inom forskning)  

(3) anmälan till Ekobrottsmyndigheten (utan resultat) 
(4)  anmälan till Säkerhetspolisen (utan resultat) 
(5)  anmälningar till utbildningsdepartementet och regeringen (utan 

resultat) 
 
Man får bara hoppas att denna minst sagt märkliga historia genom 
avtalet från maj 2012 är avslutad för gott samt att Uvnäs Moberg och 
Lundeberg nu kan gå vidare var och en på sitt håll.       
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7 Bemötande av kommentarer från VR till  
 boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp  

När boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp kom i tryck [Thyberg, 
2009] orsakade den inte överraskande en del rabalder på VR. Innan 
reaktionerna därifrån kommenteras vill jag för läsaren dock först peka 
på några andra händelser av intresse i sammanhanget.  Den förste att 
offentligt uppmärksamma boken var Sten Erik Jensen som i en ledar-
artikel i Dagens Medicin bland annat skrev följande [Jensen, 2009]:  
 
 ”Det är en obehaglig bild av vetenskapssamhället som växer fram 

under läsningen. Personliga motiv och personkonflikter tillåts få 
förödande konsekvenser för enskilda personer och fakta neglige-
ras. I boken blir Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet rejält 
kritiserade. För att återupprätta sitt förtroende i frågor kring forsk-
ningsfusk krävs en ny, opartisk granskning av ärendet”. 

 
 En dryg månad senare publicerades en debattartikel i samma tidning 
där professor Ola Stenqvist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg under rubriken ”Vetenskapsrådet och KI gör sig båda skyl-
diga till rättsövergrepp” diskuterar utredningen mot Lundeberg mot 
bakgrund av det som kommer fram i boken [Stenqvist, 2009]. I arti-
kelns slutstycke sägs bland annat följande:  
 
 ”Johan Thybergs bok Forskningsfusk eller rättsövergrepp ger en 

skakande bild av hur utredningarna inom KI och Vetenskapsrådet 
kantats av förutfattade meningar, subjektivitet, jäv, undertryckan-
de av för den anklagade fördelaktig information och partiskhet, 
och placerar KI och VR på de anklagades bänk”.  

 
Stenqvist hade redan tidigare intresserat sig för Vetenskapsrådets 
utredning och skrev 2006 en artikel i Dagens Medicin med titeln 
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”Rättsosäkerhet i högsätet då anklagelser om fusk utreds [Stenqvist, 
2006]. Artikeln inleds med följande mening: ”I och med hanteringen 
av Thomas Lundeberg-ärendet har Vetenskapsrådets grupp för ut-
redning av oredlighet i forskning förlorat all trovärdighet”. Han går 
sedan igenom sju regler som anses vara grundläggande för rättssä-
kerheten och menar att VR brutit mot dem alla. Slutmeningen lyder: 
”VR:s generaldirektör bör omedelbart ompröva sitt och VR:s ställ-
ningstagande mot Thomas Lundeberg. 
 
En vecka efter Stenqvists artikel i Dagens Medicin från 2009 publiceras 
där också ett debattinlägg från Kerstin Uvnäs Moberg under rubriken 
”Det ökade fusket inom forskningen utgör en allvarlig fara för sam-
hället”.  Hon diskuterar där först fusk och då även forskningsfusk ur 
ett tämligen översiktligt perspektiv. Därefter kommer ett stycke där 
hon refererar utredningen mot Lundeberg. En huvudpunkt där är den 
”kraftlöshet i viljan att utreda” som hon menar att KI visat upp. I den 
sista delen av artikeln avhandlar Uvnäs Moberg så undertecknads 
bok. Hon skriver där bland annat följande:  
 
 ”I boken, som på ytan genom sin detaljrikedom ger intryck av att 

vara vederhäftig, görs Lundeberg till ett offer. Genom att göra en 
ensidig selektering av data, lägga in direkta felaktigheter och vink-
la tolkningarna på ett mycket eget sätt framställer Johan Thyberg 
alla representanter från KI och VR som inkompetenta klåpare och 
mindre vetande”.  

 
Jag har ingen anledning att här gå in på något bemötande av denna 
karakteristik utan nöjer mig med att hänvisa den intresserade till bo-
ken [Thyberg, 2009].  
 
Innan responsen från VR och oredlighetsgruppen (OG) som man kal-
lar sig diskuteras, finns även anledning att påminna om det klander 
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som denna grupp fick utstå efter utredningen mot Suchitra Holgers-
son under 2008-2010 (se kapitel 3A). Efter det att bland annat flera 
professorer vid Göteborgs Universitet (däribland även Ola Stenqvist) 
och en journalist riktat stark kritik mot granskningen ansåg VR:s ny-
tillträdde generaldirektör Mille Millnert det nödvändigt att av rättssä-
kerhetsskäl dra tillbaka det utlåtande som OG lämnat ifrån sig. I efter-
förloppet gavs sedan tre juridiska auktoriteter med expertkunskaper 
inom området offentlig förvaltning i uppdrag att oberoende av var-
andra utreda olika aspekter av vad som gått fel i arbetet. Den som 
hade till uppgift att titta närmare på var ansvaret för bristerna i un-
dersökningen låg var Jan-Erik Ögren, tidigare universitetsdirektör vid 
Umeå Universitet.  
 
I sitt utlåtande utpekar han generaldirektör Pär Omling som ytterst 
ansvarig. Sekreteraren i expertgruppen, Jan Stålhammar, anses även 
han ha felat på flera sätt. Särskilt framhävs den usla protokollföringen 
och brister i registreringen av inkommande handlingar. Gruppens 
ordförande, regeringsrådet Karin Almgren, utpekas också hon som 
ansvarig för den oreda som uppstått. Det ska här också noteras att två 
av de tre vetenskapliga ledamöterna i den expertgrupp vars utlåtande 
rörande Holgersson var desamma som i Lundeberg-ärendet, Dan 
Larhammar och Birgitta Strandvik. 
 
 

7A  E-postkorrespondens mellan oredlighetsgruppens  
 ledamöter 

För att återgå till den oredlighetsgrupp (OG) som stod bakom Lunde-
berg-utredningen så vållade som nämndes inledningsvis i detta kapi-
tel boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp [Thyberg, 2009] en hel 
del uppmärksamhet bland dess ledamöter. Detta resulterade bland 
annat i en aktiv E-postkorrespondens där det diskuterades hur man 
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skulle bemöta den kritik som riktades mot VR och OG. Boken kom ut i 
april 2009 och från maj fram till december samma år skickades en 
större mängd E-postmeddelanden mellan medlemmarna i OG. De 
som deltog i skriftväxlingen var både de personer som ingick i grup-
pen under granskningen av Lundeberg och de som tillkommit däref-
ter, det vill säga regeringsrådet Karin Almgren som ersatt Kjerstin 
Nordborg som ordförande, Jan Stålhammar som ersatt Björn Thomas-
son både som chefsjurist vid VR och sekreterare i gruppen samt pro-
fessor Göran Collste som ersatt Birgitta Forsman som vetenskaplig 
ledamot och etikexpert. *  
 
I brevväxlingen framfördes diverse åsikter om boken och där avhand-
lades även hur man på bästa sätt skulle gå ut för att bemöta den kritik 
som riktats mot VR och OG. Resultatet blev till sist att man i december 
2009 på VR:s hemsida lade ut ett nio sidor långt dokument med 
kommentarer till boken (Not 10). De som officiellt stod bakom hand-
lingen var VR:s biträdande generaldirektör Gunnel Gustafsson samt 
VR:s chefsjurist Jan Stålhammar (Figur 20). Innan en lite närmare ana-
lys av denna skrift görs kan det vara intressant att ta en titt på vad 
OG:s medlemmar skrev till varandra. Det jag efter begäran hos regi-
stratorskontoret på VR fick ut är en stor mängd E-postmeddelanden. 
Frågan har med säkerhet även tagits upp muntligt på OG:s möten och 
det kan inte uteslutas att ytterligare brev också förekommit.  
 
 
 * Oredlighetsgruppens ledamöter vid tidpunkten när boken kom ut 
(Karin Almgren, Jan Stålhammar, Dan Larhammar, Birgitta Strandvik 
och Göran Collste) var desamma som stod bakom utredningen om 
Suchitra Holgersson och det utlåtande från den 9 september 2010 som 
senare drogs tillbaka av rättssäkerhetsskäl (se kapitel 3). 
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Figur 20. De två VR-representanterna som i december 2009 på VR:s 
hemsida la ut kommentarer till boken Forskningsfusk eller Rättsöver-
grepp, biträdande generaldirektören Gunnel Gustafsson och chefsju-
risten Jan Stålhammar. 
 
Nedan ges ett antal exempel på vad som återfinns i skriftväxlingen 
mellan OG:s ledamöter samt mina kommentarer till detta. Det som 
citeras är av utrymmesskäl delar av och inte fullständiga inlägg. 
 
2009-05-27 skriver Göran Collste (GC) till övriga i dåvarande OG samt 
Björn Thomasson, Birgitta Forsman och Göran Hermerén (ordförande 
i VR:s expertgrupp för etik). 

1 - GC: ”Jag har läst Thybergs bok. Den är oerhört grundlig! Det hade 
varit bra att få diskutera den i gruppen med er som var med. Den 
ställer trots allt en hel del frågor som vi som ingår i OG borde ha svar 
på”. 

Kommentar: En lite försiktig start. 
 
2009-05-29 skriver Birgitta Strandvik (BS) till övriga i dåvarande OG:  
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2 - BS: ”Jag tycker det är mycket viktigt att vi tar upp boken. Den är 
oerhört välskriven och därför ger den ett mycket trovärdigt intryck. 
På grund av det anser jag att vi måste på något sätt svara på detta. 
Han vänder ju till det precis som han vill att det skall tydas”. 

Kommentar: Som ovan. 
 
2009-06-14 skriver Birgitta Forsman (BF) ett längre meddelande till 
dåvarande och gamla OG, de sakkunniga i Lundeberg-ärendet, samt 
Göran Hermerén. 

3 - BF: ”Han utesluter fakta som inte passar hans agenda. Till exempel 
nämner han inte det de sakkunniga påpekade om att Carlesons av-
handling åtföljdes av för densamma irrelevanta ansökningar till etiska 
nämnden”. 

Kommentar: Kanske osäkert om detta inkluderas i det som kallas 
forskningsfusk eller oredlighet inom forskning. 
 
4 - BF: ”Inte heller nämner han något om Thereza Imanishi-Karis sys-
tematiska slarv: Hon rökte på labbet, trots rökförbud, och hon kom 
med urrivna ark ur loggboken när hon skulle visa upp den; hon blev 
friad på samma grunder som Eva Lundgren i Uppsala, nämligen att 
man inte kunde bevisa avsikt”.  

Kommentar: Hade rökningen verkligen något med ärendet att göra och 
tycker BF att hon med anledningen av den skulle ha fällts även i sista 
instans? Den mycket uppmärksammade amerikanska utredningen 
mot Imanishi-Kari är ett av de fall som tas upp när en kort historik om 
forskningsfusk presenteras i början av boken. I denna mer än tioåriga 
process blev den anklagade dömd i flera instanser, uthängd i pressen 
och förlorade även sin tjänst vid Tufts University i Boston. Under 
ärendet gång infördes ett nytt regelverk som i slutändan inkluderade 
en överklagandenämnd bestående av en forskare och två jurister. När 
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Imanishi-Kari överklagade dit kom frågan om hennes skuld att av-
handlas i en domstolsliknande process där käranden och svaranden 
fick lägga fram sin sak samt kalla in och förhöra vittnen. Förhandling-
arna pågick i 28 dagar och resulterade i mer än 6.000 sidor protokoll. 
När beslutet från nämnden kom friades Imanishi-Kari på alla de 19 
anklagelsepunkter som ORI (Office of Research Integrity) riktat mot 
henne. När nämnden sammanfattade sin syn på fallet sade man föl-
jande: ”Much of what ORI presented was irrelevant, had limited probative 
value, was internally inconsistent, lacked reliability or foundation, was not 
credible or not corroborated, or was based on unwarranted assumptions”. 
Man kritiserade även den centrala roll som anmälaren fått i utred-
ningen (se [Kevles, 1998]). En hårdare kritik mot ett statligt organ do-
minerat av jurister (ORI) är svår att tänka sig. De synpunkter som från 
olika håll (inklusive i boken) förts fram mot OG:s agerande i Lunde-
berg- och Holgersson-ärendena är av likartad karaktär. Det uttalande 
av Birgitta Forsman som citeras ovan är ytterst märkligt och kan inte 
ses som annat än skamligt. Hon borde definitivt inte kallas forsk-
ningsetiker. 
 
5 – BF: ”Thyberg nämner på flera ställen att Uvnäs Moberg och Björk-
holm har informerat sig fortlöpande om utredningen men att Lunde-
berg inte informerats om det samma. Men i inget av fallen var det ju 
VR som gick ut aktivt och informerade. Lundeberg kunde ha informe-
rat sig på samma sätt som Björkholm om han hade velat. Så det var 
ingen skillnad i behandling”. 

Kommentar: Birgitta Forsman är uppenbarligen okunnig om vad som 
sägs i förvaltningslagen och var därför olämplig att delta i en utred-
ning av detta slag. I 17 § i nämnda lag sägs följande: ”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 eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att 
yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
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enskild”. Självklart var det därför OG som var skyldiga att informera 
Lundeberg om sådant som lämnades in till utredningen, till exempel 
av Uvnäs Moberg och Björkholm. Det var inte upp till honom själv att 
hålla sig informerad om vad som kom in vilket Forsman hävdar.  
 
6 – BF: Just innan Birgitta Forsman skrev att ”Lundeberg kunde ha 
informerat sig på samma sätt som Björkholm” framförde hon i sin lista 
med anmärkningar om boken följande: ”Han skriver att det bara var 
nya riktlinjer för djurförsök, vilka inte existerade vid experimentens 
genomförande, som anfördes av de sakkunniga. Men han missar att 
OG i sitt utlåtande nämner SFS nr 1988:534, SFS 1988:539 och SJVFS 
1992:11. Jag minns så väl att jag sa till Lundeberg, när han besökte vårt 
sammanträde, att han väl måste känna till dessa lagar, förordningar 
och kungörelser, men det gjorde han inte”. Enligt Lundeberg ska det 
ha varit just så som ovanstående citat visar, nämligen att Forsman 
angav ett antal författningssamlingsnummer för honom utan att näm-
na vad dessa stod för, det vill säga djurskyddslag, djurskyddsförord-
ning och en av Centrala försöksdjursnämndens kungörelser. Enligt 
honom själv ska han aldrig ha sagt att han inte kände till dessa regel-
verk men däremot att han inte läst dem alla i detalj. Till saken hör ju 
också att åtminstone de två första av dessa lagar till största delen 
handlar om annat än djurförsök.  

