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H
östen 2007 beskrev 
Lars-Erik Holm, Per 
Hall och Anders Ek-
bom i Läkartidningen 

stora brister i en doktorsav-
handling [1]. Enligt avhand-
lingen skulle det radioaktiva 
nedfallet från Tjernobyl ha 
lett till ett ökat antal cancer-
fall i Sverige. Författarna rik-
tade kritik mot såväl studier-
nas design som tolkningen av 
resultaten och konkluderade 
att omständigheten att av-
handlingen blivit godkänd 
belyste ett problem inom nu-
varande forskarutbildning. 
Fallet är tyvärr inte unikt.

December 2008 disputerade 
Henrietta Nittby vid Lunds 
universitet på avhandlingen 
»Effects of mobile  phone ra-
diation upon the mammalian 
brain« [2].

I avhandlingen konklude-
ras att en kortvarig expone-
ring för mikrovågsstrålning 
från mobiltelefoner leder till 
histologiskt påvisbara hjärn-
skador och att upprepade 
expone ringar under en läng-
re period leder till reducerad 
minnesförmåga.

Slutsatserna är helt i linje 
med huvudhandledaren Leif 
Salfords tes att exponering 
för strålning från mobil-
telefoner »utgör det största 
mänskliga experimentet nå-
gonsin« [3].

Mot bakgrund av detta ut-
talande förväntade man sig 
att doktorsavhandlingen 
skulle fylla högt ställda krav 
vad gäller såväl formalia som 
vetenskaplig kva litet.

Disputationsakten. Vid dis-
putationsakten uttalade var-
ken fakultetsopponenten el-
ler medlemmarna i betygs-
nämnden någon egentlig kri-
tik. Däremot framfördes vid 
den efterföljande extraoppo-
sitionen flera av de kritiska 
synpunkter som presenteras 
nedan. All kritik kunde dock 
inte framföras under akten 
eftersom extraoppositionen 
upprepade gånger avbröts av 
huvudhandledaren med visst 
bistånd från disputationens 
ordförande. Den kritik som 
inte då kunde presenteras in-
lämnades i efterhand i skrift-
lig form till medicinska fa-
kultetens dekanus.

Formalia. Enligt Bolognapro-
cessen fordras normalt fyra 
års heltidsstudier för dok-
torsexamen. Den aktuella 
doktoranden antogs till 
grundutbildningen på läkar-
linjen vid medicinska fakul-
teten i Lund vårterminen 

2005 och blev doktorandan-
mäld våren 2007. Under den 
exceptionellt korta tiden till 
disputation i december 2008 
genomförde doktoranden 
emellertid inte enbart sina 
heltidsstudier för doktors-
examen utan fullföljde sam-
tidigt heltidsstudier på läkar-
linjens grundutbildning. For-
malia kan möjligen anses 
vara av underordnad betydel-
se under förutsättning att 
den vetenskapliga kvaliteten 
är tillfredsställande.

Histologiska hjärnskador. I 
det första delarbetet konklu-
deras att 2 timmars expone-
ring för strålning från mobil-
telefon leder till skador på 
blod–hjärnbarriären, extra-
vasering av albumin och upp-
komsten av döda neuron 
(»dark neurons«). Under ex-
traoppositionen påtalades 
det säregna förhållandet att 
delarbetet inte innehåller 
några originaldata som stöd 
för slutsatserna.

Fakultetsopponenten Hen-
ry Lai anförde därvid att han 
personligen accepterat arti-
keln för publicering i en ve-
tenskaplig tidskrift där han 
har stort inflytande samt att 
omständigheten att artikeln 
inte innehöll några primär-
data helt enkelt förklarades 
av att det var en översiktsar-
tikel. Betygsnämnden infor-
merades då om att översikts-
artiklar av denna typ inte får 

utgöra delarbeten i en svensk 
doktorsavhandling.

