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HOVIL&TTENS DOMSLUT (Christopher Gillberg) 

Hovrätten faststaller ting,sratteiis domslut. 

Monica Rrisman tillerkarms ersattning av allmänna medel med åttiotv&tusentrehundra- 

tolv (82 3 12) kr, varav 64 512 kr för arbete, 1 338 kr för tidsspillan och 16 462 kr för 

mervärdesskatt. Chrisiopher Gillberg skal), ersatta staten Srtiotusen (40 000) kr av 

denna kostnad. 
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HOVFLÄTTENS DOMSLUT (Gunnar Svedberg) 

Hovratten fastställer tingsirattens domslut. 

Claes Ostlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med sjuttioentusentrettiofem 

(7 1 035) kr, varav 55 440 kr for arbete, 1 388 kr for tidsspillan och 14 207 kr för mer- 

vadesskatt. Gunnar Svedlberg skall. ersLitta staten tjugotusen (20 000) kr av denna 

kosinad. 
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HOV]R;~TTENS DOMSLUT (Arne Wittlov) 

Hovratten faststaller tiiigsriittens domslut. 

Arne Wittlöv tillerkänns sextusenfcmhundratrettioatta (6 538 )  kr av allmanria medel 

som ersättning for rattegbngskostnad i hovrätten. 

Jon Mannheimer tillerkaimc ersattning av allmänna medel med femtiosexnisensju- 

hundra (56 700) kr, varav 45 360 kr for arbete och 11 340 kr för mervardesskatt. Den- 

na kostnad skall stanna p& staten. 
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YRKANDEN I HOVRATTEN M. M. 

Christopher Gillberg har :yrkat att htalet ogillas, i andra hand att paföljden bestäms till 

böter. 

Gunnar Svedberg har yrkat att htalet ogillas i dess helhet. 

Aklagaren har yrkat att Giunnar Svedberg doms i enlighet med Atalet och att straffet 

som en följd av det skarps samt att Arne Wittl6v döms för tjastefel i enlighet med 

htalet. 

Partenia har motsatt sig .crarandras ändringsyrkanden. 

Arne Wittlov har vid fiik.ännande dom yrkat ersattning för sina rättegångskostnader i 

hovratten. 

Aklagaren har i hovrattei~ justerat iitalet mot Gunnar Svedberg genom att lagga ii11 or- 

den "efrer den 1 september", varfirr Brsta meningen i gärningsbeskrivningens tredje 

stycke kommit att lyda: "Gunnar Svedberg har under husten efter den 1 september 

2003 och fram till den 7 maj 2004.. . .". 
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l .  Utredninrgen i hovrätten 

Christopher Gillberg, Gunnar Svedberg och Arne Wittlov har hörts p& nytt. De har 

berättat i huvudsaklig överensstammelse med vad som antecknats i tingsiattens dom. 

Pi% Justitieombudsmanne~ns begäran har vidare omfdrhör hållits med vittnena Kerstin 

Lamberg, Marten Persson och Bengt Wedel, P& Christopher Gillbergs begiiran har om- 

förhör hallits med vittneria Martin Ingvar, Elias Eriksson och Carl Gerhard, CTottfries. 

I hovrtitten har på Justiticarnbudsmannens begäran förhör med Eva Urfve och Leif 

Elinder förebringats genom uppspelning fik tingsrattens huvudförhandling. 

Parterna har åberopat sarnma skriftliga bevisning som vid tingsrritten, Justitieombuds- 

mannen dock med tillagg av b1.a. en tidningsartikel ur GU-Journalen nr 5-03 och 

Christopher Gillberg meil tillagg av b1.a. kopia av två e-mail från honom sjalv till 

Gunnar Svedberg av den 7 och 24 november 2003, en arrikel i Dagens Nyheter 2005- 

05-14 av professorn i medicinsk ratt Elisabet11 Rynning samt ytterligare st6dbrev från 

forskande läkare. 

Huvudfrågorna i målet 

Den övergripande fr2igani t4r om var och en av dc tre tilltalade vid sin I~andliiggning av 

två ärenden om utlämnande av allman handling har gjort sig skyldig till tjmstefel, 

d.v.s. om de Asidosatt vald som galdc för deras respektive uppgifter vid Oöteborgs uni- 

versitet. Handlingarna ut.gjorde grundmaterialet i ett psykiatriskt forskningsprojekt 

med personliga uppgifrei: om ctt stort antal enskilda personer. Under den period soin 

åtalet mot envar av dem omfattar var Christopher Gillbcrg chef for avdelningen mr 
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barn- och ungdomspsykiatri, där det material som begardes utlämnat ftlrvarades, Gun- 

nar Svedberg rektor for universitetet och Arne Wittlöv ordförande i universitetets sty- 

rclse. 

Deras handlande skall see; mot bakgrund av lagstiftningen om offentlighet och sekrc- 

tess oc'h mot bakgrund av kammarrättens domar och Justitieombudsmannens tidigare 

kritik i grendena. En kort:Fattad redogörelse &r reglerna om offentlighet och sekretess 

gcs i avsnitt 3. I avsnitt 4 lämnas en redogörelse för b1.a. kammarrättens domar och 

universitetets handlaggning. 

3. Regler olm offentlighet och sekretess 

Grundläggande bestämmelser om allmiinna handlingars offentlighet finns i 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen. Dar regleras även fragan om utlamnande av allmänna hand- 

lingar. TryckfrihetsfUrortiningen ar en av Sveriges grundlagar. 

Var och en har enligt 2 kap. 1 9 tryckfrihetsförordningen ratt att ta del av allmänna 

handlingar. Dema ratt får enligt 2 kap. 2 !j första stycket tryckfrihetsfirordningen be- 

gransas endast om det 8r @kallat med hansyn till vissa i bestämmelsen angivna intres- 

sen, däribland skyddet Air enskildas personliga eller ekonomiska @rhAllanden. Be- 

stilmmclser som inskranlcer rätten att ta del av allmänna handlingar finns i sekretessla- 

gen. 

En allmän handling som fir l&nn~s ut, d.v.s. som inte omfattas av sekretess, skall en- 

ligt 2 kap. 12 $ tryckfrihetsförordningen genast eller SA snart det ár mlljligt tillhanda- 

hållas den som önskar ta, del av handlingen. Ett besked i en utl3mnandefrAga bör nor- 

malt lämnas redan sainrria dag, men nagon eller nagta dagars fördröjning kan godtas 

om det gr nödvändigt air att myndighctcn skall kunna ta stallning till om den efterfra- 

gade handlingen ar allman och offentlig. Ett visst dröjsmil1 anses ocksi godtagbart, om 

itamsttillningen avser ett mycket stort material och sarskilt om det är ext stort material 

som behöver gils igenom &r att stallning skall kunna tas till om det kan lämnas ut helt 

eller delvis. 
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Sekretesslagen (1 980: 100) innehdller bestammclser om tystnadsplikt i det allmámas 

verksamhet och om förbud att ltimna ut allmänna handlingar. Den innehåller allts& in- 

skriinkningar i den ratt ati: ta del av allmanlia handlingar som framgår av tryckfiihels- 

arordningen. Bestämmelserna avser förbud mot att röja uppgift, oavsett pA vilket satt 

det sker. Nar sådant arbiid gäller sags sekretes galla. Det %r inte möjligt att besluta i 

en sekretessfraga i förvag;. I stallet skall friigan om sekrctess prövas varje gång en 

handling begirs utlämnad. ~ v ~ f r a n d e  &r om en handling kan l8rnnas ut eller inte är 

om utlämnandet kan antar medbra risk f6r viss angiven skada I de olika sekretcssbe- 

stämmelserna beskrivs ri;sken fdr skada p& olika satt, med hänsyn till vilket intresse 

som sekretessbests6mmel:jen är avsedd att skydda. Sekretessen kan vara starkare eller 

svagare beroende p% vilket sekretessintresse som avses. Sekretessbestthmelserna har 

på derra satt utformats så att de skall utgöra ett tillriickligt skydd för t.ex. enskildas 

personliga integritet, samtidig som den grundlagsfftsta offentlighetsprincipen inte skall 

inskränkas mer an vad som kanlanses nCidvändigt. 

Om en myndighet finner att sadan risk för skada, rncn eller annan ol8gcnhot som enligt 

en sekretessbcstäminelse utgör hinder mot att lämna ut en uppgift till en enskild person 

kan undanröjas genom eltt forb$hAll, skall. uppgiften lämnas ut med ett sidant forbehall 

(14 kap. 9 sekretesslagen). Eij forbehall skall insMnka mottagarens rätt att lamna 

uppgiften vidare eller utnyttja den ph annat satt. Som exempel på vad ett forbehall kan 

imehålla namns i mrarbetena förbud mot att sprida l~andlingens innehiil1 vidare eller 

mot att publicera hemliga uppgiller ur cn handling @rop, 1979/80:2 Del A s. 349). 

Förbehall kan bara förek.omia ,vid utlämnande till enskild och kan således inte rikta 

sig till nagon som vill ta del aviuppgifter i sin egenskap av offentlig funktionar. 

Den som begar att fä ta del av en handling Par enligt 2 kap. 15 tryckfrihetsförord- 

ningen Överklaga ctt avs~lagsbeslut eller ett beslut om att handlingen skall lmnas ut 

med forbehall. Det är således endast den som begärt att få del av en allman handling, 

men fatt avslag eller beslut om,atl han I3r del av handlingen endast med förbehall, som 

kan överklaga. Ett beslut av enimyndighet att en allman handling skall 18mnas ut kan 

inte överklagas. 
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! 
Den som bryter mot ett förbud epigt sekretesslagen att roja eller utnyttja en uppgift 

kan döxnas for brott mot tystnadsplikt enlig1 20 kap. 3 5 brottsbalkcn. Detsamma galler 
I 

den soin bryter mot ett föh-heh~llisorn har stallts upp enligt sekrctcsslsigen vid utläm- 

nande av en uppgift. 

4. Faktiska omskändigheter 
! 
I 

4. l G6teborgsun ersökningen 4 
Från mitten av 1970-talel; genomfordes inom Goteborgs universitet ett rnhgarigt 

forskningsprojekt inom ämnet rhropsykiatri med inriktning på förekomsten av s.k. 

MBD (DAMPIADHD) hos barn. Projektet hade som syfte att i ett langtidsperspektiv 

belysa betydelsen av MZ31D och diimed förknippade problem. 1 undersakningen kom 

att ingå 141 förskolebarn, som flsljdes upp vart tredje år till vuxen klder. Deltagandet i 

undersökningen var frivilligt. Till barnens araldrar och senare till. ungdomarna sjalva 

gavs vissa löften om sekiretess. 

I 
Forskningsmaterialet, b e n w t  'Göteborgsundersökningen, omfattade ca 22 hyllmeter 

och bestod av ett stort antal profokoll, testresultat, intervjusvar, fiågefomular samt 

video- och audiobmd. ~orsknibsmaterialet inneh611 ett mycket stort antal uppgifter av 

integritetskänslig natur c)m barnen och deras anhöriga. Goteborgsundersfikningen har 

utgjort underlag for bl-a. ett flertal doktorsavhandliilgar. 
! 
l 

Materialet förvarades av avdelningen for barn- och ungdomspsykiatri, dar professor 

Christopher Gillberg ar chef scdan länge, i avdelningens lasta lokaler pil Kungsgatan i 

Göteborg. Forskningsprlojektet hade ursprungligen lagts upp och inletts av andra fors- 

kare, men Christopher C;illberg hade sedermera kommit att ansvara for fullföljandei. 

Han hade sjalv lämnat ett visst:sekretessltifte till undcrsökningsdeltagam 
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4.2 Beggran 'om utlämnande 

Socionomen Eva Karfve begarde i februari 2002 att f$ ta del av forskningsmaterialet. 

Begiiran avslogs den 27 februari 2002 med motiveringen att materialet innehöll uppgif- 

ter om enskilda personers halsotillsi~d som, om de rajdes, kunde antas skada enskild 

person eller dennes narstiiende. Beslutet överklagades till Kamrnam2tten i Göteborg, 

som återforvisade arendet till universitetet för prövning av om materialet kunde lämnas 

ut efter avidentifiering alternativt ined förbeh%ll som inskránkte Eva Karfves rgtt att 

lämna uppgifterna vidare eller utnyttja dem. 

Universitetet avslog p5 nytt Eva Karfves begäran genom beslut den 10 september 

2002. 'Motiveringen var att de begtirda uppgifterna omfattades av sekretess, att förut- 

sättningar for utlmnandc av materialet efter avidentifiering inte förelåg samt att till- 

räckligt sttid for slutsatsein att det efterfragade materialet kunde utlämnas med förbehall 

inte heller förelag. Eva K.We överklagade avslagsbeslutez till kammarrätten- 

Läkaren Leif Elinder begärde i juli 2002 att f"a ta del av handlingar ur Göteborgsunder- 

s6kningen. Den 30 augusti 2002 avslog universitetet gvcn hans begiran. Leif Elinder 

uverklagade avslagsbesli~tet till kammarrätten. 

4.3 Karnmarrsttens domar den 6 februari 2003 

Kammarrättens domar i anledning av Eva KirTves respektive Leif Elinders överkla- 

ganden meddelades den 6 februari 2003. Av domarna frarngar filjande. 

Eva Karfvc hade i kamiria~~atten gjort gallande att hon var forskare vid Lunds universi- 

tet, att det var av stor betydelse för hennes forskningsprojekt ait i3 ta del av materialet 

och att det, utan risk fdr skada, kunde I m a s  ut till henne mad I3rbch$ll enligt 14 kap. 

9 sckretesslagen. Eva IKibbrfve tillade att hon inte hade nggot intrcsse av personuppgif- 

tema ,som sådana utan ciidast av de metoder som anvants vid forskningen och vilket 

stöd forskarna haft för sina slutsatser. 
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4.4 Förbehåll uppställda av universitetet i april 2003 m.m. 

Mot bakgnmd av kammarrättens doinar beslutads universitetet den 7 april 2003 "givet 

att berörda enskilda personer lämnar sitt godkannande dartill" au handlingarna skulle 

liirnnas ut till Eva KärFvc (och Ideif Elinder med vissa i besluten niinnare angivna for- 

behall. 

Under våren 2003 firberedde univcrsitetets ledning ocksA utlämnandet, Omfathiingen 

av materialet inspekterades p5 plats, en speciell lokal iordningstalldes i universitetets 

lokaler pA Medicinaregatrm, d b  materialet skulle hallas tillgängligt för Eva Karfie och 

Leif Elinder, och transport av materialet dit förbereddes. 