Kan det kallas annat än beklämmande att Birgitta Forsman efterfrågar 
kunskaper om olika författningar men, som framgår av föregående 
punkt, inte själv tycks känna till de mest grundläggande rättssäker-
hetsparagraferna i förvaltningslagen. Samma sak gäller uppenbarligen 
även för övriga ledamöter i OG. Regeringsrådet Kjerstin Nordborg 
som var ordförande i gruppen och dess sekreterare Björn Thomasson 
hade som jurister ett huvudansvar för att utredningen skulle följa 
gällande regler för hur en myndighet agerar gentemot enskilda men 
misslyckades kapitalt med detta. Går det då att betrakta Sverige som 
en rättsstat?  
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7 - BF: ”Han formulerar sig på flera ställen vagt om att någon lär vara 
si eller så, och att Kurt Björkholm ska ha presenterat sig som advokat. 
Hur vet han det? Han ger inga referenser. Om OG eller de sakkunniga 
skulle ha formulerat sig så luddigt någonstans skulle Thyberg ha gått i 
taket”. 

Kommentar: På sidan 84 i boken står följande: ”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). Björk-
holm tycks vid detta tillfälle ha presenterat sig som advokat, en titel 
han så vitt känt aldrig har haft”. Uppgiften om advokat kommer från 
de två skriftliga anmälningar som skrivits ned av polisinspektör An-
ders Berlin den 14 januari 2004, den ena gällande olaga hot (se ovan) 
och den andra gällande förtal. På båda anmälningarna står följande: 
”Kerstin Uvnäs Moberg och hennes advokat Kurt Björkholm inkom 
2004-01-14 för att göra en polisanmälan gällande olaga hot/förtal”. På 
den första anmälan står även att det finns en bilaga i form av en ”skri-
velse från advokat Kurt Björkholm”. Som läsaren kan se av ovanstå-
ende citat från boken så uttrycker jag mig försiktigt. Det mest sannoli-
ka är trots allt att Björkholm presenterat sig som advokat. Det kan 
dock inte helt uteslutas att polisen som tagit upp anmälningarna kan 
ha missförstått Björkholms ställning, därav min försiktighet. 

  
8 - BF: ”Han klagar på att de sakkunniga ger personkarakteristiker, 
men själv gör han samma sak om vissa personer. Han drar sig inte ens 
för att sätta en psykiatrisk diagnos på Kerstin Uvnäs Moberg”.  

Kommentar: Jag har på ett par håll nämnt om ”den närmast paranoida 
karaktären av alla de misstankar och anklagelser gentemot Lundeberg 
som Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm under en lång 
följd av år framfört i ett stort antal skrivelser” (exemplifierade i en 
tabell över två sidor i boken – 162-163). I den mån Forsman har läst 
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boken borde hon inse att detta är en i högsta grad träffande beskriv-
ning. Någon psykiatrisk diagnos på Uvnäs Moberg har jag dock inte 
gett. Som citeras i boken skrev däremot Lundebergs fru Lena (överlä-
kare vid KS) den 22 juni 2005 ett E-postmeddelande till Björn Thomas-
son (rådsjurist vid VR och sekreterare i OG) om utredningen mot sin 
man där hon inledningsvis nämnde att hennes man och familjen på ett 
sjukligt sätt är förföljd av en kvinna. Hon förklarar därefter vad hon 
baserar detta uttalande på. Som läkare (om än inte psykiatriker) och 
efter att under fyra års tid ha upplevt hur Uvnäs Moberg attackerat 
hennes man med anmälningar till polis och diverse andra myndighe-
ter är det kanske inte så osannolikt att hennes påpekande var fullt 
adekvat. 

Efter att ha läst boken skrev Uvnäs Moberg den 27 maj 2009 till regi-
strator på VR och bad bland annat att få en kopia av Lena Lundebergs 
brev till Björn Thomasson (sekreterare i OG). Den 1 juni kom ett svar 
där det meddelades att man inte funnit Lena Lundebergs brev. Lik-
som i ett flertal andra fall tycks alltså även denna handling med syn-
punkter på OG:s arbete aldrig ha diarieförts och arkiverats. Till saken 
hör att Björn Thomasson sent omsider besvarade brevet och då till och 
med bad om ursäkt för dröjsmålet. I egenskap av sekreterare i OG är 
det han som bär ansvaret för att en mängd dokument som kom in till 
utredningen aldrig diariefördes, vilket måste ses som ett brott mot 
förvaltningslagens krav på registrering av allmänna handlingar. 

Vad det gäller den tämligen långtgående karakteristik av Thomas 
Lundeberg och Joakim Carleson som de sakkunniga gav i sitt utlåtan-
de så inser Forsman tydligen inte att den inte hade där att göra. De 
som skrev detta hade knappt (om alls) träffat de två anklagade och 
ägnade sig istället åt att vidarebefordra värderande omdömen om 
deras personligheter från icke namngivna personer. Detta kan inte 
anses ha ingått i det uppdrag de hade som sakkunniga. 
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9 - BF: ”Thyberg ser envist på OG:s uppgift som en rättsprocess och 
kräver att samma typ av beviskrav tillämpas här. Det är jag livrädd 
för av omsorg om vetenskapen”. 

Kommentar: Att bli förklarad skyldig till forskningsfusk är något av det 
värsta en forskare kan råka ut för och leder i många fall till att man 
förlorar sin tjänst och försörjning. Att någon som påstås vara etikex-
pert då kan mena att OG och andra liknande organ i sin myndighets-
utövning mot enskilda inte behöver följa principen att ingen ska dömas 
om det inte kan ställas utom allt rimligt tvivel att han eller hon är skyldig är 
mycket oroande.  
 
2009-06-16 skriver Jan Stålhammar (JS) till dåvarande och gamla OG, 
de sakkunniga i Lundeberg-ärendet, samt Göran Hermerén.  

10 – JS: ”Jag har nästan läst ut boken och ju mer man läser desto mer 
bekymrad blir man, åtminstone jag. Den är så full av åsikter och på-
ståenden uppbyggda som sanningar att den ger en bild av VR och 
expertgruppens arbete som gör att man häpnar”. 

Kommentar: Kanske är det vad man bör göra. Många gjorde sannolikt 
så när utlåtandet om Suchitra Holgersson från den OG-grupp i vilken 
JS i egenskap av rådsjurist vid VR fungerade som sekreterare drogs 
tillbaka av rättssäkerhetsskäl. När oberoende experter senare grans-
kade OG:s arbete riktades stark kritik bland annat mot JS (se kapitel 
3A). Detsamma skulle med stor säkerhet bli fallet om en liknande 
utvärdering gjordes av OG:s arbete i Lundeberg-ärendet. JS som är 
jurist skriver att boken är ”full av åsikter och påståeden”. Två av de 
vetenskapliga ledamöterna i OG menade tidigare att den är ”oerhört 
grundlig” (se punkt 1) respektive ”oerhört välskriven” (se punkt 2). 
 
2009-06-16 skriver Björn Thomasson (BT) till dåvarande och gamla 
OG, de sakkunniga i Lundeberg-ärendet, samt Göran Hermerén. 
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11 – BT: ”Även jag har börjat läsa Thybergs bok. Jag tror att bland 
annat det Birgitta skriver om är riktigt. I var fall är JT mycket tenden-
tiös. Det kommer fram redan i början när han ger sken av att KI och 
VR aktivt har gått ut och informerat först om anmälan från KI (”an-
klagelserna”) och sedan VR:s sakkunnigas rapport och slutligen VR:s 
utlåtande”. 

Kommentar: Den första meningen i boken lyder som följer: ”Den 22 
april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en ”överläkare miss-
tänks för grovt fusk – tidigare professor på Karolinska Institutet anklagas för 
att ha förfalskat forskningsresultat”. I artikeln uttalar sig Björn Thomas-
son från VR, KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson och dekanus Jan 
Carlstedt-Duke, samt även Kerstin Uvnäs Moberg. Detta sker alltså 
innan utredningen ens har börjat. Jag skriver ingenstans att KI och VR 
”aktivt har gått ut och informerat” utan bara ställt följande fråga: 
”Varför valde då KI, VR och DN att gå ut och ge offentlighet åt ”miss-
tankar” mot två enskilda personer som ännu inte hade fått möjlighet 
att försvara sig”? Vad det gäller de sakkunnigas utlåtande så sägs på 
sidan 99 i boken att detta lämnas till VR den 24 januari 2006 och att 
Björn Thomasson ”samma dag publicerar ett meddelande där detta 
nämns”. Trots att det i kommunikén står att de anklagade ”kommer att 
få tillfälle att anföra synpunkter på utlåtandet innan expertgruppen avger 
Vetenskapsrådets slutliga utlåtande till Karolinska Institutet” så tyckte 
man uppenbarligen att det faktum att utlåtandet kommit in ändå bor-
de offentliggöras. Resultatet blev självklart att det rekvirerades, bland 
annat av DN som redan tidigare skrivit om fallet. Tre dagar senare 
hade man där en helsida med en stor, fet rubrik högst upp enligt vil-
ken ”exprofessor anklagas för omfattande forskningsfusk”. Denne hade vid 
den här tidpunkten ännu knappt hunnit få rapporten i sin hand utan 
fick istället läsa om den i tidningen. Vad det gäller OG:s slutliga utlå-
tande så sägs i boken – i motsats till vad BT påstår – ingenting över 
huvud taget om hur ”VR aktivt har gått ut och informerat”. Se vidare 
punkt 13 i bemötandet av VR:s kommentarer (kapitel 7B).  
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2009-08-18 översänder Dan Larhammar (DL) en lista med ett flertal 
punkter i boken som han tycker är viktiga att bemöta till dåvarande 
och gamla OG, de sakkunniga i Lundeberg-ärendet, samt Göran Her-
merén.  

12 – DL: ”JT försöker ständigt att få utredningen att likna en juridisk 
process. Exempelvis på sidan 106 skriver han om ekonomisk oredlig-
het vilket är något helt annat”. 

Kommentar: DL och övriga medlemmar i OG har uppenbarligen inte 
insett det men när man utreder en så allvarlig sak som anklagelser om 
forskningsfusk bör samma stringens användas som vid en rättslig 
process. Kanske borde de också fundera över orsaken till att man som 
ordförande i gruppen satt ett regeringsråd (en av landets högsta juris-
ter) och som sekreterare VR:s egen rådsjurist. Det som DL refererar till 
på sidan 106 i boken rör ett rättsutlåtande som tidigare JO och tidigare 
regeringsrådet Bertil Wennergren skrev den 26 februari 2006 rörande 
VR:s granskning av Thomas Lundeberg. Vad som sägs på den aktuella 
sidan är bland annat följande:  

 ”Det sätt utredningen utfördes på påminner om förundersökning i 
brottmål och kan enligt Wennergren inte anses ligga inom ramen 
för de uppgifter och befogenheter som förordningen ger VR. Upp-
giften att ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning 
och förmedla information om forskningsetiska frågor” kan inte uppfat-
tas 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” re-
gleras straffrättsligt i brottsbalken och borde enligt Wennergren 
inte behandlas som ett disciplinärende utan istället förbehållas för 
en straffrättslig bedömning vid domstol”. 
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 Fakta är följande. När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 30 
mars 2004 skrev till VR och begärde en granskning av Thomas Lun-
debergs forskningsaktiviteter var det tre saker hon ville få utredda: (1) 
ansökan om professur i rehabiliteringsmedicin vid KI; (2) patentansö-
kan ”a drug against climacteric disorders”; och (3) patentansökan ”in-
flammation”. Punkt (1) kom sedermera att uteslutas från uppdraget på 
de sakkunnigas och VR:s önskemål. Av de ursprungliga objekten för 
undersökningen var det därmed bara de två patentansökningarna 
som återstod (nummer 1 och 4 i Tabell 1). Enligt rektors brev till VR 
hade Kerstin Uvnäs Moberg, Thomas Lundebergs affärspartner i bo-
lagen EntreTech Medical och Eustasia (se kapitel 6), i september 2003 
via sitt ombud Kurt Björkholm lämnat in en skrivelse till KI där det 
hävdades att Lundeberg inte kunnat redovisa grunddata och etiska 
tillstånd för försök som i manuskript som använts som arbetsmaterial 
vid utarbetandet av patenten sagts vara utförda vid KI. I sina kom-
mentarer till boken skriver OG följande: ”Vad VR hade ombetts göra i 
sammanhanget var att bedöma om forskning, som anges i patentan-
sökningar, har genomförts vid Karolinska institutet, det vill säga att ta 
reda på när, var och hur försöken hade gjorts och framför allt om de 
var gjorda på KI”. Det arbetsmaterial som Björkholm hänvisat till är i 
grunden ointressant. Det viktiga är vad som står i det godkända och 
publicerade patentet. Där står ingenting om att försöken skulle ha 
gjorts på KI.  

Vad de sakkunniga och OG skrev om patenten kom i stor utsträckning 
att användas av Uvnäs Moberg i den rättsliga process om gemen-
samma patent- och bolagsintressen som åtminstone fram till 2012 kom 
att pågå mellan henne och Lundeberg (se kapitel 6). Varför KI och VR 
skulle gå in och bistå den förra i denna tvist är svårt att förstå. Som 
Bertil Wennergren skrev i det ovan citerade rättsutlåtandet var patent-
frågorna något som borde ”förbehållas för en straffrättslig bedömning 
vid domstol”. 
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13 – DL: ”Vi var medvetna om flera typer av jävsförhållanden”. 

Kommentar: Varför redovisades då inte dessa samt hur OG såg på 
dem? 
 
14 – DL: ”Personbeskrivningarna som JT upprörs av var ett led i att 
förstå varför personer kan ha handlat på ett visst sätt”. 

Kommentar: Se punkt 6 ovan. I de riktlinjer för arbetet inom expert-
gruppen för utredning av misstankar om oredlighet i forskning (OG) 
som VR:s styrelse fastställde den 29 september 2004 står bland annat 
följande:  

 ”Expertgruppens arbete skall därför utmynna i en bedömning av 
om den forskning som är föremål för anmälan bedrivits, eller dess 
resultat presenterats, på ett sätt som avviker från god vetenskaplig 
praxis. Den skall alltså inte uttala sig om det följande led som är 
nödvändigt för en bedömning av om ohederlighet i forskning före-
legat, det vill säga om avvikelsen skett med avsikt att bedraga”. 

DL och övriga i OG (inklusive de sakkunniga) har brutit mot detta när 
man gett sig in på en lågtgående personlighetsanalys av de två ankla-
gade under rubrikerna ”Lundeberg som chef och forskare” samt ”Omdö-
men om JC som forskarstuderande”. Deras uppgift var att göra en strikt 
analys av den anmälda forskningen inte att försöka ”förstå varför 
personer kan ha handlat på ett visst sätt”. Det senare kan jämställas 
med att försöka bedöma ”om avvikelsen skett med avsikt att bedraga” 
(se ovan citerade riktlinjer för OG:s arbete). När VR:s generaldirektör 
Mille Millnert drog tillbaka OG:s (med DL som ledamot) utlåtande i 
fallet Suchitra Holgersson var en av huvudorsakerna att man genom 
att uttala sig om detta gått utanför sitt mandat. 
 
