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GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2014-04-02
meddelad i
Göteborg

Mål nr B 15999-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Gabriella Lundh
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Tilltalad
LEIF Henry Pettersson, 511009-5030
Gyllenkrooksgatan 3 Lgh 1404
412 82 Göteborg
Offentlig försvarare:
Advokat Leif Almquist
Advokatfirman Lawcom Almquist AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

DOMSLUT
Begångna brott
Grovt barnpornografibrott

Lagrum
16 kap 10a § 1 st 1 p och 5 st
brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 6 år
Förverkande och beslag
I beslag tagna lagringsmedia förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten i Västra Götaland; nr 2013-1400-BG746 p. 1-2, 5:2, 5:3, 6:2, 6:3,
8, 9:2, 9:3, 11:2, 11:3, 12:2, 13, 16, 17, 20, 21, 22:2, 22:3, 23, 24, 25:2, 26:2, 27:2, 27:3,
28:2, 28:3, 29, 30 samt BG16299-1).
Häktning m.m.
Leif Pettersson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 03
031-701 13 03
E-post: gbg.tingsratt@dom.se
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Leif Almquist tillerkänns ersättning av allmänna medel med 90 176 kr. Av beloppet
avser 18 035 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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YRKANDEN
Åklagarens yrkanden
Åklagaren har åtalat Leif Pettersson för grovt barnpornografibrott i två fall enligt
följande.

1. Grovt barnpornografibrott (1400-K202183-12)
Gärning
Leif Pettersson har innehaft en FTP-server och på denna skapat och administrerat
Sexnordic. Sexnordic har varit ett internetbaserat nätverk med huvudsaklig
inriktning på barnpornografi.

Leif Pettersson har därvid på FTP-servern och andra databärare innehaft
1 477 171 bilder och 11 656 filmer innehållande skildringar av barn i pornografisk
bild. Av dessa har 43 411 bilder och 1 835 filmer varit av särskilt hänsynslös
karaktär. Det var den 18 januari 2013 på Gyllenkroksgatan i Göteborg.

Leif Pettersson har vidare under perioden 2008 fram till den 18 januari 2013 i
mycket stor omfattning via nätverket Sexnordic spridit barnpornografiska bilder och
videofilmer.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd
bilder och filmer, spridningen varit betydande samt då bilder/filmer dokumenterar
när barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling, såsom våldtäkter av spädbarn
och våldtäkter av barn som bundits. Vidare har brottet varit ett led i en brottslig
verksamhet som utövades systematiskt och i större omfattning.

Leif Pettersson begick gärningen med uppsåt.
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Lagrum: 16 kap. 10 a § första stycket 2 och 5 samt femte stycket brottsbalken.

2. Grovt barnpornografibrott (1400-K202183-12)
Gärning
Leif Pettersson har innehaft 67 986 bilder och 1 639 filmer innehållande skildringar
av barn i pornografisk bild. Av dessa har 2 368 bilder och 333 filmer varit av
särskilt hänsynslös karaktär. Det var den 17 december 2013 på Gyllenkroksgatan i
Göteborg.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet avsett en särskilt stor mängd
bilder samt då bilder/filmer dokumenterar när barn utsätts för särskilt hänsynslös
behandling, såsom våldtäkter av spädbarn och våldtäkter av barn som bundits.

Leif Pettersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 16 kap. 10 a § första stycket 2 och 5 samt femte stycket brottsbalken.

Särskilt yrkande
Förverkande av i beslag tagna lagringsmedia (2013-1400-BG746 p. 1, 2, 5:2, 5:3,
6:2, 6:3, 8, 9:2, 9:3, 11:2, 11:3, 12:2, 13, 16, 17, 20, 21, 22:2, 22:3, 23, 24, 25:2,
26:2, 27:2, 27:3, 28:2, 28:3, 29, 30 och BG16999-1).

Leif Petterssons inställning till yrkandena
Leif Pettersson har erkänt grovt barnpornografibrott enligt åtalspunkten 1.
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Leif Pettersson har förnekat grovt barnpornografibrott enligt åtalspunkten 2 under
åberopande av att innehavet av det barnpornografiska materialet inte har skett
uppsåtligen.