I det tredje delarbetet be-
skriver forskargruppen att 
motsvarande exponering en 
gång per vecka under 55 veck-
or inte leder fram till histolo-
giskt påvisbara skillnader 
mellan kontroll och experi-
mentgrupperna. Det överras-
kande förhållandet att en 
 enstaka exponering för strål-
ning från mobiltelefoner 
 medför tydliga hjärnskador, 
medan upprepade exponering 
inte leder till sådana skador 
kunde forskarna inte förklara.

nedsatt minnesförmåga. I 
avhandlingens viktigaste del-
arbete presenteras den upp-
märksammade slutsatsen att 
exponering för mikrovågs-
strålning från mobiltelefoner 
leder till försämrat minne. 
Försöksdjuren var uppdelade 
i två experimentgrupper och 
två kontrollgrupper. De båda 
experimentgrupperna utsat-
tes en gång per vecka under 
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Kritik riktades hösten 2007 mot en dok-
torsavhandling från Linköpings universi-
tet om radioaktivt nedfall. Fallet är inte 
unikt, skriver Carl-Henrik Nordström. 
Han riktar stark kritik mot kvaliteten i 
och processen kring en avhandling från 
Lund om strålning från mobiltelefoner.
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Vilseledande avhandling om 
strålning från mobiltelefoner

Doktorsavhandlingar om radio-
aktivt nedfall respektive strål-
ning från mobiltelefoner får 
stark kritik.

»I avhandlingens 
viktigaste delarbe te 
presenteras den upp-
märksammade slutsat-
sen att exponering för 
mikrovågsstrålning 
från mobiltelefoner 
leder till försämrat 
minne.«
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55 veckor för en 2 timmar 
lång exponering för en högre 
respektive en lägre dos mik-
rovågsstrålning. Djuren i de 
båda kontrollgruppen blev 
inte exponerade.

Testen av visuellt minne 
genomfördes för samtliga 
grupper 3 till 7 veckor efter 
tidpunkten för den sista ex-
poneringen. Minnesförmå-
gan bedömdes utifrån hur 
länge och på vilket sätt dju-
ren betraktade två typer av 
föremål placerade i olika geo-
metriska formationer.

Under extraoppositionen 
framkom att studien hade ge-
nomförts av två laboratorie-
assistenter och en kinesisk 
gästforskare. Försöksserien 
hade planerats och påbörjats 
innan respondenten påbörja-
de grundutbildningen på lä-
karlinjen, och djurförsöken 
var slutförda ett år innan hon 
blev doktorandanmäld.

Den i arbetet presenterade 
signifikanta nedsättningen 
av minnesförmågan efter 
mikrovågsexponering erhölls 
genom att man bortsåg från 
resultaten i den ena kontroll-
gruppen. Dessa kontrolldjur 
hade vid testningen den klart 
sämsta minnesförmågan. 
Detta förhållande jämte den 
stora spridningen i resultaten 
borde ha stimulerat forskar-

gruppen till 
en kritisk 
gransk -ning 
av försökspla-
neringen. Det 
är nämligen 
sedan mer än 
30 år känt att 

just den råttstam som använ-
des i studien – Fischer 344 
– utvecklar en åldersrelate-
rad degeneration av retina.

Vid 12 månaders ålder star-
tar en snabbt fortskridande 
atrofi av fotoreceptorerna, vil-
ket leder till en mycket uttalad 
synnedsättning [4]. Vid test-
ningen var försöksdjuren inte 
yngre än 18–21 månader. Även 
för en lekman torde det stå 
klart att det är meningslöst att 
försöka utvärdera den visuella 
minnesförmågan hos synska-
dade eller i det närmaste blin-
da råttor.

Före disputationen presen-

terade fakulteten i ett press-
meddelande nyheten att strål-
ning från mobiltelefoner ska-
dar minnet. Meddelandet 
väckte stor uppmärksamhet  
i pressen. Vid en sökning på 
Internet finner man hundra-
tals referenser och citat på en 
mängd språk hänvisande till 
detta uppseendeväckande 
forskningsresultat från det 
välrenommerade universite-
tet i Lund.

Fakultetens bedömning. Be-
tygsnämnden fann enhälligt 
att avhandlingen motsvarade 
de krav som medicinska fa-
kulteten ställer på en dok-
torsavhandling. Responden-
tens insats betecknades som 
föredömlig. 

