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1.  Anmälda forskare 
 
Mats Boman 
Professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet 

Yvonne Brandt Andersson  
Seniorprofessor emerita vid institutionen för kemi 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet 

Rolf Berger  
Seniorprofessor emeritus i oorganisk kemi vid institutionen för kemi 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet 

Mikael Ottosson 
1:e forskningsingenjör vid institutionen för kemi 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet 

Pedro Berastegui  
1:e forskningsingenjör vid institutionen för kemi 
Ångströmlaboratoriet 
I utredningsrapporten refererade till som ”forskargruppen” eller ”Uppsalaforskarna”.  
 

2.  Anmälare 
 
Torbjörn Åkermark 
 

3. Beskrivning av ärendet 
Uppsala universitet mottog den 24 oktober 2018 en anmälan om oredlighet avseende 2 
artiklar (Copper in ultrapure water, a scientific issue under debate och Corrosion of 
copper in pure O2-free water?) samt en kommentar (Response to the comments by P. 
Szakálos, T. Åkermark and C. Leygraf on the paper “Copper in ultrapure water, a 
scientific issue under debate”) publicerad i en tidskrift av Mats Boman, Yvonne Brandt 
Andersson, Rolf Berger, Mikael Ottosson och Pedro Berastegui (i olika konstellationer), 
samtliga vid institutionen för kemi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, 
tillsammans med ett antal medförfattare.  
Anmälan avser oredlighet i forskning genom fabrikation och förfalskning av resultat som 
publicerats i ovan nämnda artiklar. Anmälan gör gällande att forskargruppen i artiklarna 
”klippt och klistrat” i olika figurer för att nå ett specifikt resultat, citerat data som inte 
finns, påstått att mätningar gjorts som inte har genomförts, bortsett från resultat som inte 
stödjer den teori man arbetat utifrån, felaktigt beskrivit den experimentgång som använts, 
beskrivet forskningsläget utifrån hur man vill att det ska vara samt använt metoder 
författarna inte behärskar. Vidare anser anmälaren att forskargruppen brutit mot god 
forskningssed genom att signera ett avtal med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, där 
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uppdragsgivaren får ”fritt disponera, ändra och bearbeta” resultaten och har rätt att ”utan 
samtycke ändra i och redigera materialet”.  
Rektor beslutade den 30 oktober 2018 att överlämna anmälan till Nämnden för utredning 
av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet (Nämnden) för utredning inför rektors 
beslut.  
De anmälda har yttrat sig två gånger i ärendet, vid anmälan och vid anmälarens senare 
komplettering. Nämnden har även givit de medförfattare till artiklarna som är anställda 
vid Uppsala universitet men inte anmälda för misstänkt oredlighet i forskning tillfälle att 
yttra sig över anmälan. 
Nämnden har begärt ett yttrande från sakkunnig. Begäran skickades till den sakkunnige 
den 8 februari 2019 och inkom till Nämnden den 11 mars 2019.  
Nämnden har vidare begärt ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid 
Överklagandenämnden för etikprövning. Begäran skickades in den 1 april 2019. 
Expertgruppens yttrande inkom till Nämnden först den 28 oktober 2019.  
Nämnden har behandlat ärendet vid elva sammanträden: den 24 oktober 2018, den 19 
november 2018, den 22 januari 2019, den 20 februari 2019, 21 mars 2019, den 25 april 
2019, den 12 juni 2019, den 5 augusti 2019, den 6 september 2019, den 2 oktober 2019, 
samt den 8 december 2019.  
 

4. Anmälan 
Anmälan (som vid senare tillfälle kompletterats) gör gällande att forskargruppen som letts 
av Mats Boman har misskött det uppdrag man fått från SKB att som oberoende tredje part 
utreda frågan om huruvida koppar korroderar i syrefritt vatten genom att avvika från god 
forskningssed vid framtagandet och publiceringen av artiklarna Copper in ultrapure 
water, a scientific issue under debate och Corrosion of copper in pure O2-free water? 
samt kommentaren Response to the comments by P. Szakálos, T. Åkermark and C. Leygraf 
on the paper “Copper in ultrapure water, a scientific issue under debate”, samtliga 
publicerade i tidskriften Corrosion Science. Anmälaren menar att forskargruppen avvikit 
från god forskningssed.  
Torbjörn Åkermark anför följande. God vetenskaplig sed är inte att:    
1. att klippa och klistra i olika figurer så man får ”rätt” resultat, samt att inte redovisa när 
villkoren för sina experiment ändras (1§ i UFV 2016/1079) 
2. citera data som inte finns och påstå att man gjort mätningar man inte gjort (2§ i UFV 
2016/1079) 
3. det är inte förenligt med högt ställda kvalitetskrav på grundforskning att signera ett 
forskningskontrakt där uppdragsgivaren får ”fritt disponera, ändra och bearbeta” 
resultaten och har rätt att ”utan samtycke ändra i och redigera materialet” (2§ i UFV 
2016/1079) 
4. bortse från experimentella mätningar som ger ”fel” resultat (1§ i UFV 2016/1079)  
5. att grovt felaktigt beskriva den experimentella gången man använt (2§ i UFV 
2016/1079)   
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6. beskriva forskningsläget utgående från hur man vill att det ska vara (2§ i UFV 
2016/1079) 
7. att använda metoder man inte behärskar (2§ i UFV 2016/1079) 
Torbjörn Åkermark utvecklar samtliga av dessa punkter i sin anmälan, bilaga 1. För 
kompletteringen till anmälan som inkommit vid senare tillfälle, bilaga 2.  
 

5. Yttrande från de anmälda forskarna 
De anmälda forskarna har valt att inkomma med ett gemensamt yttrande som senare, efter 
anmälarens komplettering, å deras sida kompletterats. De bemöter anmälan i kortare 
punkter och behandlar sedan de påståenden som anmälaren anför i mer detaljerade 
punkter, bilaga 3. Bakgrundsbeskrivningen som läggs fram i yttrandet är följande.  
Sedan 1980-talet har en forskargrupp vid KTH (däribland inkluderande anmälaren 
Torbjörn Åkermark) publicerat resultat som hävdar att korrosion av koppar kan ske i 
syrefritt vatten. Flera forskargrupper har försökt reproducera KTH-gruppens resultat utan 
framgång vilket lett till en vetenskaplig dispyt som kan påverka beslutet om svensk 
lagring av utbränt bränsle i koppar. 
 För ytterligare bedömning av de motsägande resultaten från KTH-gruppen gav SKB ett 
externt forskningsuppdrag till forskare på Uppsala universitet med uppgiften att 
reproducera KTH-gruppens forskningsresultat. Forskargruppens observationer har 
resulterat i tre publikationer och två rapporter till SKB. Forskargruppen anför att anmälan 
som riktar sig mot dem ska ses i ljuset av den konflikt som råder mellan dem och KTH-
gruppen.  
I sitt yttrande lägger forskarna fram kortare svar till anmälarens 7 punkter enligt nedan. 

1. Något manipulerande har inte förekommit.  
2. Påståendet om oredlighet bestrids.  
3. Kontraktet har en standardformulering, godkänd av universitets jurister.  
4. Vi redovisar anledningen till våra val av metodiker. 
5. Experimentella gången är i detalj redovisad. 
6. Vi beskriver forskningsläget korrekt och med relevanta referenser. Allting är 

redovisat så som utfallet blev.  
7. Vi besitter kunskap från flera decennier i avancerade karakteriseringskriterier.  

Forskargruppen har inkommit med ett yttrande efter att anmälaren kompletterat sin 
anmälan, bilaga 4.  
 

6. Nämndens utredning  
Nämndens uppgift är inte att utreda frågan om huruvida koppar korroderar i syrefritt 
vatten. Nämndens utredning syftar till att klargöra huruvida de omständigheter som 
anmälaren gjort gällande föreligger, det vill säga huruvida det förekommit oredlighet i 
den forskning som bedrivits av den anmälda forskargruppen.  
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Det kan konstateras att frågan om hur uttjänt kärnbränsle ska förvaras är en mycket 
politisk fråga och att debatten är tudelad. Nämnden har i sin utredning att utreda huruvida 
oredlighet i forskning föreligger på det sätt som anförs i anmälan men har trots detta, i sin 
strävan att bedriva en opartisk utredning valt att anmoda ett yttrande från en sakkunnig 
utanför Sverige.  
Nämnden har i sin utredning tagit del av yttranden från de anmälda forskarna, ett yttrande 
från en sakkunnig samt Expertgruppens yttrande som inhämtats från sakkunnig som 
utsetts av Expertgruppen.  
De medförfattare som finns till de anmälda artiklarna, men som inte omnämns i anmälan 
har också beretts möjlighet att yttra sig. 
Nämnden strävar efter att handlägga ett ärende inom 6 månader. Nämnden anser att ett 
ärendes handläggning sträcker sig från det att rektor överlämnat anmälan till Nämnden 
tills det att Nämnden överlämnar en utredningsrapport i ärendet till rektor. 
Handläggningstiden i det ärende som nu är för handen har varit längre än 6 månader. En 
orsak till detta har varit den tid som förflutit i väntan på Expertgruppens yttrande, vilket 
inkom nästan sju månader efter det att Nämnden begärt ett yttrande. 

6.1 Sakkunnigs bedömning 
Professor Christine Thomas vid Ohio State University, USA har på Nämndens begäran 
inkommit med ett yttrande efter att ha tagit del av ärendets material som översatts från 
svenska till engelska. I yttrandet anför hon följande. Notera att yttrandet har översatts från 
engelska till svenska. I den mån skillnader finns i formuleringarna mellan 
originalhandlingen och översättningen har originalets formulering företräde.   
Uppsalaforskarna har utfört en serie väldigt noggranna studier under rigoröst syrefria 
förhållanden för att undersöka om kopparkorrosion verkligen kan förekomma i vatten i 
frånvaro av syre. De har noggrant studerat olika typer av koppar och olika 
förbehandlingsmetoder för att se om korrosion (uppmätt genom en ökning av 
vätgastrycket) korrelerar med kopparns renhet (vilket den gör). Vidare anför Christine 
Thomas i sitt yttrande att “They have also looked at contributions of stainless steel 
outgassing, copper outgassing (without H2O), and outgassing by the pressure gauge in 
their experimental setup to determine whether these could be sources of some of the 
hydrogen pressure increases observed (they are).”  
Genom att utföra experimenten under en väldigt lång tid (29 månader) inuti en 
anaerobbox som fyllts med kvävgas av hög renhet och använda vatten som grundligt blivit 
avgasat (med syrekoncentrationen uppmätt och verifierad) har de (forskargruppen red. 
anm.) varit noggrannare än tidigare forskningsgrupper att eliminera möjligheten till 
slumpartat tillkommet syre.1  
Precis som Uppsalaforskarna är den sakkunnige inte övertygad om att tidigare 
experimentella förfaranden och anordningar varit rigoröst syrefria, särskilt inte över en 
längre tidsperiod. Som expert på extremt luft- och fuktkänsliga protokoll, framför 
                                                        
1 Red. anm. En anaerobbox  är en lufttät låda i vilken det sitter handskar i en av dess fönsterbeklädda väggar som kan 
användas vid experiment där man vill ha kontroll över den miljö som råder inuti lådan eller vid hantering av 
hälsofarliga ämnen. Genom att använda de handskar som finns fästa i lådan kan en person hantera föremål inne i 
lådan utan att man behöver öppna upp lådan och därigenom förändra miljön inuti lådan.  
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Christine Thomas i sitt yttrande, kan hon intyga att det är extremt svårt att förhindra 
syrekontamination även i ”slutna” system (även gummipackningar har ett mätbart 
läckage, som Uppsalaforskarna har visat i deras försök genom att använda glasbehållare 
istället för rostfritt stål).  
Således finner den sakkunnige att Uppsalaforskarna utfört noggranna experiment och att 
de inte har manipulerat eller förfalskat några data för att komma till slutsatsen att koppar 
inte märkbart korroderar när syre är frånvarande. Hon anför vidare att det faktum att 
forskargruppen inte bara uppmätte vätgastrycket som ett indirekt sätt att mäta 
kopparkorrosion, utan också analyserade kopparytan innan och efter exponering (och 
samtidigt höll det fritt från syre när möjligt) ger mer trovärdighet till deras påståenden än 
tidigare studier där endast vätgastrycket detekterats. 
Den sakkunniga har yttrat sig mer ingående över anmälans påståenden, bilaga 5. 
Sammanfattningsvis når den sakkunniga slutsatsen att det inte finns belägg för påståendet 
att det skulle förekommit oredlighet i den forskning som nu är för handen.  

