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EURIS offentliggör härmed ett debattinlägg från bolagets vd Dario Kriz
IDEON, Lund: European Institute of Science AB offentliggör härmed ett debattinlägg från bolagets
vd Dario Kriz. Den 28:e november 2011 klockan 15:14 skickades debattinlägget för publicering till
ansvarige utgivare Daniel Sandström på Sydsvenskan. Med ett email daterat den 29:e november
2011 klockan 16:17 meddelade den ansvarige utgivaren Daniel Sandström att Sydsvenskan inte
tar in debattinlägget såvida inte anklagelserna om journalistfusk tas bort. Vd Dario Kriz avböjde
den ansvarige utgivarens erbjudande om att Sydsvenskan ska tillåtas redigera debattinlägget så
att det blir publiceringsbart i deras tidning. Istället offentliggörs debattinlägget i sin helhet genom
detta pressmeddelande.
Dario Kriz
VD
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DEBATTINLÄGG
Hur står det till med journalistfusket egentligen?
En student som fuskar blir avstängd. En forskare som manipulerar sina
insamlade data mister sina forskningsanslag och får svårt att publicera nya
artiklar. Journalister som manipulerar sina insamlade data finns dom? Hur står
det egentligen till med journalistfusket? Vem granskar eller är allt tillåtet inom
journalistiken?
Detta lyfter jag fram eftersom jag under den gångna veckan i två helsidesartiklar i Sydsvenskan påstods privat
erhålla en månadslön för deltidsarbete på 96 000 kr från ScienceHouse Lund AB. Detta var ett avsiktligt falskt
påstående av journalisten som skrev artikeln. Journalisten gjorde först en telefonintervju. Därefter ställde hon per
email frågan om den påstådda lönen den 22 november klockan 11:49. Jag svarade henne med ett email klockan
12:32 samma dag att jag inte uppbär någon lön från ScienceHouse Lund AB. När sedan två helsidesartiklar
publiceras den 23:e och den 24:e november påstås det i underrubriker och löptext att jag erhåller lön från och
med den 1:e november 2011 från ScienceHouse Lund AB. Uppenbarligen fanns här en stark önskan hos
journalisten att jag skulle uppbära en lön för att hennes story skulle bli bättre. Denna önskan måste ha varit så
stark att hon valde att manipulera sina insamlade data när hon skrev sin artikel.
I samma artiklar tillfrågades jag varför fastigheten som ScienceHouse Lund AB förvärvade från sitt moderbolag
European Institute of Science AB (ett publikt bolag med 1800 aktieägare) har ökat i värde med 3.1 miljoner kronor
på fyra år. I mitt svar fanns förklaringar kopplade till den miljösanering som gjorts av moderbolaget samt taget
beslut om att bygga en forskningsanläggning av världsklass (ESS) i den omedelbara närheten till fastigheten. Det
som journalisten däremot medvetet valde att utelämna från mitt svar var att det hade gjorts en oberoende
marknadsvärdering den 23:e augusti 2011 av en etablerad fastighetsmäklare i Lund. Referensen till denna
oberoende marknadsvärdering bad jag journalisten att införa med ett email den 22:e november klockan 15:56
men detta vägrade journalisten att göra. Återigen måste hennes önskan att manipulera insamlade data varit större
än den etiska och moraliska aspekten av sådant handlande.
Hade journalisten varit en forskare eller professor t ex på Karolinska Institutet eller vid Lunds Universitet och
publicerat en vetenskaplig artikel med sådan arbetsmetodik, så hade rektor blivit involverad och disciplinära
åtgärder vidtagits. Frågan är hur Sydsvenskans ansvarige utgivare, Daniel Sandström tänker agera internt i detta
ärende !?
Det styrkeförhållande som föreligger mellan en stor tidning som Sydsvenskan och mig som privatperson är
uppenbart klart asymmetriskt. Min fråga till alla som läser detta inlägg är: Vad är demokratin och alla vackra ord
om fri och granskande media värda om vi inte ens vågar eller kan diskutera begreppet journalistfusk? Ska vi inte
ens våga eller ha rätt att ifrågasätta de professionella ifrågasättarna eller har de en allsmäktig och absolut makt att
tolka och producera sanningen?
För mig personligen är dock fusk alltid fusk. Må det vara en doktorands artikel som jag skall godkänna när jag
sitter i en betygsnämnd eller en artikel som jag läser i Sydsvenskan. I det ena fallet har jag dock mandat att
underkänna medan jag i det andra fallet endast kan hoppas på att det finns någon med både mandat och etik som
agerar.
Lund i november 2011
Dario Kriz
VD för Sciencehouse Lund AB och European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta:
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening,
lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära
anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger genom sitt helägda dotterbolag, ScienceHouse Lund AB, en
fastighet på expansiva Brunnshögområdet i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras. Bolaget är sedan
den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen AktieTorget®.
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