15 – DL: ”Sidan 182: Thomas Lundeberg och Joakim Carleson fick ej 
möjlighet att yttra sig över material från Indre Bileviciute-Ljungar. 
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Stämmer det? Borde de ha haft rätt att göra det skriftligt? Eller fick de 
erbjudande om detta och avböjde? 

Kommentar: Många frågetecken! Larhammar tycks ha svårt att komma 
ihåg vad som sades och gjordes för 3-4 år sedan. Ändå krävde han och 
övriga i OG att de anklagade och andra vittnen skulle minnas vad 
som hände för mer än 10 år sedan. Sådant kallas inte seriöst. 
 
Den 25 september 2009 skriver Jan Stålhammar (JS) till Björn Thomas-
son, chefsjurist vid VR och sekreterare i OG under Lundeberg-
utredningen. 

16 – JS: ”Att från VR:s sida återigen ge sig in i en diskussion om hand-
läggningen, processens karaktär, rättssäkerheten för de enskilda etc är 
ju helt meningslöst och leder enbart till en fortsatt debatt som väl ing-
en vill ha”.  

Kommentar: Det kan förstås att VR inte ville ha någon ytterligare dis-
kussion om OG:s arbete med tanke på hur illa detta skötts. Några år 
senare kom ju för övrigt också den utredning som OG gjorde med JS 
som sekreterare att närmast totalt inkompetensförklaras (se kapitel 
3A).  
 
Den 30 oktober 2009 vidarebefordrar Bitrgitta Strandvik (BS) en lista 
med kommentarer till boken till dåvarande och gamla OG samt de 
sakkunniga i Lundeberg-ärendet. 

17 – BS: ”Genomgående finns detta att JT försöker få allt till att vara en 
vendetta från Moberg – Björkholm. Det vore därför viktigt att vi som 
en generell anmärkning noggrant visade att vi inte alls tog med dessa 
strider och de inlägg som kom från den sidan i vår utredning”. 

Kommentar: Samtliga de frågor KI:s rektor bett VR om hjälp att grans-
ka hade sitt ursprung från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud 
Kurt Björkholm. I de sakkunnigas utlåtande nämns under rubriken 
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genomgångna handlingar bland annat försändelser från Kurt Björkholm, 
Robur Affärsutveckling AB och professor Kerstin Uvnäs Moberg. Om 
BS ännu en gång särskådar Tabell 3 på sidorna 162-163 i boken borde 
hon inse att det Uvnäs Moberg utsatte Lundeberg för med rätta kan 
kallas en vendetta. 
 
18 – BS (sidorna 99-103): ”Han har onekligen en point i att det är 
olyckligt att inte sakkunnigas skrivelse får betraktas som arbetsmate-
rial. Det har vi ju fått erfara många gånger. Det innebär dock inte att 
det är VR som går ut med info”. 

Kommentar: Se punkt 13 och 14 i bemötandet av de kommentarer till 
boken som lades ut på VR:s hemsida.  
 
Detta var ett mindre antal exempel på de många synpunkter som togs 
upp i den interna E-postkorrespondensen mellan OG:s ledamöter 
inför sammanställningen av de kommentarer till boken som i decem-
ber 2009 kom att läggas ut på VR:s hemsida. 
 
 

7B VR:s officiella kommentarer till boken 

VR:s betraktelser över boken återges i sin helhet i Not 10. Dokumentet 
inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av biträdande generaldirek-
tören Gunnel Gustafsson samt rådsjuristen Jan Stålhammar, sekretera-
re i den dåvarande expertgruppen för utredning av misstänkt ored-
lighet i forskning. De kommentarer som därefter följer har samman-
ställts av den oredlighetsgrupp (OG) och dess adjungerade sakkunni-
ga som ansvarade för utredningen gentemot Thomas Lundeberg och 
hans tidigare doktorand Joakim Carleson. Med förkortningen OG 
avses nedan även de sakkunniga vilka enligt riktlinjerna för expert-
gruppens arbete är att betraktas som adjungerade ledamöter av den-
na). I den text som följer återges synpunkterna från VR under rubri-
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ken OREDLIGHETSGRUPPEN och undertecknads bemötanden under 
rubriken FÖRFATTARENS SVAR. Det är inte meningsfyllt att gå in på 
varenda kommentar men jag tar upp och bemöter ett antal påståenden 
för att demonstrera hur OG agerar för att försöka försvara sig mot den 
kritik de utsatts för från olika håll.  
 
1 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

När man börjar med att definiera några utgångspunkter för sina kom-
mentarer säger OG att oklarhet skapas genom att de talar om att de 
anklagade ”brutit mot god vetenskaplig sed” medan författaren 
genomgående använt termen ”oredlighet”.  
 
1 – FÖRFATTARENS SVAR 

Synpunkten får närmast ses som en lek med ord. De som uttalar sig 
ingår i det som officiellt benämns Vetenskapsrådets expertgrupp för 
utredning av misstankar om oredlighet inom forskning och kallar sig 
själva oredlighetsgruppen (OG). Begreppen får anses som synonyma 
och ytterligare synonymer finns också. Både i boken och i OG:s och de 
sakkunnigas används ett flertal olika termer för att beskriva det som 
gjorts. Redan i början av sitt utlåtande skriver OG till exempel följande 
under rubriken Ärendet: ”Mot bakgrund av detta begärde Karolinska 
institutet i en skrivelse den 30 mars 2004 att Vetenskapsrådet skulle 
biträda institutet med utredning av oredlighet i forskning”. Längre 
fram under rubriken Uppdraget står följande: ”Av denna framgår att 
den begärda utredningen om oredlighet i TLs forskning skall omfatta 
granskning av de försök som legat till grund för patentansökningar 
specifikt avseende dels A drug against climacteric disorders, dels Inflam-
mation”. Lite längre ner sägs att de sakkunniga bett att ”få precisera 
och avgränsa sitt uppdrag till att i första hand omfatta den grad av 
oredlighet i forskning som” – och så vidare. Även de sakkunniga 
använder på vissa håll termen oredlighet och skriver till exempel i sin 
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sammanfattning följande: ”Misstankar om oredlighet förstärks av att 
det inte varit möjligt att granska något källmaterial som styrker att 
försöken har utförts, på vilket sätt, när eller av vem”. 

Den av OG här initialt gjorda anmärkningen visar att man inte förstår 
vad som är viktigt i sammanhanget. 
 
2 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Nästa synpunkt från OG i inledningsdelen låter som följer: 

”En svårighet i sammanhanget är att Thyberg ibland framför sin kritik 
i svepande ordalag, utan närmare precisering, vilket gör det närmast 
omöjligt att kommentera eller besvara den. Till exempel underkänner 
han utan att ange någon grund alla jurister som på något sätt varit 
med i behandlingen, med undantag av Wennergren och de advokater 
som Lundeberg och Carleson anlitade”. 
 
2 – FÖRFATTARENS SVAR 

I den E-postkorrespondens som citerats ovan skrev två OG-ledamöter 
att boken var ”oerhört grundlig” respektive ”oerhört välskriven”. 
Tydligen har man senare ändrat mening. Jag vågar dock påstå att det 
som presenteras i boken är en mycket ingående analys av OG:s arbete 
där svagheten i deras slutsatser preciseras i detalj. Däremot saknar 
OG:s egen kritik av de anklagade i många fall helt precisering, till 
exempel när man beskyller dem för plagiering utan att ange vad som 
är plagierat och varifrån. Att det inte bara är undertecknad som un-
derkänner OG:s bevisföring framgår av den skrivelse som KI-
professorerna Bo Rydqvist och Mats Ulfendahl den 17 februari skickar 
till OG efter att ha tagit del av de sakkunnigas utlåtande. I avslutning-
en av sin inlaga skriver de bland annat följande: ”Vi har i den förelig-
gande 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 forsk-
ning enligt god vetenskaplig praxis”. De skickar även en kopia till KI:s 
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rektor med ett följebrev som avslutas på detta sätt: ”Vi finner här en 
helt undermålig utredning och med en total frånvaro av ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Som vetenskapsmän 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”. 

Den hårda kritiken från dessa två professorer utvecklades senare yt-
terligare i en debattartikel i Läkartidningen [Rydqvist & Ulfendahl, 
2006]. Hårda anmärkningar mot utredningen presenterades även av 
professor Ola Stenqvist i en debattartikel i Dagens Medicin”. Artikeln 
börjar på följande sätt: ”I och med hanteringen av Thomas Lundeberg-
ärendet har Vetenskapsrådets grupp för utredning av oredlighet i 
forskning förlorat all trovärdighet” [Stenqvist, 2006]. VR och OG är 
självklart inte omedvetna om det fördömande som riktats mot deras 
arbete. Ändå visar man inte minsta självkritik utan går istället in för 
att ifrågasätta kritikerna, i detta fall bokens författare.  

Ett exempel på hur man bortser från fakta är när man i ovanstående 
citat säger att ”han utan att ange någon grund underkänner alla juris-
ter som på något sätt varit med i behandlingen”. För att ge några korta 
exempel på den bristande rättssäkerhet som utmärkte OG:s arbete och 
redovisades i boken kan följande nämnas (se kapitel 3B för ytterligare 
detaljer): (i) många inkomna handlingar diariefördes och arkiverades 
aldrig, däribland sådant som användes som avgörande bevis för de 
anklagades skuld; (ii) de anklagade delgavs inte och fick därmed inte 
möjlighet att bemöta inlämnat material som användes som avgörande 
bevis för deras skuld (materialet var dessutom av högst tvivelaktig 
karaktär som redovisas i boken). De som hade huvudansvaret för 
dessa tillkortakommanden var de två juristerna i OG, ordföranden 
Kjerstin Nordborg (regeringsråd) samt sekreteraren Björn Thomasson 
(chefsjurist vid VR). 
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3 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken Oredlighetsgruppens uppgift sägs inledningsvis: ”Thy-
bergs genomgång utgår i mycket från att det skulle vara en juridisk 
process som genomförts. Så var dock inte fallet. Den begäran om bi-
stånd med granskning som VR fick från KI avsåg vissa angivna frågor 
i anslutning till Lundebergs och Carlesons forskning. VR har heller 
inte vare sig mandat eller kompetens för en juridisk behandling av 
ärendet”.  

3 – FÖRFATTARENS SVAR 

Som tidigare framförts är anklagelser om forskningsfusk en så allvar-
lig sak för de berörda att utredningar som rör detta bör ske med sam-
ma noggrannhet som en juridisk process. Som ordförande i den ex-
pertgrupp som utredde det aktuella fallet satt regeringsrådet Kjerstin 
Nordborg och som sekreterare Björn Thomasson, rådsjurist vid VR. 
Dessa två borde rimligen ha haft kompetens att se till att granskning-
en uppfyllde förvaltningslagens grundläggande rättssäkerhetskrav. 
Inte ens detta lyckades man dock med. 
 
4 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken Styrning av granskningen skriver man: ”I sin bok ägnar 
Thyberg mycket utrymme åt relationerna mellan Lundeberg och Kers-
tin Uvnäs Moberg, liksom åt redogörelser som rör hennes ombud 
Kurt Björkholm. Thyberg hävdar att Uvnäs Moberg, som skulle ligga 
bakom att KI tagit upp ärendet och begärt VR:s bistånd att granska 
det, också skulle ha styrt VR:s granskningsarbete. 
 
4 – FÖRFATTARENS SVAR 

Samtliga frågeställningar som OG utredde för KI:s räkning var sådana 
som Uvnäs Moberg och Björkholm begärt att få utredda. När KI:s 
rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 30 mars 2004 skrev till OG 
var det tre saker man önskade få granskade beträffande Lundeberg, 
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en ansökan om professur (något som knappast kan anses ha med god 
vetenskaplig praxis att göra och som senare inte heller kom att inklu-
deras i utredningen) samt två patentansökningar (där referens ges till 
en skrivelse från Björkholm). I ett separat brev från samma dag bad 
rektor OG att även granska tre artiklar i Joakim Carleson avhandling 
(med Lundeberg som en av flera medförfattare). Bakgrunden till den-
na begäran var ett tips till KI:s dekanus Jan Carlstedt-Duke från Indre 
Bileviciute-Ljungar (tidigare doktorand till Lundeberg och tidigare 
flickvän till Carleson). Efter att av Uvnäs Moberg ha informerats om 
den då pågående interna granskningen på KI av Lundebergs forsk-
ning hade Bileviciute-Ljungar ringt upp Carlstedt-Duke och framfört 
misstankar mot artiklarna ifråga. 

Nästan nio månader senare, den 13 december 2004, skrev Wallberg-
Henriksson på nytt till OG och ber att de ska inkludera två ytterligare 
artiklar i sin utredning. Brevet börjar på följande sätt: ”KI har genom 
en skrivelse från Kurt Björkholm uppmärksammats på publikationer 
där Thomas Lundeberg är medförfattare och där det föreligger oklar-
heter om resultatens originalitet och tillförlitlighet”.  

Så i vilket fall som helst kan det inte råda någon tvekan om att Uvnäs 
Moberg och Björkholm styrt vad det är som OG har skärskådat. Hur 
Björkholm själv såg på saken framgår av ett brev han den 20 augusti 
2006 skickade till utbildningsminister Leif Pagrotsky och rektor Harri-
et Wallberg-Henriksson. I början av brevet står följande: ”Eftersom jag 
sedan en tid beretts möjlighet att se bakom kulisserna inom forskar-
världen vid KI, Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniver-
sitet och tagit initiativet och drivit den vetenskapliga utredning vid 
KI, som nyligen avslutades med ett uppmärksammat utlåtande från 
VR, anser jag mig kunna ge offentligt uttryck för mina iakttagelser 
inom framför allt KI”. Se vidare under nästa punkt.  
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5 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

”OG och de sakkunniga konstaterade på ett tidigt stadium att upp-
draget inte omfattade relationerna mellan Lundeberg och Uvnäs Mo-
berg. Därför bedömde den inte heller hennes olika skrivelser som 
relevanta i ärendet. De har därmed inte heller legat till grund för vare 
sig de sakkunnigas eller OG:s bedömningar. VR var dock som myn-
dighet skyldigt att ta emot skrivelser som sändes in”. 

”OG, och VR, uppfattade inte Uvnäs Moberg som part i ärendet visavi 
VR. I ett brev till Lundebergs advokat Christer Pehrsson sade vi att 
det varit en naturlig åtgärd för VR att ge såväl Thomas Lundeberg 
som Uvnäs Moberg tillfälle att yttra sig i ärendet. Därav följer givetvis 
inte att Uvnäs Moberg var part i ärendet”. 
 