BAde Eva Kwfie och Lcif Elinder Uverklagade vissa av de av universitetet uppstiillda 

forbehbllen. 

Under den tid som överklagandena behandlades i kammarratten tilltradde Gunnar 

Svedberg den 1 juli 2003 tjusten som rektor för universitet. 

4.5 Justitieombudsmannens kritik i juni 2003 

S4val 'Eva Karve som Leif Elinder anmälde universitets handläggning av utlamnande- 

ärendena till Justitieomb~udsmannen. I beslut den 10 och 1 1 juni 2003 riktade Justitie- 

ombudsmannen kritik mot universitetet fir handlaggningen. Vad gglldc anmiilan från 

Rva KWve uttaladc Justitieombudsmannen b1.a. att universitetet fartjanade allvarlig 

kritik Mr att handlaggnirigen av Eva Kärhes begam att f& ta del av f'orskningsrnate- 

rialet tagii tre manader efter det att kammadrten aterförvisat saken. Savitt gällde Leif 

Elinders anmälan anftrrde Justitieombudsmannen b1.a. att dat forh81landet att universi- 

tetcts avslngsbeslut meddelats forst sju veckor efter Lcif Elinders begaran om alt f3 ta 

del av handlingarna under alla förhållanden inte kunde anses godtagbar. 
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4.6 Kammarrättens domar den l 1  augusti 2003 

Kammarrättens domar i anledning av Eva Karfves och Leif Elinders ÖverkIaganden av 

vissa av de uppstallda arbehallen rneddclades den 11 augusti 2003.1 domarna piipe- 

kades art Eva Kärfve och Leif Elinder genom domarna den 6 februari 2003 redan hade 

fatt rat[ att ta del av de begarda handlingarna och alt det nu endast kunde prövas om 

utlämnande skulle ske med de förbehAll som universitetet ~ippställt. Kammarratten 

erinrade om att fórbehåll får uppstallas endast om det ar agnat att undanröja en viss 

angiven skaderisk och att ett forbehall skall utformas s& att det inskränker ratten för 

mottagaren av uppgihemis att forfoga över dessa. 

I sitt domslut upphävde kammarrittten de av universitetet uppstallda villkoren att be- 

rörda enskilda personer slculle Iarnna sitt godkhande  till att handlingarna IWnades ut 

och att det aven skulle krlivas godkänd provning i medicinsk forskningsetisk kommitté. 

Även förbehållen att Eva Kärfve och Lcif Elinder endast skulle få ta del av handling- 

arna under en begränsad tid och att endast en person i taget skulle Pa ta del av hand- 

lingarna upphavdes. 6vrilga av universitetet uppstallda firbehAl1 skulle siledes gNa. 

De sex firbehhll som därefter gallde mot Eva Karfve innebar: 

1) att uppgifterna bara f ick användas inom det av Vetenskapsradet finansierade forsk- 

ningsprojektet "Det neurolgenetiska paradigmet: etableringen av en ny grand theory i 

Sverige" som Eva Kärfie hade uppgivit till karnrnarratten, 

2) att hon inte fick Iarnna vidare shdana uppgifter i utlämnade handlingar som hflnfirde 

sig till psykologisk, medicinsk, psykiatrisk eller neurologisk undersökning eller be- 

handling, eller r6rde enskiilds personliga förhållanden, om inte uppgifterna hade en 

sådan form att de inte kunde h8nForas till nhgon enskild, 

3) att hon inte fi%n de lokaler dar hon skulle f2 ta del av handlingarna fick firra bort 

kopior av dem, 
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4) att hon inte frhn lokalerna fick föra bo 

om psykologisk, medicinsk, psykiatrisk t 

ling, eller rörde enskilds en sonliga firhi 

form att de inte kunde häriforas till nligoi 

5) att avskrifter av utlhriiade handlingzu 

cinsk, psykiatrisk eller neurologisk unde 

personliga forhallanden siamt anteckning 

lingar eller Ibrh&llanden tir handling son 

under II) ovan nämnda forskningsprojekt 

2004, samt 

6) att hon fick ta del av h.andlingarna i ui 

Göteborg under normal kontorstid samt 

tet. 

Även mot Leif Elinder ställdes sex %~be 

l b n a d e  handlingar som htinforde sig til 

neurologisk undersokning eller behandli 

enskilds personliga firhaillanden endast 

som deItagit i de forskniiigsprojekt i vilk 

fram till sina resultat och1 slutsatser samt 

kompetens som barnläkare. Övriga fem 

behall, nr 2 - 6 som galld'e mot Eva K W  

4.7 Universitetets handli 

I anledning av kammantittens domar sk1 

brev till Christopher Gillberg. Brevet öv 

topher Gillbergs sekreteitare samma dag, 

Leif Elinder och Eva Karfve enligt kam1 

del av dc aktuella handlingarna med an4 
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avskrift av handlingar som innehöll uppgift 

ler neurologisk undcrsöknix~g eller behand- 

landen, om intc uppgifterna hade en sidan 

enskild, 

om innehöll uppgifi om psykologisk, rnedi- 

ökning eller behandling, eller r6rde enskilds 

: ang &ende sadana undersökningar, behand- 

.ämnats ut till henne, skulle firstoras nar det 

t var avslutat, dock senast den 3 1 december 

versitetets lokal p i  Medicinaregatan 16 i 

idast i niirvaro av tjiinsteman från universite- 

A11 upp. Det första innebar att uppgift i ut- 

psykologisk, medicinsk, psykiatrisk eller 

g och uppgift i u t lhnade handlingar om 

ck användas for granskning av hur forskarna, 

handlingarna hade använts, hade kommit 

or att han allmänt skulle upprtitthhlla sin 

irbehall var i huvudsak likalydande med mr- 

jgning under hösten 2003 

v Gunnar Svedberg den 14 augusti 2003 ett 

rlärnnades med kopia av domarna ti l l  Chrjs- 

brevet anfdrde Gunnar Svedberg bl-a. att 

arrattens domar hade ratt att omedelbart ta 

rna fÖrbehAl1, att universitetet inte hade ratt 
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att overklaga domarna och alt domama måste verkställas omedelbart. Gunnar Sved- 

berg upplyste vidare att Leif Elinder och Eva Karfve enligt universitets beslut skulle få 

ta del av handlingarna i u:niversitetets lokal på Medicinaregatan 16 och att handlingar- 

ila däf6r utan dröjsinål wiåste flyttas dit frAn lokalerna pA Kungsgatan. I brevet angavs 

att transporten av handlingarna skulle pabörjas tisdagen den 19 augusti 2003 kl. 09.00. 

Gunnz Svedberg uppmanade Christopher Gillberg att ombes6 j a  att handlingarna 

fanns tillgängliga for harn tning vid denna tidpunkt och att l-ian om nödvändigt aven 

skulle ombesörja att alla rxycklar till utrymmen d8r materialet ftjrvarades överlämnades 

till Marten Persson fran Sahlgrenska Akademifirvaltningen. 

Christopher Gillberg svarade skriftligen den 18 augusti 2003 bl-a. att han själv in1ii.m- 

nat en resningsansokan med beggran om inhibition till Regeringsratten den 13 augusti 

2003 samt att han inte avs;&g att överlämna vare sig materialet eller nycklarna till ar- 

kivskapen till Mårten Persson den 19 augusti. 

Samma, dag, den 18 augwiti 2003, höll, Gunnar Svedberg som ny rektor ett möte med 

b1.a. Christopher Gillberg för att orientera sig om de aktuella ärendena. 

Mårten Persson besökte p:k Gunnar Svedbergs uppdrag avdelningen för barn- och ung- 

domspsykiatri den 19 augusti 2003. ControlIer Kerstin Lamberg överlämnade då en 

handling av vilken framgick att hon av Christopher Gillberg fitt instruktion att inte 

lämna ut vare sig det aktuella materialet eller nycklar till arkivskåpen. 

Gunnar Svedberg övervagde hibefler en anmälan mot Christopher Gillberg till Statens 

ansvarsnamnd i anledning av att Christapher Gillberg inte gav universitetsledningen 

tillgang till forshingsmat~erialet. En anmälan fanns färdig vid rnanadsskiftet augus- 

ti/septeiribe~ 2003, men gavs intc in. Gunnar Svedberg overvägde aven andra atgarder 

för att m~jliggöra för universitetet att Iitmna ut handlingarna. 

I brcv den 1 september 20133 underrattade Gunnar Svedberg Eva Karfve och LeifElin- 

der om att universitetet hade vidtagit Atgarder för att verkstalla kammarrättens domar, 

meil att Christopher Gillbcrg meddelat att han inte avsåg att över lbna materialet. 
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Gunnar Svedberg anförde vidare att universitetet hade utrett möjligheterna att bereda 

Eva Karfve och Leif Elincler möjlighet att ta del av de aktuella handlingarna trots 

Christopher Gillbergs vägran, att universitetet hade gjort allt vad som rimligen kunde 

krävas med anledning av Icammarrtittens domar samt att Guiinar Sved berg därför be- 

slutat att för narvarande inte vidta ytterligare åtgärder for att göra de aktuella handling- 

arna tillgängliga för dem. 

Den 23 september 2003 skrev Christopher Gillberg till Gunnar Svedberg och förklara- 

de att han hade avslagit begäran om överlamnande av materialet till universitetet. Flan 

angav som skal b1.n. att de: sekretessl8ften som getts till deltagarna i studien tillkommit 

på anmodan av universitetet genom dess etiska kommitté samt att de förbehall som 

stallts upp i kammarrättens domar enligt hans mening inte gav Evn Karfke och Leif 

Elinder rätt att ta del av materialet. 

Den l0 oktober 2003 agder ett möte rum mellan Gunnar Svedberg och Christopher 

Gillberg. Gunnar Svedberg fick då del av en skrivelse fih f.d. kammarrättspresidenten 

Nils O. Wentz. I skrive1se:n argumenterade Nils O. Wentz för att kammarrattens domar 

inte var riktiga i sak. Gunriar Svedberg hade under hosien 2003 aven kontakter med 

Madeleine Leijonhufirud, :professor i straffrätt och bitz-tidande generaldirektör i Veten- 

skapsrtidet. Hon hade s m i t  en artikel i Dagens Medicin, i vilken hävdades att Veten- 

skapsrhdet hade svart att sle att kammarrztttens domar Imnade nitgot utrymme ft5r ett 

utlämnande av materialet ilil1 Eva Kärfke. Med anledning av detta började Gunnar 

Svedberg övervaga dels orn de av karnmartatten godtagna förbchallen borde tolkas så 

att handlingarna inte kunde lainnas ut, dels oin det skulle vara möjligt att rippstillla nya 

förbehåll. 

Den 15 oktober 2003 skickade Christopher Gillberg ett e-mail till Gunnar Svedberg 

med argument mot att en airmalan till Statens ansvarsnhnd ingavs i detta skede. 

Christopher Gillberg skrev b1.a. att en bedömning &rst borde ske av hur förbehållen 

skullc tolkas, aii han aldrig skulle acceptera en förflyttning av materialet och atr Gun- 

nar Svedberg dBf2Sr borde dra tillbaka sin order till honom att överlämna nycklarna. 
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Vissa ytterligare kontakte:r förekom under h6sten inellan Gunnar Svedberg och Chris- 

topher Gillberg. Den 4 december 2003 skrev Chrisiopher Gillberg ett e-mail till Gun- 

nar Svedbcrg dar han med hänvisning till unders6kningsdeltagarnas krav framhöll att 

han avsåg att fortsatta mal.satta sig ett överlämnande av materialet. 

4.8 Behandlingen i universitetets styrelse 

Gunnar Svedbcrg informerade fortlöpande universitctsstyrelse~-i oin arcndena under 

hösten. Infor styrelsemöte den 17 december 2003 fick han av Arne Wittlöv i uppdrag 

att l8mna eii narrnare redogörelse för ärendena, Infor mötet fSrelåg en promemoria fdn 

Gunnar Svedberg. I denna omnamnde han b1.a. Justitieombudsmannens kritik i juni 

2003. Med hhsyn till ärendenas principiella betydelse och till att han själv inte lyckats 

sakerstiilla att universitetet kunnat efterkomma kammarrattens domar, begärde Gunnar 

Svedberg att ärendena skulle behandlas i styrelsen, Han föreslog vidare, med havis- 

ning till Madeleine LeijonkiufLuds bedömning, att styrelsen skulle tillstyrka att Eva 

K2irfve informerades om att hon inte uppfyllde ett av de rorbehhll som godkänts av 

kamman2tten. Gunnar Svedberg meddelade aven att han ansag att Christopher Gill- 

berg borde anmalas till Statens ansvarsnwnd för sin vägran att göra forskningsmateri- 

alet tillghgligt. 

Av protokollet fr%n styrelsemstet framgår b1.a. att styrelsen med hänvisning till fragans 

principiella betydelse beslutade bordlagga ärcndena för att fa mer tid att to del av det 

skriftliga underlag soin presenterats. Styrelsen stä1Ide sig dock bakom en anmalan till 

ansvarsnämnden. Studeranderepresentanten Mikael Baaz reserverade sig mot bord- 

llggningsbeslutet och anförde att universitetet borde efterkomma kammarrattens do- 

mar. 

Den l9 december 2003 beslutade Justiticornbudsrnannen att inleda den fisrunderstik- 

ning som ledde fram till nu i3ktuella åtal. Av de nu tilltalade fick i vart fall Gunnar 

Svedberg och Arne Wittlöv ornghende kännedom om beslutet. 
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Arne WittlSv har berättat att han i början av januari 2004 hade ett möte med Chrisro- 

pher Gillberg och att Christopher Gillberg da förklarade att han alltjamt stod fast vid 

att han inte kunde medverka till att materiaIet lämnades ut. 

Vid styrelsemötet den 22 januari 2004 bcslutade styrelsen i enlighet med Gunnar 

Svedbergs förslag dels att itillstyrka att rektor skulle meddela Eva Kärfile att det aktuel- 

la firbehhllet i kamrnarr3ttsdomen inte var uppfyllt och att hon därmed inte hade ratt 

att ta del av forskningsmatarialet i enlighet ined begäran, dels att uppdra At Gunnar 

Svedberg att utforma ett ytterligare forbehall som säkcrstallde att Leif EIinder hade det 

berattigade intresse av att f3 del av forskningsmaterialet som han hävdat. 

