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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga 1 med antecknade justeringar.  

 

Diamant Salihus, Thomas Mattssons och Andreas Johanssons bevisning, se 

bilagorna 2 - 3.  

 

Diamant Salihu har bekräftat att han köpt ett vapen, men bestritt ansvar för brott på 

följande grunder. Hans handlande är inte straffbart eftersom 

1. det brister i vapenlagens (1996:67) rekvisit ”utan att ha rätt till det”, 

2. det föreligger i vapenlagens mening varken uppsåt eller oaktsamhet till innehav 

eller avsaknad av rätt till innehav av skjutvapen och 

3. händelseförloppet är socialt adekvat med hänsyn till yttrandefrihetsintresset, 

intresset av rätt till information och med hänvisning till art. 10 i europeiska 
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konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen). 

Om tingsrätten skulle finna att Diamant Salihus handlande är straffbart har han gjort 

gällande att det finns skäl att meddela påföljdseftergift. 

 

Thomas Mattsson har inte haft någon invändning mot det händelseförlopp som finns 

i gärningsbeskrivningen eller att han i och för sig skulle kunna betraktas som 

anstiftare. Han har bestritt ansvar för brott under påstående att gärningen inte varit 

straffbar i enlighet med vad som antecknats beträffande Diamant Salihu under 

punkterna 1 – 3 ovan. Om tingsrätten skulle finna att Thomas Mattssons handlande 

är straffbart har han gjort gällande att det finns skäl att meddela påföljdseftergift.   

 

Andreas Johansson har bekräftat att Diamant Salihu köpt ett vapen. Andreas 

Johansson har bestritt ansvar för brott och gjort gällande att handlingen inte varit 

straffbar i enlighet med vad som antecknats beträffande Diamant Salihu under 

punkterna 1 – 3 ovan. Vidare har Andreas Johansson hävdat att hans deltagande i 

händelseförloppet inte är sådant att han kan anses som anstiftare. Om tingsrätten 

skulle finna att hans handlande är straffbart har han gjort gällande att det finns skäl 

att meddela påföljdseftergift. 

 

Diamant Salihu, Thomas Mattsson och Andreas Johansson har, i händelse av 

frikännande dom, yrkat ersättning för rättegångskostnader.   

 

Varken Diamant Salihu, Andreas Johansson eller Thomas Mattsson har gjort 

anspråk på det i beslag tagna vapnet eller motsatt sig åklagarens förverkande-

yrkande. 
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SAKFRAMSTÄLLNINGAR 

Åklagaren 

Måndagen den 25 oktober 2010 publicerades det artiklar i bl.a. Kvällsposten där det 

framgick att Diamant Salihu den 24 oktober 2010 hade förvärvat en halvautomatisk 

pistol av fabrikat Crvena Zastava i kaliber 7,65 mm med tillhörande magasin. 

Pistolen har undersökts och visat sig vara ett fullt fungerande skjutvapen som faller 

under reglerna för tillståndsplikt. Thomas Mattsson har, i egenskap av chefredaktör, 

på ett redaktionsmöte på onsdagen eller torsdagen den 20-21 oktober 2010 bestämt 

att Diamant Salihu skulle göra förvärvet. Andreas Johansson har i egenskap av 

nyhetschef i tjänst när det har blivit ”skarpt läge” under söndagen den 24 oktober 

2010 varit i telefonkontakt med Diamant Salihu. Andreas Johansson har dessutom 

varit i telefonkontakt med Diamant Salihu under det att vapnet överlämnades. 

Andreas Johansson har haft makten att stoppa förvärvet men har i stället sagt till 

Diamant Salihu att ta med sig vapnet till hotellet. Expressen har betalt för pistolen. I 

artikeln nämndes att det gick att få tag i ett vapen för 20 000 kr. Ingen av de tillta-

lade har licens eller tillstånd att inneha skjutvapen. Diamant Salihu har köpt vapnet 

och han har haft full rådighet över detta.    

 

Diamant Salihu, Andreas Johansson och Thomas Mattsson 

AB Kvällstidningen Expressens organisation 

AB Kvällstidningen Expressen (nedan Expressen) driver verksamhet som omfattar 

flera former av publicering, främst i tryckta tidningar men även på webben och i 

TV-format. De tryckta kvällstidningarna är huvudtidningen Expressen samt de 

regionala tidningarna Kvällsposten och GT. Vid tiden för de åtalade gärningarna var 

bolaget organiserat som framgår av följande illustration.  
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Chefredaktören Thomas Mattsson var ansvarig utgivare och ansvarade för all publi-

cering. Han hade även ansvaret för arbetsledning. Under honom fanns biträdande 

chefredaktören Per-Anders Broberg. Under dem fanns en redaktionsledning där 

förutom de själva även bl.a. editionschefer och chefredaktörer från de regionala 

tidningarna, ingick. Editionscheferna som står under redaktionsledningen leder det 

operativa nyhetsarbetet. Under editionscheferna finns nyhetscheferna som är chefer 

för respektive nyhetsredaktion. Det kan finnas flera nyhetschefer i tjänst samtidigt 

med ansvar för olika delar av verksamheten. De styr över sin del och utövar arbets-

ledning på uppgift av redaktionsledningen. Det är nyhetscheferna som har löpande 

kontakt med de ca 100 reportrarna. Nyhetsredaktionen är bemannad dygnet runt 

varje dag på året. Editions- och nyhetschefer jobbar således enligt rullande schema 

och avlöser varandra dag respektive natt. Lars Mohlin arbetade som editionschef 

onsdagen den 20 oktober till söndagen den 24 oktober. Andreas Johansson arbetade 

som nyhetschef dagtid fredagen den 22 oktober till tisdagen den 26 oktober. Anna 

Lindwall arbetade som nyhetschef natt fredagen den 22 oktober till tisdagen den 26 

oktober. Diamant Salihu arbetade som reporter i Andreas Johanssons nyhetslag 

•Chefredaktör och 
ansvarig utgivare
  

Thomas  

Mattssson 

•Biträdande chefredaktör Per-Anders Broberg 

•Redaktionsledning 
Chefredaktör, biträdande 

chefredaktör, 
editionschefer m.fl. 

•Editionschefer Lars Mohlin m.fl. 

•Nyhetschefer Andreas Johansson, Anna Lindwall m.fl.,  

•Reportrar, fotografer m.m. Diamant Salihu, Stefan Söderström m.fl. 
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fredagen den 22 oktober till tisdagen den 26 oktober. Thomas Mattsson arbetade 

samtliga dagar. 

 

Den allmänna debatten 

Thomas Mattsson beslutade om reportaget den 20 oktober 2010. Vid denna tid 

diskuterades i den allmänna debatten den alltmer ökande våldsbrottligheten och 

tillgången till illegala vapen i Malmö. Flera lokala och nationella medier rappor-

terade om skottlossningar i Malmö i princip varje dag den 21-24 oktober 2010. 

Såväl politiker och myndighetsföreträdare föreslog lagstiftningsåtgärder på vapen-

området. Dåvarande riksdagsledamoten Luciano Astudillo, riksdagsledamoten 

Allan Widman, kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, Länskriminalpolisens 

kriminalkommissarier Jan-Bertil Cederholm och Börje Sjöholm, justitieminister 

Beatrice Ask, integrationsminister Erik Ullenhag, m.fl. skrev debattartiklar eller 

gjorde uttalanden i media om situationen i Malmö och ställde krav på hårdare 

vapenlagstiftning.   

 

Historia 

Liknande hantering av vapen som i förevarande fall har gjorts av journalister tidi-

gare utan reaktion från rättsväsendet eller t.o.m. med rättsväsendets godkännande 

eller gillande. År 1967 köpte Jan Guillou och Arne Lemberg en kulsprutepistol med 

ammunition som ett reportage för FIB Aktuellt. De försökte först överlämna kul-

sprutepistolen på en polisstation men blev hänvisade till ”kriminalen” där de enligt 

uppgift i tidningen blev förhörda. Åklagarmyndigheten i Stockholm skrev av brotts-

misstankarna med motiveringen att det inte förelåg brott. År 1981 köpte Kvälls-

postens journalister en kulsprutepistol på svarta marknaden i Malmö och överläm-

nade den till polisen samma dag. År 1995 kom Aftonbladets journalist Lennart 

Håård över en magnumrevolver som överlämnades till Rikskriminalen. Revolvern 

var intressant för utredningen av mordet på Olof Palme och Rikskriminalen hade i 

förväg utfäst en belöning på 50 000 kr att utbetalas till den som lämnade pistolen till 

Aftonbladet. Även advokat Peter Althin medverkade vid transaktionen. År 2006 
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lyckades Expressens journalist Christian Holmén med hjälp av dykare att hitta den 

s.k. Mockfjärdsrevolvern i en sjö. Revolvern överlämnades sedan till Rikskrimi-

nalen.  