5 – FÖRFATTARENS SVAR 

OG säger att man inte betraktade Uvnäs Moberg som part i ärendet. 
Av vilken anledning gör då Björn Thomasson, sekreterare i OG, som 
så att han när sakkunniga utsetts den 20 december 2004 skickar med-
delande om detta inte bara till de två anklagade (Lundeberg och Car-
leson) utan också till Uvnäs Moberg? Och varför har OG gått igenom 
den stora mängd handlingar som Uvnäs Moberg och Björkholm läm-
nat in (se de sakkunnigas utlåtande), inklusive motskrivelser till de 
inlagor som Lundebergs ombud inkommit med, utan att delge Lun-
deberg dessa och ge honom möjlighet att bemöta dem? OG säger att 
man inte bedömt Uvnäs Mobergs skrivelser som relevanta men det är 
inte möjligt att avgöra i vilken mån de medvetet eller omedvetet på-
verkats av dem.  
 
6 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

När man kommer till de försök som låg till grund för Lundebergs patentan-
sökningar säger OG att:  
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(i) ”Vad VR hade ombetts göra i sammanhanget var att bedöma om 
forskning, som anges i patentansökningar, har genomförts vid Karolinska 
institutet, det vill säga att ta reda på när, var och hur försöken hade 
gjorts och framför allt om de var gjorda på KI. OG menade att även i 
patentsammanhang måste vetenskaplig kontroll kunna göras, och för 
det är bland annat dokumentation och referenser nödvändiga, även 
om patentmyndigheter inte kräver det.  

(ii) Det framstod som att de försök som i patentansökningarna angavs 
ha utförts vid KI, inte blivit utförda där.   
 
6 – FÖRFATTARENS SVAR 

(i) OG tycks mena att de regler som ska gälla för en patentansökan är 
de som OG:s ledamöter tycker ska gälla och inte de som definieras av 
patentlagen och patentmyndigheterna? Kan man annat än häpna? 

För övrigt finns det i begäran om assistans från KI ingenstans direkt 
uttryckt att OG:s uppgift var att bedöma om forskning, som anges i pa-
tentansökningar, har genomförts vid Karolinska institutet. 

(ii) Som poängteras i boken finns det i de publicerade patenttexterna 
inga uttalanden om att försöken skulle ha utförts på KI (och enligt vad 
Lundeberg vittnade om skulle de i huvudsak ha utförts utomlands). 
Inte heller i det arbetsmaterial OG hänvisar till och som lämnats in till 
KI av Uvnäs Moberg uttrycks detta. Det enda som på några ställen 
anges är att etiskt tillstånd ska ha erhållits från KI (sannolikt avses då 
Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd). I detta sammanhang kan 
noteras att det speciellt när doktorander varit inblandade har före-
kommit att KI kräver svenskt etiskt tillstånd för djurförsök utförda i 
annat land.  
 
7 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken Carlesons experiment framför OG bland annat följande: 
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”En betydande del av utredningsarbetet berörde de tre första arbetena 
i Carlesons doktorsavhandling. De sakkunniga och OG framförde 
starka tvivel på att experimenten verkligen hade genomförts och på 
det sätt som hävdades. Skälen till detta var flera”:  

(i) ”Carleson eller Lundeberg kunde inte förete någon dokumentation 
som visade att experimenten hade utförts (till exempel beställning av 
eller kostnader för djur, reagens, analyser, utskrifter från analyser eller 
försöksprotokoll)”.  

(ii) ”Det rådde tydlig brist i samstämmighet mellan Carlesons, Lunde-
bergs och Bo Appelgrens beskrivningar av den teknik som användes 
då experimenten genomfördes och hur provokation och provtagning-
ar hade gått till”.  

(iii) ”Trots noggrann utfrågning av personal, som vid tiden för expe-
rimenten vistades och arbetade på institutionen, kunde ingen påmin-
na sig ha sett Carleson utföra experimenten. Vem som hade hjälpt 
honom utföra analyserna gick det inte heller att få uppgifter om”. 
  
7 – FÖRFATTARENS SVAR 

(i) Det OG framför här är ett av många exempel på att man bortser 
från sådant som talar till de anklagades fördel och möjliga alternativa 
förklaringar. Som förklarats av Lundeberg och än mer detaljerat av 
professorerna Bo Rydqvist och Mats Ulfendahl i den skrivelse de läm-
nade in till OG i februari 2006 (och som även framförts i boken) förhöll 
det sig så att merparten av arkivmaterialet från djuravdelningen på 
institutionen under 2000-2002 förvarades i en container i samband 
med ombyggnad bland annat av djuravdelningen. Enligt Rydqvist 
och Ulfendahl var det professor Jan Lännergren som fått i uppdrag av 
den dåvarande prefekten att samordna flytt och återflytt i samband 
med ombyggnaden. Av misstag blev det dock så att allt material i 
containern utom ett par målningar bortforslades som sopor. Vare sig 
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Lundeberg eller Carleson hade något med detta att göra men trots 
detta fortsatte OG att anklaga dem för att inte kunna uppvisa djur-
journaler med mera (de granskade artiklarna publicerades 1996).  

Det sätt på vilket OG bortser från fakta som talar till förmån för de 
anklagade kan ses som ett brott mot regeringsformens 9 § enligt vil-
ken ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas lik-
het inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.   

(ii) Det är inte förvånande om de intervjuade hade svårt att komma 
ihåg detaljer av försök som hade gjorts för tio år sedan eller mer (se 
också punkt 15 i kapitel 7A). 

(iii) Som sägs i boken ska Carleson i stor utsträckning ha arbetat och 
utfört sina försök på kvälls- och nattetid, vilket bekräftades av profes-
sor Rydqvist, som vid den aktuella tiden hade lokaler i samma korri-
dor. Som denne berättade för OG ska han också ha sett Carleson med 
råttburar på laboratoriet där och då uppmanat honom att istället an-
vända de lokaler för djurförsök som fanns i källarplanet (på grund av 
allergirisken). Även om detta och annat som redovisas i boken talar 
för att Carleson arbetat med djur och utfört analyser så är detta ingen-
ting OG tar till sig och fäster något avseende vid i sin bedömning. 
Regeln att ingen ska dömas om det inte kan ställas utom allt rimligt tvivel 
att han eller hon är skyldig vill OG uppenbarligen inte kännas vid. Istäl-
let går man med full kraft in för att till varje pris förklara de anklagade 
skyldiga. För vems intressen arbetar man? 
 
8 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Plagiat och medförfattarskap  

Thyberg menar att man inte kan plagiera material som inte publicerats 
(sidorna 137 & 169). Där har dock både sakkunniga och OG gjort en 
annan bedömning. OG menar vidare att också självplagiering eller 
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dubbelpublicering utan referens bryter mot god vetenskaplig sed.  
 
8 – FÖRFATTARENS SVAR 

Som framgår både av de sakkunnigas utlåtande och av boken så före-
kom det i Carlesons artiklar stora likheter med Bileviciute-Ljungars 
opublicerade manuskript beträffande introduktions- och metodavsnit-
ten. Eftersom deras arbeten gällde i stort sett samma sak med skillna-
den att Carleson studerade käkleden och Bileviciute-Ljungar knäleden 
är detta inte i sig något att förundras över. Om man som i boken också 
jämför Carlesons artiklar med de som Bileviciute-Ljungar publicerade 
efter att på ett minst sagt suspekt sätt ha reviderat sina manuskript (se 
sidorna 140-144 i boken) är likheten dock betydligt mindre. Likheten i 
resultaten är på motsvarande sätt inte större än vad man kan förvänta 
sig när samma sak undersöks i två olika leder. Även om stora likheter 
finns i introduktions- och metoddelarna är det inte något som kan 
anses ha gjorts i syfte vilseleda läsarna och i motsats till vad OG anty-
der så är det för övrigt också så att Carleson har citerat Bileviciute-
Ljungar. Om det är några som försöker vilseleda så är det OG och 
dess sakkunniga.  

Ett liknande resonemang kan också tillämpas på de patentansökning-
ar som granskats i utredningen (se boken sidorna 117-130). Att de 
försöksmodeller och metoder som använts har hämtats från litteratu-
ren råder ingen tvekan om (vilket redovisas både av OG och i boken). 
Metodbeskrivningarna har också i stor utsträckning kopierats från 
publicerade artiklar men det går inte att påstå att detta också gäller de 
redovisade resultaten. Även om förfarandet rörande metodavsnitten 
kan anses olämpligt är det centrala huruvida resultaten är autentiska. 
OG har inte lagt fram några bevis för att så inte är fallet och borde då 
inte heller ifrågasätta dem. I sammanhanget bör observeras att de 
regler som gäller för att beskriva exempel i en patentansökan inte är 
desamma som de som gäller för en vetenskaplig tidskriftspublikation. 
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De patent som berörs här och som hade godkänts innan OG startade 
sin granskning är att betrakta som en intern affärsangelägenhet inom 
Uvnäs Mobergs och Lundebergs gemensamma företag (se kapitel 6). 
Av vilken anledning KI och VR skulle lägga sig i detta är som tidigare 
framförts svårt att förstå.    
 
9 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

”Thyberg tar upp att de sakkunniga hänvisat till riktlinjer och före-
skrifter som inte fanns när de granskade arbetena utfördes (sidan 112). 
OG tog dock upp detta i sitt utlåtande, och hänvisade till att det som 
sades i de angivna föreskrifterna inte var nyheter, utan länge funnits i 
inom forskarsamhället välkända riktlinjer”. 
 
9 – FÖRFATTARENS SVAR 

En utredning av det slag det här är frågan om kan inte använda några 
andra regelverk än de som var officiellt antagna vid tiden när de aktu-
ella studierna genomfördes. De publikationer som ingick i gransk-
ningsuppdraget var tryckta 1996 (de tre artiklarna ingående i Joakim 
Carlesons avhandling) respektive 2002 (två artiklar från 2002 med 
Thomas Lundeberg som medförfattare). De försök som där redovisa-
des var sålunda utförda ett eller flera år tidigare. De föreskrifter som 
de sakkunniga hänvisar till i sitt utlåtande är nästan i samtliga fall av 
senare datum. De regelverk som specifikt nämns är följande. 

(i) riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning, 
MFR-rapport 2, 1996 (någon humanforskning granskades aldrig så 
vad denna regel hade här att göra är svårförståeligt) 

(ii) riktlinjer för god medicinsk forskning, MFR-rapport 3, 1996 

(iii) forskarutbildning vid KI – regler och anvisningar dnr 5098/01-
500, fastställd av rektor 2001-11-13 

(iv) regler för arbete med djur och tillträde till djuravdelning vid 
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KI, dnr 6792/02-640 dekanusbeslut nr 2002:71, bilagorna C och F 

(v) KI, riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering 
av experimentell forskning, Stockholm, juni 1998 

(vi) Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet RA-FS 
1999:1   

Som exempel på regler som borde ha följts vid den aktuella tiden 
nämner OG i sitt utlåtande därutöver de föreskrifter för djurförsök 
som fanns i djurskyddslagen (1988:534) och i djurskyddsförordningen 
(1988:539) samt i Centrala Försöksdjursnämndens kungörelse om ut-
bildningskrav (SJVFS 1992:11). Ingenstans pekar man dock specifikt 
på hur de anklagade skulle ha brutit mot dessa lagar. Detta hade man 
för övrigt knappast haft någon möjlighet att kontrollera. Som nämnts 
både ovan (punkt 7) och i boken hade arkivmaterial från djuravdel-
ningen gällande tiden fram till år 2000 av misstag kastats i samband 
med ombyggnad på institutionen. Detta skedde som intygats från 
olika håll utan någon som helst förskyllan från de två anklagade, nå-
got som OG nogsamt låter bli att ta minsta hänsyn till.     
 
10 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

”Kritik framförs i boken mot att handläggningen var långsam. Syn-
punkten är befogad. Att behandlingen tog lång tid förklaras dock 
bland annat av att det tog viss tid för KI att precisera uppdraget; insti-
tutet kom dessutom med en komplettering i slutet av år 2004”.  

”Vidare gick lång tid innan Lundeberg och hans juridiska represen-
tant lämnade in de yttranden som de menade var relevanta i ärendet. 
Under granskningsarbetet skapades fördröjning bland annat av att 
avsevärda delar av det material som Lundeberg på begäran av OG 
och de sakkunniga lämnade in visade sig vara helt andra dokument 
än de efterfrågade och saknade relevans för den forskning som utred-
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ningen hade att granska”. 
 
10 – FÖRFATTARENS SVAR 

Varken de sakkunniga eller OG i sin helhet redovisade närmare i sina 
utlåtanden vad det var Lundeberg lämnade in och på vilket sätt detta 
skulle vara irrelevant för utredningen. Beträffande Joakim Carleson – 
där OG ifrågasatte om försök över huvud taget hade utförts – säger de 
sakkunniga i sin rapport att Lundeberg överlämnat bildmaterial som 
bland annat innehöll en tabell över RIA-prover från olika forskare 
samt datum och angivelse av vilka peptider som analyserats. Som de 
själva säger finns ”Joakims” namn nämnt tre gånger i tabellen. Pro-
verna sägs där ha utgjorts av perfusat och de analyserade peptiderna 
är just de som rapporteras i de tre granskade artiklarna från Carlesons 
avhandling. Den tabell som ingick i Lundebergs power point presenta-
tion var en renskrivning av den ansvarige labingenjörens lablista, som 
för övrigt uppvisades i handskrivet original av Joakim Carleson och 
Björn Appelgren när dessa besökte VR. Allt detta bortser OG och dess 
sakkunniga totalt ifrån och kommer istället som slutsats fram till att: 
”Dokumentation som styrker var, när, hur och av vem den aktuella 
forskningen genomförts har trots anmodan inte kunnat företes av vare 
sig TL eller JC”. Förfarandet här och i många andra fall kan inte kallas 
någonting annat än misstänkliggörande in absurdum och uppfyller inte 
regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet inom offentlig 
förvaltning. 

 

11 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

”Thyberg tar också upp att en hel del handlingar inte finns tillgängli-
ga i VR:s arkiv, eller inte diarieförts. Mycket av det granskade material 
som Lundeberg lämnade in, begärde han, efter det att granskningen 
slutförts, att få tillbaka; det återlämnades också. Detsamma gällde 
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material från Indre Bileviciute-Ljungar”. 
 