4.9 Universitetets beslut att inte lämna ut materialet till Eva 
KarFve 

Den 27 januari 2004 beslutade Gunnar Svedberg att Eva Kfirirfire inte skulle f& ta del av 

forskningsmaterialet med hänvisning till det av universitetet uppstallda och av kam- 

marratten accepterade förbehillet om det forsknings%ndamål fór viIket uppgifterna i 

utlämnade handlingar skulle få anviindas. Av beslutet framgår att universitetet hade 

ingatt i "prövning av förbeliållet" mot bakgrund av en promemoria upprättad den 

12 mars 2003 inom Vetenslkapsriidet. Enligt promemorian fanns det inte nagot sam- 

band mellan Eva K'brfves forskning och det forskningsprojekt som hon angett vid sin 

begaran om att fA del av handlingarna och frsr vilket hon cnlipr kammarrattens dom den 

6 februtixi 2003 fick anvancia uppgifterna. 

4.1 0 Unl~ersitet~ets beslut om ytterligare förbehåll mot Leif 
Elinder 

Genom beslut den 2 februari 2004 uppstallde universitetet genom Gunnar Svedberg ett 

nytt i3rbeh6ll mot LeifElinder. Universitetet anförde i beslutet b h .  att man hade fatt 

anledning anta att Leif Elinder inte bedrev sådan verksamhet elIer hade en sadan ställ- 

ning att dct var befogat at& ge honom tillgång till materialet ens med förbehiill. Med 

anledning darav beslutade universitetet att en förutsattning för att Leif Elinder skulle fä 
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ta del av handlingarna var att han visade att det ingick i hans arbetsuppgifter hos Upp- 

sala kommun att granska eller i övrigt skaffa sig kännedom om grundmaterialet fir den 

aktuella forskningen. 

4.1 1 Utvecklingen fram till maj 2004 

Eva Karfve och Leif Elinder överklagade univcrsitezats beslut den 27 januari och den 

2 februari 2004 till kammarriiiten. I domar den 4 maj 2004 upphävde kainmarratten de 

överklagade besluten. 

Den 7 maj 2005 firstördes forskningsmaterialet. Gunnar Svedberg fick kannedom om 

detta den l O maj. De begirda uppgifrerna kom alltsh aldrig att lämnas ut. 

5. Hovrattens bedömning 

5.1 Allmänt onn universitetets handlaggning 

Genom de två första domarna den 6 februari 2003 bestämde kammm-rätten att Eva 

Kikfve och Leif Elinder hade ratt att ta del av de begärda handlingarna. Genom de tv4 

senare domarna den 1 l augusti 2003 bestämde kammarrätten vilka forbehAl1. som skuI- 

le galla i samband med att handlingarna lmnades ut till dem. Genom kammarrättens 

domar hade således fiagan ,om huruvida handIinganla skulle lgrnnas ut till Eva KZirfve 

och Leif Elinder blivit slutligt avgjord. 

Universitetet hade infir karnmarriittens prövning möjlighet att anföra skal mot att be- 

gärda handlingar skulle l k n a s  ut till Eva Karfvt: och Leif Elinder. Sedan domarna, 

som inte kunde överklagas, Sallit i februari 2003 har det saknat betydelse om universi- 

tetet ansag att doinstolen hafl ett felaktigt eller bristiXlIigt underlag. Efter februarido- 

mama Aterstod f6r universitetet endast att formulera de forbeh&ll som man ansag krav- 

des f6r att motverka att enskilda skulle drabbas av men till följd av att handlingarna 

lämnades ut. Universitetet hade darerter tillffille att inför karnmarrättcn argumentera 
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för den utformning av forl~ehiillen som universitetet hade valt. Sedan Inamrnarrtitten 

avgjort vilka förbehall som kunde godtas, var aven fragan om på vilka villkor som sö- 

kandena skulle få del av de begwda handlingarna slutligt avgjord. Det har dalreftex 

saknats utrymme itjr univcrrsitetet att göra en farnyad prövning av Eva Kafies och 

Leif Elinders ratt att ta del av handlingarna. 

Vid den tid som atalet avser var det således inte liingre sekretesslagstiftningen som 

skulle tolkas och tillämpas utan kammanrgttens domar. Dessa var tydliga till sitt inne- 

hall. Av Gunnar Svedbergs brev till Christopher Gillbcrg den 14 augusti 2003 och till 

Eva Kärfve och Leif Elinlder den 1 september 2003 framg&r att universitetets ledning 

hade &rstått att det AlAg universitetet att omedelbart Iamna ut handlingama. 

Redan tryckfiihetsforordiiingens krav på skyndsamhet vid handlaggning av en bcgaron 

om att f% ila del av en allm8n handling borde ha medfört att universitetet undvek åtgär- 

der som ytterligare mrdrijjde att handlingarna lämnades ut. Trots det har universitetet 

genom. sin tolkning av förbehallen och genom att uppstalla ytterligare förbehåll forsva- 

rat för Eva Kiirfve och Leif Elinder att f3 ta del av handlingarna. 

5.2 Christopher Gillbergs ansvar 

Aklagaren har pastått att Christopher Gillberg efter kammanattens domar den 11 au- 

gusti 2003 och fram tilI clen 7 maj 2004, d i  materialet uppges ha forstorts, i sin egen- 

skap av avdelningschef vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri uppshtligen 

asidosatt vad som galler for uppgiften genom at1 underlita att efterfölja kammarrattens 

domar. och lata Leif Elinider och Eva Karfie ta del av handlingarna. Enligt åtalet har 

Christopher Gillberg därvid dels för egen del vagrat att lämna ut handlingarna, dels 

vägrat att gtira handlingarna tillgängliga för universitetets ledning. 

Forskningsrnalerialct var universitetets egendom och d h e d  att betrakta som allman 

handling. Det förvarades hos avdelningen för ban- och ungdomspsykiatri, dar Chris- 

topher Gillberg var chef Genom Gunnar Svedbergs bi-ev den 14 augusti 2003, till vil- 

ket va.r fogad kopia av kinmmarrrittcns domar angaende arbehallen, fick Christophcr 
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Gillberg klart för sig att det aktuella materialet maste lämnas ut. Som avdelningschef 

hade C:hristopher Gillberg: ansvaret for att handlingarna gjordes tillgangliga for Eva 

Karfve och Leif Elinder. Att Christopher Gillberg var medveten om att ansvaret nar- 

mast viladc på honom framgår inte minst av de instruktioner han in&r MArten Pers- 

solis besök hade gett Kersdn Lamberg atr inte ge universitetsledningen tillgång till 

materialet, Det frarngar ocksa av Christopher Gillbergs skriftliga svar den 18 augusti 

2003 till Gunnar Svedberg. 

Universitetet hade genom, Gunnar Svedberg beordrat Chrisiopher Gillberg att ÖverlLim- 

na materialet till universiitetef för arflyttning till en lokal &r Eva K&fve och Leif 

Elinder skulle f& ta del avp det. Med hansyn hartill anser hovratten i likhet med tingsrat- 

ten att Christopher Gillberg inte kan fallas till ansvar for att han för egen del vägrat 

lämna ut handlingarna. I-lan var daremot skyldig att i enlighet med universitetets order 

stalla handlingarna till fö;rfogande fir förflyttning. 

Christopher Gillberg har inviht att han inte uppfattade Gunnar Svedbergs order den 

14 augusti 2003 som allvarligt menad. Han har därvid särskilt hänvisat till motet den 

18 augusti 2003, till att biårten Persson inte följde upp besöket p5 avdelningen och till 

att han inte fick någon ny. uppmaning att stalla materialet till förfogande. 

Gunnar Svedberg har emellertid uppgett att han inte nigon gang tagit tillbaka ordern 

fr%n den 14 augusti 2003 och att dct milste ha stått helt klart för Christopher Gillberg 

att ordern gällde fortli)pa:nde, avcn om dcn inte uttryckligen upprepades. Enligt Gunnar 

Svedberg forekom inte niigot vid mötet den 18 aujysti som kunde ha gett Christopher 

Gillberg uppfattningen alt ordern intc Iangre gallde eller att den inte var allvarligt me- 

nad. Gunnar Svedbergs uppgifter har i detta avseende bekraftats av byråchefen vid 

rektors kansli Bengt Wealel. I samma riktning pekar det faktum att Bengt Wedel i tiden 

efter in8tet den I8 augusti fick i uppdrag att utforma en anmiilan till Statens ansvars- 

nämnd i anledning av Christopher Gillbergs vägran och att Christopher Gillberg kande 

till att en sadan anmalan Iövervagdes. Vidare frarng&x av flera e-postmeddelanden frin 

Christopher Gillberg till Gunnar Svedberg att han under hela hösten alltjiimt ansag sig 

utsait k5r kravet att Iämiia i& sig haildliiigarna och vidha11 sin uttryckliga ordervag- 
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ran. Det har också framkommit att Gunnar Svedberg vid tiden for styrelsemötet den 

17 december fortfarande bvemagde att anmtila Christopher Gillberg till ansvarsnamn- 

den. Slutligen har Arne Mlittlöv berättat att han vid ett möte med Cl-iristopher Gillberg 

strax efter årsskiftet 2003/2004 frågade om denne alltjimt vidhöll sin vagran och att 

Christopher Gillberg bekraftade det. 

Sammantaget finner hovri3itten det bevisat art Christopher Gillberg var medveten om att 

ordern att stalla materialet till ledningens förfogande gallde fortlöpai~de frin det att den 

tillsammans ined kammarrattsdomama kom honom till del den 14 augusti 2003. Han 

har varit skyldig att göra vad som ankom p$ honom för att domarna skulle f6ljas. 

Christopher Gillberg har icrklarat att han aldfig varit bcredd att medverka till att hand- 

Iingana skulle lämnas ut till Eva Khf ie  eller Ideif Elinder. Hans handlande har alltsa 

varit uppsåtligt och har filt tiI1 följd att Eva Kärfie och Leif Elinder definitivt firvag- 

rades en grundlagsskyddad och principiellt viktig rattighet, Sammantaget finner hov- 

ratten att Christopher Gillbergs handlande inneburit att han åsidosatt vad som gällde 

fdr honom i uppgiften sona avdelningschef pA ett sadant satt att ansvar för tjänstefel i 

och for sig bör komma ifrhgo. Christopher Gillberg har emellertid aven invänt att hans 

handlande bör anses urstik:tIigt med dedning av de övriga hhsyn  han hafi att ta. 

Cbxistopher Gillberg har sialedes gjort gallande att han i en situation som den aktuella 

varit förhindrad av Iakar- och forskaretik att lämna ut uppgifter om undersökningsper- 

soner och deras anhöriga. f.1a.n har siirskilt hänvisat tilI internationella deklarationer 

utformade av VarldsläkarlKSrbundet sam t till Europakonventionen. 

De internaiionella deklarationer soin VarldslCUcarforbundet enats om har inte sadan 

karaktär att de har företräde framför svensk lag. Vad Christopher Gillbcrg har invant 

mcd anledning av innehalllet i dessa deklarationer saknar darför betydclse i malet. 

Av artikel 8 i E~iropakonvcntionen följer att var och en har ratt till respekt för b1.a. sitt 

privat- och familjeliv saini: att Atnjutandet av denna rattighet inte Par inskränkas av of- 

fcnilig myndighet annat ar1 i vissa angivna Tall. Sekretesslagens regler syflar till att, i 
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enlighet med artikel 8 i Ei~ropakonventionen, skydda b1.a. enskilda från att uppgifter 

om deras personliga förhå.llanden röjs i andra fall Bn nar det kan anses godtagbart med 

hbsyn  till intresset av insyn i det allmtinnas verksamhet. Kegelvcrkcl I:ar anses uppfyl- 

la Europakonventionens krav och genom kammarriittei~s domar har slagits fast hur 

reglerna i det aktuella fallet skall tolkas. Christopher Gillbergs invandniag om att hans 

handlande har varit ursakt:Xigt med hansyn till Europakonventionen kan d&-l%r inte god- 

tas. 

Christopher Gillberg har ocksa anfört att han riskerade htal idr brott mot tystnadsplikt 

om han lämnade ut handlingarna till Eva K&fve och Leif Elinder. Genom karnmarät- 

tens domar hade det emellertid slutligt avgjorts att sekretesslagen medgav att handling- 

arna lämnades ut. Nhgot ansvar for brott mot tystnadspIikt kunde d& sjalvfailet inte 

komina i friga, vilkct Christopher Gillberg enligt hovrattens mening ocksa måste ha 

firrsthtt. 

Christopher Gillberg har vidare hmvisat till att han vait  bunden av de löften om sekre- 

tess som gavs till undersSlcningsdeltagarna i enlighet med de krav som uppstalldes för 

forskningen. Det sekretess~Iöfie som lämnades 1 984 hade följande lydelse: 

"Alla uppgificr behandlas konfidentiellt och hemligst!4mplade. Ingen databehandling ined m ~ j l i g h c ~  

an identifiera Din barn kommer att ske. information har lamnats tidigare eller kommer att Iëmnas 
nu till lararen angaende barnet tinnat an att honlhan deltog vid skolstarten i en undersokning som utför- 

des fran ostra sjukhuset, vars resultat nu, liksom vid err tidigare tillfälle för 3 kr sedan. skall följas upp." 

Senare lämnades ytterligare ett sekretesslöfte med följande lydelse: 

"Delragander Er &rsth helt frivilligt, och liksom vid tidigare unders6kningstillRIlen kommer Du aldrig 

nagonsin att inga i niigon form iiv offentligt dataregistcr, och databearbetning kommer att ske pil ett satt 

si! an ingen annan an vi som trLlffar Dej och har direktkontakr med Dej kan få reda pA nigonting över 

huvud lagel om Dej." 

De löften om sekretess som Iaannats till undersökningsdeltagama har btminstone i vis- 

sa delar gått längre an vad sekretesslagen medger. Hovrätten konstaterar att det saknas 

laglig mojlighet att skapa en vidare sekretess gn som följer av sekretesslagen och att 

der inte ar möjligt att besIu.ta i en sekretessfraga förrän en handling beghs utlämnad. 

Av detta följer att de ovan redovisade sekretesslöftena inte har företräde framflir gál- 
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Avdelning I 

lande rart eller domstols tj.ll%npning av rgttsreglerna. Christopher Gillbergs invand- 

ningar är saledes inte relevanta for bedömningen av hans straffr'attsliga ansvar. 