 

Förhör 

Vid förhör med de åtalade har i huvudsak följande framkommit. 

 

Thomas Mattsson 

Thomas Mattsson är och var vid tidpunkten för de åtalade gärningarna chefredaktör 

och ansvarig utgivare för Expressen. Han är således högsta chef för journalistisk 

verksamhet, budget, personal m.m. Han ansvarar bland annat för personalens 

säkerhet och vid reportage som det här aktuella måste han ge instruktioner för hur 

arbetet ska utföras, exempelvis hur många medarbetare som ska vara på plats, hur 

det ska dokumenteras o.s.v. Redaktionens pyramidorganisation är organiserad för 

att reportern på fältet, oavsett om denne är i ett krigshärjat land eller i kriminella 

miljöer, ska kunna få kontakt med chefer på redaktionen. Organisationen utgår från 

det mandat som Thomas Mattsson har beslutat.  

 

Vid den här aktuella tiden kom Thomas Mattsson att engagera sig för situationen i 

Malmö. Under hösten hade misstankarna om en serieskytt som misstänktes rikta in 

sig på personer med icke svensk etniskt bakgrund blivit en riksnyhet och så smånin-

gom en världsnyhet. I anledning av våldet i Malmö blossade det upp en debatt i val-

rörelsen om tillgången till vapen. Thomas Mattsson, som är intresserad av politik, 

ställde sig frågan vad Expressen kunde tillföra i debatten. Han ville att Expressen 

skulle undersöka om politikernas och myndighetsföreträdarnas påståenden om hur 

enkelt det var att få tag i vapen verkligen stämde. Thomas Mattsson beslutade 

därför på ett möte onsdagen den 20 oktober 2010 att tidningen skulle försöka få tag 

i ett vapen. Om det lyckades skulle det vara belysande och konkret journalistik. Om 

det misslyckades skulle Expressen kunna ifrågasätta kraven på hårdare lagstiftning.  
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Närvarande vid mötet där idéen presenterades var ett tjugotal chefer, däribland 

editionschefen Lars Mohlin. Thomas Mattsson minns inte vilka nyhetschefer som 

var med. Efter mötet gick han och Lars Mohlin in i ett angränsande rum och 

diskuterade reportaget närmare och vilka åtgärder som behövde vidtas för att 

säkerställa säkerheten för reportern som skulle genomföra reportaget. Det var då 

inte klart vilken reporter som skulle göra reportaget. Lars Mohlin fick i uppdrag att 

kontrollera med redaktionen hur uppdraget skulle kunna genomföras. De närmast 

följande dagarna fick Thomas Mattsson vid lunchtid varje dag avstämningar från 

Lars Mohlin om hur arbetet fortlöpte. På onsdagen den 20 oktober 2010 uppstod det 

”skarpa läget” när han beslutade att Expressen skulle genomföra försöket. När det 

sedan visade sig vara möjligt att få tag i ett vapen var beslutet om inköp redan fattat.   

 

Thomas Mattsson var den som ensam beslutade att försöket att köpa ett vapen 

skulle genomföras samt att vapnet, om försöket lyckades, skulle överlämnas till 

polisen. Han var också den som säkerställde att det utsågs reportrar med tillräcklig 

erfarenhet. Vidare gav han instruktioner om att  reportern skulle bära skottsäker väst 

och legitimera sig. Av hans instruktion framgick inte vad för vapen som skulle 

införskaffas, men eftersom debatten handlade om illegala vapen var det fråga om 

någon form av handeldvapen och inte knivar eller bomber. Instruktionen var inte så 

detaljerad att reportern endast skulle försöka köpa en tjeckisk pistol av en viss 

kaliber, utan det kunde lika gärna vara en Smith & Wesson eller en kulsprutepistol. 

Av Thomas Mattssons instruktion framgick inte exakt hur vapnet skulle hanteras, 

mer än att det skulle lämnas till polisen under säkra och ordnade former. Det var 

bättre att reportern kontaktade polis per telefon än att denne direkt gick in med 

vapnet på polisstationen. Thomas Mattsson har inte detaljstyrt handhavandet av 

vapnet sedan det förvärvats men det är han som beslutat om det och Diamant Salihu 

har genomfört uppdraget enligt hans beslut. Diamant Salihu skulle under hela 

uppdraget presentera sig som journalist från Expressen, förklara sitt uppdrag och 

vapnet skulle sedan överlämnas till polisen. Diamant Salihu skulle inte tvingas att 

10



   

MALMÖ TINGSRÄTT 

Avdelning 2 

Enhet 22 

DOM B 12524-11 

 

 

 

 

 

ljuga inför kriminella personer och riskera att röjas. Denna del handlade mer om 

reporterns säkerhet än källskyddets säkerhet.  

 

Söndagen den 24 oktober 2010 fick Thomas Mattsson en fråga från Lars Mohlin 

eller nyhetschefen Anna Lindwall om beslutet att försöka köpa ett vapen fortfarande 

kvarstod, vilken Thomas Mattson bekräftade. Han tror också att Anna Lindwall gav 

klartecken till Diamant Salihu. Uppdraget genomfördes i enlighet med Thomas 

Mattssons instruktioner och det blev ett väl genomfört journalistiskt reportage. 

Resten av dagen var Thomas Mattsson inte alls inkopplad på reportaget utan arbetet 

fortlöpte enligt hans tidigare beslut.  

 

Upplägget med reportaget var att tala med polis, politiker, tullare och kriminella för 

att se om det gick att få tag i ett vapen. Reportaget hade kunnat göras när som helst i 

tiden, men det gjordes vid denna speciella tidpunkt och vid det dramatiska 

händelseförlopp som rådde samt när det fanns krav på lagstiftningsåtgärder. Det 

normala journalistiska tillvägagångssättet att undersöka om ett påstående från 

exempelvis en åklagare stämmer är att kontrollera register, domar, beslag, hålla 

intervjuer m.m. men den typen av siffror och statistik visar inte hela sanningen. 

Expressen ville ut på gatan och se om det verkligen gick att genomföra ett köp. Det 

fanns ett stort journalistiskt intresse av det. Den aktuella typen av reportage har 

gjorts tidigare, grovt talat vart tionde år i nutidshistorien. Med reportaget kunde 

Expressen bekräfta den tillgång till vapen i Malmö som framställts av politiker och 

myndighetsföreträdare. 

 

Thomas Mattsson var inte av uppfattningen att det var ett brott att ta ett vapen och 

lämna till polisen och någon juridisk prövning av reportaget gjordes därför inte på 

förhand. Det var en självklarhet att vapnet skulle lämnas till polisen. Något tillstånd 

inhämtades inte på förhand eftersom journalister normalt inte söker polisers tillstånd 

när de ska granska polisers uttalanden. Reportaget i fråga är likt samtliga de tidigare 

fall som redovisats där journalister har överlämnat vapen till polisen. Det är endast 
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vid enstaka tillfällen som kontakt tas med myndigheter i förhand, t.ex. gjorde 

Thomas Mattsson det när det var fråga om publicering av den s.k. rondellhunden. 

Det finns däremot situationer där tillstånd söks på förhand, exempelvis om man ska 

vara på ett skyddsområde eller om det råder fotoförbud. Tillstånd söks dock inte i 

det dagliga arbetet när man utför arbete som är legalt. Thomas Mattsson tog alltså 

aldrig ställning till om uppdraget innebar ett lagbrott. Det har han däremot gjort i 

andra situationer, t.ex. vid korsning av gränser till ett krigshärjade länder som görs 

utan nödvändigt tillstånd. Han är översiktligt bekant med att man måste ha 

vapenlicens för att inneha vapen men han tog inte ställning till handlandets 

brottslighet på förhand, eftersom han fattade sitt beslut utifrån att det var ett 

journalistiskt arbete med stort allmänintresse. Han tog inte heller ställning till om 

journalister i vissa fall får begå brottsliga handlingar, utan ansåg att uppdraget föll 

inom tidningens journalistiska verksamhet och var lagligt. Det fanns stöd för 

lagligheten, bl.a. i de tidigare reportage med vapen som gjorts av journalister. 

Thomas Mattsson visste att uppdraget skiljde sig från sådana uppdrag som 

journalister normalt utför, det var därför beslutet om uppdraget fattades på hög nivå. 

När beslutet fattades på mötet under onsdagen nämnde Thomas Mattsson att 

liknande reportage gjorts förr utan lagföring. Varken han eller de andra cheferna 

framförde någon uppfattning om att det skulle vara olagligt. Expressen har aldrig 

ambitionen att genomföra något olagligt.  