11 – FÖRFATTARENS SVAR 

De manuskript från Indre Bileviciute-Ljungar som under märkliga 
omständigheter togs fram av KI ur en havererad dator (se boken si-
dorna 70-72) som hon lämnat till dekanus användes som avgörande 
bevis för att döma Joakim Carleson för forskningsfusk och då bland 
annat plagiering. Av intresse i detta sammanhang är vad den IT-
tekniker som gjorde arbetet skrev när han överlämnade det utskrivna 
materialet från den defekta datorn till dekanus: ”En kommentar till 
resultatet är att när det gäller äktheten i data kan dessa inte verifieras utifrån 
en teknisk insats – detta beror framförallt på alltför stora avvikelser/olikheter i 
de datumstämplar som är kopplade till filerna”. Att OG inte sett till att i 
sitt arkiv ha kopior av detta bevismaterial kan inte kallas annat än 
skandalöst. Det hela skulle kunna liknas vid om man vid en brott-
målsprocess fått in ett mordvapen, analyserat det och sedan lämnat 
tillbaks vapnet till inlämnaren utan att ens fota det.  

Genom att jag efter flera påstötningar lyckades få ut de ovan nämnda 
manuskripten från KI (från dekanus kontor), där de inte heller diarie-
förts och arkiverats, var det möjligt att visa att deras bevisvärde var 
ytterst begränsat eller snarare lika med noll (se kapitel 13.4 i boken). 
Vad de visade var främst att Bileviciute-Ljungar själv ägnat sig åt 
forskningsfusk (genom trimning eller förfalskning) när hennes två 
refuserade manuskript reviderades för att senare publiceras. 

Eftersom kopior av manuskripten inte fanns i VR:s arkiv skulle det 
med dess hjälp inte ha varit möjligt att avslöja de förödande bristerna i 
OG:s bevisföring. Enligt 3 § i arkivlagen gäller följande: ”Myndighe-
ternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgo-
doser: 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av infor-
mation för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens be-
hov”. Av det som redovisas ovan framgår att VR och OG inte upp-
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fyllde detta krav i den aktuella utredningen. 

Det kan här påminnas om att en viktig del i den kritik som förre uni-
versitetsdirektören Jan-Erik Ögren riktade mot OG:s arbete i den sena-
re utredningen mot Suchitra Holgersson just gällde diarieföring och 
arkivering. Han skrev i sin rapport bland annat detta: ”För att leva 
upp till offentlighetsprincipen måste det vara möjligt för en enskild att 
utifrån de diarieförda handlingarna få kunskap om ärendet. Särskilt 
viktigt är det att relevanta fakta och motiv för besluten går att finna” 
(se också kapitel 3A).    
  
12 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken vissa formaliafrågor sägs bland annat:  

”Ett utlåtande från VR är därför inte heller ett myndighetsbeslut (det 
kan därmed inte heller överklagas, vilket även läns- och kammarrätt 
har prövat); beslut i ett ärende fattas av den ansvariga myndigheten, 
normalt ett universitet eller en högskola”. 
 
12 – FÖRFATTARENS SVAR 

I ett sakkunnigutlåtande rörande Lundeberg-utredningen vid VR 
skriver professorn i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet, Tho-
mas Bull (sedan 1 januari 2013 ledamot av Högsta förvaltningsdom-
stolen) bland annat följande i sina slutsatser (se Not 6):  

”Det är klart att såväl expertgruppens handläggning som de sak-
kunniga inom VR, vars rapport utgjort underlag för expertgrup-
pens bedömning, utgjort ärendehandläggning i såväl regerings-
formens som förvaltningslagens mening. Bestämmelserna i 1 kap 9 
§ regeringsformen och de därtill knutna rättssäkerhetsgarantierna i 
förvaltningslagen är således tillämpliga på förfarandet. Att det är 
en fråga om ett ärende som har stor betydelse för den enskilde – 
för en forskare närmast helt avgörande för ens framtid och rykte – 
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talar med styrka för att tillämpa reglerna i grundlag och förvalt-
ningslag extensivt, något som ovan också visats vara fallet när JK 
och JO haft anledning att pröva liknande frågor”. 

I en komplettering till det ovan nämnda utlåtandet fastställde Bull 
följande: ”Kraven i 1 kap 9 § regeringsformen gäller vid all förvalt-
ningsverksamhet, oavsett om den innefattar myndighetsutövning 
eller inte”. Längre ner fortsatte han: ”Det förhållandet att en utred-
ning gjorts vid en myndighet men läggs till grund för ett beslut vid 
en annan myndighet – såsom i Lundebergs fall – utesluter enligt 
min mening inte att utredningen kan anses som en del i ett och 
samma ärende om myndighetsutövning. Det avgörande är inte en-
bart var beslutet fattas. Var det underlag som beslutet grundas på 
tas fram och hur detta sedan behandlas av den beslutande myn-
digheten har stor betydelse för frågan om även tidigare handlägg-
ningsåtgärder än själva beslutet kan anses ingå i den myndighetsut-
övning ett ärende inneburit”. 

 
13 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

”Thyberg beskriver på flera ställen (sidorna 8, 9, 75-76, 99, 153) hur 
media behandlat ärendet medan det pågått. Han hävdar att VR (och 
KI) har publicerat material, bland annat de sakkunnigas utlåtande, 
innan granskningen slutförts, vilket skall ha skadat Lundeberg och 
Carleson.”  

”VR har dock aldrig publicerat material i detta ärende i media eller 
agerat för att publicering skall ske. Däremot har rådet varit skyldigt 
att lämna ut till VR inkomna handlingar när någon utifrån har begärt 
att få ta del av dem; detta gäller såväl journalister som andra. Materia-
let kunde inte sekretessbeläggas”. 

”Thyberg ifrågasätter varför VR inte sekretessbelade bland annat de 
sakkunnigas rapport till OG (sid 8)”. 
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”Enligt sekretessförordningen har VR inte rätt att sekretessbelägga 
sådana handlingar”. 

”Det är riktigt att instruktionen säger att gruppen består av fasta le-
damöter och de ytterligare sakkunniga som erfordras. Men i praktiken 
bedömde man att det inte var erforderligt att utse sådana ytterligare 
ledamöter. I stället utsågs sakkunniga för att göra en specialistgransk-
ning; de deltog emellertid inte i OG:s överläggningar annat än när de 
redovisat sitt uppdrag. Att de inte ingått i gruppen visas också av att 
de inte deltog i beslut om VR:s utlåtande”. 
 
13 – FÖRFATTARENS SVAR 

I riktlinjerna för expertgruppens (OG:s) arbete står följande: ”Expert-
gruppen består 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”. Här 
står klart ut att de sakkunniga är att betrakta som ledamöter i OG. Det 
betyder i sin tur att deras yttrande bör betraktas som en så kallad mel-
lanprodukt (internt meddelande) och därigenom inte är allmän hand-
ling. Detta framgår också av punkt 12 i riktlinjerna för OG:s arbete där 
det står att arbetsmaterial inte är offentligt förrän beslut fattats i 
ärendet (= OG:s beslut). Trots detta valde OG:s sekreterare Björn 
Thomasson att i ett offentligt meddelande gå ut och informera om att 
de sakkunnigas lämnat sitt utlåtande. Resultatet blev som ovan be-
skrivits att bland annat journalister från DN rekvirerade och erhöll 
detsamma samt att Lundeberg några dagar senare hängdes ut på en 
helsida i tidningen trots att han ännu själv knappt hunnit få utlåtandet 
och ännu mindre haft möjlighet att bemöta det, vilket han enligt Tho-
massons meddelande skulle få göra innan definitivt beslut togs i 
ärendet. 

På det bakvända sätt som i sin helhet präglat OG:s agerande så säger 
man enligt ovan att man inte ansåg sig behöva några ytterligare ledamö-
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ter (= sakkunniga enligt riktlinjerna) och utsåg istället sakkunniga för att 
göra en specialistgranskning. Här liksom i andra fall (se punkt 15 nedan) 
bröt OG mot de officiella riktlinjer som gällde för dess arbete. 
 
14 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken jäv framförs bland annat följande:  

”Thyberg hävdar att ett flertal personer som på olika sätt berördes 
skulle ha varit jäviga”.  

”Jäv i ett ärende föreligger bara om den som anmäler också utreder 
och fäller avgörandet, men så var det ju inte i detta fall”.  

”Ibland blir påståendena om jäv egendomliga. Så beskylls rektor vid 
KI för att vara jävig och partisk till förmån för Kerstin Uvnäs Mo-
berg, bland annat för att hon tidigare hade fått en professur vid KI i 
tävlan med Uvnäs Moberg”. 

 
14 – FÖRFATTARENS SVAR  

OG tycks inte känna till att det finns något som kallas vittnesjäv (bor-
de ha getts uppmärksamhet bland annat gällande Kerstin Uvnäs Mo-
berg och Indre Bileviciute-Ljungar). 

Vad det gäller KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson så var hon den 
som hade begärt granskningen vid VR och sedan också fattade det 
slutliga beslutet i skuldfrågan. I sammanhanget kan även noteras att 
hon när hjälp begärdes från VR sade att ”Karolinska Institutet finner det 
svårt att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av de ankla-
gelser som rests mot Lundeberg”.  Vidare förhöll det sig så att samtliga 
de frågor som hon bett att få undersökta hade sitt ursprung från Kers-
tin Uvnäs Moberg. Som påpekas i boken (se kapitel 4.2 och 16.1) hade 
Uvnäs Moberg och den betydligt yngre Wallberg-Henriksson en gång 
i tiden sökt samma professur vid KI. När KI utsåg den senare till tjäns-
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ten överklagade Uvnäs Moberg via advokat detta beslut till överkla-
gandenämnden för högskolan. Där framfördes bland annat att Uvnäs 
Moberg via dekanus tidigare skulle ha fått beskedet att ”hennes tjänst 
var klar” och att man vid beredningen av ärendet hade brutit både 
mot förvaltningslagen och mot högskoleförordningen. Vidare hävda-
des att Uvnäs Moberg vetenskapligt, pedagogiskt och administrativt 
hade betydligt starkare meriter än Wallberg-Henriksson. Den senare 
lämnade in ett yttrande där hon bemötte de uppgifter som presente-
rades i överklagan. Annat som sannolikt skapat spänning i relationer-
na mellan Wallberg-Henriksson och Uvnäs Moberg är att den senare 
enligt oberoende uppgifter från olika håll ska ha satt en privatdetektiv 
på den förra och andra i KI:s ledning i samband med den interna 
Lundeberg-utredningen där. Vad detta resulterade i är inte känt men 
med tanke på den undfallenhet som KI på olika sätt visade mot Uvnäs 
Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm är det lätt att få känslan 
att otillbörliga påtryckningar från de senares sida kan ha förekommit. 
En aning om detta fås i det brev Björkholm avfattade till KI i decem-
ber 2004 med krav på fortsatta åtgärder mot Thomas Lundeberg. Han 
skriver där bland annat följande: ”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”.  

Även för Dan Larhammar, ledamot i OG, menade jag att frågan om 
jäv borde ha beaktats (se kapitel 3B). Han var den i OG som ämnes-
mässigt stod närmast Lundeberg och i vissa avseenden hade en intres-
semotsättning med denna. Larhammar är sålunda känd som en stark 
motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin me-
dan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den 
medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett 
drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han 
har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publi-
cerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ me-
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dicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publi-
kationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls 
för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland 
annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning 
(VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrö-
relsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, 
däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som 
exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett 
inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. 
Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand 
och avslutar sin text med orden ”allmänheten varnas”. Jag uttalar mig 
med detta inte om riktigheten i Larhammars åsikter eller hans rätt att 
framföra dem. Det jag dock tycker man skulle ha tagit ställning till och 
öppet deklarerat är huruvida han var en lämplig person att granska 
Thomas Lundebergs forskning. Någon sådan redovisning har dock 
inte gått att finna i akten.         
 
15 - OREDLIGHETSGRUPPEN 

Under rubriken Oredlighetsgruppens uppgift säger man bland annat 
följande:  

”Den begäran om bistånd med granskning som VR fick från KI avsåg 
vissa angivna frågor i anslutning till Lundebergs och Carlesons 
forskning”. 

 
15 – FÖRFATTAREN S SVAR 

Det som står i de officiella riktlinjerna för OG:s arbete är att ”Expert-
gruppens utredning skall syfta till att klarlägga om forskning be- 
drivits med avvikelse från god vetenskaplig sed”. Vad var det då KI 
hade bett att få granskat, jo följande: (i) försök som legat till grund för 
två patentansökningar; (ii) tre publikationer som ingick i Joakim Car-
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lesons avhandling samt ytterligare en publikation med Carleson som 
medförfattare; och (iii) två publikationer med Lundeberg som medför-
fattare. Som framgår av de sakkunnigas och OG:s utlåtanden lät man 
inte nöja sig med detta utan tog också upp och uttalade sig om en 
mängd andra frågor, som till exempel (citat från de sakkunnigas utlå-
tande): 

(1) ”rutiner för hantering och bokföring av försöksprover” 

(2) ”handledning och övervakning av doktorander” 

(3) ”forskningens finansiering” 

(4) ”rutiner för publicering av resultat i vetenskapliga artiklar” 

(5) ”Lundeberg som chef och forskare” 

(6) ”Lundebergs forskningsarbete visavi det så kallade lärarundanta-
get” 

(7) ”omdömen om JC som forskarstuderande” 

(8) man hade ombetts att granska sex vetenskapliga artiklar men in-
kluderade ytterligare fyra (se de sakkunnigas utlåtande) 

Beträffande personlighetsanalyserna under punkt (5) och (7) ovan så 
skrev Dan Larhammar i den interna E-postkorrespondensen mellan 
OG:s ledamöter om boken bland annat detta: ”Personbeskrivningarna 
som JT upprörs av var ett led i att förstå varför personer kan ha hand-
lat på ett visst sätt”. Detta skulle kunna tydas som om man ville utre-
da ifall de haft avsikt att vilseföra (fuska). Enligt gällande riktlinjer var 
detta ingenting som ingick i OG:s arbete (”frågan om en forskare haft 
avsikt att bedraga, eller vilseleda, bör uteslutande prövas i den ord-
ning som föreskrivs i lag”). I ärendet Suchitra Holgersson var det fak-
tum att OG uttalat sig om avsikt att vilseleda också en huvudanledning 
till att deras utlåtande drogs tillbaka (se kapitel 3A).  
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 8 Sammanfattning 

När boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp publicerades 2009 
hade tre år gått sedan Karolinska Institutet (KI) och Vetenskapsrådet 
(VR) avslutat den mer än fyraåriga utredningen mot Thomas Lunde-
berg och hans tidigare doktorand Joakim Carleson och förklarat dem 
skyldiga till forskningsfusk eller ”avvikelser från god vetenskaplig 
praxis” som man med en omskrivning kallade det. Ytterligare fem år 
har nu gått sedan boken kom ut. Ärendet som sådant kan trots detta 
inte anses som avslutat och de två utpekade lever fortfarande med 
högst påtagliga efterverkningar till domarna mot dem. Denna redogö-
relse fokuserar på Thomas Lundeberg som får ses som huvudperson i 
ärendet.  
 