6.2 Expertgruppens bedömning 
Expertgruppen beslutade i augusti 2019 att utse en egen sakkunnig i ärendet, professor 
Philippe Marcus, Director of the Laboratory of Physical Chemistry of Surfaces, Chimie 
ParisTech. Philippe Marcus kom, i likhet med Nämndens sakkunnige, fram till att det inte 
finns grund för oredlighet i forskning.  
Expertgruppen skriver i sitt yttrande att den sakkunnige sammanfattningsvis anser att 
forskningen som bedrivits av forskargruppen ”inte i alla delar bedrivits optimalt men att 
det saknas grund för anklagelserna om oredlighet i forskning. Frågan om hur forskning 
ska bedrivas, t. ex. metodologiskt, är inte sällan föremål för olika uppfattningar inom 
respektive forskningsdisciplin. Expertgruppen delar Philippe Marcus uppfattning att de 
eventuella bristerna i den aktuella forskningen är av det slaget att de bör adresseras i ett 
fortsatt vetenskapligt utbyte inom och mellan de olika forskargrupperna. Bristerna 
omfattas inte av begreppet oredlighet i forskning och det saknas stöd för anklagelserna i 
detta avseende. I likhet med Philippe Marcus finner Expertgruppen att det saknas stöd för 
anklagelserna om oredlighet i forskning, utan att det handlar om en kontrovers gällande 
olika uppfattningar mellan vissa forskargrupper.” 

6.3 Juridiska avdelningens yttrande  
Ett yttrande har inhämtats från Juridiska avdelningen vid Uppsala universitet, bilaga 6, 
då anmälaren i sin anmälan utpekar en viss formulering i det avtal som träffats mellan 
uppdragsgivaren för forskningen och forskargruppen såsom i strid med de kvalitetskrav 
som kan ställas på grundforskning. I yttrandet anför Juridiska avdelningens representant 
följande.  
”Vid uppdragsforskning, vilket förevarande avtal får förstås som, är det möjligt för 
universitetet att låta äganderätten till resultaten övergå till motparten. Den nu ifrågasatta 
regleringen är därmed inte att betrakta som en otillåten äganderättsöverföring. Vidare 
anges under nämnd punkt i avtalet att motpart har rätt att på visst sätt bearbeta resultaten 
efter äganderättsöverföring.  



UPPSALA UNIVERSITET Utredningsrapport  
  
 2019-12-09 Dnr UFV 2018-2085 

 

 

8 

Med anledning av att motparten vid den tidpunkten äger resultaten saknas skäl att 
ifrågasätta formuleringen. Det torde stå motpart fritt att använda sin egendom, dvs 
resultaten, som motpart önskar.  

Det ska i sammanhanget dock framhållas att motpart därmed inte kan förvanska/ändra 
resultaten och framställa de ändrade resultaten som resultat framtagna av Uppsala 
universitet. Av avtalsvillkoren framgår därutöver att Uppsala universitet har rätt att 
publicera resultaten. För det fall motpart skulle bearbeta resultaten på så sätt att de 
förvanskas skulle detta exempelvis framgå vid jämförelse med publikation från 
involverade forskare vid Uppsala universitet.  

Vid uppdragsforskning övergår vanligtvis äganderätten till resultaten till motparten.” 
Nämnden finner inte anledning att ifrågasätta Juridiska avdelningens yttrande och 
konstaterar att den formulering som använts i avtalet följer Uppsala universitets praxis.  
 

7. Nämndens bedömning 
En grundläggande princip inom forskning är reproducerbarhet, d.v.s. att resultat kan 
upprepas och testas. Då olika synsätt och tolkningar av resultat uppstår inom ett 
forskningsfält hanteras detta genom diskussioner inom fältet där data nagelfars och som 
vanligen leder till nya experiment som kan bidra till ökad kunskap inom området. Detta 
sker genom etablerade kanaler såsom publikationer som sakkunniggranskats av andra 
experter inom fältet samt genom diskussioner mellan forskare vid forskningskonferenser 
och seminarier. 
Utifrån detta delar Nämnden den sakkunnige Christine Thomas och Expertgruppens 
sakkunniges bedömning att det saknas stöd för anklagelserna om oredlighet i forskning 
så som gjorts gällande i anmälan. Med utgångspunkt i riktlinjerna gör Nämnden 
bedömningen att Mats Boman, Yvonne Brandt Andersson, Rolf Berger, Mikael Ottosson 
och Pedro Berastegui inte har gjort sig skyldiga till oredlighet i samband med den 
forskning som avsetts i anmälan.  
Vid prövning av frågor om oredlighet i forskning tas inte hänsyn till forskningens kvalitet.  
 
/ För Nämnden för utredning av oredlighet i forskning 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande       



Anmälan av M.Boman, M. Ottosson, P.Berastegui, Y. Andersson, 

och R. Berger för oredlighet i forskning. 

1. Bakgrund

Det finns en mycket kontroversiell fråga när det gäller den slutförvaringsmetod KBS-3 som SKB AB vill 

använda och det är frågan om korrosion av koppar. Kopparkapseln är den primära barriären för att 

förhindra att radioaktivt sprids och utgångspunkten för valet av kapselmaterial har varit ett 

antagande om att koppar är immunt i syrefritt vatten, dvs. att all korrosionen av koppar skulle vara 

försumbar. Redan från början fanns det dock kritik mot detta antagande och den senaste tiden har 

den kritiken blivit starkare. I kontroversiella frågor är det viktigt att forskarna har en hög vetenskaplig 

moral, eftersom det då ofta finns starka känslor om vad som är rätt och fel.  Detta innebär att etiska 

riktlinjer måste följas. Dessutom, oetiskt beteende i kontroversiella frågor innebär att trovärdigheten 

för hela forskarvärlden undermineras. Man bör också särskilja mellan oenighet i forskningsvärlden 

och oetiskt beteende. Oenighet kan vara konstruktiv och leder i slutändan ofta till en bättre 

förståelse, men det krävs en seriös inställning bland de inblandande parterna. Oetiskt beteende leder 

inte till att frågetecken rätas ut, utan enbart till att konflikten vidgas och i värsta fall så tas beslut på 

felaktig grund. Slutförvaret av högaktivt kärnavfall är det i särklass största och viktigaste 

miljöprojektet i Sveriges historia vilket borde innebära att oetiskt beteende i forskningen kring KBS-3 

modellen och korrosion av koppar i syrgasfritt vatten borde vara utesluten. 

Startskottet till det arbete som M. Boman et al. har gjort var det internationella seminariet om 

kopparkorrosion som Kärnavfallsrådet anordnade 16 november 2009. Seminariet var en direkt 

följd av den publikation [1] som G. Hultquist, P. Szakalos,och , G. Wikmark publicerade 

2007. Rekommendationen från seminariet var att en oberoende tredje part skulle göra om de 

experiment som var gjorda i [1]. SKB valde som oberoende tredje part Uppsala Universitet 

med Prof. M. Boman som projektledare. Dock, redan utgående från det kontrakt som 

tecknades mellan M. Boman och SKB kan man starkt ifrågasätta om detta projekt var 

oberoende, se bilaga 1. Resultat från grundforskning bör det inte vara någons egendom och 

man kan aldrig ha rätt att ändra på de resultat som kommer fram. En annan rekommendation 

från seminariet var att en referensgrupp skulle bildas med de kritiska forskarna och SKB. 

Referensgruppen var tänkt att vara ett stöd till dem som skulle genomföra experimenten, 

innebära en kritisk insyn i hur försöken gjordes och en öppenhet till alla parter så ingen skulle 

kunna ifrågasätta resultaten av försöken. Även i detta fall följde SKB rekommendationen 

vilket innebar att en referensgrupp bildades 2010. Referensgruppens arbete innebar att det 

fanns en insyn i det arbete som M. Boman gjorde fram till 2013, då arbetet i referensgruppen 

bröts samman. 

Det bör även påpekas att de nämnda försöken har gjorts om av en oberoende part [2] och 

resultatet bekräftade den vätgasbildning som rapporterats i [1]. Ett flertal oberoende grupper 

Anmälan inkommen från Torbjörn Åkermark
Bilaga 1



har med andra metoder än den som användes i [1] kommit framtill att koppar inte är immunt i 

syrefritt vatten och uppmätt liknade korrosionshastigheter som i [1]. Idag måste man därför 

säga att resultatet i [1] är bekräftat.  

Det finns tveksamma beteenden inom forskningen som i bland blir publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Det är dock sällan att det förekommer i sådan omfattning och grad 

som i de två artiklarna [3,4] och i den kommentar [5] som M. Boman och hans grupp av 

Uppsalaforskare har publicerat. God vetenskaplig sed är inte att: 

1. att klippa och klistra i olika figurer så att man får ”rätt” resultat, samt att inte redovisa när

villkoren för sina experiment ändras (1§ i UFV 2016/1079)

2. citera data som inte finns och påstå att man gjort mätningar man inte gjort (2§ i UFV

2016/1079)

3. det är inte förenligt med högt ställda kvalitetskrav på grundforskning att signera ett

forskningskontrakt där uppdragsgivaren får ”fritt disponera, ändra och bearbeta” resultaten

och har rätt att ”utan samtycke ändra i och redigera materialet” (2§ i UFV 2016/1079).

4. bortse från experimentella mätningar som ger ”fel” resultat (1§ i UFV 2016/1079)

5. att grovt felaktigt beskriva den experimentella gången man använt (2§ i UFV 2016/1079)

6. beskriva forskningsläget utgående från hur man vill att det ska vara (2§ i UFV 2016/1079)

7. att använda metoder som man inte behärskar (2§ i UFV 2016/1079)

Dessutom, att bryta mot god vetenskaplig sed innebär ofta man att förfalskar och fabricerar 

forskningsresultat. Här nedan beskrivs i detalj på vilka sätt Boman et al. inte har följt god 

vetenskaplig sed i nämnda vetenskapliga publikationer: 

2. Sakanmälan

2.1 Att klippa och klistra i olika figurer så att man får ”rätt” resultat, samt att inte 

redovisa när villkoren för sina experiment ändras 

De data som Boman et al. har använt till fig. 3 och 5 i [4] kommer ifrån [6] och i bilaga 2 

beskrivs hur man kommer fram till vilka resultat som använts. ”Rätt” resultat i detta fall, 

enligt Boman et al., är att de uppmätta vätgasvärdena inte skall gå att särskilja från 

vätebakgrunden vilket då skulle stödja tesen att kopparkorrosion inte sker i vatten.  