 

Diamant Salihu har inte innehavt vapnet, eftersom han har tagit emot det på 

Expressens och Thomas Mattssons uppdrag för att senare överlämna det till polisen. 

Diamant Salihu har inte ägt det eller införskaffat det för egna pengar utan endast 

tagit emot och överlämnat det. Thomas Mattson kan inte heller själv anses ha inne-

havt vapnet.  

 

Okonventionella arbetsmetoder, som de som använts i detta reportage, tillgrips när 

det är den enda möjligheten att dokumentera eller avslöja allvarliga 

missförhållanden. Okonventionella arbetsmetoder är inte detsamma som olagliga 
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utan snarare ovanliga. Det kan exempelvis vara brottsprovokation som att 

sjuttonåringar uppdras att försöka köpa folköl i närbutiker, att man skickar fram 

mörkhyade personer i krogkön för att se om de diskrimineras, att man beställer en 

taxibil med krav på att en etnisk svensk person kör den eller att man ringer 

arbetsförmedlingen och söker arbetstagare med etnisk svensk bakgrund. Det är 

fråga om arbetsmetoder som inte används varje dag. Ibland måste avvägningar 

göras om okonventionella arbetsmetoder ska användas, som vid IB-affären eller 

avslöjandet av Egypten-avvisningarna. Ibland kan missförhållanden blottläggas 

endast om man får tillgång till sekretessbelagd information. Som journalist verkar 

man inom olika rättsordningar som skiljer sig från land till land. Vissa länder har 

inte samma pressfrihet som Sverige. Flera tidningar och Svenska 

journalistförbundet har uttalat stöd för Expressen gällande åtalet och sagt att det var 

ett bra reportage som genomfördes. Det finns ett starkt stöd inom publicistiska 

kretsar att driva den här formen av journalistik. Gränsdragningen som rätten måste 

göra kan hämma möjligheten att göra undersökande journalistik.  

 

Thomas Mattson vet inte varför säljaren av vapnet sålde det och vill inte spekulera i 

om säljaren av vapnet gjort något olagligt. Expressen betalade för vapnet, men 

Thomas Mattsson vill inte berätta hur mycket med hänsyn till meddelarskyddet. 

Han vill inte uttala sig om vapnets historia, men förklarar att det är insmugglat och 

inte köpt i en jaktbutik.  

 

En nyhetschef har till uppdrag att, enligt Expressens organisationsmodell, 

genomföra det som Thomas Mattsson har beslutat. Publiceringar som är kostsamma 

eller som riskerar att utsätta människor för fara beslutas alltid av högre chefer. En 

reporter rapporterar under en arbetsdag normalt till flera olika chefer. Men allt sker 

inom ramen för det som Thomas Mattsson har beslutat. Ibland är mandatet generellt 

och ibland är det specifikt. Detta reportage var ett exempel på när mandatet var 

specifikt. Andreas Johansson, som inte var i tjänst när Thomas Mattson fattade 

beslutet om att genomföra vapenköpet, hade inte kunnat avbryta reportaget. 
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Klartecken lämnades av en annan nyhetschef när Andreas Johansson inte var i 

tjänst. Andreas Johansson skulle vara i kontakt med reportrar och säkerställa att 

uppdraget genomfördes. Det var dock redaktionen i Malmö som gav det logistiska 

stödet. Thomas Mattsson är den som bär ansvar för projektet, som har utförts av 

Diamant Salihu med en rad chefer inblandade. Andreas Johansson har inte haft en 

framträdande roll. Även arbetsmiljöfrågor hör till en nyhetschefs uppdrag. Det kan 

exempelvis aktualiseras vid fotbolls- eller hockeymatcher med huliganer. I sådana 

fall kan det vara en nyhetschefs uppdrag att gripa in och ta ut personal. Våld eller 

hot mot journalister är en vanlig del av tidningens verksamhet. Thomas Mattssons 

beslut om reportaget innefattade att dåvarande editions- och nyhetschefer skulle 

försöka få beslutet genomfört. På sina arbetsplatser kontrollerade de vilka som var i 

tjänst och när det kunde genomföras. När de konstaterat att en erfaren reporter som 

Diamant Salihu skulle kunna genomföra köpet, fick Thomas Mattsson återkoppling 

och godkände att Diamant Salihu var den som skulle utföra uppdraget Det stämmer 

således att Thomas Mattson har uppdragit åt Diamant Salihu att genomföra 

förvärvet. Diamant Salihu hade inte skickats iväg utan hans godkännande. Ett beslut 

att skicka en reporter och införskaffa ett vapen ligger inte inom en nyhetschefs 

mandat. Det handlar om att skicka ut en reporter till kriminella personer och utsätta 

denne för risk och det handlar om att göra ett reportage som tar upp flera sidor i 

tidningen. När uppdraget utfördes var reportern i kontakt med flera olika chefer, 

men det handlade om att genomföra det uppdrag som Thomas Mattsson hade 

bestämt. Andreas Johansson har säkerställt logistik kring säkerhetsåtgärder, men 

kunde inte överpröva eller stoppa Thomas Mattssons beslut. Däremot företräder 

Andreas Johansson Thomas Mattson ur arbetsmiljöaspekt och om Andreas 

Johansson fått information om att något kunde sätta reportern i fara, hade Andreas 

Johansson naturligtvis kunnat avbryta uppdraget.  

 

Diamant Salihu 

Diamant Salihu ingår i ett nyhetslag med andra reportrar och redigerare. Det är 

samma nyhetslag som Andreas Johansson och motsvarande nattchef ingår i. När 
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Diamant Salihu kom till sin arbetsplats i Stockholm fredagen den 22 oktober 2010 

fick han information om att tidningen ville skicka honom till Malmö. Han hade följt 

med i rapporteringen från Malmö om debatten för hårdare vapenlagstiftning. 

Andreas Johansson ville att Diamant Salihu skulle undersöka om det som 

politikerna och poliserna hade sagt stämde. I uppdraget som han fick ingick att, om 

möjligt, försöka köpa en pistol för att se om det var så enkelt som vissa påstod. Det 

sades att det skulle vara en pistol utan ammunition och att pistolen på ett säkert sätt 

skulle överlämnas till polisen så snart som möjligt. Vidare fick han besked om att 

han skulle vara tydlig med att han var journalist från Expressen, med uppdrag att 

undersöka om det verkligen kryllade av vapen i Malmö. Först under söndagen kom 

han konkret att ägna sig åt just det uppdraget, eftersom han först ville försöka få en 

bild av människors allmänna uppfattning. Redan innan han lämnade Stockholm fick 

han besked om att vapnet skulle överlämnas till polisen. Diskussionen om hur 

vapnet skulle överlämnas till polisen kom senare när de visste att det fanns ett 

säkerhetsskåp på fotografens hotell. Diamant Salihu visste att han hade kollegor i 

Malmö som skötte rapporteringen om den så kallade serieskytten och att han själv 

skulle arbeta med reportaget om vapen. Tillsammans med fotografen flög han till 

Malmö under fredagen och samma kväll begav de sig ut till vissa områden och 

talade med olika människor. I mötena de hade presenterade de sig med namn, 

berättade var de var ifrån och om de blev tillfrågade visade de upp legitimation. De 

hade även skottsäkra västar på sig, vilket de var ombedda att bära för att höja 

säkerheten när de rörde sig i en miljö där man sköt människor. Kvällen resulterade i 

en mängd möten med människor och han fick en bra bild om vad de tyckte och 

deras bild om hur det var i olika områden i Malmö. Samma kväll var det någon 

beskjutning någonstans i Malmö som tog lite fokus från hemmaredaktionen, varför 

inget som han gjorde under fredagskvällen resulterade i publicering. På 

fredagskvällen hade han kontakt med nyhetschefen Anna Lindwall och uppdaterade 

henne om vad han gjorde, var han befann sig och att han upplevde att det kändes 

tryggt.  
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På lördagen talade Diamant Salihu på nytt med Andreas Johansson, som hade haft 

ett möte i Stockholm. Diamant Salihu fick i samtalet direktiv om vad han skulle 

göra till nästkommande dag. Redaktionen i Stockholm ville ha ett 

samlingsdokument utifrån fredagens samtal, kompletterat med att han skulle ringa 

polis, lokalpolitiker och rikspolitiker för att få information som kunde styrka att det 

flödade in illegala vapen till Malmöregionen. Diamant Salihu kontaktade därför 

Lars Bäckström på Tullverket, som förklarade deras förutsättningar och berättade 

att Tullverket endast beslagtagit tre vapen under januari till juli 2010. Tommy 

Lindén på Länskriminalpolisen uppgav att de beslagtog vapen vid i princip varje 

husrannsakan och att det varje vecka kom mycket vapen över bron från framförallt 

Balkan. Enligt Tommy Lindén var Tullverkets siffror endast en bråkdel av vad som 

infördes, eftersom det rörde sig om hundratals vapen. Kommunstyrelsens 

ordförande Ilmar Reepalu och polisen uppgav att det flödade av vapen, medan 

Tullverket sa att det var ett fåtal. Han hade en kollega, Karl-Johan Karlsson, som 

skötte kontakterna med justitieminister Beatrice Ask. Diamant Salihu och Karl-

Johan Karlsson samskrev sedan ett reportage som ledde till publicering under 

söndagen.  