Under de gångna fem åren har Lundeberg med hjälp av advokat för-
sökt få en rättslig prövning av sitt fall till stånd. Trots kraftfulla ex-
pertyttranden till förmån för sin sak, bland annat från ett nuvarande 
justitieråd i den Högsta förvaltningsdomstolen, har han dock förväg-
rats denna möjlighet. Efter det att en senare oredlighetsutredning vid 
VR ogiltigförklarades på grund av rättssäkerhetsbrister av ett likartat 
slag som i hans eget fall begärde Lundeberg att få sitt ärende omprö-
vat. Även detta förvägrades han med hänvisning till att VR:s utred-
ning inte skulle vara att anse som myndighetsutövning, en motivering 
som inte godkändes av det ovan nämnda justitierådet. Utan att på 
något sätt ange grunderna för sitt beslut nekade JO likaså till att 
granska ärendet.   
 
Direkt efter det att oredlighetsgruppen vid VR avgett sitt utlåtande och 
KI:s rektor på basen av detta förklarat Lundeberg skyldig till ”avvi-
kelser från god vetenskaplig praxis” beslutade hans arbetsgivare, 
Danderyds sjukhus AB, att förbjuda honom att ägna sig åt forskning 
och undervisning. När sjukhusets VD Peter Graf i september 2010 
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senast omprövade och förlängde detta förbud gjordes det på basen av 
ett yttrande som etikrådet vid KI under ordförandeskap av professorn 
i medicinsk etik Niels Lynöe lämnat på uppmaning från rektor Harriet 
Wallberg-Henriksson. Rådets yttrande kan inte tydas på annat sätt än 
att man anser att Lundeberg för all framtid ska förbjudas att forska 
och undervisa.  
 
De som stod bakom de anklagelser mot Thomas Lundeberg som ut-
reddes av VR var professor Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud 
Kurt Björkholm. Uvnäs Moberg började i slutet av 1990-talet att sam-
arbeta vetenskapligt med Lundeberg och efter några år kom man att 
tillsammans söka ett flertal patent samt att bilda två företag för att 
tillvarata de kommersiella möjligheterna i sin forskning, EntreTech 
Medical AB och Eustasia AB. Redan på ett tidigt stadium började 
kompanjonskapet dock att knaka i fogarna och motsättningarna eska-
lerade därefter allt mer. Under de första åren av 2000-talet fick detta 
en allvarlig vändning när Uvnäs Moberg gång på gång gjorde polis-
anmälningar där Lundeberg misstänktes för allt från stöld av patent-
handlingar till förgiftning som orsakat sjukdom och dödsfall. När 
detta inte ledde någonstans vände sig Uvnäs Moberg till KI där Lun-
deberg vid denna tid var professor i fysiologi och anmälde honom för 
stöld och exploatering av hennes forskning. I anmälan togs till och 
med frågor om fakturor inom deras gemensamma bolag upp. KI och i 
förlängningen VR blev därefter ett forum för henne att driva vad som 
egentligen till största delen var interna bolagsfrågor. Av någon out-
grundlig anledning gick man med på att delta i detta. 
 
Efter det att KI:s och VR:s granskning av Lundeberg officiellt avslutats 
i juni 2006 kom Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm att i omfat-
tande grad utnyttja de ståndpunkter man där uttryckt i den juridiska 
kampen mot Lundeberg som hälftenägare i EntreTech Medical AB och 
Eustasia AB. Man hävdade att den senare genom att ha tillfört de ge-



  
123 

mensamma och av bolagen ägda patenten falska uppgifter hade gjort 
dessa i det närmaste ”helt värdelösa”. Efter att på bolagstämmor i de 
båda bolagen på en och samma dag ha fått igenom ett beslut om att 
uppdra åt styrelsen att ”på lämpligt sätt hantera utvecklingen och 
kommersialiseringen av bolagets anläggningstillgångar” påbörjades 
omgående ett kuppartat agerande. Mindre än ett halvår senare hade 
Uvnäs Moberg och Björkholm (ensam styrelseledamot respektive sty-
relsesuppleant) ordnat så att samtliga patent i de två bolagen för en 
köpeskilling på 1 krona samt framtida royalty på eventuella intäkter 
överförts till ett nybildat företag, Peptonic Medical AB.  
 
Detta gjordes utan att Lundeberg i egenskap av en av uppfinnarna på 
patenten och hälftenägare i de bolag som innehade dem hade infor-
merats om saken. Till saken hör att Uvnäs Moberg hade varit med och 
bildat Peptonic Medical AB och idag (mars 2014) på bolagets hemsida 
presenteras som vetenskaplig chef och grundare (hösten 2010 inneha-
de hon 19,4% av aktierna i bolaget och Björkholm 4,9%). Efter att Kurt 
Björkholm för EntreTechs räkning stämt Thomas Lundeberg och den 
senare kort därefter också han för EntreTechs räkning stämt Uvnäs 
Moberg och Björkholm hamnade tvisten mellan parterna på Stock-
holms och Attunda tingsrätters bord. Förhandlingarna där resulterade 
slutligen i en medling som genomfördes i maj 2012. Resultatet blev att 
Lundeberg överlät samtliga sina aktier i EntreTech Medical AB och 
Eustasia AB till Peptonic Medical AB, om än till ett betydligt lägre pris 
än han ansåg motiverat. Troligen fick han därutöver också en rörlig 
ersättning baserad på bolagets framtida försäljning av produkter base-
rade på de patent där han är uppfinnare. 
 
När man tittar tillbaka på hela den här historien går det inte att se den 
som annat än ytterst märklig. Beträffande den utredning som skedde 
vid KI och VR efter anmälningar från en kollega och affärspartner till 
den anklagade står det omdöme som gjordes i boken Forskningsfusk 
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eller Rättsövergrepp fast. Det hela kan inte ses som annat än en rätts-
skandal och ett tecken på en myndighetskultur i förfall. En liknande 
karakteristik måste tyvärr ges till agerandet från de rättsliga instanser 
och andra myndigheter som därefter förnekat den anklagade och 
dömde att få sitt fall prövat juridiskt. Trots alla motgångar som varit 
ser det ut som om han trots allt inte helt gett upp tanken på att en 
gång komma dithän. 
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10 Noter 

Not 1 - Utdrag från skrivelse daterad den 12 september 2011, skickad 
från professor Michael Olausson vid Göteborgs Universitet till VR:s 
nytillträdde generaldirektör Mille Millnert med synpunkter på utred-
ningen rörande misstänkt oredlighet inom forskning från professor 
Suchitra Holgerssons sida. 
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Not 2 - Utdrag från skrivelse från professorerna Kristoffer Hellstrand 
och Elias Eriksson från Göteborgs Universitet till VR i början av 2011 – 
beskrivning av frågeställning 
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Not 3 - Utdrag från skrivelse från professorerna Kristoffer Hellstrand 
och Elias Eriksson från Göteborgs Universitet till VR i början av 2011 – 
kortfattad konklusion. 
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Not 4 – ”Notis” från VR daterad 2010-10-03 
 
Bakgrund till beslutet att dra tillbaka utlåtande om oredlighet i forsk-

ning 
 
Som tidigare meddelats (se pressmeddelande) har Vetenskapsrådet 
dragit tillbaka utlåtandet om oredlighet i forskning rörande forskning 
bedriven av Suchitra Holgersson. Utlåtandet lämnades av Veten-
skapsrådets expertgrupp för utredande av misstänkt oredlighet i 
forskning (nedan förkortat expertgruppen) i september 2010. Mille 
Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör, vill härmed utförligt re-
dogöra för grunderna till beslutet: 
Skälen till att jag inte kan ställa mig bakom expertgruppens utlåtande 
är av två slag:  

• Den bristande ordningen i hanteringen av utredningen gör att 
det inte går att följa den i efterhand 

• Expertgruppen går utanför sitt mandat. 
 

När jag beslutade att dra tillbaka utlåtandet vägde det första skälet tyngst och 
var fullt tillräckligt för mitt beslut. Efter att ha satt mig in i frågan ytterligare 
har jag kommit till slutsatsen att även den andra punkten utgör skäl nog för 
ett tillbakadragande. Dessa två skäl är således tillräckligt starka var för sig för 
att jag inte ska kunna ställa mig bakom utlåtandet. 
 
Låt mig nu lite mer detaljerat redogöra för de två beslutsgrunderna. Jag börjar 
med att redogöra för skäl nummer två och utgår då från de av Vetenskapsrå-
det fastställda riktlinjerna (se länk i högerkolumnen) för expertgruppen.  
 
I riktlinjerna framgår att expertgruppen agerar efter begäran om biträde från 
ett eller flera lärosäten, i det aktuella fallet Göteborgs universitet och Karo-
linska institutet, och ger assistans i att utreda om "avvikelse från god vetenskaplig 
sed" förekommit. Det framgår också att omvänd bevisbörda gäller, det vill 
säga att det åligger den anklagade att bevisa att god vetenskaplig sed följts. 
Dessutom går utlåtandet inte att överklaga eftersom det inte är fråga om 
myndighetsutövande, utan expertgruppen biträder arbetsgivaren i dennes 
utredning.   
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Myndighetsutövandet sker således hos lärosätena som, baserat på utlåtandet 
från expertgruppen och sina egna utredningar i fallet, fattar beslut om hur 
man driver ärendet vidare, t.ex. genom att överlämna det till Statens ansvars-
nämnd. Arbetsgivaren kan också besluta att inte alls driva ärendet vidare.  
Det sägs tydligt i 6:e paragrafen i riktlinjerna för expertgruppen att: 
"Expertgruppens uttalanden skall inte föregripa den prövning som sker i ett disciplin-
ärende eller efter en åtalsanmälan. Frågan om forskaren handlat uppsåtligen, dvs med 
avsikt, är central såväl vid prövningen av om disciplinpåföljd skall åläggas som i en 
brottmålsprocess. Härtill kommer att ett beslut att ålägga någon disciplinpåföljd på 
grund av att han/hon uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter kan överklagas. Det-
samma gäller givetvis en fällande dom i brottmål. Mot ett uttalande i samma fråga av 
expertgruppen skulle däremot inte finnas någon appell. Frågan om en forskare haft 
avsikt att bedraga, eller vilseleda, bör därför uteslutande prövas i den ordning som 
föreskrivs i lag. 
 
Expertgruppens arbete skall därför utmynna i en bedömning av om den forskning som 
är föremål för anmälan bedrivits, eller dess resultat presenterats, på ett sätt som avvi-
ker från god vetenskaplig praxis. Den skall alltså inte uttala sig om det följande led 
som är nödvändigt för en bedömning av om ohederlighet i forskning förelegat, dvs om 
avvikelsen skett med avsikt att bedraga."  
 
Expertgruppen skriver dock i sitt utlåtande, beträffande de manipulerade 
data som skickats in till expertgruppen av den anmälda forskaren, att man 
inte kan fastställa vem som utfört manipulationerna, men att det är klart att 
forskaren skickat in dem i avsikt att vilseleda: 
"— att [SH] gjort sig skyldig till mycket grov vetenskaplig oredlighet genom att 
försöka vilseleda sakkunniga och expertgruppen under utredningen med stöd av falska 
handlingar"  
 
Här går expertgruppen uppenbart utanför riktlinjerna och därigenom utanför 
sitt mandat. Bevisbördan i utredningen faller, som påpekats ovan, på den 
anmälda forskaren, det är denne som har att bevisa att "god vetenskaplig sed" 
följts. Det är därför, vilket framgår av riktlinjerna, som frågor om till exempel 
uppsåt och avsikt inte ska behandlas av expertgruppen. Dessa frågor ska istäl-
let behandlas av de initiativtagande lärosätena eller i domstol, vilket också ger 
möjlighet till överklagande. När det gäller frågan om uppsåt eller avsikt måste 
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den alltså prövas uteslutande enligt den ordning som föreskrivs i lag, det kan 
inte vara den anmälda forskarens sak att visa att man inte hade uppsåt.  
 
Riktlinjerna för expertgruppens arbete säger vidare att utredningen ska ut-
mynna i en bedömning av om den forskning som är föremål för anmälan 
avviker från "god vetenskaplig praxis" och att man inte ska uttala sig om det 
som krävs för att fastställa "ohederlighet i forskning". Expertgruppen väljer 
även här att avvika från riktlinjerna och uttala sig i termer av "vetenskaplig 
oredlighet" i olika nivåer — en terminologi som överhuvudtaget inte finns i 
riktlinjerna. 
 
Låt mig nu gå tillbaka till den första grunden för tillbakadragandet — bris-
tande ordning och reda. 
 
Diarieföring och arkivering av handlingar som hör till utredningen är bristfäl-
lig eller obefintlig. Protokoll från expertgruppens möten efter mars 2010 fram 
till utredningens slut i september 2010, saknas. Inte ens det avslutande be-
slutssammanträdet, vid vilket enligt riktlinjerna utlåtandet ska fastställas, 
finns diariefört eller arkiverat på Vetenskapsrådet. Detta utgör i sig ett allvar-
ligt problem. Även om man väljer att betrakta handlingarna som arbetsmate-
rial under pågående utredning så kräver rättssäkerheten att man i efterhand 
kan följa utredningen, till exempel genom arkiverade mötesprotokoll. 
 
Det framgår av ledamöternas e-postkorrespondens att det, i alla fall tidvis, 
rått osäkerhet om vilka handlingar som är vilka och när de kommit in till 
Vetenskapsrådet. Genom den bristande diarieföringen går det inte se om och 
hur dessa frågetecken rätades ut. 
 
Expertgruppens sekreterare, tillika rådsjurist på Vetenskapsrådet vid den 
tidpunkten, skickar, samtidigt som han skriver på utkastet till expertgruppens 
utlåtande, ett e-postmeddelande till expertgruppens ordförande där han ut-
trycker allvarliga betänkligheter kring utredningen och säger sig alltmer luta 
åt att den bör läggas ned. Han undrar bland annat om man i tillräcklig ut-
sträckning lyssnat på den anmälda forskaren och han uttrycker osäkerhet 
kring om man läst alla inlagor från vederbörande. Inte heller här går det att i 
efterhand följa hur dessa farhågor hanterades av expertgruppen. Rättssäker-
heten kräver att det åtminstone måste vara ställt bortom varje tvivel att de 
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inlagor som den för fusk anmälda forskaren skickat in till sitt försvar har lästs 
och beaktats. Genom den oordning som råder kan man som utomstående inte 
se att så har skett.  
 
Min slutsats är därför att det med hänsyn till rättssäkerheten inte fanns något 
annat val än att dra tillbaka utlåtandet. 
 
Jag vill med detta också understryka att jag genom att dra tillbaka utlåtandet 
inte gör något ställningstagande i själva skuldfrågan.  
 