Slutsatsen från fig. 3 [4] är att försöken som är gjorda med koppar inte skiljer sig från de 

försök som är gjorda utan koppar (bakgrunden). Detta resultat får man när man utgår ifrån den 

högsta bakgrundskurvan (totalt 8 relevanta bakgrunder finns i [6]) av de uppmätta 

bakgrunderna i [6] och bakgrunden är tagen från en annan försökserie. Det bör nämnas att 

trots att korrekta bakgrundsdata tagits fram i det aktuella försöket så klipptes dessa bort och 



ersattes av den högsta bakgrundskurvan från en annat försökserie. Det som främst skiljer den 

redovisade bakgrundsmätning från de övriga 7 bakgrunderna är en ovanligt hög vätehalt och 

att denna höga vätehalt uppmätts redan i den första mätpunkten. Om man istället skulle 

använd någon av de övriga 7 bakgrunderna skulle resultatet vara att vätetrycket ökar relativt 

snabbt till 0.2 mbar för att sen ligger still, dvs. ett jämnviktstryck på 0.2 mbar. Det borde vara 

självklart att man inte väljer den högsta av 8 bakgrundsmätningar för att få det resultat man 

vill.  

Det resultat som M. Boman et al. vill visa med fig. 5 [4] är att efter den första evakuering av 

reaktionskammaren så minskar produktions av vätgas och att efter den andra evakueringen 

sker inte någon mätbar vätgas produktion. Det finns två direkta fel med detta. Det första felet 

är att man i den andra evakueringen även etsade koppar-provet, vilket drastiskt ändrade på 

förutsättningar i försöket. En drastisk ändring av förutsättning ska alltid klart redovisas i 

beskrivningen av experiment. Detta är inte gjort för Fig. 5 [4]. Det andra felet är att man har 

klippt bort den fjärde och sista mätpunkten efter den andra evakueringen. Detta är 

anmärkningsvärt då den bortklippta mätpunkten påvisar en produktion av vätgas. I [6] finns 

det en fortsättning av experimentet med en tredje och fjärde evakuering.  Förloppet efter dessa 

evakueringar var snarlikt förloppet efter den andra evakueringen.  Efter evakueringarna sker 

en S-formig ökning, där de tre första mätpunkterna visar en liten produktion av väte och att 

den slutliga väte halten stabiliseras vid ett tryck av 1 mbar. Resultatet i fig. 4-8 [6] är att väte 

produceras när koppar är i kontakt med vatten, men resultatet i fig. 5 [4] är att ingen vätgas 

bildas (detta efter att man gjort valda klippningar av fig. 4-8 [6]). Att ändra på resultatet av 

experiment genom att klippa i figurer och inte redovisa när de experimentella 

förutsättningarna ändras är inte förenligt med forskaretik och ska beaktas som forskningsfusk.   

2.2 Citera data som inte finns och påstå att man gjort mätningar man inte gjort 

Citat från [5]: “Typical values for a steady-state pressure were measured independently for 

several months before starting the long-term experiment series: for such an “open” setup it 

was 0.004- 0.013 mbar, with the membrane in contact with air and 0.003-0.006 mbar in the 

N2-filled glove box [5]. “. Detta citat användes för att bevisa att en av huvudinvändningarna i 

den kommentar [8] som Szakalos, Åkermark och Leygraf hade till [3] skulle vara felaktig. 

Det finns bara ett problem och det är att de angivna data inte finns i den angivna referensen 

[7]. Det är också viktigt att påpeka att i det referensgruppsarbete som pågick under 2010-2013 

var det en mer eller mindre stående punkt att Uppsalagruppen skulle visa att de hade kontroll 

på vätenivåerna, d.v.s. redovisa de data anges i citatet ovan. Vilket de aldrig gjorde.  

I [5] skriver Boman et al. att:”All materials chosen were scrutinised beforehand, as well as the 

experimental methodology, through extensive literature research, consultations with 

colleagues and testing. For instance, we compared different stainless steel and glass qualities, 

when deciding on the choice of test container materials.” En återkommande fråga på 

referensgruppsmöten som SKB anordnade (2010-2013) var vilket material som skulle 

användas till de olika reaktionskammarna. På dessa referensgruppsmöten poängterade P. 

Szakalos och G. Hultquist upprepade gånger att rostfria stålet av typ 316-L eller Ti var ett 

betydligt bättre material än rostfritt stålet av typ 304-L. P. Szakalos och G. Hultquist 

efterfrågade även mätningar av mängden väte som urgasades från försökuppställningar utan 



kopparbitar (dvs. bakgrundsmätningar), speciellt gällande detta för försök som Boman et al. 

har benämnt “open systems”. Trots dessa begäranden redovisade Boman et al. aldrig några 

mätningar och frågan om vilket material som använts var oklart under hela denna tid som 

referensgruppen arbetade. Det har därför inte skett någon noggrann utvärdering av vilket 

material som använts till reaktionskammaren innan experimenten påbörjades. Här bör även 

nämnas att på det seminarium som kärnavfallsrådet anordnade 20-21 nov. 2013 var Boman en 

av föredragshållarna, och han fick då frågan om vilket material de använt till 

reaktionskammarna. Svaret han då gav var att de hade använt det rätta stålet, dvs. det rostfria 

stålet av typ 316-L. Numera hävdar M. Boman att det rätta stålet är det rostfria stålet 304-L.  

På detta seminarium sa också M. Boman, enligt den rapport [9] som finns (se sida 28), att: ” 

However, in order to determine whether any hydrogen evolves due to a corrosion process, a 

new experimental set-up with a lower outgassing rate has been devised.” Den kritiska frågan 

blir då: vad blev resultatet av dessa planerade försök och varför redovisar och publicerar M. 

Boman enbart försök med betydligt sämre förutsättningar (d.v.s. med den gamla 

uppställningen). 

2.3 Inte förenligt med högt ställda kvalitetskrav på grundforskning att signera ett 

forskningskontrakt där uppdragsgivaren får ”fritt disponera, ändra och bearbeta” 

resultaten och har rätt att ”utan samtycke ändra i och redigera materialet” (2§ i UFV 

2016/1079) 

En av de viktigaste uppgifter som Universiteten har är att bedriva grundforskning och en 

viktig princip som gäller grundforskning är att den är fri och tillgänglig för alla. Det är därför 

inte förenligt med forskningsetik att skriva ett kontrakt där någon får rätt till att ”fritt 

disponera, ändra och bearbeta” resultaten eller rätten att ”utan samtycke ändra i och redigera 

materialet”.  

2.4 Bortse från experimentella mätningar då de ger ”fel” resultat 

Ett av huvudargumenten i kommentaren [8] till [3] var en bristfällig och missvisande 

redovisning av de experiment som gjorts, bl.a. att de ERDA data som fanns inte redovisades. 

Det svar som Boman et al. kom med var: ” They also refer to investigations by ERDA, an 

analysis method that we had to discard during the work, since the equipment was not adapted 

for measuring hydrogen of very small concentrations. The sample holders introduced 

artefacts, which were interpreted by Szakálos et al. [1] as emanating from phosphorus when 

in fact aluminum from a sample holder interfered. Preliminary spectra were given in a report 

to SKB [4] before they were analysed properly. The viewpoints addressed to the public 

through common media, concerning the ERDA spectra [11,12], are also quite outside the 

content of our present article and scientifically invalid.”. Vi har inga problem med att Al från 

provhållaren skulle kunna vara det tredje elementet och det stämmer bra med vår analys av 

ERDA-spektrumet som ett grundämne med ett masstal mellan O och Cu. För att göra en 

noggrann analys av ett ERDA spektrum och att skilja på P och Al behövs tillgång till både 

mätdata och beräkningsmjukvara. Vi hade därför inte haft någon möjlighet att göra en 

noggrann analys. När man har funnit en möjlig förklaring så är skillnaden mellan dålig och 

god forskningssed att man i ena fallet nöjer sig med att man har funnit en (bort)förklaring och 

i andra fallet gör en omfattande studie som visar att förklaringen är rätt. I detta fall skulle man 

enkelt kunnat visa provhållarens bidrag genom att antingen ha större prover eller använda en 

provhållare av Mo. Dessutom besvarar Boman et al. enbart en tredjedel av kritiken, dvs. de 

förklarar inte de uppmätta halterna av O och C, i sin ”riktiga” förklaring. Om man använder 

99.9999% ren koppar ska det inte finnas mätbara mängder O och C. 



Författarna har helt fel i den sista kommentaren. Vetenskapssamhället är en del av det övriga 

samhället med en viktig funktion att förklara den värld vi lever i. Detta innebär att kritik som 

framförts i allmänna media är offentlig kritik som måste beaktas, dvs Boman et al var 

medvetna om det fanns problem med ERDA-mätningarna som visade att den koppar de 

använde inte hade en renhet på 99.9999%.  

Det finns även XRD från försök vid Maxlab som inte redovisas, se figur 5-5 i [5]. Det som är 

klart från denna studie är att man har en omfattande förändring av ytskiktet. Även i detta fall 

krävs en vidare studie för att förstå vad som händer med koppar i syrefritt vatten och är inga 

resultat som man bara kan bortse ifrån.     

2.5 Att grovt felaktigt beskriva den experimentalla gången man använt 

Författarna till [4] skriver att: 

1) ” The remark that the electropolishing step would be “potentially troublesome” must

be strongly refuted. Szakálos et al. refer to researchers [13, 14] who actually used

practically the same procedure as we did: electropolishing the copper in phosphoric

acid was followed up by annealing in hydrogen, which produced a very clean surface”,

2) “This is a standard procedure to obtain an atomically clean copper surface”.

3) “The electropolishing treatment has also been used by other researchers in very

exquisite work checked by LEED, AES and STM [13, 14], and it has been found to

leave a very clean and even surface”

Dessa kommentarer är felaktiga då författarna till [4] utelämnar det faktum att det efter den 

angivna proceduren så gjordes det i de angivna referenserna ([13,14] från [4]) en omfattande 

rengörning av ytan genom sputtring och glödgning i högvakuum. Renheten bekräftades i 

dessa fall genom mätningar som enbart gav signal från koppar med olika högvakuum tekniker 

(STM, AES och LEED), d.v.s. inga mätbara halter av Sr, C, O, Si eller några andra 

grundämnen fanns på de rengjorda ytorna. Direkt efter det att ytorna var rengjorda utfördes 

experimenten i de angivna ref. [13,14] från [4] utan att man bröt det ultrahögvakuum som 

fanns i reaktionskammarna. Det går varken att jämföra den ”reningsprocedur” som gjordes 

eller renheten på ytor som användes i de angivna referenserna [13,14] med experimenten 

utförda i [2]. De mätningar med XPS och AES som gjordes i [2] visade klart att C, O, N, Sr, 

och Si fanns närvarande på ytan, d.v.s. att ytor inte är atomärt rena.  

Författarna skriver också i [4] att:” This means that the effects of outgassing cannot be 

neglected and that careful background measurements are mandatory.” 

Varför publicerar då inte författarna dessa mätningar och varför redovisade inte författarna 

dessa mätningar på de 16 referensgruppmötena som var mellan 2010-2013? Boman et al. 

fortsätter med att ” This example suggests that only unrealistically low background outgassing 

rates in stainless steel will enable the detection of the hydrogen emanating from copper 

corrosion.” I både de försök som gjorts av G. Hultquist/P. Szakalos och av Studsvik [8] 

gjordes mätningar av väte från en kammare utan koppar närvaranade och de vätehalter som 

mättes var betydligt lägre än de uppmätta vätehalterna av M. Boman et al, så denna 

kommentar är helt enkelt en ren lögn. 

I ref [2] skriver M. Boman et al. att: ” The stainless steel used in the original experiments [2-

4] could have been a significant source of hydrogen, which would militate against a valid

interpretation.”

Detta stämmer ej då det i de angivna referenserna finns vätgasbakgrunder redovisade som var

betydligt lägre än de uppmätta vätehalterna med koppar.  Dessutom mättes det upp en



korrosion av koppar genom viktsökningar av proverna samt att dessa analyserades med SIMS. 

Även detta citat är en ren lögn och en förvanskning av vad som har gjorts i tidigare studier. 