 

På lördagskvällen fick Diamant Salihu ett telefonsamtal från Lars Mohlin, som 

bekräftade att det nu var dags för nästa del av uppdraget. Thomas Mattsson ville att 

Diamant Salihu skulle försöka köpa en pistol. Lars Mohlin vidarebefordrade alltså 

Thomas Mattssons önskemål. Därmed visste Diamant Salihu vad han skulle göra 

under söndagen och han fokuserade på att undersöka om det gick att köpa ett vapen. 

Arbetet inleddes med att han tog kontakt med en person som han mött under helgen 

och berättade att hans högste chef i Stockholm ville att han skulle försöka köpa en 

pistol för att undersöka om det verkligen var så mycket vapen i omlopp. Den 

personen kände sedan tidigare till hans uppdrag. Efter ett tag fick han ett samtal från 

en person med dolt nummer som fått veta vad han ville komma åt och som 

uppmanade honom att komma till en adress och prata. Diamant Salihu och 

fotografen åkte till adressen. Innan de anlände informerade han redaktionen om att 
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det var någon som ville möta honom. Säkerheten diskuterades eftersom de inte 

visste vilka de skulle möta och som säkerhetsåtgärd hade de på sig skottsäkra 

västar. De åkte till adressen och kontrollerade vilken typ av område det var. 

Diamant Salihu uppfattade det som ”ok” att gå fram till gänget på plats. Han och 

fotografen gick dit och blev ledda till en trappuppgång. De fick visa 

presslegitimation för att bevisa att de inte var poliser och de blev muddrade efter 

kameror och mikrofoner. De skottsäkra västarna blev ifrågasatta av gänget som 

berättade att västarna inte skulle hjälpa mot deras vapen. När gänget förstod att de 

var journalister, fick de träffa gängets ledare som hade någon form av ansiktsmask 

på sig. Ledaren visade upp bilder på vapen som denne påstod sig ha i sin ägo. När 

Diamant Salihu försökte ställa frågor förklarade ledaren att han inte ville bli 

intervjuad. De kom överens om att höras efter någon timme. När Diamant Salihu 

åkte därifrån hade han flera kontakter via personen som han ringt tidigare. Denne 

förmedlade att det fanns någon till som ville träffa Diamant Salihu och som var 

intresserad av att eventuellt göra sig av med sin pistol. Han åkte dit tillsammans 

med fotografen och gjorde ett reportage med personen. När han frågade varför 

personen hade pistolen fick han en bild av att det var för att denne kände sig hotad. 

Personen talade om Malmö som ett krigsområde. Därefter gick personen. Han sade 

att han skulle komma tillbaka, men det gjorde han inte. Diamant Salihu tog kontakt 

med gänget som han träffat tidigare och lyckades därigenom genomföra affären. 

Säljaren kom med en pistol till honom.  

 

När Diamant Salihu fått pistolen satte han sig i bilen och åkte till fotografens hotell, 

eftersom de visste att det fanns ett säkerhetsskåp på rummet där. Tidningen 

informerades om vilken plats han var på, vapnet dokumenterades och Diamant 

Salihu tittade på vapnet för att se om det var äkta som säljaren påstått. Diamant 

Salihu ville vara säker på att vapnet var äkta innan han kontaktade polisen. Vapnet 

såg äkta ut och verkade också vara äkta, så Diamant Salihu ringde till Kennie 

Kullander hos polisen, som han varit i kontakt med tidigare. Diamant Salihu infor-

merade polisen om att han på Expressens uppdrag försökt och lyckats få tag i ett 
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vapen. Kennie Kullander verkade förvånad och fascinerad, han sade att det var 

kolossalt intressant. Diamant Salihu ville överlämna vapnet på ett säkert sätt. 

Kennie Kullander tyckte att Diamant Salihu skulle stanna kvar på hotellet. Kennie 

Kullander fick Diamant Salihus och fotografens telefonnummer. Pistolen förvarades 

sedan i ett säkerhetsskåp. Ett befäl hos polisen ringde och fick reda på vilket 

hotellrum de fanns i. Befälet berättade att det skulle komma två civila poliser. 

Diamant Salihu vet inte exakt hur länge han hade hand om pistolen. Det var i varje 

fall mer än en timme från det att han erhöll den till dess att polisen anlände. Det tog 

ett bra tag, kanske en och en halv timme till dess att polisen anlände.  

 

När poliserna anlände skulle Diamant Salihu ta fram vapnet och lägga det på ett 

bord. Det dröjde ett tag innan poliserna kom. När poliserna gick in identifierade de 

sig med polislegitimation och sade att de inte ville bli fotograferade eftersom de 

arbetade som civilspanare. Poliserna frågade hur lång tid det tagit att få tag i ett 

vapen. Diamant Salihu svarade att det tagit drygt fem timmar. Poliserna uppgav att 

de inte var förvånade. Sedan poliserna ställt lite frågor gick de därifrån. Artikeln 

publicerades senare och dagen efter åkte Diamant Salihu tillbaka till Stockholm. 

Han visade upp resultatet för justitieminister Beatrice Ask, som i princip konsta-

terade att det bekräftade det som hon redan kände till. 

 

Diamant Salihu stod i telefonkontakt med redaktionen under delar av vapenköpet, 

men kommer inte ihåg exakt hur långa perioder. Vid tidpunkten för vapenköpet tror 

han att han var i kontakt med Andreas Johansson. När han fullbordat vapenköpet 

tror han att det var Andreas Johansson som han hade kontakt med. Han hade dock 

även kontakt med andra chefer, såsom Anna Lindwall och Lars Mohlin. Andreas 

Johansson och Diamant Salihu talade om han skulle åka till hotellet och ringa 

polisen. Detta besked hade Diamant Salihu fått redan tidigare. Han kommer inte 

ihåg om det var han som ringde Andreas Johansson eller tvärtom. Han kommer inte 

ihåg om han hade telefonen på under själva köpet. Målet efter köpets fullbordan var 

att komma till hotellet och hantera vapnet på ett säkert sätt. Han förklarade sina 
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förutsättningar på plats för redaktionen och utifrån det var slutsatsen att han skulle 

till hotellrummet med säkerhetsskåp och sedan ringa polisen och invänta deras 

önskemål. Diamant Salihu ringde polisen först när han kommit till hotellet eftersom 

han först ville veta att vapnet var på en säker plats och inte på Malmös gator. 

Andreas Johansson var den naturliga kontakten för honom, precis som vid andra 

uppdrag. Han vet inte om Andreas Johansson hade varit tvungen att fråga Thomas 

Mattsson om Andreas Johansson hade velat avbryta uppdraget. Diamant Salihu 

hade själv kunnat dra sig ur, exempelvis om situationen hade blivit hotfull. Någon 

sådan situation uppstod dock inte. Inget i hans handhavande av pistolen avvek från 

redaktionens instruktioner.  

 

Vapnet har köpts men Diamant Salihu vill inte säga hur själva köpet har gått till. 

Han fick en kortfattad information om vapnet som gick ut på att det var en äkta 

pistol, Crvena Zastava, som kanske kom från Serbien. Han fick ingen information 

om hur vapnet hamnat i Malmö och frågade inte eftersom överlåtaren inte ville bli 

intervjuad.   

 

Diamant Salihu anser att det han utförde var viktig journalistik. Han har känt till att 

den typen av grävande journalistik utförts tidigare. Vid kontakterna med 

redaktionen har han informerat om säkerhetsläget, och har då t.ex. sagt att ”nu är en 

person på väg hit”, ”nu har jag fått det här i handen” och ”nu åker jag till hotellet”. 

Vid varje steg och moment som genomfördes hade han kontakt med redaktionen. 

Han har fått väldigt mycket reaktioner från andra journalister, som är förvånade 

över att det väcks åtal mot honom när han har utfört undersökande journalistik. 

Journalister är oroade över konsekvenserna för journalistiken. Han anser att det var 

grävande journalistik som han ägnade sig åt och inte brottslighet.  