Vad händer nu? För det första måste de beslut Vetenskapsrådet fattade på 
grundval av utlåtandet upphävas. Det gäller till exempel de forskningsbidrag 
som avbröts med omedelbar verkan. Vi kommer även att tillsätta en kommis-
sion som får i uppdrag att granska hur utredningen har genomförts för att 
viktiga lärdomar ska kunna dras av detta ärende. Vi kommer dessutom söka 
juridisk expertis för att undersöka vilka möjligheter som finns att föra själva 
sakfrågan vidare.  
 
Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet 
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Not 5 – E-postkorrespondens med registrator vid VR rörande proto-
koll från expertgruppens sammanträden. 
 
Från: johthy@telia.com [johthy@telia.com] 
Datum: 2014-03-02 14:08 
Till: <registrator@vr.se> 
 
2014-03-02 
  
Registrator 
Vetenskapsrådet 
  
Re: dnr 312-2004-821 och dnr 312-2004-822  
  
Hej! 
  
Jag vore tacksam att via E-post få kopior av protokollen (inte eventu-
ella bilagor) från oredlighetsgruppens beslutsammanträden i ärende-
na 312-2004-821 (Joakim Carleson) och 312-2004-822 (Thomas Lunde-
berg). 
  
Vänliga hälsningar 
Johan Thyberg 
  
E-post: johthy@telia.com 
 
(fortsättning nästa sida) 
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Från: registrator [registrator@vr.se] 
Datum: 2014-03-05 14:16 
Till: "johthy@telia.com"<johthy@telia.com> 
 prot 080618_1.pdf (437.5 kB) 
 
Hej, 
  
Tyvärr är situationen sådan att en stor del av de justerade mötespro-
tokollen från Expertgruppen för frågor om oredlighet i forskningen 
inte finns i VRs arkiv. De protokoll du efterfrågar är tyvärr bland de 
som saknas. Bifogar ett senare protokoll daterat 2008-06-18. 
För några möten finns icke justerade eller undertecknade utkast till 
protokoll som du naturligtvis gärna får ta del av om du så önskar. 
  
M v h 
Irene Sjölin-Niska 
Registrator 
Vetenskapsrådet 
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Not 6 – Sakkunnigutlåtande avseende regeringsformens krav på sak-
lighet med mera i handläggningen av förvaltningsärenden” utfärdat 
av Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universi-
tet. 
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Not 7 – Komplettering av professor Thomas Bull till tidigare sakkun-
nigutlåtande (daterat 2012-10-07). 
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Not 8 – Beslut från JO 
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Not 9 – Utdrag från brev daterat 2011-01-10 från Kerstin Uvnäs Mo-
berg som svar på förslag om aktieöverlåtelseavtal.   
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Not 10 – Kommentarer från VR till boken Forskningsfusk eller Rätts-
övergrepp publicerade på VR:s hemsida i december 2009. 
 
 

VETENSKAPSRÅDET december 2009 

Kommentarer till professor Johan Thybergs bok  
”Forskningsfusk eller Rättsövergrepp. Granskning av en Ut-

redning vid Karolinska institutet och Vetenskapsrådet”  

(Stockholm 2009: GML Print on Demand AB) 
  

I mars 2004 begärde Karolinska institutet (KI) att Vetenskapsrådet 
(VR) skulle göra en granskning av vissa delar av den forskning som 
professor Thomas Lundeberg – anställd vid KI när den aktuella forsk-
ningen bedrevs – och hans forskargrupp utfört; man önskade också få 
en granskning av den i forskargruppen ingående Joakim Carlesons 
avhandling och underlaget för den. Uppdraget genomfördes av VR:s 
expertgrupp för granskning av oredlighet i forskning (Oredlighets-
gruppen, OG) under åren 2004-2006, bl a med anlitande av särskilda 
sakkunniga. VR avgav i maj 2006 ett utlåtande till KI, som fattade 
beslut i frågan i juni 2006. 
  
Professor Johan Thyberg har granskat den utredning som genom-
förts och lagt fram sin bedömning av den i en bok (titel se ovan). I 
boken framförs stark kritik av utredningen. Thyberg anser att under-
laget för VR:s slutsatser är felaktigt och partiskt, vilket även skulle 
gälla slutbedömningen att oredlighet i forskningen konstateras för 
den forskning som rådet granskat. 
  
Efter noggrant övervägande har VR bedömt att ett antal påståen-
den i Thybergs bok bör kommenteras, och har uppdragit åt de le-
damöter som då ingick i OG samt de anlitade särskilda sakkunniga 
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att utforma sådana kommentarer. 
  
Rådet bedömer att kommentarerna har den karaktären att de bör 
läggas ut på VR:s hemsida, i stället för att publiceras i någon tidskrift 
inom området. Det bör betonas att kommentarerna i första hand 
skrivs för att visa på felaktigheter och utelämnanden i Thybergs bok, 
inte för att fortsätta en polemik med Thyberg. 
  
Det måste också framhållas att kommentarerna i huvudsak avser 
VR:s roll och utlåtande, inte handläggningen på KI. 
 
  
Gunnel Gustafsson  Jan Stålhammar  
Bitr. generaldirektör  Sekreterare i VR:s nuvarande expertgrupp 
 för utredning av misstänkt oredlighet i 
 forskning  
 

I expertgruppen ingick då regeringsrådet Kjerstin Nordborg, ordfö-
rande, docent Birgitta Forsman, professor Dan Larhammar och pro-
fessor Birgitta Strandvik; de särskilda sakkunniga var professor Rolf 
Andersson, professor em Gunnar Bergenholtz och docent Sighild 
Westman Naeser; Björn Thomasson var sekreterare i OG.  
 
Genomgång av professor Johan Thybergs bok 
  
De frågor som behandlas här har grupperats under följande rubriker:  

1. allmänna kommentarer  
2. några särskilda punkter i ifrågasättande av granskningen av an-

klagelserna mot Lundeberg  
3. kritik av handläggningen i ärendet  
4. vissa formella frågor.  
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Allmänna kommentarer  

Allmänt  

I inledningen till boken (sid 11, 13) redogör Johan Thyberg för hur 
han kommit att befatta sig med ärendet. Han anför att han inte är ute 
efter att klargöra om Thomas Lundeberg gjort sig skyldig till forsk-
ningsfusk eller inte, utan att han vill granska själva granskningspro-
cessen. I genomgången sedan menar han sig dock visa att det inte 
finns någon grund för anklagelserna. Det bör dock noteras att han 
utelämnar flera av de punkter där OG och de sakkunniga framför 
kritik. 
  
Det är inte helt lätt att genomskåda vilket som är det egentliga syftet 
med boken. Två inriktningar tycks dock kunna urskiljas: att granska 
utredningen av Thomas Lundebergs och Joakim Carlesons forskning, 
och att plädera för en annan ordning för att utreda misstankar om 
forskningsfusk. 
  
Boken tar emellertid också upp ett antal olika frågor som inte behand-
lades i VR:s granskning. Det gäller bl a omfattande genomgångar av 
några av de berörda personernas tidigare verksamheter. En del av 
dessa uppgifter synes ha till syfte att ifrågasätta personernas trovär-
dighet i samband med ärendet. De har ofta ingen som helst relevans 
för granskningen av Lundebergs och Carlesons forskning. 
  
Sammanfattningsvis finner vi att Thyberg inte är insatt i viktiga delar av det 
regelverk som gäller offentlig verksamhet, och inte heller i regler och riktlinjer 
för vetenskaplig verksamhet. T ex är det oklart vad Thyberg menar med 
”rättsövergrepp”. Han har inte läst OG:s utlåtande ordentligt, och han ute-
lämnar som nämnts ovan flera avgörande punkter som ledde till vår slutsats 
att Lundeberg och Carleson brutit mot god vetenskaplig sed. På flera punkter 
bygger hans slutsatser på hörsägen och skvaller och andra ovidkommande 
uppgifter. 
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Några utgångspunkter  

I det följande kommenterar vi några av Thybergs påståenden. Vi 
kommenterar dock inte här frågan om en ny ordning för att utreda 
misstankar om forskningsfusk; det ankommer inte på oss att ta 
ställning till den (regeringen har ju också nyligen fattat beslut om en 
sådan ordning).  
 
Oklarhet skapas av att Thyberg i kritiken av OG inte använder 
samma terminologi som OG. Gruppen har i sina utlåtanden om 
Lundeberg och Carleson uttryckt att de ”brutit mot god vetenskap-
lig sed”. Thyberg talar däremot genomgående om oredlighet. Det 
senare ordet är hos Thyberg oklart. I boken hänvisas t ex (sid 106) 
till att den jurist, Bertil Wennergren, som på begäran av Lundeberg 
avgett ett särskilt utlåtande om VR:s befogenheter (se nedan avsnitt 
4), påpekat ”att ´oredlighet´ är något som kan orsaka ekonomisk 
vinning eller skada för olika parter”, dvs. i dess betydelse i ekono-
misk brottslighet. Det framgår dock klart av riktlinjerna för OG:s 
arbete att oredlighet där inte i första hand avser ekonomisk brotts-
lighet (även om givetvis även detta kan förekomma). Denna skill-
nad har betydelse för hur ett ärende behandlas (jfr nästa avsnitt om 
OG:s uppgift).  
 
En svårighet i sammanhanget är att Thyberg ibland framför sin 
kritik i svepande ordalag, utan närmare precisering, vilket gör det 
närmast omöjligt att kommentera eller besvara den. T ex underkän-
ner han utan att ange någon grund alla jurister som på något sätt 
varit med i behandlingen, med undantag av Wennergren och de 
advokater som Lundeberg och Carleson anlitade. 
  
Oredlighetsgruppens uppgift  

Thybergs genomgång utgår i mycket från att det skulle vara en juridisk 
process som genomförts. Så var dock inte fallet. Den begäran om bi-
stånd med granskning som VR fick från KI avsåg vissa angivna frågor 
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i anslutning till Lundebergs och Carlesons forskning. 
  
VR har heller inte vare sig mandat eller kompetens för en juridisk 
behandling av ärendet. OG, som tillsattes av rådet år 2002, fick till 
uppgift att granska påståenden om oredlighet i forskning som rådet 
självt finansierar, och att erbjuda andra instanser bistånd. I riktlinjerna 
för OG:s arbete sägs bl a att det, när det gäller offentligt anställda, är 
arbetsgivaren som har ansvaret för att vidta åtgärder om hantering av 
misstankar om oredlighet i forskningen. En arbetsgivare bör rimligen 
kunna begära hjälp av vem han/hon önskar med att få underlag för 
sina bedömningar, och bör därför också kunna begära expertgruppens 
biträde oavsett vem som finansierat forskningen i fråga. Enligt riktlin-
jerna skall gruppen inte till någon del överta arbetsgivarens ansvar 
utan endast, om arbetsgivaren begär det, biträda denna med utred-
ning om faktiska förhållanden och med en bedömning av om forsk-
ning skett med avvikelse från god vetenskaplig sed. Viktigt är att 
framhålla att OG inte bedömer uppsåt. OG skall inte heller granska 
frågor om ekonomisk oredlighet. 
  
Av det ovan sagda följer också att de sakkunniga som på gruppens 
uppdrag närmare granskade den aktuella forskningen skulle ha ve-
tenskaplig kompetens, inte juridisk. 
  
I det följande (avsnitt 3) kommenterar vi ytterligare de invändningar 
som fördes fram mot att VR skulle ha rätt att göra en granskning av 
det slag som genomfördes.  
 
Styrning av granskningen  

I sin bok ägnar Thyberg mycket utrymme (se bl a sid 12, 90, 108, 
148,154, 155, 163, 203, 228) åt relationerna mellan Lundeberg och Kers-
tin Uvnäs Moberg, liksom åt redogörelser som rör hennes ombud 
Kurt Björkholm. Thyberg hävdar att Uvnäs Moberg, som skulle ligga 
bakom att KI tagit upp ärendet och begärt VR:s bistånd att granska 
det, också skulle ha styrt VR:s granskningsarbete. Han stöder sitt på-
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stående bl a på att Uvnäs Moberg lämnat in ett antal skrivelser till VR, 
och på uttalanden av Björkholm i brev till KI. Vidare hävdar han att 
VR brutit mot förvaltningslagens bestämmelser genom att inte delge 
Lundeberg de olika skrivelser som kom in från Uvnäs Moberg och 
därmed inte gett honom möjlighet att bemöta dem. 
  
OG och de sakkunniga konstaterade på ett tidigt stadium att upp-
draget inte omfattade relationerna mellan Lundeberg och Uvnäs 
Moberg. Därför bedömde den inte heller hennes olika skrivelser som 
relevanta i ärendet. De har därmed inte heller legat till grund för 
vare sig de sakkunnigas eller OG:s bedömningar. VR var dock som 
myndighet skyldigt att ta emot skrivelser som sändes in. 
  
OG, och VR, uppfattade inte Uvnäs Moberg som part i ärendet visavi 
VR. I ett brev till Lundebergs advokat Christer Pehrsson sade vi att 
det varit en naturlig åtgärd för VR att ge såväl Thomas Lundeberg 
som Uvnäs Moberg tillfälle att yttra sig i ärendet. Därav följer givetvis 
inte att Uvnäs Moberg var part i ärendet. I brevet påpekade vi dessut-
om att det inte var fråga om ett domstolsförfarande och att man därför 
inte heller kan tala om parter i gängse mening. Vi påpekade att bl a 
Björkholm informerat VR om ett antal frågor men att vi inte bedömt 
dem som relevanta i ärendet. 
  
Några särskilda punkter i ifrågasättande av granskningen av ankla-
gelserna mot Lundeberg 

OG:s utlåtande i maj 2006 

En utgångspunkt bör vara de punkter på vilka OG anförde kritik: 

• P g a avsaknad av dokumentation hade det i vissa fall inte kunnat 
beläggas att vissa försök hade genomförts alls, eller på det sätt som 
angetts.  

• Texter hade återanvänts och plagierats inom Thomas Lundebergs 
forskargrupp. Kritik riktades även mot en omfattande återanvänd-
ning av egna texter, utan att den ursprungliga källan angivits.  
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• Det hade inom Lundebergs forskargrupp förekommit att yngre 
forskare och doktorander fått utnyttja av andra författade texter, 
något som OG betecknade som plagiat.  

• Personer hade satts upp som medförfattare utan att ha medverkat, 
eller ens, som de sakkunniga noterade, veta om det, något som inte 
kan godtas. Den person som har författat en text och står som hu-
vudansvarig bör också stå som författare; en medförfattare måste 
ha lämnat ett väsentligt bidrag till publikationen.  

• Stora brister fanns i handledning och kontroll av doktoranders 
forskning. Den kritiken gällde också KI:s hantering.  

• Vissa föreskrifter och etiska riktlinjer för forskning hade inte följts. 
På grundval av detta bedömde OG att Thomas Lundeberg hade 
brutit mot god vetenskaplig sed. 

