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Institution som begärt yttrande
Högskolan i Halmstad
Box 823
301 18 Halmstad

Bakgrund
Högskolan i Halmstad har genom en skrivelse som inkom den 13 oktober 2016 begärt yttrande
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. I skrivelsen
hänvisas till att
den 30 maj 2016 inkommit med en anmälan om oredlighet i
forskning i samband med MoR-studien (Matordning på Recept) och begärt att Högskolan ska
inhämta ett yttrande från Expertgruppen.

Expertgruppens bedömning
De omständigheter som
i sin anmälan anser utgör vetenskaplig oredlighet
är att han har blivit fråntagen det forskningsprojekt som använder sig av hans koncept
"Matordning på Recept (MoR)", att andra forskare skriver artiklar om projektet utan att han
får medverka samt att han inte längre har kontroll över projektet.
har i
ärendet gett in handlingar som ska stödja hans framförda synpunkter.
Enligt Expertgruppens bedömning är det visat i ärendet att
, enligt en
överenskommelse daterad den 20 mars 2013, medgivit att andra får ta del av hans koncept. I
ärendet är inte visat att någon använt material som härstammar från
som
går utöver nämnda överenskommelse. Det är således inte fråga om plagiat eller stöld av
material vilket hade kunnat utgöra vetenskaplig oredlighet. Inte heller i övrigt finns i ärendet
något som utgör oredlighet i forskning. Expertgruppen konstaterar, vilket också uttrycks i
ärendet, att det ligger betydande personliga konflikter i det som grundat
begäran om utredning. Detta är beklagligt och till betydande besvär för
och
övriga inblandade. Akademiska konflikter och motsättningar mellan anställd personal utgör
emellertid inte oredlighet i forskning utan bör hanteras inom högskolan.
Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida.
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Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lars E Gustafsson. Elisabeth Rachlew,
Ulrik Ringborg och Elin Wihlborg. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har dessutom
närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Ann-Charlotte Smedler, Christina Moberg, Holger Luthman
och Aleksander Giwercman, kanslichefen Jörgen SvieMn samt administrativa sekreteraren Eva
Kaaman Modig.
För Expertgruppen för oredlighet i forskning

Lena Berke