 

Andreas Johansson 

Andreas Johansson arbetade som nyhetschef då publiceringarna gjordes. Han påbör-

jade sitt nyhetspass på fredag morgon vid kl. 7.00 – 7.30. När han kom till arbetet 
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förberedde han sig som vanligt och såg över teamet i Malmö, vilka som skulle bytas 

ut och hur det behövde förstärkas. Det fanns många resurser nere i Malmö under 

veckan och för honom var det viktigt att undersöka vilka som hade varit där längst 

och vilka som kunde bytas ut. Han diskuterade saken med editionschefen eller den 

biträdande editionschefen. Kl. 11.00 var det ett möte på Thomas Mattssons rum. 

Mötet fokuserade mycket på att Thomas Mattsson talade om de senaste händelserna 

samt politikernas och polisernas beskrivning av hur vapen flödar. Därefter hade han 

ett möte med Lars Mohlin och Thomas Mattsson och fick då veta att Expressen 

skulle till Malmö och granska om det var möjligt att köpa ett vapen. Vapnet skulle i 

så fall omedelbart överlämnas till polisen. När Andreas Johansson ställdes inför 

uppdraget på fredagen var det redan bestämt att det skulle genomföras. Uppdraget 

var att en reporter skulle åka till Malmö och undersöka situationen. Om reportern 

fick möjlighet skulle han köpa ett illegalt vapen. Det var inte specificerat till en 

pistol av ett visst märke. Tillgången på handgranater skulle inte undersökas, men 

däremot gick det kanske lika bra med en kulsprutepistol eller en automatkarbin. Det 

bestämdes även att det skulle vara ett vapen utan ammunition. Andreas Johansson 

diskuterade uppdraget med Thomas Mattsson och Lars Mohlin. De kom fram till att 

Diamant Salihu, på grund av sin vana att arbeta med folk på fältet, var lämplig för 

uppdraget.  

 

När Diamant Salihu anlände till redaktionen förklarade Andreas Johansson att 

Diamant Salihu fått som specialuppdrag att undersöka om vapen verkligen flödade i 

Malmö. Diamant Salihu skulle tala med så många människor som möjligt och, om 

möjlighet gavs, köpa ett vapen. Vapnet skulle sedan överlämnas till polisen. 

Diamant Salihu och fotografen fick även riktlinjer om att de, på grund av risken i 

kriminella miljöer, skulle använda skottsäkra västar. Diamant Salihu skulle hela 

tiden presentera sig som journalist på Expressen. 

 

På fredagseftermiddagen flög Diamant Salihu ner till Malmö tillsammans med 

fotografen. De började, som naturligt, med informationsinhämtning. Kl. 17.00 hade 
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Andreas Johansson ett överlämningsmöte till nattredaktionen. Han gick då igenom 

en nyhetspromemoria samt vad de olika avdelningarna och reportrarna gjorde. Då 

eller senare under fredagskvällen var fokus på morgondagens tidning. När mötet var 

slut strax efter kl. 18.00 lämnade han redaktionen.  

 

När Andreas Johansson kom till redaktionen på lördagen talade han med editions-

chefen Lars Mohlin om att det, som en del i Diamant Salihus uppdrag, skulle 

produceras ett söndagsdokument till tidningen. Andreas Johansson berättade för 

Diamant Salihu vad denne behövde stärka upp och att kollegan Karl-Johan Karlsson 

arbetade på en kommentar från justitieminister Beatrice Ask. Senast kl. 18.30 på 

lördagen lämnade Andreas Johansson redaktionen.  

 

När Andreas Johansson kom till redaktionen på söndagen tog han kontakt med Lars 

Mohlin som arbetat på natten. De talade om skjutningarna i Malmö, utvecklingen 

där och vad Diamant Salihu skulle göra. Lars Mohlin berättade att han och Anna 

Lindwall hade talat med Thomas Mattsson på kvällen och att Thomas Mattsson då 

uppgett att Diamant Salihus uppdrag nu var att fortsätta undersöka och se om han 

kunde få tag i ett vapen. Andreas Johansson samtalade sedan med Diamant Salihu 

och förklarade uppdraget. De hade täta kontakter under dagen, eftersom Diamant 

Salihu rörde sig i sådana miljöer. De har hela tiden talat om de tre situationer som 

Diamant Salihu beskrivit. Det resulterade slutligen i att de trodde att de skulle få ett 

vapen överlämnat. Andreas Johansson var med på öppen linje på Diamant Salihus 

telefon, men kommer inte ihåg om Diamant Salihu lämnade telefonen i bilen eller 

om den var i Diamant Salihus ficka. Andreas Johansson var med på medhörning av 

säkerhetsskäl, om något skulle hända. Han hörde inga röster under köpet. Senare 

fick han beskedet att Diamant Salihu mottagit ett vapen. De hade tidigare diskuterat 

fram och tillbaka hur de snabbast och säkrast skulle få ett vapen till polisen. 

Andreas Johansson hade talat med Lars Mohlin om att Diamant Salihu kunde åka 

till hotellet och kontakta polisen där, i stället för att åka till en polisstation som 

kanske inte var öppen. Under det första samtalet på fredagen med Thomas Mattsson 
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och Lars Mohlin sades det att Diamant Salihu och fotografen skulle åka direkt till 

polisen. Under helgen hade de dock en ny diskussion som resulterade i att det bästa 

var att ringa Diamant Salihus kontakt hos polisen och rådgöra med polisen. Det är 

möjligt att Andreas Johansson sade till Diamant Salihu att denne skulle åka till 

hotellet och ringa polisen, men detta visste Diamant Salihu sedan tidigare. Diamant 

Salihu och fotografen åkte till hotellet. Andreas Johansson hade sedan förnyad 

kontakt med Diamant Salihu efter att poliserna hade hämtat vapnet. Han minns inte 

vad klockan var då, men därefter tog nattredaktionens arbete vid med att färdigställa 

tillsammans med Diamant Salihu. Andreas Johansson har ingen uppfattning om hur 

länge Diamant Salihu hade hand om pistolen.  

 

För Andreas Johansson var det viktigt att de utförde ett journalistiskt arbete, som 

han var arbetsledare för. Hans uppfattning var att de gjorde en journalistisk 

granskning av vapensituationen på Malmös gator och inget annat. Han kände aldrig 

själv under arbetet att det begicks någon olaglig handling, utan det var en 

journalistisk granskning som resulterade i att en pistol överlämnades till polisen. 

Ingenting i skeendet avvek från vad Thomas Mattsson hade beslutat om. Andreas 

Johansson var bekant med flera av de vapenköp som tidigare gjorts av journalister.  

 

Andreas Johansson har tidigare varit med om situationer där säkerhetsaspekten varit 

viktig, exempelvis när reportrar varit vid jordbävningskatastrofområden i Haiti och 

Japan. Han måste då ha så god kontroll över situationen att han kan säkerställa 

tryggheten på fältet, kunna rapportera till sina chefer om situationen och få besked 

om hur han ska agera. Vid en demonstration i Husby, där det förekom stenkastning, 

uppmanade han exempelvis journalisterna att ta sig därifrån. Därefter kontrollerade 

han med redaktionschefen om det var rätt att de åkte därifrån.  

 

--- 

Vittnesförhör har hållits med Kerstin Brunnberg och Christian Holmén. 
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DOMSKÄL 

Inledning 

Tingsrätten kommer inledningsvis att ta ställning till vad som är utrett beträffande 

händelseförloppet den 24 oktober 2010 och vad som föregått händelserna den 

dagen.  

   

Thomas Mattsson (chefredaktör), Andreas Johansson (nyhetschef) och Diamant 

Salihu (reporter) har lämnat samstämmiga uppgifter om hur Diamant Salihu i sin 

roll som anställd reporter hos tidningen Expressen förvärvat och transporterat ett 

vapen i Malmö den 24 oktober 2010. Tingsrätten bedömer deras uppgifter som 

trovärdiga och tillförlitliga. 

 

När det gäller själva förvärvet av vapnet har Diamant Salihu - under hänvisning till 

källskyddet – inte velat röja vem som sålt vapnet. Trots detta framstår det som 

uppenbart att vapnet förvärvats från kriminella kretsar. Angående det första mötet 

med tilltänkta säljare har Diamant Salihu berättat att huvudpersonen hade sitt 

ansikte dolt. Diamant Salihu själv bar skyddsväst under uppdraget och vid förvärvet 

av vapnet hade han, av säkerhetsskäl, en öppen telefonförbindelse med Andreas 

Johansson. Diamant Salihus berättelse bekräftas av framför allt Andreas Johanssons 

uppgifter. Det beskrivna inköpet är också i enlighet med det beslut som Thomas 

Mattsson fattat. Överlämnandet av vapnet till polisen är det starkaste stödet för att 

Diamant Salihu verkligen förvärvat vapnet. Överlämnandet sker på ett hotell dit 

Diamant Salihu transporterat vapnet. Av beslagsprotokollet framgår att det varit 

fråga om en halvautomatisk pistol i kaliber 7,65 mm med tillhörande magasin. För 

vapnet krävs, enligt 2 kap. 1 § vapenlagen, särskilt tillstånd. Diamant Salihu har inte 

haft tillstånd att inneha vapnet och uppenbarligen har även den person som överlåtit 

vapnet till Diamant Salihu saknat rätt att inneha vapnet.  