2.6 Beskriva forskningsläget utgående från hur man vill att det ska vara 

” Corrosion is a redox process, which means that any reduction of water must be accompanied 

by a corresponding oxidation of the metal, a connection that cannot be circumvented. This 

twin reaction initiated a dedicated study of the state of the copper, searching for evidence of 

copper oxidation products. This is a very important aspect, in fact a crucial one, yet in general 

neglected in other studies of copper corrosion in water.” 

Detta är helt felaktigt, men i de ”tidigare” studierna har man efter det man kunnat konstatera 

att det bildats fasta reaktionsprodukter, av budgetskäl, mer fokuserat på vätgasbildningen.  Ett 

exempel är ett citat från introduktionen i [1]: ” In the following, we present experimental data 

on the equilibrium hydrogen pressure for a corrosion process of copper in water at 

approximately 73°C. We further demonstrate that the corrosion product is a complex 

hydrogen-containing product.”  

Ett annat exempel där M. Boman påstår att tidigare studier inte har haft kontroll på sina 

experiment är: “Although the steel can be baked out to lower the hydrogen background, the 

pressure gauges (which cannot be baked out) still contribute to the hydrogen background 

pressure. If underestimated or even neglected, such sources yield hydrogen values that may 

erroneously be interpreted as corresponding to extended corrosion, without any corresponding 

amounts of oxidation products (and then oxygen contamination must be strictly precluded).” 

Okända källor är alltid ett problem för mätningar. Det är just av denna orsak som man i de 

tidigare studierna (publicerade i vetenskapliga tidskrifter) gjort bakgrundsmätningar innan 

man gjort de skarpa mätningarna. Detta innebär att man kunnat visa att bidraget från 

tryckgivarna varit försumbart.    

2.7 Att använda metoder som man inte behärskar 

Att kunna behärska de tekniker man använder sig av är centralt för att göra trovärdiga 

mätningar och M. Boman et al. har fokuserat sina resultat på tolkningar av XPS och AES 

mätningar. Vi är därför mycket förvånade att M. Boman et al. inte ens verkar vara medvetna 

om den grundläggande skillnaden mellan XPS och AES. I XPS använder man röntgen till att 

slå ut de fria elektronerna vars kinetiska energi sedan analyseras. I ett XPS-spektrum finns det 

två typer av fria elektroner: fotoelektroner och Augerelektroner, men AES är inte att analysera 

Augerelektronerna i ett XPS-spektrum. AES är att man använder en elektronstråle för att 

skapa fria elektroner och då bildas bara Augerelektroner, d.v.s. inga fotoelektroner. Om man 

på ett trovärdigt sätt ska diskutera resultat från XPS och AES mätningar måste man 

åtminstone veta skillnaden mellan dessa två tekniker. 

Ett av de viktigaste resultaten som M. Boman presenterar är att det inte finns något syre 

närvarande i korngränserna och som stöd för detta hänvisar de till mätningar med AES med 

en hög upplöst elektronstråle. En fördel med denna typ av utrustning är man även kan få en 

SEM-bild (SvepElektronMikroskop) så att man även kan se var man gör analysen. Om man 

har goda kunskaper i SEM så vet man att man mäter sekundära elektroner och att intensiteten 

hos dessa elektroner (hur ljus bilden blir) har ett starkt beroende av vinkeln mellan ytan och 

analysatorn, men är i stort sätt oberoende av kristallorienteringen av yta. I sin tolkning av 

figur 6 i [3] anser M. Boman et al. att ”The differences in shading reflects different 

orientations of the copper crystals” och de tror därför de har mätt i en korngräns bara för att 

de mäter i gränsskiktet mellan två områden med olika ”shadings”. I ett korn finns det flera 



möjligheter till varför man har ytor med olika orientering, t.ex. tvillingbildning, så det är 

därför ytterst osäkert om mätningen verkligen kommer från en korngräns, dvs slutsatsen om 

att inget syre finns i korngränser saknar vetenskaplig grund [3 fig. 6].  

Boman et al. har därför grundläggande brister i kunskap om de mättekniker som de bygger 

sina slutsatser på.  

3. Slutsats

Det finns så grova brister i det arbete som gjorts av M. Boman et al att det inte följer god 

vetenskaplig sed, inte uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Bristerna består i rena lögner, 

vilseledande resultat, missledande beskrivning av forskarläget, bortväljande av resultat, och 

förringande av andras resultat. Att grovt bryta mot god vetenskaplig sed i en så pass 

kontroversiell fråga som slutförvaret för det utbrända kärnbränslet påverkar trovärdigheten för 

forskarvärlden i stort och för Uppsala Universitet i synnerhet. För att återupprätta förtroendet 

för Uppsala Universitet bör artiklarna i Corrosion Science [3-5] dras tillbaka.    
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Bilaga 2: Arbetsgång för att utvärderandet av figurerna: 
1: Copy the Fig. 3 in [2], Fig. 4-22 in [4] and Fig. 4-25 in [4] (or Fig. 5 in [2] and Fig. 4-8 in [4]) 
2: Paste the figures in to a PPP-document 
3: Adjust the figures so the scales are the same for all figures and place them one after the 
other (Fig. 4-22 in [4] at the top, Fig. 3 in [2] in the middle, and Fig. 4-25 in [4] at the botten)  
4: Click on the symbol for a line and give the line a purple color  
5: Start the line at zero in the middle figure and draw the line to the first point of “water only, 
no copper”. 
6: Copy the line and place the new line on top of the first line. 
7: Take on the start point of the line and place it on the second (next) data point 
8: Repeat 6) and 7) until there are lines between all measuring points for “water only, no 
copper” 
9: Mark all of the lines and group them 
10: Copy the group of lines and move the lines down to the bottom figure. Place the start of 
the lines at zero and adjust the lines to the first point (if the Y-axes is not the same) 
11: The lines then binds the measured data points together, se purple lines in enclosed figure 
1, and we have found the were the data points are taken from 
12: The conclusion from the good match is that the data points for “no copper, water only” 
used in ref. 1 are found.  
13: Repeat the procedure 4-11: for the data points and transfer them up to the top figure and 
the origin of the data is found 

Samma procedur har används för figur 2 i denna anmälan, men istället för linjer har fyllda 
ovaler för data punkter används   



Figur 1 

Fig. 3 in [4], men med färglagda linjer 

Fig. 4-25 in [6], data punkterna förstorade 
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Fig. 4-22 från [6] 



A B C D 

E 

Fig. 4-8 från [6] 

Ändrade axlar 

A: Change gas 
B-D: A and acid pickling
E: End of Fig. 5 from [4]

Fig. 5 från [4] 

Figur 2 

Från fig. 5 från [4] 



Slutsatser: 
• I Figur 1 har man använt en annan bakgrund än en av

de bakgrunder som uppmättes samtidigt med de
övriga mätdata. Vätgas trycket för denna bakgrunden
är det högsta värdena av 8 bakgrundsmätningar

• I Figur 2 har de inte nämnt att proverna togs ut och
syra behandaldes om vid B. De har dessutom klipp
mätdata innan tydliga ökningar av väte halten

• Att klippa och klistra i mätdata på detta sätt är att
förvanska de data man mäter.



Komplettering till anmälan efter att ha läst M. Bomans och A. Hedins kommentarer i Sveriges 

Natur. 

Det finns i huvudsak ett syfte för ett företag att presenterar data i en vetenskapligtidskrift: att 

marknads föra sina produkter. Företagen är inte heller bundna av etiska regler och kan därför 

inte ställas till ansvars för etiska oegentligheter. Detta gör att när akademiska forskare 

sammarbetar med företag så ligger det etiska ansvaret helt hos de akademiskaforskarna. I 

etiska frågor har därför de akademiska forskarna en skyldighet att svara och ansvaret kan inte 

delegeras genom att hänvisa förklaringen till medförfattare anställda av företag. Detta då 

ansvar inte kan delegera . Jag finner det därför ytterst besvärande för M. Boman att han 

hänvisade hela diskussionen om det moraliska i publikationen till Allan Hedin.  

I Sveriges Natur har M. Boman erkänt att resultat för två av figurerna i [1] är att de klippt och 

klistrat från [2], men han säger ” Men det är inte fel att göra så, säger professor Mats Boman 

som är professor vid Uppsala universitet.” och ”Sedan hänvisar han till huvudförfattaren, 

Allan Hedin, som företräder Svensk Kärnbränslehantering.”. Att klippa och klistra i figurer är 

alltid ytterst problematiskt och detta speciellt när man styr tolkningen av resultaten. Allan 

Hedin påstår (M. Boman har i och med detta delegera förklaring av sitt beteende till Allan 

Hedin, men ansvaret ligger fortfarande hos M. Boman) att oberoende av vilken bakgrund som 

man väljer får man samma resultat: att Cu inte reagerar med vatten. I fig. 1 visas varianterna 

för när olika bakgrunder använts och det är 8 bakgrunder som kan komma till fråga. 3 st 

gjorda samtidigt som de mätningar med Cu som användes och ytterligare 4 st som gjordes 

samtidigt som den bakgrund som har används. Det finns tre olika varianter. Man kan ta den 

högsta (A), den lägsta (B) eller någon av de övriga 6 bakgrunderna (C). De 6 övriga 

bakgrunderna är så pass lika att jag valt att markera dessa som en bred linje i den undre av 

figurerna (C) i fig. 1.  Resultatet om man väljer den högsta bakgrunden (A) är att den uppmäta 

vätgasnivån ligger i bakgrunden, dvs. ingen vätgas bildas. Resultatet om man väljer den lägsta 

bakgrunden (B) är att det sker en tydlig vätgasbildning när kopparprovet reagerar med vatten. 

Om man väljer någon av de övriga 6 bakgrunderna (C) är resultatet att vätgas nivån är högre 

(~80% av punkterna) eller i nivå med bakgrunden, samt att ingen av mätpunkterna är lägre än 

bakgrunden. Resultatet om någon av de 6 bakgrunderna används är därför att det finns en 

mycket stark indikation för att vätgas bildas. Påståendet att det inte spelar någon roll vilken 

bakgrund man väljer är därför en lögn. Så man försöker bortförklara ett oetiskt beteende med 

en lögn. 

Bilaga 2



Figur 1. Mätdata med olika bakgrunder 

Både M. Boman och A. Hedin erkänner i Sveriges Natur att de data som använts i [1] är från 

en SKB-publikation som Micans under C. Pedersen ledning gjort [2]. Eftersom dessa data ej 

tidigare publicerats i en vetenskapligtidskrift så bör man betrakta artikeln [1] som en 

sammanställning av [2]. Det är då ytterst märkligt att ingen av de ursprungliga författarna till 

[2] är medförfattare i [1]. Dessutom borde slutsatsen i [1] och [2] stämma överens. Slutsatsen

i [2] är:” The most important result obtained during the method development was that H2 was

emitted from copper in pure, anoxic water to partial pressures between 3 and 7 mbar

depending on the experimental conditions. “ (sida 7, slutsatsen är något okonventionellt

skriven i stycke 3 från “1 Introduction”). Denna slutsats skiljer sig markant från den slutsats

som görs i [1] där man påstår att ingen vätgas uppmättes.

[1] A. Hedin, A.J. Johansson, C. Lilja, M. Boman, P. Berastegui, R. Berger, M. Ottosson,

Corrosion of copper in pure O2-free water?, Corrosion Science

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.02.008

[2] J. Johansson, A. Blom, A. Chukharkina, K. Pedersen, Study of H2 gas emission in sealed

compartments containing copper immersed in O2-free water, SKB Technical report TR-15-03

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.02.008
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Respons på inkommen anmälan från Torbjörn Åkermark av M. 
Boman, M. Ottosson, P. Berastegui, Y. Andersson och R. Berger 
för oredlighet i forskning. 