Leif Pettersson har medgett det särskilda yrkandet om förverkande.

DOMSKÄL
Husrannsakan och beslag av barnpornografiskt material hos Leif Pettersson
den 18 januari 2013 (åtalspunkt 1)
Polisen gjorde en husrannsakan i Leif Petterssons bostad den 17 januari 2013.
Husrannsakan skedde efter att det genom information från tysk polis hade uppstått
misstankar om att Leif Pettersson var inblandad i omfattande hantering av
barnpornografiskt material. Polisens fynd vid husrannsakan bekräftade
misstankarna. Det visade sig att Leif Pettersson hade it-utrustning som innehöll
stora mängder barnpornografiskt material. Materialet togs i beslag.

Under ledning av it-forensikern vittnet Tomas Östlund genomförde polisen en
granskning av det beslagtagna barnpornografiska materialet, som fanns på en
FTP-server och andra databärare. Det framkom att Leif Pettersson på servern hade
skapat och administrerat ett internetbaserat nätverk benämnt Sexnordic med
huvudsaklig inriktning på barnpornografi. Under perioden från år 2008 till
husrannsakan den 18 januari 2014 hade han spridit barnpornografiska bilder och
videofilmer via Sexnordic i mycket stor omfattning, både i Sverige och utomlands.

Det beslagtagna materialet bestod av 1 477 171 bilder och 11 656 filmer. Av de
beslagtagna bilderna och filmerna bedömde granskarna att 43 411 bilder och
1 835 filmer var av särskilt hänsynslös karaktär såtillvida att materialet innehöll
våldtäkter av spädbarn, våldtäkter av barn som bundits och andra synnerligen
allvarliga sexuella övergrepp mot barn. Att mängden beslagtaget material var
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mycket omfattande framgår av att Rikskriminalpolisens samlade beslag av
barnpornografiska bilder under hela år 2012 stannade vid drygt 600 000 bilder. Den
sammanlagda speltiden av de beslagtagna filmerna med barnpornografiskt material
uppgick till omkring 41 dygn, medan speltiden för filmerna med särskilt hänsynslös
barnpornografisk film uppgick till omkring 13,5 dygn.

Husrannsakan och beslag av barnpornografiskt material hos Leif Pettersson
den 17 december 2013 (åtalspunkt 2)
Leif Pettersson försattes på fri fot strax efter husrannsakan i januari 2013.
Mot slutet av år 2013 uppstod dock nya misstankar om att han hade fortsatt sin
verksamhet med omfattande hantering av barnpornografiskt material. Misstankarna
föranledde en ny husrannsakan i Leif Petterssons bostad den 17 december 2013.
Vid denna husrannsakan påträffades i en dator 67 986 bilder och 1 639 filmer, som
efter granskning visade sig innehålla barnpornografiskt material. Det framkom vid
polisens senare granskning att 2 368 av bilderna och 333 av filmerna var av särskilt
hänsynslös karaktär på motsvarande sätt som bilderna och filmerna från det tidigare
beslaget i januari 2013. Brottsmisstankarna i det här fallet innefattade dock inte att
Leif Pettersson hade spridit materialet utan misstankarna var begränsade till innehav
av detsamma.

Leif Pettersson anhölls i anslutning till husrannsakan den 17 december 2013. Han
har varit frihetsberövad sedan dess, från den 19 december 2013 som häktad.

Leif Petterssons uppgifter
Han har sedan länge varit mycket intresserad av datorer och med tiden har han
förvärvat stora kunskaper inom it-området. För många år sedan började han samla
in och sprida bilder med vuxenporr, men i takt med att hans användare efterfrågade
även barnporr kom han stegvis in på det området. Han uppfattade också att det var
svårt att dra en gräns mellan vuxenporr och barnporr. Han fick ett stort antal
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användare, med en omfattande insamling och spridning av bilder och filmer som
följd. Han har ägnat en stor del av sin tid åt verksamheten, men han har aldrig haft
något ekonomiskt utbyte av densamma.