 

Genom Thomas Mattssons egna uppgifter, som i väsentliga delar stöds av vad 

Andreas Johansson och Diamant Salihu berättat, anser tingsrätten att följande är 
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klarlagt beträffande Thomas Mattssons del i vapenköpet. Thomas Mattsson har för 

dåvarande chefredaktören för Kvällsposten och ett flertal andra chefer presenterat 

ett projekt som innebar att en av Expressens reportrar skulle åka till Malmö och 

köpa ett illegalt vapen. Andreas Johansson var inte involverad i dessa inledande 

diskussioner. Thomas Mattsson fattade, efter diskussion med sina medarbetare 

beslutet att en reporter skulle försöka förvärva ett vapen illegalt i Malmö. Vid ett 

senare tillfälle bekräftade Thomas Mattsson att hans beslut om förvärvet kvarstod. 

Uppgiften var att försöka köpa ett ”handeldvapen”. Reportern skulle legitimera sig 

och vara öppen med att han representerade Expressen. Ingen ammunition skulle 

förvärvas. Även om vare sig Thomas Mattson, Andreas Johansson eller Diamant 

Salihu - under hänvisning till källskyddet - velat lämna närmare detaljer om den 

person som sålt vapnet är ändå genom de uppgifter som Diamant Salihu lämnat 

klarlagt att det uppenbarligen rör sig om ett illegalt förvärv. Thomas Mattsson har 

också bekräftat att det inte var frågan om att förvärva ett vapen från en jaktbutik.  

 

Andreas Johansson var, som ovan redovisats, inte med vid de inledande 

diskussionerna när beslutet om vapeninköp fattades. Däremot var han i tjänst under 

delar av den tid när Diamant Salihu vistades i Malmö med uppdrag att förvärva ett 

illegalt vapen. Andreas Johansson har, enligt både sin egen uppgift och vad 

Diamant Salihu berättat, uppmanat Diamant Salihu att fullfölja köpet och ta med 

vapnet till hotellet. Vidare har Andreas Johansson under köpet varit uppkopplad per 

telefon, för att på så sätt förbättra säkerheten för Diamant Salihu.  

 

Tingsrätten anser det därför ställt utom rimligt tvivel att Diamant Salihu, Thomas 

Mattsson och Andreas Johansson handlat i enlighet med åklagarens 

gärningsbeskrivningar. Därmed blir det aktuellt att ta ställning till de invändningar 

om uppsåt och grunder för ansvarsfrihet som försvaret gjort gällande. 
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Frågor om uppsåt och grunder för ansvarsfrihet 

Tingsrätten övergår nu till att ta ställning till de invändningar beträffande uppsåt 

och andra grunder för ansvarsfrihet som försvaret framfört i målet. 

 

Thomas Mattsson, Andreas Johansson och Diamant Salihu har hävdat att Diamant 

Salihu inte innehaft vapnet utan att ha rätt till det och att något uppsåt eller 

oaktsamhet till vapeninnehav i vapenlagens mening inte föreligger.  

 

När det gäller innehavet av vapnet har Diamant Salihu berättat att han 

transporterade vapnet i en bil från inköpsstället någonstans i Malmö till fotografens 

hotell, också det i Malmö. Väl framme på hotellet kontaktade Diamant Salihu 

polisen som kom efter ett ”bra tag”, uppskattningsvis 1,5 timme enligt Diamant 

Salihu. Diamant Salihu har således innehaft vapnet under en inte helt obetydlig tid 

och han har också transporterat det genom Malmö. Även om det finns anledning att 

anta att vapnet förvärvats med medel från Expressen och för Expressens räkning 

medför detta, enligt tingsrättens bedömning, inte att Diamant Salihu kan anses ha 

innehaft vapnet på ett sätt som gör att han kan undgå ansvar för vapenbrott. Han 

måste betraktas som en självständig, tillståndspliktig innehavare av vapnet.   

 

Thomas Mattsson har uppgivit att han kände till ett fall från ett reportage i 

Aftonbladet under 1995 och ett från Expressen 2006 när journalister hanterat vapen 

utan att det lett till åtal. Han har förklarat att han inte hade uppfattningen att han 

försatte någon medarbetare i en situation där denne skulle bryta mot lagen. Han 

diskuterade säkerhetsåtgärder med sina närmaste medarbetare och gav en 

medarbetare i uppdrag att kontrollera om det var möjligt att genomföra 

vapenförvärvet. Även Andreas Johansson och Diamant Salihu har uppgett att han 

kände till fall där journalister köpt vapen utan att dömas för detta.  

 

Försvaret har redovisat olika fall där journalister undgått åtal för vapenbrott vid 

hantering av vapen. Generellt vill tingsrätten inledningsvis peka på att dessa fall 
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inte är prejudicerande. Beträffande fallen från 1967 och 1981 (beskrivna på sid. 8 i 

domen) kan sägas att de inträffade under en tid när synen på vapen var något 

annorlunda än i dag och innan den nuvarande vapenlagen trädde i kraft. 

Händelserna 1995 och 2006 (beskrivna på sid. 8 – 9 i domen) kan, enligt 

tingsrättens uppfattning, inte jämföras med det nu aktuella fallet. 

 

När Thomas Mattsson fört diskussioner om förvärv, har han talat om illegala vapen. 

Avsikten var också att reportaget skulle handla om illegal vapenhantering. Thomas 

Mattsson måste därför ha varit medveten om att det var en brottslig gärning som 

skulle begås och han har därmed handlat uppsåtligen.  

 

Även Andreas Johansson måste ha varit fullt medveten om att det handlade om ett 

illegalt förvärv av vapen och därmed har också han handlat uppsåtligen.  

 

Diamant Salihu har involverat sig i uppenbart kriminella kretsar och han har inte 

haft tillstånd att inneha vapen. Han måste ha förstått att det var en brottslig gärning 

han begick och måste anses ha handlat med uppsåt.       

 

Tryckfrihetsförordningen och Europakonventionen  

Thomas Mattsson, Andreas Johansson och Diamant Salihu har hänvisat till 1 kap. 4 

§ tryckfrihetsförordningens (TF) och till den europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).  

 

I 1 kap. 4 § första stycket TF finns en instruktion till dem som har att tillämpa 

förordningen.  I paragrafen stadgas att envar som blivit anförtrodd att döma över 

missbruk av tryckfriheten eller annars vaka över TF:s efterlevnad, alltid bör ha i 

åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin 

uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet 

än på framställningssättet och i tvivelsmål hellre fria än fälla. En bestämmelse om 
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ansvarsfrihet för anskaffande av uppgifter och underrättelse för offentliggörande i 

tryckt skrift finns i 1 § fjärde stycket samma kapitel.  Denna ansvarsfrihet begränsas 

genom 9 § 5 punkten i nämnda kapitel, som klargör att utan hinder av TF gäller vad 

som i lag är stadgat om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket 

uppgift eller underrättelse anskaffats. Den senare bestämmelsen innebär alltså att 

om anskaffandet av uppgifter i publiceringssyfte sker genom brott, ska ansvarstalan 

kunna föras i en vanlig brottmålsrättegång.  Anskaffarfriheten medger exempelvis 

inte att uppgifter anskaffas genom inbrott, egenmäktigt förfarande, olovlig 

avlyssning eller brytande av post- eller telehemlighet. (Hans-Gunnar Axberger, 

Karnov, Kommentar till tryckfrihetsförordningen.)  

 

I Europakonventionens artikel 10 anges att var och en har rätt till yttrandefrihet. 

Denna rätt innefattar enligt artikeln åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida 

uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av 

territoriella gränser. Vidare anges att eftersom utövandet att de nämnda friheterna 

medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, 

inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den 

territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av 

oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och 

rykte eller rättighet, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att 

upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet. Europadomstolen har i flera 

domar framhållit att yttrandefriheten utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Försvaret har åberopat två domar från Europadomstolen, Fressoz och Roire mot 

Frankrike (dom den 21 januari 1999) och Dupuis med flera mot Frankrike (dom den 

7 juni 2007). I det första fallet dömdes en ansvarig utgivare och en journalist av en 

nationell domstol för att de publicerat sekretessbelagda uppgifter om Peugotchefens 
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löneförhållanden. Europadomstolen ansåg att den fällande domen stod i strid med 

artikel 10 i Europakonventionen. I det senare fallet dömdes journalister av en 

nationell domstol för att de publicerat information om illegal avlyssning som varit 

sekretessbelagd och som det utgjort ett lagbrott att lämna ut. Europadomstolen 

bedömde att publiceringen bidragit till en offentlig debatt av stor betydelse och att 

journalisterna fullgjort sin roll som demokratins väktare. Vidare uttalade 

Europadomstolen att den nationella domen utgjorde ett oproportionerligt stort 

hinder mot deras yttrandefrihet som inte var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

Den nationella domen stred därför mot artikel 10 i Europakonventionen.      