Christo,pher GiIlberg har silutligen gjort gallande att hans handlande varit arsvarligt 

med hänsyn till att svensk forskning skulle råka i vanrykte och att benagenheten att 

delta i medicinska forskningsprojekt skulle minska, om uppgifter som lämnats i fortro- 

ende larnnas vidare till privatpersoner- Hovrätten anmärker att det firns andra möjlig- 

heter att ta tillvara forskningens intressen, t.cx. att avidentifiera undersökningsmaterial 

och därigeiiom undvika att kiinsliga uppgifter lmnas  ut. Vad Christopher Gillberg har 

anfört i det har h8nseende4t kan i vart fall inte befria honom frh ansvar. 

Christopher Gillbergs handlande har såiedes inte varit ursäktligt. Tvärtom har han un- 

der l%ng tid underlhtit att iaktta vad som %legat honom som tjhsteman med anledning 

av karninarrattens domar. Garningen kan inte bedornas som ringa. Christopher Gillberg 

skall därför domas för tjänstefel f7ir tiden efter den 14 augusti 2003 da han fick kanne- 

dom om kamrnarrlittens domar. Brottet ar allvarligt eftersom Christopher Gillberg upp- 

satligen asidosatt den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. 

I fiaga om påföljd gör hovrätten samma bed6mning som tingsrittten. 

5.3 Gunnar Svedbergs ansvar 

Jus~iiieombudsmannen har moi Glinnar Svedberg gjort gállande att denne från den 

1 september 2003 och frani till den 7 maj 2004, d i  materialet uppges ha förstörts, i sin 

egenskalp av rektor vid universitetet uppsatligen eller av oaktsamhet vid myndighetsut- 

Bvning asidosatt vad som galler för uppgiften genom att underlAta att efterfölja kam- 

manättens domar och lata Leif Elinder och Eva Karfve ta del av handlingarna. N i a -  

re bestiirnt har Justitieombi~dsmai~i-ien lagt Guiuiar Svedberg till last att han inte tillsett 

att handlingarna var tillgängliga för utlaninande och att han genom uppralvande av nyn 

fórbehall och genom tolkni.ng av tidigare forbehilll försökt farhindra att Leif Elinder 

och Eva Kirfie skulle få del av handlingarna. 
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Savitt galer bedornningen av Gunnar Svedbergs handlande före den 10 okrober 2003, 

ansluter sig hovrätten till tingsrattens bedömning. Gunnar Svedberg har således under 

tiden frin den 1 september till den 10 oktober 2003 genom passivitet gjort till skyldig 

till oaktsamt  janst te fel, som inte kan bedömas som ringa. 

Nar det galler tiden därefter anser hovriitten att Gunnar Svedberg inte heIler då agerat 

tilldckligt beslutsamt for att få tillghng till forskningsmaterialet. Gunnar Svedberg har 

emellertid gjort gallande altt hans handlande efter denna tidpunkt inte bör medfora an- 

svar, eftersom han da fick de1 av t v i  artiklar som gav honom uppfattningen att vissa 

ytterligare krav kuride ställas p& Eva Karfve och Leif Elinder innan materialet kunde 

l'dmnas ut. Utredningen visar att Gunnar Svedberg med anledning härav fareslog sty- 

relsen att Eva Karfve skulle meddelas att hon inte kunde få del av materialet eftersom 

hon inte uppfyllde de upp:;tällda förbehållen samt att ytterligare förbehall skulle upp- 

stallas i förhallande till Leif Elinder. Gunnar Svedberg har anfört att hans uppfattning 

om att förfarandet var korrekt delades av vllrenommerade jurister och att han följt de- 

ras rad. Han har vidare pekat p& att universitetets styrelse ställde sig bakom hans för- 

slag. 

Utredningen visar att Christopher Cillberg under hösten skickade flera e- 

postmeddelanden till Gunriar Svedberg, av vilka framgick att Christopher Gillberg 

fortfarande ansag sig utsatt. for kravet att lämna ifrån sig handlingarna. Det har också 

framkommit att Gunnar Svedberg vid styrelsemötet i december ansåg att Christopher 

Gillberg måste anmäfas till ansvarsnamnden för sin vagran att lárnna ut handlingarna. 

Av Arne Wittlövs uppgifter fiarnglr att han vid ett möte med Christopher Gillberg 

strax efter årsskiftet 2003/2004 tog upp frigan om denne fortfarande viigrade liimna ut 

matcrialet. Dessa omständigheter tyder p i  att Gunnar Svedberg for universitetets rak- 

ning instig att handlingarna borde lämnas ut i enlighet med kammarrättens domar, men 

att han samtidig1 med stad ,av de bada artiklarna försökte finna en lösning med anled- 

ning av att Ilan inte lyckats fönnå Christopher Gillberg att lämna ifrån sig materialet. 

For att Gunnar Svedbergs u:nderlAtenhet att följa kammarrättens domar skall anses ur- 

säktlig bor enligt hovrätten i vart fall krävas betydligt mer an att han tog del av dc två 



2 0 0 6  0 2 / 0 9  0 8 : 2 7  FAX HOVRATTEN I GOTEBORG 

HOVRÄTTEN FOR 
VASTRA SVERIOB 
Avdelning 1 

DOM 
2006-02-08 

Sid 29 
B 3339-05 

artiklarna och inhamtade råd av fórfattarna. Gunnar Svedberg hade som rcktor tillgång 

till intern expertis i forn a.v universitetets jurister och tjanstembnen inom det egna 

kansliet.. Det har ocksa framkommit att universitetet med anledning av ärendet hade 

kopplat in den advokat soin man vanligtvis brukade anlita. Gunnar Svedberg har en- 

dast i obestämda ordalag berört innebarden av de rad och synpunkter han faktiskt fick 

från annat hall an från dem som hade författat de tv& artiklarna. Något skriftligt sak- 

kunnigutlatande har shvitt framkommit inte inhgmtats. Sammantaget anser hovratten 

d s ö r  inte att Gunnar Svedberg kan gå fri fi%n ansvar. Det förhällandet att styrelsen 

ställt sig bakom hans forslag fkintar honom inte heller ansvaret. 

Hovratten finner således titt Gunnar Svedberg under hela den tid som Atalet avser av 

oaktsamhet har åsidosatt sina %ligganden i tjhsten som rektor genom att inte tillse att 

handlingarna blev tillgiingliga för utlämnande. Gunnar Svedberg har vidarc av oakt- 

samhet åsidosatt vad som gallde för hans uppgift genom upprtittande av nya forbehall 

och tolkning av tidigare förbehåll. Garningen kan inte anses vara ringa. Gmar Sved- 

berg skall darför dömas fö:r tjänstefel. 

Ren phf'trljd tingsrötten har bestämt är enligt hovrättens mening val awligd aven med 

beaktande av att hovrätten bifaller %talet för hela tidsperioden. 

5.4 Arne WittliDvs ansvar 

Aklagarcn har mot Arne Mrittlöv gjort gallande att han fian december 2003 d& fragan 

kom att behandlas av univcrsitetsstyiclsen och fram till den 7 maj 2004, i sin egenskap 

av ordftrrande i styrclsen u:ppsitligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsi- 

dosatt vad som galler för uppgiften genom att underlilta att efterfölja karnmarrärtei~s 

domar och låta Leif Elinder och Eva Karfve ta del av handlingarna. Aklagnren har 

narrnare bestämt gjort gallsinde att Arne Wittlöv underlatit att verka Rlr att handlingar- 

na skulle lämnas ut till Leif Elinder och Eva Karfire och ati han tvartom, jämte Gunnar 

Svedberg, genom upprattaxide av nya f6rbehall och genom tolkning av tidigare förbe- 

h%ll Rlrs6kt förhindra att Leif Elinder och Eva Karfve skulle få del av handlingarna. 
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Arne Wittlöv har aven i hovrätten firnekat att han gjort sig skyldig till tjänstefel. Han 

har gjort gällande att ansviaret för utlämnande av allmanna handlingar legat på Gunnar 

Svedberg som myndighetschef och att det inte ingått i hans uppgifter som styrelseord- 

förandc att elterkomma kammarrgttens domar eller i övrigt verka for att handlingarna 

Iiimnadcs ut. Arne Wittlov har tillagt att styrelsen endast haft att informcra sig och 

möjligen vtigleda Gunnar Svedberg som rektor. 

Av 2 högskolelagen fianig& att en högskolas styrelse har inseende över htjgskolans 

alla angelagenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen skall shledes 

besluta i. viktigare frågor om vcrksarnhetens overgripande inrikining och högskolans 

organisation, om årsredovisningar, budgetunderlag och liknande viktigare framstäii- 

ningar, om viktigare föreskrifter, om vissa personalfrågor samt i frågor i övrigt som %r 

av princ:ipiell vikt (2 kap. ;! $ hBgskoleforordningen). Andra Ragor skal1 i princip av- 

göras av rektor, som enligt 3 tj hllgskolelagen skall leda verksamheten under styrelsen. 

Rektorn skall som rnyndigl~etens chef se till art verksamheten bedrivs firfattningsen- 

ligt och effektivt (7 verk;förordningen). 

Enligt hovrättens mening måste en frAga om utlhnande av allmänna handlingar i srt 

enskilt ärende anses vaTa en sidan rent administrativ och verkställande uppgift som det 

ankommer pli universitetets rektor att sköta. I normala fall torde universitetets styrelse 

saldes inte fatta beslut i sådiana 3renden. I det har fallet har ärendet emellertid kommit 

att behandlas av styrelsen. :Det forhAIlandet att styrelsen dgrefler stallt sig bakom Gun- 

nar Svedbergs förslag till 5itgärder ar dock enligt hovrattens mening inle tillräckligt för 

att Arne Wittlöv skall anses ha Adragit sig ert straffrättsligt ansvar för tjänstefel. Atalet 

mot honom skall därför ogillas. 

Vad dc o.ffentliga firsvarama begärt i ersattning är skaligt. 

Christophcr GiIIberg b h  med tillämpning av 3 1 kap. 1 5 fjarde stycket rattegangsbal- 

ksn iIaggas återbetalningsslcyldighet med 40 000 kr. 
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Vad galler Gunnar Svedbe:rg har hovrätten efter överklagande av såväl Justitieoin- 

budsmannen som Gunnar Svedberg fastställt tingsrättens domslut. Med anledning har- 

av och med tillämpning av 3 l. kap. 1 § q&-de stycket riirtegångsbalken bör Gunnar 

Svedberg Alaggas återbetalningsskyldighet med 20 000 kr. 

Arne Wittlöv skall med hansyn till utgången i ansvarsdelen tillerkännas ersättning fUr 

sina rattegångskostnader. 

OVERKLAGANDE, S&&@+ 

Overklagande senast den 8 mars 2006 4 

I avgörandct har deltagit hovrattspresidenten Gunnel Wennberg, hovrattsråden Eva 

L6nqvist och Nanna Töcksberg, referent, samt nbndernannen Solveig Persson och 

Hans Johansson. 

Britt Psrnci;Lcilil 
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GO~~EBORGS TINGSRATT DOM 
Avdelning 7 2005-06-27 
Rotel 701 meddelad i 

Göteborg 

PARTER (Antal tilltalade: 3) 

Aklagare 
Vice överåklagare Kerstin Skarp 
&klagarkammaren i Vasterh 

Till talad 
Lars CHRTSTOPI*IER Gillberg, 500419-5 15 1 
C/O Avd för barn- och ungdomspsykiatri 
Kungsgalan 12 
41 1 19 G ~ T E R O R G  

Offentlig firrsvarare: 
Advokat. Monica Rösman 
c/o Advokatbyrh Rösnian AB 
Vallgatan 38 
41 1 i6  GOTEBORG 

DOMSLUT 

BEGANGIVA BRO'CT 
Tjänstefel 

PAFOLJD M. M. 

1. Villkorlig dom 
2. Dagsboter 50 S 750 kr 

juridik Idag u 

%m;++www.nj.seljuuidi kidag 

LAGRUM 
20 kap 1 1 st brottsbalken 

SARSKILD RA~'TSVERKAN 
Den tilltalade Alaggs att betala en avgift p& 500 k r  cnligt lagen (1994:419) om 
brottsoffcrfond. 

. , . . - .. ..-.. .- -.--a.. -- . - 
Postadress Be$&ksadress Telefon Telefax Expcdf tlonstid 

Gustav Adolfs 'Torg 031-701 10 07 03 1-701 13 07 tn&iidag - frcdag 
404 83 Göteborg 1 fr post: gbg.~ingsratt.@dai~~.sc 09:OO - 14;OO 
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GOTEBORGS TINGSRATT DOM 
Avdelning 7 2005-06-27 
Rotel 701 

BESLUT I OVIUGA P I ~ G O R ,  SKADESTAND M, M. 
Monica Rösman tillerkänns ersattning av allminna medel med 185 012 kr. Av delta 
bclopp skall Christopher Gillberg till staten Iterbetala 75 000 kr, 
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GO'LEBORGS 'TINGSRATT DOM 
Avdelning 7 2005-06-27 

Rotel 701. meddelad i 
Göteborg 

PARTER (Antal tilltalade: 3) 

Aklagare 
Vice överilklagarc Kerstin Skarp 
Aklagarkammaren i VasterSs 

Tilltalad 
Uno GUNNAR Svcdberg, 4708 12-76 10 
C/O Göteborgs Universitet 
Box 100 
405 30 GOTEBORG 

Offentlig försvarare: 
Advokat Claes Ostlund 
C/O Advokatfirman Olof Ahlsledt I-Ii3 
Box 11017 
404 2 1 Göteborg 

DOMSLUT 

BEGANGNA BRO'I'T 
T.j iinstefcl 

L.. .I 

LAGRUM 
20 kap 1 8 1 SI: brottsbalken 

PAFOI,JD M. M. 
Dagsböter 40 5 800 kr 

SARSKILD RÄT'I'SVERKAN 
Den tilltalade alaggs att betala en avgift pil 500 kr enligt: lagen (1 994:419) om 
brottsofferfond. 

.- .,..-,...---..v . . .,.. _. < . . . . _ . . " . . r  ..-. , -. 