Det som sägs i åtalet under punkten 1 är riktigt. Han godtar även åklagarens
påståenden om att 43 411 av bilderna och 1 835 av filmerna objektivt sett är av
särskilt hänsynslös karaktär även om han själv inte är kapabel att bedöma
materialets karaktär i det hänseendet.

För ett par år sedan började han trappa ner sin verksamhet. Han tyckte att
verksamheten hade fått för stora proportioner och blivit nästan okontrollerbar.
Hanteringen hade skapat något slags begär hos honom och blivit som en sjukdom,
liknande alkoholism eller narkotikaberoende. Polisens tillslag mot honom den
18 januari 2013 blev den definitiva slutpunkten för hans befattning med
barnpornografiskt material. Därefter har han aldrig hanterat sådant material.

Han ifrågasätter inte att det fanns barnpornografiskt material av den karaktär som
beskrivs i åtalspunkten 2 vid polisens tillslag hos honom i december 2013. Han var
dock helt omedveten om att materialet fanns i datorn. Någon måste ha lyckats kapa
eller hacka sig in och fjärrkontrollera datorn och på så sätt lägga in bilderna och
filmerna utan hans vetskap. Han kan bara spekulera i hur detta tekniskt har gått till.
Han har ingen aning om vem som kan ha gjort det.

Tingsrättens bedömning
Åklagarens bevisning tillsammans med Leif Petterssons erkännande styrker att han
har gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott på sätt som anges under
åtalspunkten 1.
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När det gäller gärningen under åtalspunkten 2 kan till att börja med konstateras att
Leif Pettersson har innehaft barnpornografiskt material på sin dator i den
omfattning som anges i åtalet. Leif Pettersson har invänt att innehavet inte skett
uppsåtligen och hävdat att hans dator varit hackad och blivit fjärrkontrollerad.
Polisens it-forensiska sektion har utrett möjligheten av att datorn fjärrstyrts och har
även gjort en sårbarhetsanalys av datorn. Utredningsresultatet redovisas i två
promemorior som upprättats av Tomas Östlund. Det framgår av promemoriorna,
vars slutsatser bekräftats i Tomas Östlunds vittnesmål, att varken någon skadlig
programvara för fjärrstyrning eller några kända säkerhetshål eller potentiella
säkerhetsrisker har påträffats vid forensikernas utredning. Med hänsyn till
utredningsresultatet kan Leif Petterssons invändning om att han inte haft vetskap
om det barnpornografiska materialet inte anses trovärdig. Det är således styrkt att
han uppsåtligen har gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott även enligt åtalet
under punkten 2.

Åtalen mot Leif Petterssons är alltså i sin helhet styrkta.

Straffskalan för grovt barnpornografibrott sträcker sig från fängelse i sex månader
till fängelse i sex år. Leif Petterssons brottslighet är synnerligen allvarlig. Hans
innehav har som åklagaren anfört avsett en särskilt stor mängd bilder och filmer,
spridningen har varit betydande och vidare dokumenterar bilderna och filmerna när
barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Brottet har också utgjort ett led i en
brottslig verksamhet som Leif Pettersson utövat systematiskt och i större
omfattning. Han har dessutom haft en ledande ställning i verksamheten.
Sammantaget finns det så många försvårande omständigheter att straffvärdet av
brottsligheten motsvarar maximistraffet om fängelse i sex år.

På grund av det höga straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte bli
aktuell. Tingsrätten dömer således Leif Pettersson till fängelse på en tid som
motsvarar det angivna straffvärdet.
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Det finns risk för att Leif Pettersson undandrar sig straffet och även en risk för att
han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte till dess att
domen har vunnit laga kraft mot honom i ansvarsdelen.

Förverkandeyrkandet är lagligt grundat och ska bifallas.

Slutligen ska Leif Pettersson enligt lag betala en avgift om 500 kronor till
brottsofferfonden.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1.
Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 23 april 2014 och ska
ställas till Hovrätten för Västra Sverige.

Roy Johansson

Avräkningsunderlag, se bilaga 2.

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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