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge uttalade i dom den 27 januari 2003 i mål B 

1061-02 (Högsta domstolen hade ansett att prövningstillstånd skulle beviljas, NJA 

2002 not. C 18) att det framstod som naturligt att artikel 10 i Europakonventionen 

ges en så extensiv tolkning som möjligt och att det mot den bakgrunden skyddet för 

yttrandefriheten enligt artikel 10 måste tas i beaktande även när det är fråga om 

anskaffande av information och sättet för detta. Målet handlade om ansvar för olaga 

intrång. Reportrar och fotografer hade obehörigen tagit sig in och kvarstannat på 

Barsebäcksområdet för att rapportera från en demonstration mot användandet av 

kärnkraft. Hovrätten ansåg det befogat att göra en intresseavvägning mellan 

intresset av yttrande- och informationsfrihet och beslutet att förklara området som 

skyddsobjekt. Vidare anförde hovrätten att det kan tänkas uppkomma situationer då 

en intresseavvägning skulle kunna ge vid handen att intrånget var befogat och att 

detta alltså inte skulle ha skett obehörigen. Hovrätten menade att utrymmet för en 

sådan bedömning måste vara ytterst litet och fråga vara om extrema 

undantagssituationer. I målet ansåg hovrätten att det inte förelegat en sådan 

undantagssituation och journalisterna fälldes därför till ansvar. Tilläggas kan att 

Högsta domstolen senare konstaterade att mer än fem år förflutit sedan det olaga 

intrånget och att de av hovrätten dömda därför skulle vara fria från påföljd (dom 

den 2 december 2004 mål B 823-03).   
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Svea hovrätt tog i rättsfallet RH 1988:62 ställning till ett fall där en journalist och 

fotograf gått in i en ockuperad fastighet och stannat kvar där ett par timmar. 

Journalisten hade inte särskilt blivit anmodad att avlägsna sig och han hade, sedan 

polis kommit till platsen, velat avlägsna sig men hindrats att göra detta eftersom 

husockupanterna barrikaderat utgångarna. Vid bedömningen av gärningens 

straffbarhet beaktade hovrätten att yttrandefrihet och informationsfrihet är 

grundlagsenligt skyddade rättigheter. Hovrätten ansåg att vid den intresseavvägning 

som ska ske, måste tillgodoseendet av dessa rättigheter väga tungt. Slutsatsen blev 

att journalistens handlande inte kunde anses klandervärt. Han ansågs därför inte ha 

obehörigt trängt in i eller kvarstannat i fastigheten, till följd varav åtalet ogillades.  

 

I sammanhanget kan tilläggas att pressfriheten utgör en viktig del av den 

yttrandefrihet som skyddas av artikel 10, eftersom press och övriga massmedier är 

av central betydelse för det demokratiska samhällsskick som Europakonventionen 

syftar till att upprätthålla (Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 

En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 3:e 

upplagan, 2007, sid. 366). 

 

I detta mål ställs ingen till svars för publiceringen av uppgifterna om det illegala 

innehavet av vapnet. Inte heller handlar det om offentliggörande av 

sekretessbelagda uppgifter. I stället är det ett illegalt innehav av vapen och 

gärningar som på olika sätt främjat det illegala innehavet som åtalet gäller.  

 

Utgångspunkten vid bedömningen bör, enligt tingsrätten uppfattning, vara att art. 10 

i Europakonventionen ges en så vidsträckt tolkning som möjligt och att det i målet 

självklart måste beaktas att yttrandefrihet och informationsfrihet är 

grundlagsskyddade rättigheter.  Frågan i målet är om det vid en intresseavvägning 

mellan yttrande- och informationsfrihet, sett i ljuset av Europakonventionen, på den 

ena sidan och bestämmelserna i vapenlagen på den andra sidan, kan anses ha varit 

befogat att illegalt införskaffa ett vapen. Eftersom det handlar om ett brott med 
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fängelse som normal påföljd anser tingsrätten att utrymmet för att göra en sådan 

intresseavvägning är synnerligen begränsat. Avsikten med förvärvet har inte varit 

att undersöka missförhållanden hos någon myndighet eller något företag. Det har 

varit frågan om ett planerat och ytterst aktivt handlande som syftat till att bekräfta 

eller vederlägga något som allmänt påstods om tillgången till illegala vapen. 

Förvärvet av vapnet framstår mer som ett medvetet risktagande för att skapa en 

nyhet. Tingsrätten anser därför att det inte finns något utrymme för att vid en 

intresseavvägning komma fram till att förvärvet av vapnet varit befogat och att 

gärningen därför inte skulle vara straffbar.  

 

Med stöd av 1 kap. 9 § 5 punkten TF gör tingsrätten bedömningen att skuldfrågan 

ska avgöras med utgångspunkt från vapenlagen och att TF således inte utgör något 

hinder mot att döma i enlighet med vapenlagen. Inte heller anser tingsrätten att en 

fällande dom skulle inkräkta på de rättigheter som uppställs i artikel 10 i 

Europakonventionen. 

 

Försvarlighetsrekvisit 

Försvaret har även hänvisat till den reglering som finns beträffande 

barnpornografibrott. I 16 kap. 10 b § andra och tredje styckena brottsbalken, som 

handlar om barnpornografibrott, finns s.k. försvarlighetsrekvisit. I andra stycket 

preciseras rekvisiten för att ett handlande inte ska anses utgöra brott. I tredje stycket 

anges att även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med 

hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Konstitutionsutskottet hade i ett tidigare 

lagstiftningsärende förordat ett sådant rekvisit (bet. 1997/98:KU19). Enligt utskottet 

var det angeläget att det inte enbart var myndigheterna som utgjorde aktörer i 

kampen mot sexuella övergrepp på barn. Utskottet menade att massmedierna har en 

viktig funktion och att det inte sällan varit just grävande journalistik och 

efterforskningar som verksamt bidragit till att olika brottshärvor kunnat nystas upp. 
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Tingsrätten konstaterar att något försvarlighetsrekvisit motsvarande det som finns i 

brottsbalken när det gäller barnpornografibrott inte finns i vapenlagen.  

 

Social adekvans 

Försvaret har gjort gällande att den åtalade gärningen skulle vara tillåten på grund 

av en oskriven undantagsregel. Begreppet social adekvans har använts som en 

beteckning för att en gärning är tillåten därför att en oskriven undantagsregel är 

tillämplig (Petter Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, 2010, sid. 280 f). Social 

adekvans beskrivs som en ”slasktratt” eller ”säkerhetsventil”, utan vilken det inte 

skulle vara formellt möjligt att fria från ansvar i en rad fall, där det inte går att finna 

stöd i givna regler för att anse gärningen vara rättsenlig och det där framstår som 

orimligt och oavsett att straffrättsligt ingripande ska ske. Författarna understryker 

att beteckningen social adekvans står för en juridisk slutsats (brott ska inte anses 

föreligga) och inte för ett argument eller ett skäl för att inte anse brott föreligga. De 

exempel som författarna tar upp företer dock inga likheter med omständigheterna i 

detta mål.   

 

I rättsfallet NJA 2006 s. 145 gällde frågan om en polis, som i tjänsten haft hand om 

bl.a. vapen, gjort sig skyldig till vapenbrott. Åtalet hade sin upprinnelse i viss 

spanings- och utredningsverksamhet med hjälp av s.k. informatörer som ingick i 

polismannens arbetsuppgifter. Högsta domstolen slog fast att en polismans 

hantering av vapen är att bedöma med utgångspunkt från vapenlagen och att det inte 

finns utrymme för synsättet att en hantering vid sidan av regelverket skulle kunna 

godtas under hänvisning till att särskilda arbetsmetoder krävs för att bekämpa 

allvarlig brottslighet. Samtidigt tillade Högsta domstolen att förekomsten av internt 

accepterade arbetsmetoder kan få betydelse i vissa fall när det gäller att ta ställning 

till frågor om uppsåt och oaktsamhet. Vapnen hade hanterats av polismannen i 

tjänsten och hos polismyndigheten hade funnits en acceptans för hanteringen. 

