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Professor Christopher Gillberg, som åtalats för att ha vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial om
damp, döms av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter.

Gunnar Svedberg, rektor vid Göteborgs universitet, fälls för
tjänstefel medan Arne Wittlöf, universitetets ordförande, frikänns.
De var båda åtalade för tjänstefel för att de inte förmått
Christopher Gillberg att lämna ut materialet.

Tingsrätten är inte enig i sin dom. En chefsrådman och en nämndeman anser att Gunnar Svedberg bör frias
helt. De båda menar att Svedbergs agerande inte kan tolkas som ett uttryck för nonchalans eller medveten
oaktsamhet. Svedbergs tjänstefel kan då anses som ringa, och ska inte medföra ansvar, menar de.

Domen är sannolikt ett delbokslut i ett av de mest uppmärksammade forskarbråken i Sverige. Professor
Christopher Gillberg åtalades för att ha vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial om DAMP och när
rättegången avslutades den 30 maj yrkade vice överåklagare Kerstin Skarp att Gillberg borde dömas till
villkorlig dom och dagsböter.

Samma straff ansåg hon att de andra åtalade, Göteborgs universitets rektor, Gunnar Svedberg, och
universitetets ordförande Arne Wittlöf, borde ha. De båda gjorde enligt åklagaren inte tillräckligt för att få
Gillberg att lämna ut handlingarna.
Kerstin Skarp har drivit rättsprocessen åt justitieombudsmannen (JO) som har väckt åtal för tjänstefel.

Striden handlar om Gillbergs så kallade Göteborgsstudie där han har följt barn från sex år till vuxen ålder.
Forskningen har bland annat resulterat i att barn med damp har behandlats med amfetamin.

Sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder ville granska den omfattande studien, men Gillberg sade
nej eftersom han hade lovat personerna i studien att ingen utanför forskargruppen skulle få ta del av
uppgifterna.

I studien finns uppgifter om sexualitet, inlärningssvårigheter, psykiska störningar och kriminalitet.
Kammarrätten i Göteborg har i flera domar slagit fast att Gillberg ska lämna ut sitt forskningsmaterial, men
Gillberg har vägrat med hänvisning till att uppgifterna är strängt sekretessbelagda.

Under rättegången fick han stöd av flera forskare som ansåg att den typen av uppgifter inte är självklara att
lämna ut.

Oavsett tingsrätten dom finns ändå ingen möjlighet att studera materialet. Förra året förstörde tre
medarbetare till Gillberg, däribland hans fru, alla handlingar.

22 hyllmeter papper strimlades i en papperstugg. De tre medarbetarna säger att Gillberg inte visste om vad
de gjorde. De är misstänkta för grovt undertryckande av urkund, men har ännu inte åtalats.
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