1. Inledning
I ett antal publikationer från en forskargrupp på KTH redovisas resultat på koppars korrosion i
syrgasfritt vatten som strider mot termodynamiska data. Torbjörn Åkermark var doktorand i
den gruppen och disputerade 1996. På uppdrag av SKB har forskare vid Uppsala universitet
utfört mer noggranna mätningar på koppars rektioner i syrgasfritt vatten med en liknande typ
av utrustning som KTH-gruppen använt. Dessa resultat motsäger KTH-gruppens påståenden.

Vi har tagit emot en anmälan från T. Åkermark till Uppsala universitet. Vi har vinnlagt oss 
om att besvara de punkter han anför. Åkermarks kritik saknar grund på alla punkter. 

I vårt svar har vi valt att i första hand ge ett kortfattat svar på var och en av de anförda sju 
punkterna i Åkermarks bakgrundsteckning. I andra hand behandlar vi i detalj samma sju 
punkter som beskrivs i sakanmälan. Slutligen bifogar vi det underlag, bilagor1 och referenser, 
som är nödvändigt för att en fullödig granskning skall kunna äga rum. För att underlätta en 
sådan bedömning har vi tillfogat en kort bakgrundsbeskrivning med referenser till mer 
utförlig text, som tillsammans ger en annan beskrivning än den som Åkermark framför. 

Kort svar till Åkermarks sju punkter 
1. Något manipulerande har inte förekommit.
2. Påståenden om oredlighet bestrids.
3. Kontraktet har en standardformulering, godkänd av universitetets jurister.
4. Vi redovisar anledningen till våra val av metodiker.
5. Experimentella gången är i detalj redovisad.
6. Vi beskriver forskningsläget korrekt och med relevanta referenser. Allting är redovisat

så som utfallet blev.
7. Vi besitter kunskap från flera decennier i avancerade karakteriseringstekniker.

Vårt arbete är av hög internationell klass med en helhetssyn av problemställningen och dess 
lösning, utgående från oorganisk kemi, analytisk kemi, metallurgi, vakuumteknik, 
elektronspektroskopi, röntgenspektroskopi, röntgendiffraktion, elektronmikroskopi m.m. 
Detta innebär att en saklig granskning av Åkermarks anklagelsepunkter kräver expertis från 
forskare som är väl insatta i hela detta spektrum av instrumentering och metrologi inom ett 
mycket brett vetenskapsområde inom kemi, fysik och teknik. Med hänsyn till ärendets art och 
dignitet och dessutom den uppenbara jävssituation som råder i detta ärende bland landets 
korrosionsforskare förutsätter vi att granskningen sker av expertis utanför landets gränser.   

___________________________________________________________________________ 

1 Bilaga 1 Studsviks Nuclear AB arbetsrapport 
  Bilaga 2 Kontrakt 
  Bilaga 3 Corrosion Engineering, Science and Technology 49 (2014) 431-434 
  Bilaga 4 Corrosion Science 122 (2017) 53-60 
  Bilaga 5 Corrosion Science 137 (2018) 1-12 
  Bilaga 6 SKB rapport R-13-31 
  Bilaga 7 SKB rapport R-14-07 
  Bilaga 8 SKB rapport TR-16-01 

Bilaga 3
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Bakgrundsbeskrivning 
Sverige överväger att lagra sitt utbrända kärnbränsle i kopparcylindrar omgivna av 
bentonitlera. En viktig fråga är då om koppar korroderar i syrefritt vatten eller inte. Sedan 
1980-talet har en forskargrupp vid KTH publicerat resultat som hävdar att sådan korrosion 
kan ske. Det bör påpekas att anmälaren Torbjörn Åkermark har disputerat och arbetat i denna 
forskargrupp. Flera forskargrupper har försökt att reproducera KTH-gruppens resultat utan 
framgång. Detta har lett till en vetenskaplig dispyt, som kan påverka beslutet om svensk 
lagring av utbränt bränsle i koppar.   

För ytterligare bedömning av de motsägande resultaten från KTH-gruppen gav SKB (Svensk 
Kärnbränslehantering AB) ett externt forskningsuppdrag till forskare på Uppsala Universitet 
med uppgiften att reproducera KTH-gruppens forskningsresultat. Våra observationer har 
resulterat i tre publikationer och två rapporter till SKB. Den anmälan som inkommit mot oss 
skall ses i ljuset av denna konflikt mellan KTH-gruppen och oss.  

Vårt uppdrag var att undersöka om ren koppar korroderar i rent syrgasfritt vatten. 

Mycket noggranna krav måste ställas, med minutiös kontroll av felkällor och med inneboende 
hög känslighet hos mätapparaturen. Eftersom de enligt termodynamiska data förväntade 
effekterna måste vara ytterst små krävs stor noggrannhet i experimentell metodik och 
utvärdering av mätdata. Det är ett grannlaga arbete där alla stenar måste vändas för att avslöja 
eventuella brister, varför en reproduktion av försöken alltid måste åtföljas av en kritisk syn på 
olika detaljer i utförandet – i alla dess delar. 

Den studie som Åkermark anger som referens 2 (Becker & Hermansson, 2011) för att 
bekräfta hypotesen att koppar korroderar i vatten håller inte måttet. Gasanalyser visade höga 
halter av luft vilket gör resultaten osäkra. Senare undersökningar med samma utrustning har 
inte kunnat reproducera tidigare resultat utan mycket högre bakgrunder erhölls vid upprepade 
försök (Studsvik Nuclear AB N-14/263, bifogas som bilaga 1). Vidare påstås att ett ”flertal 
oberoende grupper” har ”kommit fram till att koppar inte är immunt i syrefritt vatten”. 
Åkermark ger i dessa fall inga referenser. I Corrosion Science 137 (2018) 1-12, avsnitt 5.3-5.5, 
kommenteras resultaten i tidigare studier. 

Utgående från i stort sett liknande utrustning och metodik måste en noggrann analys av 
möjliga felkällor göras innan experimenten startades, vilket också skulle medföra nödvändiga 
förändringar. Totalt har ca 15 forskare varit delaktiga längre eller kortare tid i projektet, i 
början enbart i diskussionsform och senare i olika konkreta steg.  
I frågeställningar rörande utförandet insågs tidigt att aktuell korrosionsprocess bör följas 
genom två parallella spår:  

1. Vätgas frigörs (reduktion) och
2. koppar oxideras.

Båda spåren kan användas för att kvantifiera en eventuell korrosionsreaktion, och båda kan 
vara behäftade med systematiska fel. Materialval, rening och undvikande av kontaminering är 
honnörsord. Mätning av vätgastryck är i princip enkelt, utom vid mycket låga tryck, men 
förutsätter att det inte finns andra källor i utrustningen som kan avge vätgas. Att mäta 
mängden oxiderad koppar är att föredra eftersom vätgas är ett indirekt mått, men båda 
aspekterna förutsätter en mycket strikt syrekontroll. Detta gäller materialen initialt såväl som 
kontamination från kontakt med omgivningen. Mätningen av mängden oxiderad koppar på 
metallytan, glasytan eller i vattenfasen kräver avancerad och dyr utrustning.  
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Vätgas kan komma från olika källor: det rostfria stålet, kopparmetallen, palladiummembranet, 
samt kopplingar och tryckmätare. Vi har gjort noggranna bestämningar av bakgrundsnivåer 
under långa mättider, som är unikt för denna studie. 

Kontamination från syre har eliminerats före försöken och under försöken samt vid 
efterföljande analyser. Experimenten utfördes i handskbox med ultraren kvävgas, och prover 
transporterades syrgasfritt i speciellt konstruerade behållare. Vi använde mycket känsliga 
analysmetoder i såväl fast, flytande som gasfas. Analysmetoder såsom XPS, AES och ICP-
MS användes för att karaktärisera oxidationsprodukter. Denna är utan tvekan den mest 
välkontrollerade undersökning som gjorts inom detta område.  

Värmebehandling av kopparblecken (99.9999%) avlägsnade inlöst väte till nivåer under 
detektionsgränsen (0.03 ppm). Vätehalten i kopparblecken bestämdes noggrant med 
smältanalys, och urgasningsförloppet följdes med masspektrometer. De renade kopparblecken 
överfördes syrefritt till handskbox. Så ren koppar har inte använts i tidigare studier inom 
området.   

Arbetet finns redovisat i detalj i två rapporter till SKB, R-13-31/R-14-07 och TR-16-01, och 
har publicerats i refereegranskade, internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter, 
Corrosion Engineering Science and Technology 49 (2014) 431-434 och Corrosion Science 
122 (2017) 53-60.  

Parallellt med våra experiment pågick även tryckmätningsförsök på koppar i vatten inneslutna 
i provrör av glas på Microbial Analytics Sweden AB (Micans), med resultat publicerade i 
SKB-rapport TR-15-03 och Corrosion Science 137 (2018) 1-12. Inverkan av renhet och 
förbehandling av koppar studerades. Vi tillhandahöll kopparprover som renats med våra 
metoder.  

Slutsatser: 

• Ingen signifikant vätgasavgivning utöver bakgrunden från elektropolerade och
värmebehandlade kopparytor under de experimentella betingelser som beskrivits i TR-
16-01 för den högrena kopparn har observerats.

• Ytanalys av koppar efter 29 månader i syrgasfritt vatten vid 50°C visade inga
detekterbara oxidationsprodukter.

• Vattenanalyser visade extremt låga kopparhalter på 10-7 M efter 35 månader.
• Inlöst väte i kopparmetall utgör risk för feltolkningar i mätningar av gastryck.

2. Respons på sakanmälan
2.1. Åkermark anklagar oss för att ha manipulerat figurerna 3 och 5 i artikeln publicerad i
Corrosion Science 137 (2018) 1-12, och att vår avsikt skulle vara att dessa skulle stödja en tes
att ingen kopparkorrosion sker. Detta är inte sant. Den hypotes vi skulle pröva har däremot
varit att den påstådda kopparkorrosionen i syrefritt vatten, över den gräns som
termodynamiska data medger, skulle kunna ske. Vi har, som ett led i gängse hypotesprövning,
försökt testa slutsatserna från experimenten gjorda vid KTH. Detta syfte framgår av slutorden
i Introduction och den valda titeln på artikeln, ”Corrosion of copper in pure O2-free water?”.
I artikeln hänvisas upprepade gånger till rapporten TR-15-03 för detaljerad information.
Rapporten kan laddas ner från SKBs hemsida. Materialet som presenteras i artikeln begränsas
av redaktionella skäl, men i rapporten finns alla rådata. Dessa är mycket mera omfattande än
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vad som normalt finns såsom ”supplementary information” för de flesta vetenskapliga 
publikationer. De mest relevanta resultaten från rapporten redovisas som figurer i artikeln. 

2.1.1 Bakgrundsval i figur 3 från Corr. Science 137 (2018) 1-12. 
I avsnitt 4.15 i rapport TR-15-03 beskrivs dessa experiment och i resultatdelen skriver 
forskargruppen från Micans ”There was no H2 emission above the background of 0.1-0.2 
mbar H2 in any of the experiments”. Med andra ord finns det ingen säkerställd tryckökning 
över bakgrundsnivån i dessa mätvärden. I första punkten i avsnitt 3.1 i artikeln framgår vår 
tolkning av bakgrundsnivån: ”The background hydrogen partial pressure in the filled test 
tubes is initially very low and increases within typically a month to at most around 0.2 
mbar...”. Åkermark kommer fram till motsvarande slutsats i sin anmälan: ”Om man i stället 
skulle ha använd någon av de övriga 7 bakgrunderna skulle resultatet vara att vätetrycket 
ökar relativt snabbt till 0.2 mbar för att sen ligger still, dvs. ett jämnviktstryck på 0.2 mbar.”. 
Åkermarks resonemang om ett ”jämviktstryck” på 0.2 mbar finner vi emellertid felaktigt, det 
är en steady-state jämvikt.  Alla bakgrunder visar samma snabba initiala tryckökning, även 
denna.  