Omständigheten att extra-
oppositionen inte kunde full-
följas har medfört en utväx-
ling av skrivelser mellan de 
inblandade parterna och fa-
kulteten. Dekanus har efter 
avslutad utredning konstate-
rat att doktoranden uppfyllde 
de krav som medicinska fa-
kulteten i Lund uppställer för 
doktorsexamen. Den kritik 
som riktats mot den veten-
skapliga kvaliteten finner 
inget stöd hos dekanus.

Vad gäller förhållandet att 
man försökt utvärdera det vi-
suella minnet hos råttor som 
möjligen helt saknar syn 
framhåller dekanus att 
råttstammen Fischer 344 
anges i avhandlingen och där-
igenom har bedömts och ac-
cepterats av betygsnämnden. 
Vidare understryker dekanus 
att djuren i kontroll- och ex-
perimentgrupperna hade 
»samma egenskaper när det 

gällde synnedsättning. En 
skillnad i beteende mellan 
grupperna kan därför inte för-
klaras av att man valt denna 
råttstam. Synpunkter på tolk-
ningen av data är återigen en 
vetenskaplig diskussionsfråga 
vilken undersökts av oppo-
nent och betygsnämnd«.

Beträffande det mycket 
uppmärksammade press-
meddelandet avsvär sig uni-
versitetet allt ansvar, och de-
kanus anför att »något ställ-
ningstagande till resultaten i 
avhandlingen sker inte från 
universitetets sida«. Fakul-
teten kommer därför inte att 
dementera den vilseledande 
information som man givit 
internationell spridning.

Ovanstående resumé är mera 
utförligt dokumenterad i 
skrivelser som är offentliga 
handlingar. Den som är in-
tresserad av att se hur ett 
ärende av allmänt intresse 
handläggs kan således rekvi-
rera dessa från medicinska 
fakulteten i Lund.

Angående avhandlingen 
om effekterna av det radioak-
tiva nedfallet från Tjernobyl 
gav Lars-Erik Holm och med-
arbetare följande avslutande 
omdöme riktat till Linkö-
pings universitet [5]: 

»Vår kritik riktar sig 
främst till handledaren för 
att inte ha givit adekvat 

handledning till sin dokto-
rand, till universitetet för att 
inte ha haft tillräcklig kvali-
tetskontroll på avhandlings-
processen och till betygs-
nämnden som bär det slutgil-
tiga ansvaret för att en un-
dermålig avhandling 
godkänts trots sina uppenba-
ra brister.«

Dessvärre tvingas jag kon-
statera att detta omdöme äger 
giltighet även när det gäller 
den aktuella avhandlingen.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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n Nordström refererar till 
kvalitet och process kring en 
avhandling och disputation i 
Lund. Nordström har en an-
nan uppfattning än fakultets-
opponent och ledamöter i be-
tygsnämnd. Detta har lett till 
en omfattande skriftväxling 
mellan Nordström och berör-
da parter, vilka alla givits till-
fälle att yttra sig. De som är 
intresserade att ta del av 
skriftväxlingen i denna pro-
cess är välkomna att höra av 
sig till medicinska fakulteten i 
Lund. Granskning av forsk-
ningsprocessen är ett viktigt 
redskap för att upprätthålla 
en hög kvalitet i forskningen, 

och vi välkomnar engagemang 
som innebär kritisk gransk-
ning av vår verksamhet.

I detta fall har vi fått tillfäl-
le att granska både avhand-
ling och process. Resultatet 
av denna noggranna gransk-
ning har för mig inneburit att 
jag fortsatt har fullt förtroen-
de för våra system för kvali-
tetssäkring av doktorsav-
handlingar, både vad gäller 
forskningens innehåll och 
processen kring disputation.

Bo Ahrén
dekanus, medicinska  

fakulteten, Lunds universitet 
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replik:

Fullt förtroende för systemet
Råtta: Fischer 
344.

»Vid en sökning  
på Internet finner 
man hundratals 
referenser och citat 
på en mängd språk 
hänvisande till detta 
uppseendeväckande 
forskningsresultat 
från det välrenomme-
rade universitetet  
i Lund.«