Postadress Bes6 ksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Gustav Adolfs Torg 03 1-70 1 1 O 07 011-701 13 07 mindag - fredag 

404 83 Göteborg 1 E-post: gbg.tingsratt$$~lom.se 0 9 : O O  - 14;OO 
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GO-~EBORGS TINGSRATT DOM 
Avdelning 7 2005-06-27 
Rotel 701 

BESLUT 1 ~ ~ V I U G A  FRAGOR, SKADESTAMI M. M. 
Claes Ostlund tillerkänns ersittning av allmänna medel med 160 39 1 kr. Av detta 
belopp skall Gunnar Svedberg till staten aterbetala 32 000 kr. 
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GOTEBORGS TJNGSRÄTT DOM 
Avdelning 7 2005-06-27 
Rotel 701 meddelad i 

Göteborg 

PARTER (Antal tilltalade: 3) 

Aklagaxe 
Vice öucriklagare Kerstin Skarp 
iiklagarkammaren i VasterSs 

Tilltalad 
ARNE Bror Konrad Wittlöv, 401020-23 1 7 
Kiddargatan 43 
1 14 57 STOCKHOLM 

Offcntlig försvarare: 
Advokat Jon Mannhcimer 
C/O Jon Mannheimer AdvokatbyrS. 
Box 2190 
403 13 Göteborg 

Atalct ogillas. 

BESLUT I ÖVIUGA FRAGOR, SKADESTAND M. M. 
Jon Mannhcimer tillerkänns ersathing av allmänna medc1 med 124 740 kr. Dctta belopp 
skall staten svara för. 

_ . , --_ __ . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . - . . I . .  .. 

Postadress Bcsöksndtess Telefon Tclefax Expeditionstit1 
Gustav Adolfs ' r ~ r g  03 1-701 10 07 031-701 13 07 mandag - fredag 

J04 8 3  Göteborg 1 E-post: gbg.tingsratt@dom.sc 09:OO - 14;00 
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YRKANDEN M.M. 

Aklagareiis yrkmden, se bilaga 1. 

Samtliga Atalride har förnekat broti. De har i andra Iiand gjort gallande att ett 

evenlucllt tjiinstefel ar ringa. 

BAKGRUND 

Utöver dc faktiska forhallanden som anges i liklagareils ganingsbeskrivning kan 

antecknas följaildc. Eva KBrfve begárde den 19 februari 2002 hos univcrsitetet att ffi 

ta del av de aktuella handlingarna. Effer avslagsbeslut och överklagande 

Sterförvisadc kmmarratten frAgan till universitetet. be11 9 juni 2002 ingav aven 

Leil' Elinder en begiran om att F5 ta del av handlingarna. Efter nya avslag och 

överklagandeil gav kiimmarriitteii i domarna den 6 februari 2003 Leif Elindcr och 

Eva K&fve r3tt att ta del av handlingarna och föreskrev att uiiiversitetet enligt 14 

kap C) 4 sekretesslagen skulle faststiillii arbehall till skydd enskildas intressen. 

Domarna vann laga kraft. Av Christopher Gillberg och u~iivcrsitetel ingivna 

resnit~gsans~kningar avvisades, Den 7 april 2003 uppstallde universitctet - ulan att 

lamna ut liandlingarna - ett antal Rirbehåll som skulle inskranka Leif Elind.ers och 

Eva Kafves riltt att 12mna uppgifter vidare ocli utnyttja dem. Sedaii &ven delar av 

dessa beslut averklagats uppl.i#vde kammarritlen i domarna den 11 augusti 2003 

vissa av L'irbeliBlleii. Domarna vann laga k.raft. Av Christopher Gillberg och 

g ini vers it et et ii~givna resitingsansöluiingar avvisades. - JO hade i juni 2003 riktat 

allvarlig kritik mot universitetet far dess satt att handlägga asei~dena. 

De aktuella handlingarna f~rvarades i arkivskap p& Christopher Gillbergs avdelniiig 

p& Kungsgatan 12. Som avdelniiigschef hade Cluistopher Gillberg ansvaret for 
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frfigor om utl9mnmde av handlingar. Clunilar Svedbcrg skickade den 14 augusti 

2003 otr brev till Christoplier Gillberg vari han meddelade att Leif Elinder och Eva 

Kafve enligt universi tetcts beslut deii 7 april 2003 skullc fO ta del av handlingarna i 

universitetels lokal p& Medicinaregatan 16 och att 11andli.ngarna deii 19 augusti 2003 

skulle flyttas dit samt att Christopher Gillberg skulle ombestir-ja att handliligarna 

farit~s tillglingliga .for hiimtning och att nödvlindiga nycklar Sverlämnades. 

Christopher Gill'berg besvarade brevei den 18 augu.sti 2003. Den dagen Ii8lls aven 

ett m8te mellan Christopher Gillberg och Gunnar Svedberg m fl. Den hiimhing som 

var iitsatt t i l l  deil 19 augusti 2003 blev inte gei~omford. Guniiar Svedberg 

meddelade Leif Elinder och Eva Kiirfve i b ~ e v  deil 1 september 2003 att lian 

beslutat att f 11 inte in0111 univer~itctets ram vidta y.ttcrligare Atgirder för att gbra 

handlingarna tillgangliga men att han avsAg att fiira frggaii om Christopher 

Gillbergs vagran att 1ain.na ut handlingarna till Stiitetls ansvrtrsnämnd, Gunnar 

Svedberg hadc den l O oktober 2003 ett samnianträffande med Christoplier Gillberg. 

Christopher Gillberg avsiinde under htisten ett antal e-pastbrev till Gunilar 

Svedberg. 

LltlEininandefibgan togs upp pA ett mdte i universitetets styrelse den 17 december 

2003 varvid beslutades att bordlagga Cirendet J8r att 1edamötem.a skulle f& tid p& sig 

att UJ del av dct skriftliga i-iiaterialet. Styrelscn sttilldc sig liven bakom att en 

minalan slculle göras till Statens ansvarsntimnd. Vid ngsta styrelsemöte, den 22 

januari 2004, beslutades bl a att tillstyrka att rektor skulle meddela Bvn Kbfve att 

lion incc skullc fA del av handlingarna och att uppdra At rektor att utforma ett 

ytterligare f6rbeliAll för Leif Elinder. Den 27 januari 2004 beslutade prorektorn 

Kerstin N o r h  att Eva Kárfve inte skulle f i  ta dc1 uv det aktuella 

hrskningsniatcrialet och den 2 och 10 februari 2004 beslutade Gunnar Svedberg alt 

stllla upp et1 nytt fi5rbehAll för Lcif Eliiider. Fbrbeh&llct utformades som ett vililcor 

for au Leif Elinder skulle fh ta dc1 av Iiandlingarna. Kammarrätteii upphavde i dom 

den 4 maj 2004 ave11 dessa ~ r c  beslut. 
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PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 

~klagarcn: Dc förbsl1911 soin universitetet enligt kammam$ttens domar deii G 

fcbruari 2003 skullc fastst8lla utgjorde inte hiildcr for utlamnande utan elidlist 

en begrTulsning uv miilsiigandcnas miljligheter att anviinda materialet. - Guniiar 

Svedberg hade den 1 juli 2003 tilltritt bcfattiiingen som rektor för universitetet. 

Som svar p& Gunnar Svedbergs brev dcn 14 augusti meddelade Cliristopher 

Gillberg den 18 dugusti at1 han inte skulle medverka till alt handlingarna liimnades 

iii. När fijrvaltningschefe~ Mhrten Persson den 20 augusti 2003 kom till lokalerna 

p& Kungsgatan för att motta nycklar till arkivskapcn fick han av Kerstin Lainberg, 

controller p& institutionen, beskedet at1 ilycklana inte skulle Iamnas ut. Kerstin 

1,ambcrg intygade iiveil i eii handling daterad samma dag att hon av Christopher 

Gillberg Fait instruktion och klara beskcd oin ati inte Iiirnna ut material eller nycklar. 

Haildliligasila blcv sedan inte utlrmnade. - Dcn 9 inaj 2004 ~i-ieddelades alt 

forsk~~ii~gsmnteriaIc.t först8rts av tre medarbetare till Christopher Gillberg. 

Christoplier Gillbcrg: De aktuella liandlingarna utgörs av 22 hyllineter 

fursl<ningsinaterid. Han hur inte feitt nagra k.rriv p& att 1Liiiina ut nycklar eller att göra 

handlingarna tillgiingliga. Han har heller inte anmodats rncdverka. Han har inte vid 

nigot tillfille hindrat lcdiiingen att hiimta handlingarna och de Ilar varit rillgkgliga 

&r universitetet. - Aven uiliversitetet anstilcte om rcsnii~g avseende kammarrättens 

dornar. Han och universitetet hadc siledes samma installiling i fragan om 

utlainilandet och de uppstillda f6rbeh<illcn. Aven av ett e-postmeddel.andc soin 

Gulinar Svedberg tillstiillde honoin dcn 12 i-ioveinber 2003 och av de promemorior 

som Gulinar Svedbcrg upprattade inför de bada slyrelsem~tcna har han fait 

uppfattningen att l-iari sjalv och arbeisgivaren var eniga i sakl'rkgorna. Samma 

slutsats har han dragit av universitetets yttrande till Itammart~tten sedan besl~itct 

den 27 janirari 2004 överklagats. - Kamrnarrlittens domar Gr riktade mot 

universitetet och inre mot lionom. Ansvai~ei f6r att det aktiiella forskningsmaterialet 
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skulle liknnas ut &vilur sgledes universitctcts ledning. - Deltagarna i unders9kningen 

hade utlovats selactess och ett utlhnande skulle inte bara sta i strid med leflena 

utan aiven med det etiska regelverk som galler för forskande llikare. Han har inte 

kunnat alslivt incdverka till att strdngt sekretessbelagt material 1Elmna.s ut till icke 

behariga personer i strid mot löftena och regelverket. Itan har vaken iïisett eller 

bort inse air hans handlande eller underl5tenhet varit felaktigt. 

Gunnar Svedberg: Hans ambition har hela tiden varit att universitetet skulle ritta 

sig efter kammatrattens domar och han har gjort vad han har kunnat for alt formii 

Christopher Gillbcrg att lamna ut haiidlingarna, Eventuellt har haii hafl en felaktig 

föresl2llning om hur de uppställda fijrbehällei-i skulle tilliiinpas. - var nytilltr8dd 

som rektor nar kanimarrzttens domar kom den 1 1 augusti. 2003. Den 18 augusti 

2003 uppgav Christopher Gillberg sav81 muntligen som genom brev att 

handlingarna inte skulle komma att utllimnas. Den l9  augusti 2003 gav han Matten 

Persson i uppdrag att flytta inaterialet men Kerstin Lamberg fljrklarade att hon l3lt 

iilstruktioil av Christopher Gillbcrg att intc lämna ut material eller nycklar. Genom 

byräcl-ielen 13engt Wcdel fick han besked so111 gick ut p& att handliiigarna inte kunde 

kommas At. i3engt Wcdel avradde av arbetsmiljOska1 honom frsln att anlita lassmed 

och polis. Han konsulterade juridisk expertis om hur lian skulle I'isrfara. Han 

meddelade Ideif Blinder och Eva Kasfve sina p]-oblem och arsökte utan frarnghg 

under hBsten f& Christopher Gill berg att medverka. Av uttalanden fran sival 

straffriittsprofesscirn, tillika ordförajiiiden i Vetenskapliga rhdet, Madeleine 

Leijoi~hufvud som f d kammarr%~tspresidenten Nils O W e n t ~  fick han uppfdtningen 

att uppst~llda förhel~all maste vara uppfyllda innan. handlingarna ut lhnades.  Saken 

bch.andlades sedan vid tv2 styrelserntlten. Det bör inte anses som oaktsamt att ha cn 

:felaktig uppfattning i en rattsfraga. 

Arne Wittlöf: Verksainhetcn vid universitetet styrs av högskolelagen, 

lifigskolef~rordniiiyen och universitetets arbetsordniilg. Utlömnandefr&gor och 

pcrsonalfrhgor handhas av rektor ocli iir saledes inte en sak för styrelsen. Emellertid 
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kan pritlcipiellt viktiga fragor dras ilitlir styrelsen. Gunnar Svedberg h611 undcr 

]>östen styrelsen viil informerad om de Atgasder haii vidtog. Styrelsen liit ta fram en 

jiiridisk utred~iii~g och tog upp saken p% tvA styrelsemöten. Vid matet den 1.7 

december 2003 bordlades iitigan oin utlainnande av forskningsmaterialet, Dock 

tillstyrktes att rektor skulle gijra en anmalm. till ansvassnaxn~iden. Vid samrniintrgdct 

den 22 januari 2004 behandlades intc utlihnnandefr%gorna utan endast frigorna om 

förbeh&llcn och d& med inriktning p& spridningsrisken. Det elida som skulle kunna 

18gg.a~ honom till last är att hail medverkat vid utformniiigen av ett nytt fisrbehhll 

herraffande J,eiP Elinder. Anilat har han inte gjort. 

Lcif Elinder och Eva Karfvc har bcrattat om sina respektive bakgrunder och om 

dc försijk de gjort att W ut handlingarna fran universitetet. 

Christopher Gillberg: Han Gr professor och Bverliikare, Universitetet gr hans 

huvudarbctsgivare. Hm ar sedan 1986 chef fur avdeJning.cn för barn- och 

ungdonispsykiatri. Hans högste chef 8s rektorn, Gunnar Svedberg. J bans 

mynd.ighetsiit8vniiig iilghr att tillrimpa miingder av lagar. Han tillämpar ofta 

 eltr tre tes slaget^ och iir den som. pil avdelniiigen har det formella ansvaret for 

ut1ainïi;mdcfrigorria. - 1 botteii av denna sak ligger en förtalskampanj soin Leif 

Elinder och Eva KiirirlVe för iilot l~onom. Han ar oerhiSrt kränkt av att de anklagat 

honom f i r  forskiiingsfusk. - Dc aktuella handlingarna förvarades i ett list plAtsk&p i 

lokaler som universitctet hyr p& Kungsgatan 12. IJniversitetsledningen hade inte 

nycklar till lokalen. Till plgltskkpet hade han och tre andra forskare nyclclar. 

Kammarriittcns domar den 6 februari 2003 chockadc honoiii. Domnriia var 

felalrtiga. De stred mot all etik. Han och de bvriga forskarna hade avgett en iilangd 

sekraiesslöften som inte kan brytris. Saviil universitetet som han sjalv beggrde 

resning, vilket avslogs. Detta ar rsttsröta! Han följde emellertid arbetsgivarens linje 

och de skulle upprätta f6rbehill infor utliimnandet, Saval han s.j8lv som universitetet 
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tolkade dc upprgttride i"rbehit1lens funktion s4 att oin fbrbehillen inte var uppfyllda 

s i  Icuiide Leif Elinder och Eva Kiirfvve inte f6 ut handlingarna. Den uppfattrhgen 

delades uv professorn Madeleine Leijonhufvud, f d kammarrättspresidenten Nils O 

Wcntz, tidigare rektorn Bo Samuelsson, prescs Göraii Bondjers och Beiigt Wedel. 