I bilaga A i rapporten finns alla mätvärden för de olika försök som har gjorts och tabellerna 
3.1 och 3.2 visar två olika översikter över experimenten. Figur 3 visar mätvärden från tre 
olika försök. Från tabell 3.2 framgår att dessa experiment benämns G, H och I, och dessa 
mätvärden finns tabellerade i A24.3 (prov G:1, G:2), A25.3 (prov H:1, H:2) och A26.3 (prov 
I:1, I:2). Kontrollmätningarna som gjordes under samma dagar finner man i A33.3 (H2O:1, 
H2O:2, H2O:3). I figur 3 visas mätvärden från de experiment där det högsta vätgastrycket har 
uppmätts i två parallella försök (G:2, H:1 och I:1). För att tydliggöra att bakgrundsnivån 
ligger mellan 0.1 och 0.2 mbar används mätvärden från en annan kontrollmätning, UK H2O:2 
från tabell A17.3, som pågick parallellt med de andra kontrollmätningarna. Det högsta värdet 
är 0.194 mbar vid dag 192. I diskussionen av figur 3 anges att figuren visar data för 
kopparproven ”along with a typical background level in those setups”.  

Den valda bakgrundskurvan är lika korrekt som någon av de övriga och påverkar inte 
slutsatsen, eftersom nivåerna är låga och felgränserna är stora. Bakgrundsnivån 0.1-0.2 mbar 
under ca 1 års studie skulle motsvara en korrosionshastighet av mindre än 1 nm/år, om allt 
registrerat väte hade kommit från vattnets reaktion med koppar. 
Åkermark anmärker på att den första mätpunktens värde i den kontrollkurva som visas, UK 
H2O:2, skulle vara ovanligt högt (0.036 mbar). Men bland de kontrollprov som han föreslår 
borde ha använts som bakgrund, finns ett ännu högre värde (0.062 mbar för H2O:3 tabell 
A33.3).  

2.1.2 Döljande av resultat i figur 5 från Corr. Science 137 (2018) 1-12. 
Figur 5 visar resultaten från ett antal experiment utförda med teknisk SKB-koppar 99.95 % 
som har behandlats på olika sätt. Syftet med Figur 5 var att visa skillnader i 
urgasningsbeteende. När det gäller ”SiC polishing + acid pickling (Method II)” och ” SiC 
polishing only” var huvudsyftet att jämföra en SiC-slipad samt syraetsad koppar med en SiC-
slipad. Den mest intressanta delen av grafen är de 150 första dagarna före evakueringen. 
Kurvan efter den första evakueringen visar att vätgastrycket stiger igen om ett system 
evakuerats. Tryckutvecklingen beskriven i avsnitt 4.3 är snarlik för ”SiC polishing + acid 
pickling (Method II)” och ”SiC polishing only”. Det tyder på att syraetsningen inte kan 
relateras till vätgasutvecklingen. Därför handlar det inte om en ”drastisk ändring av 
förutsättningen” att etsa provet efter den andra evakueringen.  Denna behandling beskrivs i 
rapporten, se 4.8.1 i TR-15-03 sid 28. 
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Tryckstudien för ”SiC polishing only” pågick under 794 dagar till skillnad från de övriga. 
Den gemensamma tidsskalan valdes till 350 dagar så att redovisningen av övriga kurvor blev 
tydligare. Samtliga kurvor med alla mätpunkter presenteras i rapporten TR-15-03 och 
refereras i avsnitt 3.1”...details of the measurements with this method that are discussed and 
interpreted in the present paper are reported in Ref. [42].” Åkermark hävdar att punkten 
utanför figurens skala ”påvisar produktion av vätgas”. Han anser att vi försöker dölja 
tryckökningen efter dag 350. Detta är helt fel. Vi påstår inte att vätgasutvecklingen avstannar 
efter andra urpumpningen för ”SiC polishing only”, experiment N8:7, vilket Åkermark 
felaktigt tolkar att vi gör, när figuren begränsas till 350 dagar. I avsnitt 4.3 beskrivs vad som 
observeras efter evakueringarna: ”It is also consistently found that when the gas phase of 
samples of this kind is evacuated once a steady state pressure is reached, then a similar, 
albeit somewhat lower, pressure build-up as initially restarts, and this applies also for 
repeated evacuations [41].” Alla mätpunkter finns i Bilaga A i tabell A10.3 i TR-15-03. Tre 
uppmätta värden över noll finns efter den andra evakueringen. Mätvärden för dessa punkter är 
0.192 mbar (dag 297), 0.116 (dag 330) och 0.218 (dag 353).  

Åkermark feltolkar resultaten, då han antar att vätgasen härrör från koppars korrosion och att 
vätgastrycket stabiliseras vid 1 mbar. Däremot är tryckökningen en effekt av inlöst väte i 
kopparn, märkbar även efter flera år: 

1. Väteurgasning vid 400°C i kopparn efter ca 3 år, se figur 6.
2. Ett mycket kritiskt experiment med ej värmebehandlad koppar (SKB-koppar, Cu-OFP

99.95%) genererade höga vätgastryck utan vatten.
I artikeln avsnitt 4.3 beskrivs:” In a preparatory test [42, Section 4.12], it was observed that 
the canister copper yielded hydrogen evolution also if no water was present in the test tubes, 
and at a rate comparable to the case where also water was present.”  

Figur 4-19 från SKB-rapport TR-15-03, sid. 41. Den visar att det avges stora mängder vätgas från 
99.95 % Cu-OFP koppar SKB utan vatten närvarande. Efter urpumpningen minskar tryckökningen. 
Svart= kontroll utan koppar, Grön= slipad, Blå= slipad och syraetsad, Röd= obehandlad koppar. 

Sammanfattningsvis finner vi det minst sagt häpnadsväckande att Åkermark, på påstådda 
vetenskapliga grunder, gör bedömningen att figur 3 och 5 i den aktuella artikeln är resultaten 
av en uppsåtlig fabrikation. Han tillskriver oss tolkningar och handlingar som vi inte har 
utfört. 
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2.2. Åkermark påstår att vår referens i Corrosion Science 137 (2018) 1-12, avseende erhållna 
tryck inte existerar. Vi hänvisar till SKB-rapport R-14-07 (Åkermarks referens 7) och de data 
vi åberopar står verkligen att finna där, på sid. 20 och i Fig.3-6 och 3-7 på sid. 21, men 
trycken anges där i mTorr, medan publicering i vetenskaplig tidskrift krävde omräkning till 
mbar. Referensgruppen var endast ett diskussionsforum. Någon skyldighet att ”avrapportera” 
till referensgruppen förelåg aldrig. Dessutom utfördes ett stort antal bakgrundsmätningar efter 
att KTH-forskarna valt att lämna referensgruppen. 

De ”öppna” systemen var designade enbart för att man skulle kunna undersöka koppars 
eventuella oxidation. Systemen har tillåtit vätetransport genom Pd-membranet direkt ut i 
handskboxen och därmed främjat en eventuell oxidation av koppar, eftersom i så fall en 
potentiell reaktionsprodukt, vätgas, hela tiden skulle avlägsnas och driva reaktionen i den 
riktningen att oxidation av koppar underlättas. Bakgrundsmätningar från liknande ”öppna 
system” med palladiummembranet exponerat mot såväl luft som kvävgas utfördes, som 
beskrivs i stycket ovan. 

Åkermark efterlyser resultat av ”dessa planerade försök”, dvs. minskning av bakgrunden, 
vilka redan såväl genomförts som redovisats Corrosion Science 122 (2017) 53-60; SKB-
rapport TR-16-01.  

Valet av det rostfria stålet har kritiserats, men en ordentlig utredning av urgasningen (J.F. 
O’Hanloon, ”A user´s guide to vacuum technology”, 3rd ed. Wiley, 2003) visar att de 
jämförda kvalitéerna i själva verket inte alls beter sig signifikant olika (TR-16-01, sid 14). Att 
SS 316-L skulle ge lägre urgasning än SS 304-L är helt enkelt en missuppfattning av 
kvalitetsskillnader, ett påstående utan vetenskapligt stöd. Detta är ett exempel på att forskare 
ingående i referensgruppen ville styra utformningen av de experiment vi skulle utföra.  

2.3. Denna form av uppdragskontrakt är vanlig när det gäller uppdragsforskning. Kontraktet 
är godkänt av Uppsala Universitets jurister. Bakgrunden till skrivningen är ”lärarundantaget”, 
detta att vi forskare äger resultaten. Vi har emellertid avsagt oss resultatens ägande i 
företagsrapporter till uppdragsgivaren med ett viktigt undantag, nämligen att vi har rätt att 
publicera i valfri tidskrift. Det betyder att vi har full frihet, möjligen efter 45 dagars 
fördröjning, att publicera resultaten. Den delen har klippts bort i anmälarens bilaga 1 medan 
andra delar av kontraktet är inklippta. Åkermark har accepterat denna konstruktion som 
sanning. Kontraktet i sin helhet finns som bilaga 2. 

2.4. Vi har noggrant redovisat våra välgrundade skäl att överge ERDA, som inte alls är 
en ”bortförklaring”, som Åkermark insinuerar, utan utgjorde ett rationellt beslut. Våra 
argument står att finna i (TR-16-01, avsnitt 2.2, sid. 16), och det torde höra till god vetenskap 
att också utvärdera metodikers validitet.  

Åkermarks förslag att fortsätta på angiven väg med ERDA-analyser endast för att klarlägga 
ett systematiskt fel – medan metodiken visade sig olämplig för mycket låga vätehalter – är 
forskningsmässigt olämpligt eftersom vi istället kunde välja en bättre metod, smältanalys.  
Att man uppmätte såväl kol som syre berodde på att provet inte kunde överföras i 
skyddsatmosfär. Metodiken kan inte ge upplysning om i vilken form de olika grundämnena 
förekommer. Åkermark menar att om man använder 99.9999% ren koppar så ”ska det inte 
finnas mätbara mängder O och C”, men det är en synnerligen naiv utsaga. Man måste skilja 
mellan bulk och yta, eftersom man med känslig metodik inte kan bortse från adsorberade 
species. Åkermark fastlägger att vi ”var medvetna om att det fanns problem med ERDA-
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mätningarna” men man kan verkligen inte ur detta dra slutsatsen att dessa visade att kopparns 
renhet inte var 99.9999%.  

Åkermark påstår att vi inte redovisat XRD-resultat och hänvisar till Figur 5-5 i rapport R-13-
31, sid. 30. Syftet med studien var att detektera eventuell oxid på kopparytan. Endast 
diffraktion från metallisk koppar observerades. Han menar att det står ”klart från denna studie” 
att ytskiktet visar en ”omfattande förändring”. Den tolkningen saknar helt vetenskaplig 
trovärdighet. Det verkar som om han tror att anledningen till att det syns endast en topp i det 
ena diffraktionsmönstret men däremot två i det andra är att ytskiktet förändrats mycket 
radikalt. De två topparna kan indiceras på två planskaror som båda hör till metallisk koppar, 
(111) och (200). Att det röda mönstret endast visar en svag topp från (200) beror på en stark
(111)-textur, vilket också klargörs i texten (avsnitt 5.2.1). Kristallkornens orientering kan utan
vidare variera, vilket inte minst syns i SEM-bilder, t.ex. Fig. 3-22a i TR-16-01, sid 39.

2.5. Åkermark måste ha blandat ihop referenserna. Han hänvisar till sin ref 4, men avser ref 5. 
Elektrolytpoleringen med efterföljande reningssteg ger absolut en mycket ren yta, en metod 
som P. Szakálos, T. Åkermark, C. Leygraf, Corrosion Science 136 (2018) 402 menar i stället 
introducerar en förorenad yta, till och med med passiverande egenskaper trots övertygande 
bevis om motsatsen från våra undersökningar med XPS och AES. 