Beträffande vapen som polismannen omhändertagit och fört till polismyndighetens 
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lokaler, där förvarat i ett säkerhetsskåp och underrättat sina överordnade om 

hanteringen ansåg Högsta domstolen att polismannen inte varit personligen 

tillståndspliktig för vapnen, utan att staten innehaft dessa i den mening som avses i 

1 kap. 8 § vapenlagen. I denna del ogillade Högsta domstolen åtalet för vapenbrott. 

Omständigheterna i ovan refererade rättsfall skiljer sig enligt tingsrättens 

uppfattning i väsentlig mån från de frågor som tingsrätten nu ska ta ställning till. I 

vapenlagen är statens innehav av vapen undantaget från tillståndsplikt. Här har 

försvaret valt att tala om ”okonventionella arbetsmetoder”, något som tingsrätten 

uppfattat som en omskrivning för metoder som inte alltid faller inom lagens ramar.  

Enligt vad som framgått av främst Thomas Mattssons uppgifter har det varit frågan 

om att bekräfta sanningshalten i ett påstående om att ”vapnen flödade” i Malmö. 

Under hösten 2010 ägde ett antal skjutningar på öppen gata rum i Malmö. Thomas 

Mattsson har angett att polisen i det skedet strategiskt började rikta in sig mot att det 

rörde sig om en person som sköt mot personer med icke etnisk svensk bakgrund. 

Enligt Thomas Mattsson begärde polisen förstärkning och krav ställdes på skärpt 

vapenlagstiftning och tillfällig vapenamnesti. Detta var således bakgrunden till 

beslutet att låta en reporter köpa ett illegalt vapen och därigenom kontrollera om det 

var sant att det var lätt att illegalt förvärva ett vapen i Malmö. Försvaret har även 

åberopat tidigare fall där journalister på ett i och för sig illegalt sätt hanterat vapen, 

men ändå undgått åtal för vapenbrott. Som tingsrätten redan konstaterat hade i 

några fall vapenförvärven ägt rum under en tid när synen på vapen var annorlunda 

och innan den nuvarande vapenlagen trädde i kraft. I ett annat fall har det handlat 

om en journalist som från en anonym person tog emot vad han trodde var det vapen 

som använts vid mordet på Olof Palme. I ett senare fall handlade det om att ordna 

dykningar och överlämna ett vapen till polisen, också den gången i tron att vapnet 

kunde ha använts vid mordet på Olof Palme. Den omständigheten att åtal inte 

väcktes i de tidigare fallen kan enligt tingsrättens mening inte på något sätt anses 

innebära att det funnits en sorts acceptans för att journalister får hantera vapen 

illegalt.  
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Rubricering av brottet 

Av 9 kap. 1 § första stycket vapenlagen framgår, att den som uppsåtligen innehar ett 

skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till 

någon som inte har rätt att inneha vapnet, döms för vapenbrott till fängelse i högst 

ett år. I paragrafens tredje stycke anges att om gärningen har begåtts av oaktsamhet 

eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Med 

hänsyn till att det handlat om förvärv och innehav av en halvautomatisk pistol i 

kaliber 7,65 mm måste gärningen bedömas som vapenbrott av normalgraden. 

 

Diamant Salihu är den som förvärvat och innehaft vapnet. Han har gjort det i sin 

egenskap av reporter och på uppdrag av sina chefer vid tidningen. Diamant Salihu 

står inte i sådant lydnadsförhållande som anges i 24 kap. 8 § brottsbalken och han 

bär själv ansvaret för sina gärningar. Han ska därför dömas som gärningsman. 

   

Enligt 23 kap. 4 § brottsbalken döms till ansvar inte bara den som utför gärningen 

utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Utöver brott enligt 

brottsbalken gäller detta även beträffande i annan lag eller författning straffbelagd 

gärning, för vilket fängelse är föreskrivet. 

 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till 

utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. Varje 

medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till 

last.    

 

Thomas Mattsson är den som tagit initiativ till inköpet av ett illegalt vapen. Han har 

beslutat att köpet skulle genomföras och har vid senare tillfällen bekräftat att hans 

beslut står kvar. Thomas Mattsson har alltså agerat aktivt för att köpet skulle 

komma till stånd och han ska därför dömas för anstiftan av vapenbrott.  
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Andreas Johansson har den 24 oktober 2010 inför Diamant Salihu bekräftat att 

beslutet om förvärv av vapen kvarstår och han har bistått Diamant Salihu vid 

förvärvet genom att stå i kontakt med honom per telefon och uppmana honom att 

genomföra köpet och ta vapnet med sig till hotellet. Andreas Johanssons handlande 

bör bedömas som medhjälp till vapenbrott.  

 

Påföljdsfrågan  

Vapenbrott är ett artbrott, dvs. ett brott som normalt förskyller fängelse som påföljd. 

Utrymmet för att döma till annan påföljd än fängelse är därför begränsat. 

 

För det fall tingsrätten skulle finna att någon av Diamant Salihu, Thomas Mattsson 

eller Andreas Johansson gjort sig skyldig till brott har de yrkat att tingsrätten 

meddelar påföljdseftergift. Frågan om påföljdseftergift regleras i 29 kap. 6 § 

brottsbalken och innebär att om rätten kommit fram till att någon ska dömas för 

brott, men anser att det är uppenbart oskäligt att döma ut påföljd för brottet kan 

rätten meddela påföljdseftergift. Något av de skäl som anges i 29 kap. 5 § 

brottsbalken måste föreligga. De bestämmelser i 29 kap. 5 § som kan bli aktuella är 

punkt 2 som handlar om bl.a. att den tilltalade efter förmåga sökt begränsa skadliga 

verkningar av brottet och punkt 3 som handlar om frivilligt angivande. Stor 

restriktivitet ska iakttas och påföljdseftergift ska få meddelas endast om ådömande 

av påföljd skulle vara uppenbart oskäligt. Att påföljdseftergift kan komma i fråga 

främst vid mindre allvarlig brottslighet och att således brottets svårighet sätter 

gränser för användandet av institutet är givet (Nils-Olof Berggren m.fl. Brottsbalken 

En kommentar). Vid höga straffvärden kan man tänka sig påföljdseftergift endast i 

mycket speciella situationer (Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, 2008, 

sid. 200).   

 

Med hänsyn till att det handlar om ett brott med fängelse som normalpåföljd anser 

tingsrätten att det i princip inte finns utrymme för att meddela påföljdseftergift. 

Däremot finns skäl att vid straffmätningen beakta att Diamant Salihu – helt i 
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enlighet med direktiv från Thomas Mattsson och Andreas Johansson – frivilligt 

anmält förvärvet av vapnet till polisen och även senare överlämnat vapnet till 

polisen. Därigenom har de skadliga verkningarna av brottet också begränsats. 

 

Vid påföljdsbestämningen bör i mildrande riktning även beaktas att avsikten inte 

varit att vapnet skulle komma till illegal användning. Skäl att frångå 

normalpåföljden fängelse föreligger därför. Om inköpet bidragit till att överlåtaren 

kunnat införskaffa flera vapen eller om det inneburit ett nollsummespel för 

överlåtaren har inte blivit utrett i målet.  

 

Beträffande Diamant Salihu, som döms som gärningsman, finns inget för målet 

relevant noterat i belastningsregistret. Det saknas särskild anledning att befara att 

han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden bör därför 

bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter. Tingsrätten bestämmer 

antalet dagsböter till 30.  

 

Thomas Mattsson har varit den som initierat inköpet och drivit frågan. Han döms 

för anstiftan. Thomas Mattsson finns inte tidigare antecknad i belastningsregistret 

och det saknas särskild anledning att anta att han kommer att göra sig skyldig till 

fortsatt brottslighet. Även för honom bestämmer tingsrätten påföljden till villkorlig 

dom i förening med 30 dagsböter. Även om Thomas Mattsson varit initiativtagare 

och den som drivit frågan om vapeninköp har tingsrätten valt att även beträffande 

honom bestämma antalet dagsböter till lägsta möjliga. 

 

Inte heller Andreas Johansson finns antecknad i belastningsregistret. Särskild 

anledning att anta att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet 

saknas. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till villkorlig dom och 30 dagsböter. 
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MALMÖ TINGSRÄTT 

Avdelning 2 

Enhet 22 

DOM B 12524-11 

 

 

 

 

 

 

Övrigt      

Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska envar av Diamant Salihu, Thomas 

Mattsson och Andreas Johansson betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.  

 

Samtliga har lämnat åklagarens yrkanden om förverkande utan erinran. 

Förverkandeyrkandena är lagligen grundade och ska bifallas. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR Se bilaga (DV 400) 

Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge inges till tingsrätten 

senast den 8 juni 2012  

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

 

Eva Wendel Rosberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit lagmannen Eva Wendel Rosberg (ordförande) samt 

nämndemännen Lars-Eric Ericsson, Monica Welinder och Hans Olsson. 
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