Enligt kammarrattciis domar dcn 1 1 augusti 2003 skulle handlingarna flyttas till eil 

lokal p3 Medicinaregalan. Den 1.3 augusti 2003 riiigde Gunnar Svedberg honom och 

avtalade om ctt sammanträde deil 18 augusti. Gunnar Svedberg skickade lionom 

aven ett brev, som kom den 14 augusti, vari Gunnar Svedberg angav att han, 

Christoplier Gillberg, deii 19 augusti slculle överl3iima erforderliga nycklar till 

Mirten Persson. kIim svarade i ett brev den 18 augusti att haii inte avs9g att I3.mna 

nycklar till M&en Persson. Vid det afterföljande sammantradet den 18 augusti 

uppmanade iiigen hoiiom att l h i ~ a  ilkan sig nycklarna. Rektorns brev den 14 

au.gusti var alltsa en gest för galleriet. Nar M8rkn Persson kom den 19 augusti var 

han sjalv inte dar. Han Ilade gett klart uttryck f0r att han inte kunde m.edver1ca till att 

liandlingarnu Ihnades  ut och h m  hade gett Kerstin Lamberg i uppdrag att inte 

1amn.a lit nycklwiia till Mårten Pcrsson. Den 10 oktober triiffade han Gunnar 

Svedberg, som hade tillgiilg till cn artikel itjrfattad av Mad.eleine Leijonliufvud. 

Även ett ;ir.iikelutkast av Nils O Wcntz företeddes. De kan ha diskuterat ytterligare 

forbeh511 för Leif Elinder, Även i början av december triffide han Gunnar 

Svedberg. I början av januari 2004 deltog han i ett sammantrade hos Gunnar 

Svedberg. Även Arne Wittlöf var d& med. Det mötet galldc främst phståendet om 

forski~iilgsf~~sk. BAde Gunnar Svedberg och Arne Wittl6T hade uppfattningen att 

hondliiigarna inte skulle ILimnas ut. - Nils O Wencz dotter arbetar pli lians avdelning 

men Nils O Wentz har i n ~ e  haft nggot uppdrag fr%ii hoiiom eller avdelningeii. - Den 

elida kontald han hafi med Eva Kgrfve var ett brev i fcbruari 2002. Gunnar 

Svedberg har aldrig beordrat 11unom att g6ra nbgot. Sjiial har han befunnit sig i en 

oinqjlig situation. Antingen kunde hail ha ltimilai- ut handlingarna odi  d& riskerat 

ital fSr seltrelessbrott eller s i  kunde han ha vagrat 18111na ut dem och di3 blivit iitalad 

fi5r tjanstefel. P i  fraga fr5n Arne WittlBf om han var beredd att Iliilina ut 

handlii~garna har Ilan svaral ncj. 
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Gunnar Svedberg: Han $r ingenjörsutbildad p& KTH. I-lan tilltriidde tjiinsten som 

rcktor den 1 juli 2003 och hadc geiioin sin foretrgdarc Bo Samuelsson fatt veta at[ 

inan vantade en doni frhi  ltammarrlittcn och att universitetet hade anlitat en 

advokat, Kein Rooseniit hos advokalfirman Mannheimar Swartling. Han visste 

ocksi att JO i juni hade uttalat kritik rnot universitetet i utlilmnandefr&gm. - N&r 

doinen den 1 1 augusti kom form~ilerade Rein Kooseniit ert brev som Gunnar 

Svedberg skickade till Christopher Gillberg med upplysningen att materialilet skulle 

flyttas till en annan lokal. I-Ian 1;ck brevsvar friin Cliristopher Gillberg att denne 

vagrade inedverkii. Han triil'fade aven Christoplier Gillberg ph sammantridel den l 8  

augusti, Den 19 augusti vagrade Kerstin Lamberg att Iiimna nyclclarna till Marteii 

Persson. Ei-i transportfirma var vidtalad och en lokal p& Medicinaregatan var 

ordnad. - Univcrsitetel tiverviigde att begära handr%ckning med Iijalp av 

kront)gfogdemyndiyhet~n och hade kontakt med Madeleine Leijonhufvud, som 

uppgav att Eva KGrfve cndiisi ltunde ta dc1 av Iiandlingarna inom ett av 

Velenskapsriidet finansierut projekt. Han ridgjorde nied rektorn vid 'Umea 

Universitet och aven med ~iïbildniligsdepartementet, Fastighetságaren tillfiigades 

om lokalernas utformning. Han kontaktade Beiigt Wedel och Rein Kooseniit. Inlan 

skrev den 1 september brev till Leif Elinder och Eva Kodve varigenom han 

förklarade situ.ationen och mcddeli~de att han inte hade för avsikt att lhta vidta 

polisiära atgiirder men att han fisrbcredde en anmalan till Statens ansvnrsniimnd. 

Haii fortsatte sedan att stilca efter en lösning. I?an kom fram till att en alimalan till 

ansvarsnfii-niidcn skulle negativt piverka handelseutvecklingea och inte f81 

Christopher Gillberg att medverka. Christopher Gillberg uppgav i ett 

e-postmeddelande den 23 septeinher att lim avslagit Marten Perssons beggran ~ t r  f& 

flytta dokurncnten. - Deil 10 oktober fick lian Nils O Wentz artikelutkast, I 

e-postmeddelaiiden deii l S oktober och 4 decembcr visade Christopher Gillberg att 

han inte andrat instiillning. I-Tm tolkade mot bakgrund av de tvi4 artiklarna 

innebdrden av förbeli&llen (ra att ,mAls~gaiidensi. inte skulle f'& ta del av msterialet om 

nhgot av förbeliSlleii brast. - Saken Rirdes upp i styrelsen och han tippratiade en PM 
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inför mötet den 17 december liksoni inl'or mötet deil 20 januari 2004, Vid det senare 

mtitct fick han i uppdrag att d.els meddela Eva KarlVc att hon inte skulle fil ut 

handlingarna, dels föreskriva Leif' Elinder ett nyt1 firbehill. Först vid 

advokatkoiitalct efter domen den 4 maj 2004 fick han klart Itjr sig att forbehiillen 

inte reglerade ratten att fA L I ~  handlingarna utan ratten att anviiida dem. Han hade 

dock fortfarande uppfattningen att rnan kunde satta upp nya förbehiill. - Han ser intc 

vad han kurniat ggöra annorlunda. 

Arne WittlBt ':Ian ingär i Vcteilskapsridets styrelse och i r  ordförande i 

Vetenskapsakademin. Sedari fyra och ett halvt Ar Er han ocksi ordforando i 

universitetsstyrelsen, som har sju-itta sammanträden per ar. Vid styrelsemötena 

finns en staendc punkt "Rektor infonncrar". Vid mötena i september, oktober och 

november redogjorde Cuniiar Svedberg for Itammarr3ttens domar, frjrbehallen och 

de ansträngningar han gjljori: f%r att I.d materialet i sin besittning. Vid oktobenliötet 

aktua1iserad.e~ genom Madeleiiie Leijoiihufvuds artikel aven fragan om fi3rbehAllens 

betydalse. Styrelsen har sjalv ingen möjlighet att genomf2)ra itgirder. Det skall 

rektor göra. Utlami-iandet var saledes inte sryrelsens ansvar, Förbehiillen ansSgs 

dock vara eii svar och principiellt viktig fraga och styrelsen begiirde diirfor en 

litredning frin advokatbyrin Maniiheimer Swartliiig. Den 8 dcceinber koni ett 

utlitandc frin Rcin Roosenjit. Vid sammanuiidet den 17 deccmber redogjorde 

Gunnar Svedberg med stöd uv en av honoin upprtittad PM far &sikterna hos de 

experter som varit inkopplade. Styrelseii beslutade att bordlagga frågorna kring 

ut1;limnaiidct for att f& tid att ta del av det skriftliga niatcrialet mcn stallde sig bakom 

att rektor begardc previiing av disciplinasvar hos Statens ansvarsniimrid. Eftersom 

JO tv& dagar senare besliit inleda föruiidersökning rörande tjbstefel fbrföll dock 

fragan om anmiilan. Vid det fdjande s~yrelsesarnmantradet: den 22 januari 2004 

beslöt styrclsen pil Gunnar Svedbergs rekommendationer dels att tillstyrka att 

Gunnal: Svedberg skulle meddela Eva Kiirfve att förbehgllet fljr hennes del inte var 

~~ppfyll t  och att hon dsrfor inte hade ratt att ta del av materialet, dels att uppddr iiat 

Gunnar Svedbcrg at1 betriiffande Leif Elinder utforma ytterligare f6rbeliSlI. - Den 
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10 januari 2004 triiffddes Ilaii, Christopher Gillberg ocli Gunnar Svcdberg vid ett 

laddat möte. PS frhga iippgav Christopher Gillberg att han inte skulle lämna ut 

handlingarna. Vid motet den 22 januari visste hela styrelsen att JO inlett 

fonindcrsökiiing ocli man fors8kte efterkomma kammm%ttens domar korrekt. ERer 

deil 22 januari 2004 har Arile WittldBinte haft med Zrendet att góra. - Han vet inte 

p& vems ansvar rektor fullgór ett uppdrag han ilagls av styrelsen att utföra. 

Kerstin Lamberg: Hon ar sedan fem Fir anstiilld som controller p% avdelningen fSr 

Barn- cich ungdoinspsykiatri. I3ennes chef ar Christopher Gillberg och det %r han 

som beslutar i Mgor oin utlaninande av handlingar. universitetet hyr avdelningens 

lokaler men det tir avdelningen som betalar hyran. De aktuella handlingarna 

förvarades i avdclniiigens arkiv, ett antal bralidsakra plCltskAp till vilka endast 

respektive forskare har nycklar. S-jalv hade hon ingeil nyckel. - Hon t y ~ k e r  att 

kainmuriltcns domar iir markliga. Under hCTsteii I'tSrdes Idpande dislussioncr i 

fr:rSgan men det var rektor som hade det formella ansvaret f6r ut1,Gmnandet. Efter 

domarna deil 11 augusti var det sjglvklart att handlingarila inte skulle Iiiinnas ut. 

Leif Elinder och Eva Krrfve fyllde ju inte f6rbchAllen. Hon diskuterade saken med 

Christopher Gillberg, som fatt ctt brev fran rektor om att materialet skulle flyttas. 

Christopher Gillberg svarade p& brevet ocl1 det hölls ett möte med rektor dar brevet 

dock inte diskuterades vidare. Hon upp.httade rektors brev som tillkommet enbart 

av formellti skal. Universitetet hade ju fait kritik fran JO f i r  Iingsam handläggning. 

Rektorns brev var ett spel fiir galleriet. Deii 19 augusti kom Mkrten Persson och 

ytlerlignre en person och fragadc efter Christopher Gillberg, som inte var d a .  

Masten Pcrsson ville ha ut handlingarna, alternativt f3 nycklarna. Chrisloph.er 

Gillberg hade emellertid gett henne klara instruktioner att inte l h n a  ut nycklar eller 

handlingar ocli hon bekraftade detta skriftligen for Mirten Persson. Darefter Ilar hon 

inta fätt nhgoii Ibrfrigan om handliiigarna. - 1 slutet av augusti deltog hoii 

tillsammans med flera andra persoiier i ett möte hos Bengt Wedel för att visa sitt 

stöd f6r bl a Chrisropher Gillberg. 
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Mirten Persson: l-luii var förvaltningschcf vid Sahlgrenska Akademin, en 

paraplyorganisation fiSr ctt anvd institutioner. Eftcr kammarrättens fdrsto domar var 

allo eiise om att det bl a p i  grund av den djupa schisin som förelag var olarnpligt: att 

TAif Eliiider och Eva l<ar.IYc skulle ta del av hni~dliilgarna i avdeli.iiiigens lokaler p i  

Kungsgotuii 12. Tlan okulCirbesiktigade materialet vid ett besök i februari men fick 

sedan inte vidare order. Nar dornarna don 1 1 augusti kom hade universitetet fatt en 

ny rektor, som deil 14 augusti gav Christopher Gi.llberg direktiv att I h n a  ut 

nycklarna och hoiiom sjiilv uppdragct att hiimta dem. I-Iaii bcsökte tillsammans med 

eii iiicdarbetare nvdclningen. Christopher Gillberg var inte dar. Han bod Kerstin 

Lamberg att fä nycklarna meii hon uppgav att hon inte kunde lamno ut dem och att 

Christoplier Gillberg sagt att hoii inte fick Iamiia ut dem. PS hans begiran intygade 

Ilon detta skriflligt och han sjalv upprgttade en PM am händelsen. Han hade vidtrilat 

en truiisportfirma och cin Iilssmed och hade ställt i ordning en ny lokal Br  ftjrvaring 

av handliilgarna. Han införskaffade ocksh ritningar 6ver fastigheten p% Kungsgatan 

och konstaterade att nagot som betecknats som valv fanns inritat och n h n d e  n.og 

dctta för Bengt Wedel. Situationen var mycket infelekterad och det spekulerades i att 

handget-niing kunde komma att uppstii. Han viintade på att rektor skulle trycka pd 

knappen men detta skeddc inre. - För Ilonom är innebördeil av ett ,förbehall att den 

som &tt del av hemliga handhngar inte f&r fora inneli~llet vidare. F~rbehall av 

praktisk natur kali ocksa farekomma. 