Åkermark glömmer att vi inte kan undersöka kopparns yta utan att använda oss av en 
spektrometer, där metallytan alltid kommer att påträffa gasspecies som förorenar den. Våra 
spektra med främmande atomslag är en följd av att provet varit inne i spektrometern och inte 
ett mått på hur förorenad ytan annars skulle ha varit. Det är förstås inte möjligt att sputtra våra 
prov inne i spektrometern och sedan dra några slutsatser om ytan. Vi måste ju ha den helt 
oförändrad för vår analys, men man kan inte undvika denna ”nedsmutsning” helt. 
I de undersökningar som Åkermark jämför var situationen en helt annan: Man ville där vara 
säker på att inga andra atomer än den rena ytans var närvarande för att sedan försiktigt – inne 
i spektrometern – tillsätta små mängder syre. Det är visserligen en skillnad, men försöket hade 
inte varit möjligt om man inte från början haft en mycket ren och slät metallyta. 

Vi hävdar att de värmebehandlingar vi utfört skapar mycket rena ytor som absolut inte är 
oxidförorenade, vilket spektroskopiteknikerna skulle ha avslöjat. Åkermark påstår att 
kopparytorna ”visade klart att C, O, N, Sr och Si fanns närvarande”. Han hänvisar till 
Corrosion Science 122 (2017) 53-60, men där finns inga översiktsspektra. Sådana finns 
däremot i SKB-rapport TR-16-01 sid. 25. En korrekt vetenskaplig tolkning ger absolut ingen 
närvaro av strontium och kisel. Förutom kopparmetall – som visas otvetydigt dels genom 
frånvaro av satelliter i Cu 2p spektra, dels genom oföränderliga Cu LMM-spektra – finns 
ovedersägligen små toppar härrörande från kol och syre. Man kan ana ett mycket svagt bidrag 
från kväve i ”tidiga” spektra, då vi ännu inte hade utvecklat en heltäckande metodik att i 
skyddsatmosfär transportera proverna från handskboxen in i spektrometern. Det är därför 
endast senare spektra redovisas.  

Kopparytorna visar ingen kopparoxid från vår noggranna analys av Auger Cu LMM-spektra 
och det faktum att metallytan efter sputtring inte ger någon förändring därav (Corrosion 
Engineering, Science and Technology 49, (2014) 431-434). Vi visar tydligt i XPS-spektra att 
syret inte tillhör någon metalloxid utan kommer från adsorberade species från vattnet där 
kopparn vistats. Påståendet om passivering som framförts av KTH-forskarna måste på det 
bestämdaste förkastas.   
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Åkermarks kommentarer är oklara, och ibland obegripliga. Vi har försökt tolka innebörden på 
bästa sätt. Att påstå att en kommentar rörande nödvändigheten av noggranna 
bakgrundsmätningar är ”en ren lögn” hör inte till vetenskaplig god ton. Vi har endast sagt att 
noggranna urgasningsmätningar är helt nödvändiga att utföra. Detta tas emellertid som en 
kritik att det inte utförts – och därför föranleder ett grovt tillmäle från anmälaren. 

Ingen har tidigare utfört bakgrundsmätningar så noggrant som vi. Detta har kunnat ske tack 
vare vår utrustnings höga noggrannhet och användning av långa mättider. Efter urpumpning 
ökar bakgrundstrycket med tiden vilket vi tydligt visat att det blir olika med och utan Pd-
membran (TR-16-01, avsnitt 3.2, sid 18ff). Detta illustreras i figuren nedan. Palladium har 
stor löslighet av väte redan vid mycket låga tryck. Huvuddelen av vätet finns inlöst i 
palladiummetallen vid korta mättider, dvs man underskattar kraftigt vätgasbakgrunden. Den 
angivna bakgrundsmätningen från KTH-forskarna är bristfällig, en alldeles för kort mättid har 
använts och trycket uppges att stanna vid omkring 0.01 mbar efter 320 timmar (P. Szakalos, G. 
Hultquist, G. Wikmark, Electrochemical Solid-State Letters 10 (2007) C63-C67). Även 
Becker och Hermansson, 2011, avslutar bakgrundsmätningarna efter en alldeles för kort tid, 
338 timmar, vid 0.003 mbar, trots att bakgrunden kontinuerligt ökade med tiden. Då kan man 
få vilka bakgrundsvärden som helst, beroende på när man slutar mäta: ju tidigare, desto lägre 
värde. En annan undersökning från Studsvik som presenteras i en arbetsrapport från 2014 gav 
en betydligt högre bakgrund, (Studsvik Nuclear AB N-14/263, bifogas som bilaga 1). 

Vi tror att Åkermark kritiserar tryckmätningarna redovisade i R-13-31. Hans kommentarer 
stämmer inte. Den uppmätta maximala tryckökningen mellan 0.85 till 1.4 10-4 Torr/timme ger 
ingen signifikant skillnad mellan bakgrund och kopparförsök i vår tryckuppställning.  

2.6. Åkermark skriver att vårt påstående att studier av oxidationsprodukter har varit ” in 
general neglected” är felaktigt. Vidare skriver han att KTH-forskarna har observerat 
oxidationsprodukter men valt att inte studera dem av budgetskäl. De studier vi har noterat från 
KTH-forskarna är gjorda efter luftexponering av koppar. Analys gjorda efter luftexponering 
kan inte anses vara representativa för vattnets inverkan utan syrgas. 

Kommentaren från oss att tryckmätare kan medverka avfärdas av Åkermark, utan några 
experimentella bevis. De bakgrundsmätningar från KTH och Studsvik som Åkermark 
hänvisar till har genomförts under kortare tider, och syre har inte undvikits. Slutsatsen att 
tryckgivarnas bidrag är försumbart är felaktigt. Vi har mätt urgasningshastigheter för två olika 
typer av tryckmätare [TR-16-01, Appendix A 2.1, sid 56]. 
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2.7. Vi anklagas för att inte behärska de tekniker vi använt oss av, XPS och AES. Vi använder 
AES för att beteckna Auger Electron Spectroscopy. I själva verket tycks det snarare vara 
Åkermark som inte förstått att Augerelektronernas alstring och kinetiska energi inte har det 
minsta att göra med om man använt röntgenfotoner eller högenergielektroner som källa för 
excitations- och relaxationsförloppen. Ett dedikerat AES-system använder sig av elektroner 
för att man däri kan uppnå god fokusering av elektronstrålen på den undersökta ytan genom 
magnetlinser. Det spektrum som erhålles från Augerelektronerna har samma energivärden 
som det man får i XPS.  

I Corrosion Science 136 (2018) 402 gör Åkermark försök till kvantitativa beräkningar utifrån 
ett av våra XPS-spektra genom att jämföra intensiteter mellan bidrag från ytan med bidrag 
från underliggande metall, vilket ger helt felaktiga värden. 

Vi har använt oss av ett speciellt AES-instrument i ett tidigt skede för att utröna om det fanns 
en ansamling av kontaminationselement i korngränserna. Utfallet av denna undersökning [3, 
avsnitt 3.6.1, sid 38f] var att ingen skillnad kunde uppmätas mellan korngräns och bulk. 
Åkermark hävdar att den som ”har goda kunskaper i SEM” vet att kontrasten beror av vinkeln 
mellan ytan och analysatorn men är ”i stort sätt oberoende av kristallorienteringen”. I vårt fall 
handlar det om släta ytor, så vinkelaspekten är irrelevant. Däremot är orienteringen absolut 
avgörande även när man använder sekundärelektroner som använts i detta fall.  

Vidare säger Åkermark att vi enbart tror oss ha mätt i en korngräns och antyder att det skulle 
kunna handla om tvillingbildning. Tvillinggränser är direktrelaterade till kristallgittret och 
utgörs därför av linjära partier. Figur 3-23 i [TR-16-01, sid 39] har en gräns mellan 
kontrasterande områden som har en ordentlig kurvatur som aldrig kan innebära en 
tvillinggräns. 

Åkermark understryker att en slutsats ”att inget syre finns i korngränser saknar vetenskaplig 
grund”. Vi håller med om det, men det var heller inte vår slutsats. Vad vi visat är att det inte 
finns en ansamling av syre i korngränserna underbyggt av resultaten. På grundval av denna 
detaljstudie där inga signifikanta skillnader observerades mellan bulk och korngräns var det 
fullt möjligt att använda ett XPS-instrument för AES, utan krav på denna fokusering. 

Våra slutsatser till sakanmälans sju punkter 

Vi har nogsamt kommenterat de olika punkterna och tydligt visat att vi på inget sätt kan lastas 
för oredlighet i forskning utan i varje stycke utfört ett mycket väl genomarbetat vetenskapligt 
arbete av hög internationell klass som oberoende forskare och med beaktande av god 
forskningsed. De resultat som vi redovisar i tidskriften Corrosion Science är de noggrannaste 
som finns idag. Vi kan härvidlag konstatera att anmälans sakinnehåll saknar grund. 

Vi välkomnar även en oberoende vetenskaplig granskning av resultaten av våra omfattande 
undersökningar som publicerats i två rapporter till SKB samt tre refereegranskade artiklar. 
Granskningen måste vara internationell och resultaten bör ställas i jämförelse med 
publikationer inom området med avseende på olika aspekter vad gäller utförande, tolkning 
och rapportering av experimentella detaljer. 





Respons på komplettering av anmälan från T. Åkermark 

Vi noterar att Åkermarks komplettering inte tillför något av vetenskapligt värde till det som 
hävdas i den ursprungliga anmälan som vi redan avvisat som ogrundad kritik rörande oetiskt 
förfarande. 

Anmälaren framhärdar (med allusion på sakanmälans punkt 1) att vi tillämpat ”klippa och 
klistra”-metoden, med som källa en blänkare i Sveriges Natur. Han menar att Mats Boman 
erkänt att vi gjort oss skyldiga till ett oetiskt förfarande. Här utnyttjas ett lösryckt påstående 
som tilldelas en mycket speciell tolkning. Det är verkligen inte fel att använda andras data, 
dock under förutsättning att det tydligt framgår varifrån dessa stammar.  

Åkermark finner det märkligt att ingen av de ursprungliga författarna till Rapport TR-15-03 
står med som medförfattare till vår artikel. I sista stycket i introduktionen till den rapporten 
skriver författarna från Micans: “In depth interpretation and evaluation of the results will be 
reported elsewhere since the competence, relevant to the problem at hand, of the authors of 
the present report is mainly in the area of method development and measuring technique.”. 
En av dem, Dr Karsten Pedersen, har lämnat värdefulla synpunkter på vår artikel, vilket 
framgår av Acknowledgements (sid. 10) i Corrosion Science 137 (1018) 1-12. 

Vidare kommer Åkermark fram till att slutsatserna i rapport TR-15-03 och i Corrosion 
Science 137 (1018) 1-12 inte stämmer överens, genom att blanda ihop referenser och 
effekterna från olika kopparkvalitéer. Hans citat från Introduktionen till TR-15-03: ”The most 
important result obtained during the method development …” hänvisar till resultaten från en 
tidigare rapport från Micans, TR-13-13, där metodutvecklingen rapporteras. I Conclusions i 
Corrosion Science 137 (1018) 1-12 skriver vi: “The only example of a continuing hydrogen 
evolution was due to outgassing from that particular copper quality.”, vilket är 99.95% Cu-
OPF, den kopparkvalité som inte har värmebehandlats och användes till studierna i rapport 
TR-13-13. Denna kopparkvalité innehåller relativt stora mängder inlöst väte och avger vätgas 
även utan vatten (se figur 4.19 i vår respons till anmälan). 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Åkermark väljer lösryckta påståenden och feltolkar 
betydelsen. Ett annat exempel är hans anmälan till granskningsnämnden för radio och TV 
2016 med utförligt granskningssvar, se Bilaga 1 och 2. 