 
De försök som låg till grund för Lundebergs patentansökningar 

Thyberg hävdar att OG och de sakkunniga är okunniga om vad en 
patentansökan är och vilka krav som ställs på den. Bl a menar han att 
det inte skulle krävas samma dokumentation för patentansökningar 
som vid redovisning av vetenskapliga experiment. VR:s bedömning 
av frågor i anslutning till Lundebergs patentansökningar skulle därför 
inte vara relevant.  
 
Vad VR hade ombetts göra i sammanhanget var att bedöma "om 
forskning, som anges i patentansökningar, har genomförts vid Karo-
linska institutet", dvs att ta reda på när, var och hur försöken hade 
gjorts och framför allt om de var gjorda på KI. OG menade att även i 
patentsammanhang måste vetenskaplig kontroll kunna göras, och för 
det är bl a dokumentation och referenser nödvändiga, även om pa-
tentmyndigheter inte kräver det. Den dokumentation som efterfråga-
des för att styrka genomförandet av de försök som redovisats i pa-
tentansökningarna, kunde inte visas för de sakkunniga eller uppgavs 
vara förkommen. Det framstod som att de försök som i patentansök-
ningarna angavs ha utförts vid KI, inte blivit utförda där. De resultat 
som angavs i patentansökningarna överensstämde i hög grad med 
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resultat som redovisats i andra, ej refererade publikationer i vilka 
andra kemiska substanser testats. En omfattande plagiering av texter 
kunde konstateras.  
 
Det bör också framhållas att frågan om patentansökningarna, som tar 
upp ett betydande utrymme i Thybergs bok, inte alls hade den domi-
nerande betydelsen för de sakkunnigas och OG:s kritik. Ansträng-
ningar för att klarlägga om försöken genomförts syftade till att kunna 
fria Lundeberg och Carleson från misstanke om fusk. Att det inte gick 
att få fram något som visade på att försöken gjorts var ju det avgöran-
de, och det gällde för såväl Lundebergs patentansökningar som för 
Carlesons avhandling. 
  
Carlesons experiment  

En betydande del av utredningsarbetet berörde de tre första arbetena 
i Carlesons doktorsavhandling. De sakkunniga och OG framförde 
starka tvivel på att experimenten verkligen hade genomförts och på 
det sätt som hävdades. Skälen till detta var flera: 
 
• Carleson eller Lundeberg kunde inte förete någon dokumentation 

som visade att experimenten hade utförts (t ex beställning av eller 
kostnader för djur, reagens, analyser, utskrifter från analyser eller 
försöksprotokoll).  

• Det rådde tydlig brist i samstämmighet mellan Carlesons, Lunde-
bergs och Bo Appelgrens beskrivningar av den teknik som använ-
des då experimenten genomfördes och hur provokation och prov-
tagningar hade gått till.  

• Trots noggrann utfrågning av personal, som vid tiden för experi-
menten vistades och arbetade på institutionen, kunde ingen på-
minna sig ha sett Carleson utföra experimenten. Vem som hade 
hjälpt honom utföra analyserna gick det inte heller att få uppgifter 
om. 
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• De röntgenbilder som visades upp för de sakkunniga var inte rele-
vanta. Det saknades bilder av nålens läge i leden samtidigt tagna i 
två vinkelräta plan (en röntgenbild i ett plan visar inte att nålens 
spets ligger intraartikulärt utan endast att den finns i närheten men 
inte nödvändigtvis inuti i själva leden; samma bild erhålls om nå-
len läggs enbart på utsidan).  

• De vätskevolymer som uppgavs vara insamlade vid experimenten, 
var otillräckliga för att ge underlag för resultaten. I arbete I hade 
perfusion gjorts med 0,01 ml. Den metod som användes för analys 
krävde minst 0,1 ml för att medge bestämning av enbart ett av äm-
nena (peptiderna). Men även med 0,1 ml uppsamlad ledvätska, 
vilket angavs för de två senare arbetena, räcker inte antalet prover 
som grund för de värden som redovisades i tabellen i arbete III. I 
detta arbete bestämdes fyra peptider för två tidsperioder och för 
vardera höger och vänster sidas käkled. De 20 djur, som uppges ha 
utnyttjats var således otillräckliga för att ge det antal mätvärden 
som den statistiska beräkningen vilar på. Inga bortfall av djur eller 
prover redovisades. Det redovisades vidare ingen kontroll av att 
provet utgjordes av ledvätska fri från tillblandning av vätska från 
omgivande vävnader.  

• Påståendet att en mängd liknande experiment skulle ha redovisats 
från andra håll är felaktigt. Endast en av ett återfunnet antal publi-
cerade rapporter hade använt sig av modellen.  

• En av medförfattarna, som också var expert på provtagning från 
käkleder på människa, ansåg försöksmodellen omöjlig på råtta.  

• Inget av de djuretiska tillstånd som lämnades in i samband med 
anmälan till disputationen överensstämde med de djurexperiment 
som angavs i Carlesons avhandlingsarbeten I-III.  

 
(Jfr även vad vi säger nedan under avsnittet Jäv) 
  

Plagiat och medförfattarskap  

Thyberg menar att man inte kan plagiera material som inte publicerats 
(sid 137, 169). Där har dock både sakkunniga och OG gjort en annan 
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bedömning. OG menar vidare att också självplagiering och dubbel-
publicering utan referens bryter mot god vetenskaplig sed. 
  
I granskningen togs bl a upp Lundebergs och Carlesons roll i tre arbe-
ten då de två ansågs vara huvudansvariga för uppsatserna (sid 110). 
Att de övriga medarbetarnas roll inte utreddes berodde på att gransk-
ningsuppdraget var begränsat till att gälla de två förstnämnda. Vi vill 
dock framhålla att det fanns anledning att kommentera och rikta kri-
tik mot systemet för val av medförfattare och deras aktiviteter inom 
Lundebergs forskargrupp, vilket vi också gjorde. Bl a framhöll vi det 
olämpliga i att en doktorand tillåts plagiera text som författats av 
andra i gruppen, något som vi menar bör gälla oavsett om den text 
som kopierats sedan blev refuserad.  
 
KI:s riktlinjer och föreskrifter  

Thyberg tar upp att de sakkunniga hänvisat till riktlinjer och föreskrif-
ter som inte fanns när de granskade arbetena utfördes (sid 112). OG 
tog dock upp detta i sitt utlåtande, och hänvisade till att det som sades 
i de angivna föreskrifterna inte var nyheter, utan länge funnits i inom 
forskarsamhället välkända riktlinjer. Gruppen gav också i sitt utlåtan-
de hänvisningar till konkreta dokument som fanns när forskningsar-
betena i Lundebergs grupp genomfördes.  

Inga påföljder  

Thyberg framhåller att KI inte vidtog åtgärder på grundval av VR:s 
utlåtande (sid 10, 159). Han synes anse att detta visar att det inte fanns 
fog för anklagelserna, och att VR:s bedömning inte håller.  

Han underlåter att nämna motiveringarna för KI:s beslut. I rektors 
beslut den 20 juni 2006 skriver KI att Lundeberg inte längre är an-
ställd vid institutet, och att därför några åtgärder mot honom på 
arbetsrättslig grund inte är aktuella. Också när det gäller Carleson 
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menar man att det inte finns rättslig grund för att ändra beslutet att 
godkänna hans doktorsavhandling, eftersom det inte med säkerhet 
kunde fastslås att Carleson själv uppsåtligt misslett betygsnämnden 
på ett sådant genomgripande sätt som skulle krävas för att återkalla 
beslutet om att godkänna hans doktorsavhandling. I rektors beslut 
sägs emellertid också att man skall underrätta de vetenskapliga tid-
skrifter i vilka Lundebergs och Carlesons forskningsresultat publice-
rats. Vi har inte överblick över i vilken utsträckning detta skett; åt-
minstone i något fall synes man dock ha gjort det. 
 
Kritik av handläggningen i ärendet  

Långsam handläggning  

Kritik framförs i boken mot att handläggningen var långsam. Syn-
punkten är befogad. Att behandlingen tog lång tid förklaras dock bl a 
av att det tog viss tid för KI att precisera uppdraget; institutet kom 
dessutom med en komplettering i slutet av år 2004.  

Vidare gick lång tid innan Lundeberg och hans juridiska representant 
lämnade in de yttranden som de menade var relevanta i ärendet. Un-
der granskningsarbetet skapades fördröjning bl a av att avsevärda 
delar av det material som Lundeberg på begäran av OG och de sak-
kunniga lämnade in visade sig vara helt andra dokument än de efter-
frågade och saknade relevans för den forskning som utredningen 
hade att granska.  

De sakkunniga ansträngde sig för att få fram underlag för att Lunde-
bergs och Carlesons forskning ägt rum och genomförts på det sätt som 
artiklarna beskriver. Den omfattande dokumentation som erhölls var 
dock av mycket begränsat värde och saknade relevanta uppgifter om t 
ex försöksplaner eller försöksprotokoll för den aktuella forskningen. 
  
Ej arkiverat material  

Thyberg tar också upp att en hel del handlingar inte finns tillgängliga 
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i VR:s arkiv, eller inte diarieförts. Mycket av det granskade material 
som Lundeberg lämnade in, begärde han, efter det att granskningen 
slutförts, att få tillbaka; det återlämnades också. Detsamma gällde 
material från Indre Bileviciute-Ljungar.  
 
Vissa formaliafrågor  

VR:s rätt att granska  

Thyberg godtar utan diskussion den bedömning som tidigare JO, 
tidigare regeringsrådet Bertil Wennergren (BW) gjorde i ett särskilt av 
Lundeberg inlämnat utlåtande. Wennergren menade att det inte finns 
stöd i VR:s instruktion för att göra granskningar av den här aktuella 
typen och att VR därför borde ha dragit tillbaka hela ärendet (10-11, 
103, 105-06, 176). Mot denna bedömning står bl a den bedömning som 
nuvarande JO Kerstin André gjorde av VR:s myndighetsutövande.  

Denna fråga dryftades när OG tillsattes, och man kom fram till att VR 
inte kan ta upp granskning på eget initiativ men däremot på begäran 
av en arbetsgivare väl kan bistå med utredning.  

Olika jurister kan givetvis göra olika bedömningar. Att notera är att 
de ursprungliga riktlinjerna för OG, inkl bedömningen av om VR 
skulle kunna inrätta en sådan grupp, utformades under medverkan av 
dåvarande ledamoten av VR:s etikkommitté, dåvarande regeringsrå-
det, numera chefs-JO Mats Melin. Melins resonemang utgick från att 
VR inte har uppgiften i sin instruktion; därför kan VR inte ta upp en 
granskning på eget initiativ, utan enbart som bistånd till en i sam-
manhanget ansvarig myndighet, på dennas begäran. Ett utlåtande 
från VR är därför inte heller ett myndighetsbeslut (det kan därmed 
inte heller överklagas, vilket även läns- och kammarrätt har prövat); 
beslut i ett ärende fattas av den ansvariga myndigheten, normalt ett 
universitet eller en högskola. – Utifrån detta kunde VR i det här aktu-
ella ärendet inte heller på eget initiativ ta upp en granskning av andra 
än dem som KI hade begärt granskning för (sid 41, 90).  
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Publicering av rapporter och utlåtande  

Thyberg beskriver på flera ställen (sid 8, 9, 75-76, 99, 153) hur media 
behandlat ärendet medan det pågått. Han hävdar att VR (och KI) har 
publicerat material, bl a de sakkunnigas utlåtande, innan gransk-
ningen slutförts, vilket skall ha skadat Lundeberg och Carleson. 
  
VR har dock aldrig publicerat material i detta ärende i media eller 
agerat för att publicering skall ske. Däremot har rådet varit skyldigt 
att lämna ut till VR inkomna handlingar när någon utifrån har be-
gärt att få ta del av dem; detta gäller såväl journalister som andra. 
Materialet kunde inte sekretessbeläggas (se nästa avsnitt).  
 

Sekretessbeläggning  

Thyberg ifrågasätter varför VR inte sekretessbelade bl a de sakkun-
nigas rapport till OG (sid 8).  

Enligt sekretessförordningen har VR inte rätt att sekretessbelägga 
sådana handlingar. 
  
I det tidigare nämnda utlåtandet gör Bertil Wennergren bedömningen 
att VR hade kunnat sekretessbelägga de sakkunnigas utlåtande (sid 
100). Han grundar detta på att de sakkunniga enligt OG:s instruktion 
skulle vara för detta ärende utsedda ledamöter av gruppen, och att 
deras utlåtande därför skulle betraktas som ett internt arbetspapper. 
Den bedömningen godtar Thyberg helt. 
  
Det är riktigt att instruktionen säger att gruppen består av fasta le-
damöter och de ytterligare sakkunniga som erfordras. Men i prakti-
ken bedömde man att det inte var erforderligt att utse sådana ytterli-
gare ledamöter. I stället utsågs sakkunniga för att göra en specialist-
granskning; de deltog emellertid inte i OG:s överläggningar annat än 
när de redovisat sitt uppdrag. Att de inte ingått i gruppen visas ock-



  
158 

så av att de inte deltog i beslut om VR:s utlåtande. 
  
Det kan noteras att om VR hade sekretessbelagt bl a de sakkunnigas 
rapport, så hade inte t ex Bo Rydqvist och Mats Ulfendahl, eller Thy-
berg själv, kunnat agera under ärendets behandling våren 2006. 
  
Jäv  

Thyberg hävdar att ett flertal personer som på olika sätt berördes 
skulle ha varit jäviga. Om de resonemang han för stämmer så skulle 
ingen person som haft någon kontakt eller relation till en annan per-
son kunna göra en anmälan som berör denna. I forskningssamman-
hang är det väl känt att det är vanligt att medarbetare är s.k. whistleb-
lowers. Jäv i ett ärende föreligger bara om den som anmäler också 
utreder och fäller avgörandet, men så var det ju inte i detta fall. 

  

Ibland blir påståendena om jäv egendomliga. Så beskylls rektor vid 
KI för att vara jävig och partisk till förmån för Kerstin Uvnäs Moberg, 
bl a för att hon tidigare hade fått en professur vid KI i tävlan med 
Uvnäs Moberg.  
 
Thyberg vill också förklara att Indre Bileviciute Ljungars agerande 
berodde på en tidigare havererad relation till Carleson. Om det skul-
le stämma så skulle det ändå vara helt utan betydelse. Visserligen 
hade hennes opublicerade arbete betydelse för de sakkunnigas på-
pekande om plagiering. Men grundfrågan var om det som uppgavs 
var sant eller falskt. De sakkunniga gjorde omfattande försök att 
klarlägga sakförhållandena, inte bara gå på ”hennes vittnesmål” eller 
”ta hennes uppgifter som avgörande bevis”. Framför allt var det 
utsagorna från alla dem som intervjuades, inkl. Carleson, som kom 
de sakkunniga och OG att misstro Carlesons försök och att de verkli-
gen hade blivit utförda av honom. Det var inte några slutsatser som 
”blivit förelagda” (sid 158). 



 