Ucngt Wedel: Han har tjänstgjort vid universitetets administration sedan 1984 oc;h 

bereder iirenden infl5r rektors ocli styrelsens beslut. VArcn 2002 fick institutionen en 

begaraii orn alt fh ta del av allmiiina handling@. Institutionen nekade och saken 

fardes sominaren 2002 upp p i  rektorsni,v&. Efter ett Sverklagande iitcrfervisades 

srendet till ~iniversitctet ny handlaggning och ett nytt beslut fattades av rektor 

och preses. Efter domarna den 6 februari sldldes ett antal forbehall upp. I praktikeii 

utformades dessa förbehall av Christopher Gillberg, ERer dornarna den 11 augusti 

fanns inget anilat att gara lin att Iarnna ut handlingarna. FörbehSlleil avsåg 

begrihsningar i rätten att använda materialet, Leif Elinder och Eva KarfYe sk,ulle 



28-JUN-2005 12:50 GBG TINGSRRTT RUD 7 

'C- 

GOTEBOKGS TINGSRATT 2005-06-27 
Avdelning 7 
Rotel701 

allts4 f& del av handlingarna och sedan skulle universitetet se till att förbeliillen 

iakttogs. - Guniiar Svedbergs avsikt var att efterkomma domarna men Christopher 

Gillberg och hans avdelning hade sina cgna regler. Christopher Gillberg hiller sig 

@rna i bakgrunden och skickar from Kerstin Lainberg. Gunn,ar Svedberg försdkle 

hitta en lösiiing och ville L:& till stand ett sammmtr~flande med Christopher 

Gillberg. Della var inte enkelt. Christopher Gillberg hade inte tid f6rrän den 10 

oktober. T slutet av augusti var det en demonstraiion utanför lians eget tjansrerum till 

stod för Christopher Gillberg. Han filade p i  en anmalan till Statens ansvarsnämnd 

mcn Guiiilar Svedberg mcnade att en s%d.an anmalan knappast skulle medrfira att 

l~andlingiir~~a kom fram. Fastighetságaren kunde inte tillliandah%lla extra nycklar 

och kronofogden kunde inte hjalpa till. Det var tal om bitrrde av polis. Gunnar 

Svcdberg talade med Madeleine ,Lei.jonhufvud. Dct kom sven cn PM kan Nils O 

Wentz. En lösning soin disk~~titerades var att uiiivcrsitetet skulle stittt1 upp ytterligare 

lSrbeh&ll. Sjálv s ig hail dctta som ett försök att ytterligare ftirhala u~liimnandet. JO 

hade under sommareii uttalat mycket skarp kritik i saken och det var en skandal att 

en beg3ran fran Februari 2002 inte var effcktuerad i oktober 2003. Universitctet 

hade iiillitat en ridvokatbyrft som skrivit: vad universitetet önskade. Efter domarna i 

augusti ville advokaten inte htsiitta. Fr o m oktober hade Gunnar Svedberg Nils O 

Wei~tz som sin juridiske radgivare. Dc nya förbehallen tillkom p i  Gunnar 

Svedbergs initiativ meii det vor Nils O Wen~z som skissat pb dem. 

Elias Eriksson, Martin Ingvar och Carl Gerhard Gottfries har horts på 

Christopher Gillbergs beg&an. De har i varierande omfattning uttalat sig om 

Christopher Gillberg som person, sin syn pil kmrnarriittcns domar och de etiska 

regler som galler iSr forskare. 
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SKRIFTLJG BEVISNING 

Parterna har som skriftlig bevisning äberopat cn miingd handlingar siisom. olika 

bcslut, brev, e-postkorrcspondans, styrelseprotokoll, promelnorior, astiklar mm, inm 

Inledningsvis kan faststlillas att seltrctessfrigorna prövats av kainmarratten och att 

det nu inte gr iiaga om Iiunivida handlingarna skulle ha lilmnats   it eller inte. Det ar 

inte heller li+liga oin nhgon ny bedömning av de uppstallda firbchhllen, Tingsrättens 

pr8vning avser endast ansvaret for att handlingiirna inte tilll~andahallits Leif Elinder 

och Eva Ktlrfve. Hiirvid kali anmärkris att haiidlingariio skullc ho liiinnats ut till Leif 

Elindcr och Eva Karfve rcdm som eil fiiljd av kammarrittens domar i fcbruari 2003 

med de begriiilsiiingar i Sr$ga om praktiska arrangeniang och anvandning av 

materialet som universitetet kunde ha uppställt i form av förbchfill. 

Christopher Gillberg 

Aldagaen har lagt Christopher Gillberg till last att han e:[ter dornarna den 1 I 

augusti 2003 vägrat 13mna ut handlingarna till m61stigandena. Skyldigheten att 

lamna ut forskningsinatcrialet uppkoin redan i iebruitri och kvarstod s4 lange 

handlingania inte gjorts tillg&~gliga, Christopher Gillberg l~ade p& sin avdelni.ng 

ansvaret f'or frr'igor av detta slag. Enligt Bcngt Wedel hade dock u~l8mnandefiAgan 

redan sommaren 2002 ibrts upp ph rektorsniva. Att rektor hade tagit p5 sig ansvarct 

for ~1113mnandet fralnghr ocksa av at1 dct var Gunnar Svedberg som gav MEirten 

Persson direktiv om Ilyttningen av handlingarna.. Eftersom Christopher Gillberg 

under den incd Stalet avsedda tiden inte hadc kvar ansvaret för utlWnaiidet kan det 

intu laggas honom till last att lian f6r egen del vigrat Iiimila handlingarnii till 

mals3gandena. 
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Kklagaren Iiar aven gjort giillande iitt Cl-iristopher Gillberg vagrat g6ra handlingarna 

tillgäiigliga f6r universitetets ledning. Christoplier Qillberg har forilekat att han 

viigrat detta. 

Gcnom Cliristopher Gillbergs egna uppgifter ar klarlagt att han i högsta grad 

ogi1lad.e kammarrattens doniar, som han anscr oriktiga, och att han hade och har 

uppfattningen att handlingarna inte skullc Iamnas ut, 

Gunnar Svedberg har i ett brev till Christoplier Gillberg dcn 14 augusti 2005 klart 

cittalat att kamrnan?ittens doinar maste vcrkstallas och alagt Christopher Gillberg att 

oiilbesbrja att hciiidlingarna deii 19 augusti f m s  tillgäiigliga för hämtni.ng och att 

eveiitciella nycklar iiverliimnades. 

I sitt skriftliga svar till Guniiiir Svcdberg deii l 8  augusti förklarade Christopher 

Gillberg att haii inte skulle komma att överlamna materialet ellcr nyckl.ariia. Av 

Kerstin Lanbergs och Mirten Perssons beriittelser framgir klart att orsaken till att 

Mlirien Persson deil 19 augusti inte fick tillgA~i-ig till inateri.alet var de instruktioncr 

Christopher tiillberg givit Kerstin Larnbcrg. I sitt e-postmeddelrii~de till Gunnar 

Svedberg dcn 23 september uppgav Christopher Gillbcrg att han "avslagit" Marten 

Perssoi~s begäran ~ltt f& flytta haiidlingarna. I elt e-postmeddelande till Guniiar 

Svedberg deii 15 oktober förklarade Christopher tiillberg dels att han Pitt en order 

oin ilyttni~ig, dels att han aldrig kominer att acceptera en flyttning. Christopher 

Gillberg har rivcn i ett e-postmeddelandc till Gunnar Svedberg den 4 december 

uppgett art han gjort "bedömningei-i att inte liimna ut materirilct" varvid l-irin vagt in 

risken for att detta sltulle kamma att IZrni~as ut till Leif Elinder och Eva Karfve. 

Dcirtill kommer att Chrislopher Gillbergs egen persono.1, som IkamgAr av deras 

upprop deil 28 augusti, uppfattat alt Christopher Gillberg beslutat att inte I h n a  ut 

forskningsmaterialet. Alla dessa omstiindiglieler visar klart att Christopher Gillberg 

haft misjlighet att @ra haiidlirigarna tillggngliga för ui-iiversitetets ledning men att 

han vligrat detta. 
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Christopher Gillberg har gjort gdlnnde att universiletets ledning varit ense med 

Iionom i sakfragorila och att uppmaningen till honom att tillliandahfilla haiidlingari~a 

endast var ett spel för galleriet. Att universitetsledningen eventuellt Iiaft samma 

iiisr~llning soin Christopl~er Gillberg i de sekretessfragor soin forts upp i 

kammarritten ar  i detta m%l överspelat. Efter domarna den 11 augusti har 

universitetsledningen klart uppmanat Christopher Gillberg att göra handlingarna 

tillg2ngliga ocli även vidtagit konkreta förberedelser for att dessa skulle ku.nna 

flyttas. Sedan hiimli~ingsforsii.ket misslyckats har univcrsitetsledningeli p& olika satt 

under hösten och vintern fi)rtsatt att arbeta med 1kAga.n om utlamnandet. Till saken 

höi. ocl<sh. att .TO i juni lixle kritiserat universitetet för att handlingarna inte kom 

fram, vilket man fran uiiiversitetets sida var val medveteii om. De angivna 

omstiindigheterna visar att universitetslcdningen tagit karnmasriitiei~s dornar p& 

allvar och att deras i~ppmaniiig till Christopher Gillberg inte enbart var det spel som 

Christopher Gillberg pastitt. 

Uppgi.tlerna oni att de i uiidersökningen deltagande personerna utlovats sekretess 

och att ett utliimnande skulle strida mot V~rldsl5karltirbundets 

Hc1sing~l:orsdeklaratioii hBr till sekretessfragan och saknar diirBr betydelse i detta 

mal, 

Att liimna eller inte liinna ut begarda handliilgiir ar myndighetsutdvning. Sedan 

fiagan för& fran avdeliiingen upp pA rcktorsiiivB var Christopher Gillberg inte 

laiigre direkt aiisvarig i3r att itg2rdcn skiille genoinföras. Hans vigran att 

tillhaiidahilla handlingarna var etneller~id cn hmdlaggningsfitgiird som omedelbart 

fbregick s.j$i.lva myndighetsutövniiigen och som fick konsekvcnsex ftir Leif Elinder 

och Eva Kiirfve. Christopher Gillbergs vagran liar diirfijr skett vid universitetets 

rnyndighetslitiSvni11g. Hans vggrm skall bedtimas som ett uppsfitligt tjgnstefel, 
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Gunnar Svedberg 

Eftcrsom rektor tagit 8ver ansvaret i utlain1ningsfrhga.n var det Uunnar Svedberg 

som skulle se till att kainmarrgttens domar följdes. 

Eller kammarrättens domar den 11 augusti 2003 lat Gunnar Svedberg formulera och 

deii 14 augusti skicka en skrivelse i saken till Christopher Gillberg, som var den 

soin förvaradc niaterialet. J-Tan lat ocksa vidta praktiska fljrberedelser for den 

Ilyttning av hmdliilgania som ansags nödviiiidig. SS långt kan ingen anmarkning 

riktas mot Gunnar Svedbergs agerande. Sedan haininingen misslyckats den 19 

a~igusti liar Ciunilrir Svedberg, enligt egna icke bestridda uppgifler som dessutom 

liar stBd i Miirten Perssons utsaga, undersökt mirjligheterria att f& hjiilp frin 

fastighetsagaren och kronofogdemyndigl~etcn. Bilrade av polis övervagdes. Han liar 

ocksa konsulterat advokaten Rein Rooseniit ocli rAdgjort mcd rektorn for UmeA 

Universitet och företriidare f i r  utbild~iingsdep~utcrnentet. Aven dessa itgiirder får i 

den uppkomna situatioitcn anses vara iillrfickliga pii kort sikt. 

Emellertid skickade Gunnar Svedberg den 1 september brcv till Leif Elinder och 

Eva Kgrfve vari han arklarade att han gjort allt som rimligeii kund.e kravas och att 

har] inte inom ~iiiiversiletets i-am avsitg att vidra ytterligare &tg%rdcr. Även om han i 

samma brev uppgav att hon avshg att f6ra Cl-iristoplier Gillbergs vägran till Statens 

ansviirsnarnnd ger breven det bestimda intrycket av att Gunnar Svedberg gett upp 

och inte ainnade gBra nggot mera fbr att efterkomma domarna. Den diirpa följande 

minriadcn synes inget konkret ha h8nt i saken, vilket kan .Ibrklaras av att Giirinar 

Svedbcrg sökte istadkoniina ett samrnantraffande med Christopher Gillberg inen att 

deilile sade sig inre hade tid att trrffa siii chef f<Srrän den 10 oktober. 

De koniakter Gunnar Svedberg liar haft med rektorn för UmeA uiiiversitet och 

fllretriidare .R!r utbildningsdepartemcntet lycks inte ha varit av beskaffenhet att föra 

li8.gan om utl%i~inaride av hc~ndlingrirna frainat. Kontakterna med fhstiglietsiigareil 
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hor resulterat i beskedet att inga ytlerligare nycklar fanns att tillgiot samt i ett 

antagande att handlingarna förvarades i ett valv. Ingen narrnare utredning om s& var 

fallet kordes trots att M5rten Persson enligt vad han uppgett hade 

"okulärbesilctigat" materialet och siledes borde ha vetat var det fmns. Dct kan iiiie 

I3r Gulinar Svedberg ha framstatt som sarskilt sannolikt att Christopher Gillberg vid 

dct plai-ierade rnijtet den 10 oktober skulle g& med ph att Iamna ut Ilandlingama. Det 

ar diiri'Sr inte ursáktligt att avvakra dctta mele utan att ha vidtagit kraftfulla atgiirder. 

over huvud taget har Gunnar Svedberg under perioden den I september 2003 till 

den 10 olctober 2003 visat cn oacceptabel passivitet i ett iirende dar verltsammu 

litgarder skall vidtas skyndsamt. Han har dgrigenoni gjort sig skyldig till tjänstefel. 

Eriligt tingsriiltens uppfattniiig har Gunnar Svedberg under den nu aktuclla perioden 

avsett att lamna ut haiidling~rna. Brottet ar dikför inte uppshtligt utan oaktsamt. Vid 

bcdöini~ingen av oaktsainhcten i ett handlande eller en underlatenhet Wr 

omstiindigheter kring ggrningsmrinnens person viigas in. Gunnar Svedberg tir rektor 

fijr universitetet. Stora krav mAste stállas p i  att han i sin myndighetsutövning 

huntcrar administrativa ärenden korrekt. Brottet ar med hansyil hwll samt med 

beaktande riv den laiiga tid som förflutit utan att verkningsfulla Atgarder vidtagits 

inte att bedSrna som ringa. 

Vid det sainmantriide som Gunnar Svedberg den 10 oktober hade med Christopher 

Gillberg företeddes eii tidningsartikel slaiven av juridikprofessorn Madeleine 

L,eijonhufvud i Iiennes egenskap av bitriidande generaldii-ektör i Vetenskapsr'Met. I 

artikeln uttrycker Madeleine Leijonhufvud att Vetcnskapsradet har svart att se att 

domarna 1ainnn.r nhgot utrymme för utlbiiande av materialet till Eva Kirl'ue. 

Gunnar Svedberg liar uppgett att lian vid sitt samtal med Madeleine Leijonhufvud 

fitt svaret att Eva Karfve endast kunde ta del av handlingarna inom ett riv 

VetenslcapsrAdct finimsierat projekt, vilket det har inte var Sktiga orn, I aslutning till 

sainmantridet öve~larnnacie Chrislopher Gillberg sven ett utkast till en arrikel, 

skriven av l'd kammarrattspresidenten Nils O Wentz. J utkastet gbrs gallande att 
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Leif Elinder och Eva Klirfve vilselett kammarratten och att kammarrättens domar 

knappas t ar riktiga i sak. 