Bilaga 4



College of Arts and Sciences 

Department of Chemistry and Biochemistry 

Christine M. Thomas 
Fox Professor of Chemistry 

100 W. 18th Ave 
Newman-Wolfram Laboratory 3109 

Columbus, OH 43210 
thomasc@chemistry.ohio-state.edu 

March 11, 2019 

Dear Examination Committee, 

I have carefully evaluated the two Corrosion Science papers by Boman and 
coworkers, as well as the provided research reports to SKT, the complaint of research 
misconduct, and the response to the complaint, and the independent reports by 
Studsvik.  In short, I have come to the conclusion that there is no evidence of research 
misconduct here.  

The Uppsala researchers have conducted a series of very careful studies under 
the most rigorously O2-free conditions to explore whether copper corrosion can really 
occur in water in the absence of O2.  They have carefully explored different sources 
of copper and different pre-treatment procedures, to see whether corrosion (as 
measured by increases in H2 pressure) are correlated to the purity of the copper (they 
are).  They have also looked at contributions of stainless steel outgassing, copper 
outgassing (without H2O), and outgassing by the pressure gauge in their experimental 
setup to determine whether these could be sources of some of the hydrogen pressure 
increases observed (they are).  By performing experiments over a very long time scale 
(29 months) within a high purity nitrogen-filled glovebox and using water that had 
been thoroughly degassed (with O2 concentrations actually measured and verified), 
they have been more careful than previous research teams to eliminate any possibility 
of adventitious O2. Much like the Uppsala researchers, I am not convinced that 
previous experimental procedures and apparatuses were rigorously O2-free, 
particularly over long time scales.  As an expert on extremely air and moisture 
sensitive protocols, I can attest that it is extremely difficult to prevent O2 
contamination even in “sealed” systems (even rubber septa have a measureable leak 
rate, as the Uppsala researchers have shown in their attempts to use glass vessels in 
place of stainless steel).  Thus, I find that the Uppsala researchers were carrying out 
careful experiments and did not manipulate or falsify any data in order to come to the 
conclusions that copper does not corrode appreciably when O2 is absent.  I also think 
that the fact that they were not just using hydrogen pressure measurements as an 
indirect way of detecting copper corrosion, but also analyzing the copper surface 
before and after exposure (while also keeping it away from O2 where possible) 
provides more credibility to their claims than previous reports where only hydrogen 
pressure detection was used. I have provided further point-by-point comments to the 
accusations in question below.    

Bilaga 5



1 – Data manipulation (cutting and pasting figures so as to get the desired result and 
not reporting a change in conditions) 

Åkermark has accused Boman and coworkers of cutting and pasting data from 
different figures in a selective way so as to portray the “right” result.  I have found 
that, in fact, Boman and coworkers have certainly re-used data that was previous 
reported in their SKT reports (TR-15-03), and that they have only reported a subset of 
the VERY extensive data collected in their publication.  To me, this seems perfectly 
reasonable. As scientists, we always collect far more data than we actually report, and 
some measurements are thrown out for reasons of experimental error (removing 
outliers, etc), but I would not call this manipulation of data.  The Uppsala researchers 
chose one background measurement to include in their publication, and it is true that 
this was not the average measurement.  However, I do not find that the choice a 
different background measurements would have lead to a different scientific 
conclusion.   

I also do not find that Boman and coworkers have deliberately concealed 
results in selecting the data they chose to include in Figure 5 from Corrosion Science 
2018, 137, 1-12.  This seems to be entirely a misinterpretation of the data and the 
conclusions reported.  I find that the Uppsala researchers have chosen to present the 
data in a way that makes the most clear and interpretable to the reader by removing 
extraneous data. 

2 – Citing nonexistent data and fabricating measurements 

This accusation stemmed from the Åkermark claiming that the authors cited 
data that did not exist, specifically referring to background pressure measurements.  
However, as correctly pointed out in the Boman’s rebuttal, the data IS, in fact present 
in the cited reference (SKT report R-14-07) was simply reported using different units 
(mTorr vs mbar).  The researchers converted the units correctly, so there is no 
evidence here for fabricating measurements or citing data that does not exist.   

The choice of stainless steel (316L vs 304L) was also discussed extensively in 
this portion of the research misconduct accusation, although I find here that the 
researchers have done their due diligence and have actually shown that there is no 
difference between the two stainless steal qualities with regard to outgassing (with a 
reference cited and data provided).  The Uppsala researchers have, furthermore, 
repeated similar experiments with carefully planned and analyzed control 
experiments in glass test tubes, avoiding stainless steel altogether.  

So again, I see no evidence of research misconduct in this regard. 



3 -  Signing a research contract incompatible with standard high quality research 
practices. 

I do agree that the wording in the research contract about SKB having the 
right to “change” results and “alter and edit” material is concerning. However, this is 
a contract that was agreed upon and signed by the Uppsala University legal team, so I 
do not see how this could be construed as research misconduct by the researchers 
involved (Boman et al.). Moreover, I do not necessarily see how the results and 
conclusions of the studies by Boman et al. (namely that extremely pure and carefully 
pre-treated copper does not corrode under rigorously O2-free conditions) is really 
significantly advancing the interests of SKB, such that there were would be a 
substantial driving force for data manipulation in the first place.  What I’ve learned 
from the collection of studies is that yes, if you use incredibly pure copper from a 
reliable source, pre-treat it carefully to remove all surface oxides, and then expose it 
to water in a strictly and rigorously O2 free environment for long periods of time, it 
does not corrode.  However, starting with less pure copper, or operating under 
conditions where even the smallest concentrations of O2 are present or can potentially 
be introduced DOES lead to measurable evidence of corrosion.  So if one is really 
planning to use copper cannisters to store spent nuclear fuel over long periods of 
time, it seems that rigorous exclusion of O2 from the surroundings or the fuel tanks 
themselves is going to be a very challenging problem and potential deal-breaker.    

4 – Throwing out data that is not consistent with conclusions 

This accusation pertains to ERDA data that the Uppsala researchers 
preliminarily reported in an SKT report, but later found to be problematic owing to 
interference by an aluminum sample holder. Åkermark insinuates that this data was 
thrown out because it didn’t fit the conclusions that the researchers wanted to make. 
But I find that the authors eliminated this preliminary data because they found, upon 
closer analysis, that it was too problematic to draw conclusions from the data owing 
to the sample holder interference and due to the difficulty in preventing copper from 
being exposed to air outside of a glovebox.  It is common practice that preliminary 
data reported in progress reports to funding agencies and/or clients is often not fully 
analyzed or understood and that preliminary data is used to provide updates, but is not 
published until it has been fully analyzed and interpreted with rigor.  In this particular 
case, the Uppsala researchers decided that this measurement was problematic and not 
a scientifically valid method to analyze the questions at hand.  But also that it was not 
necessary to draw the conclusions they needed. Rather than waste precious time and 
resources to get better measurements or prove the origin of the problem, they simply 
moved on and omitted it from the eventual report on the topic.  



Another claim by Åkermark in this area is that the authors omitted XRD 
experiments from their reports to hide changes to the surface layer.  However, I agree 
with the assertion by the Uppsala team that there is no evidence for changes to the 
surface layer from this XRD data, so the authors were not hiding anything by 
omitting this data.  

Although data that was clearly collected and included in reports to SKT was 
not reported in eventual publications of this work, I don’t find this to be research 
misconduct. The data that was omitted was done so for scientifically valid reasons 
(faults in methodology, because it was not necessary, etc), and was not just ignored 
because it gave the wrong result.      

5 – Incorrectly reporting experimental procedures 

I found this portion of the accusation difficult to follow, with quite a few 
mistakes in the references.  It seems that Åkermark does not find the electropolishing 
procedure to purify the copper surface prior to the experiments to be appropriate 
without an extra sputtering and annealing step.  However, the Uppsala researchers 
have provided convincing spectroscopic evidence of a very clear copper surface, and 
I agree with their interpretation that these extra procedures could not have been 
carried out inside a spectrometer and that contaminants would also be introduced 
upon transferring copper samples. It does appear to me, from the data reported, that 
the copper surface and contains no copper oxide after the pre-treatment purification 
procedures are followed.   

6 – Incorrectly describing previous studies and the current state of the art in the field. 

This accusation stems from the statements that the Uppsala researchers make 
about how most of the previous work on anoxic copper corrosion processes has 
focused on measurements of gas evolution as indirect evidence of copper oxidation 
rather than analyzing the copper itself.  From my perusal of the literature, I find this 
statement to be quite true. It doesn’t matter WHY the previous researchers chose not 
to study the copper surface modifications (budgetary reasons, difficulty in preventing 
O2 exposure prior to analysis, etc). The simple fact is that copper surface analysis had 
NOT been done, and this is exactly what Boman et al. stated.  Furthermore, the 
statements that Boman and coworkers make about outgassing contributions from the 
pressure gauges being non-negligible are also correct and have been backed up by 
actual measurements.  I find no evidence of misconduct here. 

7 – insufficient knowledge/expertise in techniques used. 

Åkermark claims that the Uppsala researchers do not know enough about XPS 
and AES to use these measurements and report and interpret data properly.  I do not 



find any grounds for these accusations and it seems to me that all measurements and 
conclusions drawn from them are scientifically valid.  I find no evidence of 
misconduct here. 

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or further 
concerns that need to be addressed. 

Sincerely, 

Christine M. Thomas 
Fox Professor 
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Juridiska avdelningen vid Uppsala universitet har av Nämnden 
för utredning av oredlighet i forskning beretts möjlighet att 
inkomma med yttrande avseende avtalstolkning inom ramen för 
ett ärende om oredlighet i forskning. Frågan ställd till Juridiska 
avdelningen avser tolkning av avtal mellan Uppsala universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tecknat 2011.  

Juridiska avdelningen har tagit del av anmälan samt SKB:s 
Inköpsvillkor för forskningsuppdrag. Efter genomgång av 
underlaget kan konstateras att anmälaren har ifrågasatt punkt 9 i 
inköpsvillkoren som bland annat reglerar frågan om övergång av 
äganderätt till motparten. Yttrandet omfattar därför endast ett 
uttalande om av anmälaren ifrågasatt reglering.   

Vid uppdragsforskning, vilket förevarande avtal får förstås som, 
är det möjligt för universitetet att låta äganderätten till resultaten 
övergå till motparten. Den nu ifrågasatta regleringen är därmed 
inte att betrakta som en otillåten äganderättsöverföring. Vidare 
anges under nämnd punkt i avtalet att motpart har rätt att på visst 
sätt bearbeta resultaten efter äganderättsöverföring.  

Med anledning av att motparten vid den tidpunkten äger 
resultaten saknas skäl att ifrågasätta formuleringen. Det torde stå 
motpart fritt att använda sin egendom, dvs resultaten, som 
motpart önskar.  

Det ska i sammanhanget dock framhållas att motpart därmed inte 
kan förvanska/ändra resultaten och framställa de ändrade 
resultaten som resultat framtagna av Uppsala universitet. Av 
avtalsvillkoren framgår därutöver att Uppsala universitet har rätt 
att publicera resultaten. För det fall motpart skulle bearbeta 
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resultaten på så sätt att de förvanskas skulle detta exempelvis 
framgå vid jämförelse med publikation från involverade forskare 
vid Uppsala universitet.  

Vid uppdragsforskning övergår vanligtvis äganderätten till 
resultaten till motparten. Vad gäller Uppsala universitets 
samverkan med externa parter kan även hänvisas till 
universitetets informationsmaterial – Att samarbeta med Uppsala 
universitet, där de generella förutsättningarna för bland annat 
uppdragsforskning framgår,  
https://mp.uu.se/documents/432512/893983/Jurist+broschyr+sve
nsk+web.pdf/6c2b1d7a-24fb-d76e-13f5-2a3415f97915 (2018-
12-13).

Uppsala som ovan 

Louise Bark 
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