Den omstiindighetcn att en part anser all: en domstol vilseletts eller att en dom av 

annan anlediiing 3.r felaktig iimcbar inte att parten sjalv f& avgbra huruvida domen 

skall .Ri!ias eller ej. Forskiiingsmaterialet skulle &?rfOr ha Iamnats ut. I detta fall f& 

dock beaktas att Gunnar Svedberg deii l O oktober eller dagarna d3romkring I3tt tvii 

uttalandeii om hur kammarratteii$ domslut skulle tolkas och hanteras. Uttalandena 

gick saiimailtagiia il1 p& att kaiumarrattens domar kanske inte omedelbart mastc 

efterkoinilias. 

Som tingsritten tidigare anfört mastc stora krav stallas p& Gunnar Svedberg i hans 

myiidighctsutövning. Dock har aven dcn situation Guni~ar Svedberg befunnit sig i 

betydelse. De aktuella ha.ndliilgana hade av nAgot~ anledning inte Iiinmats ut i 

sainband mcd att .Iïirbchfillen sattes upp i april 2003. Det Oitnnar Svedberg i a~igiisti 

'Iick att bedöma var dtirfor ilagot annorlunda Bn ett rutininiissigt utlamningsireiide. 

Uttolandeila frin Madeleine Leijoiihufvud och Nils O Wentz hGn6rde frin ,tv& 

~Slrenommerade jurister som kunde tbriitsatittas vara val insatta i sakfriigoma. Dessa 

omstiindighetcr sammantagna medför enligt tingsrlitteils mcning att Gunnar 

Svedberg inte uppsiitligen handlat fel eller varit straffbart oaktsam vid tolkningen av 

innebiSrden i de lagda och godkanda forbal.i&lleii. Gunnar Svedbergs handlande 

under tiden deii 10 oktobcr fram till styrelsemötet: den 17 december skall darftrr inte 

mcdföra ansvar. 

Sedan utliirnnandefrhgoriia Ii3nskjutits till uiiiversitetsstyrclsen och tagirs upp pA 

dcss sammalitritdc deii 17 decembcr har det rimligen &legat Gunnar Svedberg att 

avvikra styrelsens stallningstagande, Hans passivitet mellan styrelsesammantrlidena 

skall d& inte heller mcdföra ansvar för honom. 
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Vid styrelsemötet deii 22 januari 2004 beslutade styrelsen att tillstyrka att Gunixtr 

Svedberg skulle ineddela Eva Karfve att hon inte hade rBtt att ta del av 

forsluiingsmateriitlet med motiveriiigen att ett av kammarrätten godkant förbeh.ill 

intc var uppSllt. Aven oin det var cn av Gunnar Svcdberg upprgttad proinemriria, 

vari han hänvisade till Madeleine I,eijonhufiuds artikel, som lag bakom beslutet bör 

det inte laggas Gunnar Svedberg till last som uppsittligt rel eller straffbar 

oaktsamhet att han följde styrelsens rekommcndation, 

Styrelsen beslutade c~cksA vid sammantradet att ge Gunnar Svedberg i uppdrag att 

utforma ett nytt förbella11 for Leif Elinder innan handlingarna utlllmnades till denne. 

Även h3r 1Ag Guniiar Svedbergs promemoria till grund for beslutet. Guiinar 

Svcdberg hade i den delen upprättat sin promemoria med stod av eti nytt utlitande 

som Nils O Wcntz ~ipprfittat den 18 januari 2004 ocl-1 i vilkeii Wenlz f'csrkluadc sig 

inte finiia ililgot soin Ilindrade att universitetet salte upp ytterligare f3rbehåll Lcif 

Eli.~ider. Inte h.eller h& km det laggas Ciuiiiiar Svedberg till last att han fullföljde del 

uppdrag hm fhtt av styrelsen. 

Arne Wittlöf 

Aklagareii 1.i;ir gjort giillandc att Arne Wittlöf fran styrelsemBtct den 17 december 

2003 och fram& undderlarit att efterkomma kammarriitteiis domar. 

UtlamnandefrAgm togs upp pH styrelsemötet i december mcn bordlades till niista 

sainmantrade. Bordlaggilingen var med Iiansyn till fragornas koinpliccra.de karalctQ 

en försvarlig atgard. 

Dc bes1 ut styrelsen fattade den 22 januari 2004 var felaktiga. I likhet med vad som 

allförts betraffalde Gunnar Svedberg medför den omstiindighetcn att siyrclsen i en 

komplicerad situarian beaktat uttalanden f r h  tv3 v&lrenoii-imcrade jurister att 
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besliiten inte skall laggas Arnc Wittlöf till last som upps&tiigt brott eller strafl%ar 

oaktsamhet. Atalet mot Arne Wittlof skall därför ogillas. 

Cliristopher Gillbcrg har handlat uppsätligt. Hans agerailde innehttar inte bara 

domstolstrots utan aven en vägran att följa arbetsgivsirrens direktiv. Enbart böter ar  

inte en tillrZickligt ingripande piföljd. Christopher Gillberg skall d6mas till 

villkorlig dom i kombiiialiori ined b6tcr. 

Par Glinnar Svedbergs del kan pAfti1.jdcn stanna vid enbart böter. 

Christopher Gillberg och Gunnar Svedberg har f,llL~ till ansvar och ska.11 d5rir.K5r 

ersatta staten för riitteghgskostnader. Med hiinsyn till brottslighetens oinfattiiiiig 

skall dock Atcrbetaliliiigsskyldigheten begriinsas Ibr envar av dem. 

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 400) 

Överlclagande skall vara ställt till I-Iovritten for Västra Sverige och ges in till 

tiiigsralten scnast den 1 8 juli  2005. 

Stefan Wikmark 

Ang skiljaktig mcning v g v 
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SKILJAKTTG MENING 

Frhi domen är chcfsridmannen Stefan Wikmark och narnnderndnnen Inga-Lill 

Fagerlund skiljaktiga i Sraga om italet ~iiot Gunnar Svedberg och anför följande, 

I likhet med tingsrattens övriga ledamóter finner vi att Gunnar Svedberg under 

perioden den 1 september till. den 10 oktober varit oacceptabelt passiv och 

drrigenom av oaktsamhet begått tj8iistefcl. 

Genom att forskningsmaterialet inte ~[ll3rnnadcs i smbund med att f6rbehAllen 

uppstalldes i april 2003 kom Gunnar Svedberg att som 1iytilltrad.d. rektor fil ta Bvcr 

ansvaret f6r ett i i rei~de som redan hamnat snctt. Areildet hade varit föreinal f8r 

domstolspri5vi1ingar i flera orngangay och var genom C11ri';topher Gillbergs m fl 

envetna motstand komplicerat och sv&rhanterligt. Vi har mot d.en bakgrunden viss 

f6rstielse tar att Gunriar Svedberg tvekadc om vilka atglkder hon skulle satta in. 

Aven om Gulinar Svedberg inte Bstadkommit nhgot konhet i utliimnandefrägan 

undcr deii aktuella perioden har hm i viss omfattni.ng s6kt efter viigar att lcomma 

frainiit för att Ideif Elinder ocli Eva 1Girfve skulle fil sin rglt. Gunnar Svedbergs 

tveksamma agerande kan shledes inte tolkas som ett uttryck fdr nonclialans eller 

inedveten oaktsamhet. Giinncir Svedbergs .tjgnstirfel kan da anses soni ringa och 

skall inte i-iledfijra ansvar. 

Vi ogillar italct mot Gunnar Svedberg. 

6veiróstade i den friigan %r vi i 6vrigt ense med ii-iajoriteten. 
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Göteborgs tingsratt 
Avd. 7, rotel 71 
404 83 G~TEBORG 

l 
T** 

Christopher 
T*~I 

031-17 21 51 -...d 

Mdlsigande 
Leif Elinder och Eva Karfwe, f6r ej talan 

*WiJ 
Professor A 

rDqrbshw 

.. 

7 C i  r 

f TiiCIad rnhmmn h dila i r i rmn 

3 Wilöf, Arne Bror Konred 
Vadaapim i m a m  

Gärning 
Kammarriitten i Göteborg har i tv$ domar den 6 februari 2003 (m61 nr 8208-2002 och 5741-2002) . förordnat att Leif Elinder och Eva Karfve skall f5 ta del av handlingar utgörande forskningsmaterial 
(den $.k. Gheborgsundenrikningen) som förvaras i en av Obteborgs univeisitet förhyrd lokal. 
Kammarr4itten förordnade i dornarna att universitetet skulle fastställa de fi5rbehGll som därvid skulle 
gälla till skydd för enskildas intressen enligt vissa angivna bestämmelser i sekteterriagen (1980:lOO). 
Göteborgs universitet har darefter uppslllt ett antal farbehall vilka i delat 6verklw)ades av Leif Elinder 
och Eva KWe. I damar den 11 augusti 2003 (mal nr 3395-2003 och 3396-2003) upphävde 
Kammaretten i G6teborg vissa av ftkbehfillen. 

Tillblad! oRetnemiiah olla Mm@ 

PDsbdress 
Box 5553 

Gotebor r Universitet, Inst för kvinriorsbarna halsa BOX 100,405 30 G6TEBORG 

T~lhfhi 

T r i ~ b m  
Arne 
Taldon 

114 85 STOCKHOLM 

L 

VlkE4ld 

Styrelseordf. 
Tolkbahs* 

L 
W 

d r n g i ~  m&Iviibud 

Advokaten Monisa Rbsrnan, Advokatbyrh Rösman AB, Vallgmn, 38,411 16 GOTEBORG 
FtihsMer&PnOe m,m. 

2 

lpO1 020-2347 ., 03188 10 78 
AdfozS 

Göteborgs Universitet, Box 100,405 30 G~T'EBORG 
' ~ V e n i l i ~  m c r d b n i b u d  
Advokaten Jon Mannheimer, Jon Mannhejmsrs ~dvokatby6, Box 21 90,403 13 GOTEBORG 
h i ~ w u e + m . m .  

Gunnar 
'r&un -. 

031-773 18 63 

Svedberg. Uno Gunnar 
mrnonnr Mvdbbrasro i @n el 
470822-7810 

Rektor 
tollgwbsi. 

a .  

' 

*dms@ 

~Goteborqs Universitet, Box 100,405 30 GOTEBORG 
l b w ~ r n b u s  

Advokaten Claes Ocuund, AUwo~atfirrna,n Olof Ahlstedt, H@, Box 11P17,404 21 GOTEBORG 
Fn'helbsia~yids %m. 
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Chrisiopher Gillberg har dareftf3r och fram till den 7 maj 2004, d s  materialet uppges ha f6fsK&rts, i sin 
egenskap av avdelningschef vid Institutionen ftSr kvinnors och barns hälsa/Avdelningen för barn- och 
ungdornspsykiatn vid G6teborgs universibt upps&tiigen vid rnyndighstcutövning Asidosatt vad som 
galler f6r uppgiften genom att undedåta att efterfölja kammarr~tkns dpmar och låta Leif Elinder och 
Eva Kaffve ta del av handlingarna: Gillberg har darvid dels for egen del vägrat att lamm ut 
handlingarna, dels vagrat att göra handlingarna tillgangliga for GWeborgs universitets ledning. 

Gunnar Svedberg har under hösten 2003 och fram till den 7 maj 2004, d& materialet uppges ha 
 förstör?^, i sin egenskap av rektor vid GiSteborgs uriivenltet uppsatligen eller av oaktsamhet vid 
myndighetsutövning iiisidosatt vad som gálier far uppgifien genom att underlata atl ebrfölja kammar- 
rättens domar och I&ta Leif Binder och Eva KWve ta del av handlingarna. Svedberg har daivid inte 
tillsett att handlingarna var tillgängliga for utlamnande samt har genom upprättande av nya förbehill 
och gmom tolkning av tidigare f6rbehAll forsokl förbindra alt Leif Elindor och Eva Karfve skulle f& del 
av hand lingama. 

Arne WittlM har fdn december 2003 d& frågan kommit att behandles av styrelsen fbr Gateborgs 
uriiversiiel och fram till den 7 maj 2004, d i  materialet uppges ha forsiörts, i sin egenskap av 
ordförande i sbrelsen för Göteborgs universitet uppsåtligen eller av oalitsamhet vid myndighets- 
utövning Bsidosatt vad som ggller för uppgiften genom att underl&ta ad efterfölja kammarrättens 
domar och Iita Leif Elinder och Eva Kame ta det av handlingarna, Wittlof har dbrvid underlåtit att 
verka for att handlingarna skulle utiamnas till Leif Elinder ach Eva Kfjrfve och har tvärtom. jämte 
Gunnar Svedberg, genom upprättande av nya f.arbeh4ll och genom tolkning av tidigare forbehåll 
försökt förhindra att Leif Elinder och Eva Kärfve skulle f8 del av handlingarna- 

Brotten t3r inte att anse som ringa. 

20 kap. 1 5 brottsbalken 

Bevisrtinq 
1. Anblsagandeförhör mad Leif Elinder och Eva Karfve angaende deras kontakter med Göteborys 

universitet i samband med att de skulle ta del av handlingarna, 
2. De tilltalades uppgifter. 
3. Vittnesföhör med Kerstin Lamberg, Marren Persson och Bengt Wedel angaende 

omatandigheterna i samband med att handlingarna skulle garas tillgängliga f6r Göteborgs 
universitet mr utlamnande till Leif Elinder och Eva Karfve, till styrkande av att Gillbarg aldrig har 
haft fi5r avsikt att efterkomma kammanattens domar. Bengt Wedel skall vidam höras om de 
itgarder som universitetets lednin~ ddrefter vidtagit i frbgan. till styrkande av att de tilltalade inte 
har haft Wr avsikt att lata mhlsdgandena ta del av handlingarna. 

4- Beslut fr%n Göteborgs universitet till Leif Elinder 0th Eva Karfve daterade 2004-02-02 respektive 
2004-01-27 med upprattande av nya f6rbeh8ll respektive tolkning av givna förbehill till styrkande 
av att handlingarna inte skulle komma att 18rnnas ut av Gateborgs universitet. 

5. Handling daterad 2003-08-19 och undertecknad av Kerstin Lambrg, till styrkande av att Glllberg 
inte haft fr3 avsikt att Iarnna ut handlingarna, 
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