
 

 

 

 

C-uppsats 61-90p 

Att tala om Leviathan 
Yttrandefrihet i konflikt med statens behov av skydd 

– En fallstudie av åtalet mot Bradley E. Manning 
 

Författare: Emmelie Johansson 

Handledare: Patric Lindgren 

Termin: VT 12 

Kurskod: 2SK300 



 

 

 

   
 

Abstract 
 

Title: Att tala om Leviathan – Yttrandefrihet i konflikt med statens behov av skydd – 

En fallstudie av åtalet mot Bradley E. Manning 

English title: To Speak About Leviathan – Freedom of Speech Versus Government’s 

Need For Protection – A Case Study of the Impeachment Against Bradley E. 

Manning 

Author: Emmelie Johansson 

Department of Social Science – Linnaeus University, Kalmar  

Spring 2012 

 

This paper is a case study on Bradley E. Manning, famous for leaking classified 

intelligence to media, or in the charge sheet’s words: “knowingly give intelligence to 

the enemy, through indirect means.” My opinion is that this sort of dilemma is a 

question of values, how you view the world and, most important of all, human rights 

and the philosophy of rights. Therefore I decided to sort out the arguments regarding 

the issue of freedom of speech versus the state’s need for protection. To do this I 

performed a pro et contra analysis from John Stuart Mill’s On Liberty and Thomas 

Hobbes’ Leviathan, this building my theory on which I lean my other work upon. 

Furthermore, I performed a case study on Manning where I compared the charges 

and the defense with the arguments of Mill and Hobbes.  

Ergo: I applied my theory on an existing conflict between freedom of speech and the 

state’s need for protection to see which arguments that are used in the charge against 

Manning and if one could derive this from the argumentation analysis consistent of 

Mill and Hobbes. 
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1. Inledning 
 

“En åsikts nytta kan i sig själv vara föremål för meningsskiljaktigheter, den är lika diskutabel, 

lika tillgänglig för debatt och lika mycket i behov att undersökas som åsikten själv.” 

- Om friheten, John Stuart Mill
1
 

“In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near Contingency  

Operating  Station  Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009  and on or about 

27 May 2010, without proper authority,  knowingly give intelligence to the enemy, through  

indirect means.” - Ur åtalet mot Bradley E. Manning
2
 

 

Som vi kan se i dessa två citat händer det att yttrandefriheten, inte minst när det kommer till 

frågor om nationens och statens behov av skydd, inte är så självklar och allomfattande som 

man kanske föreställer sig. Åtalet mot den f.d. informationsanalytikern Manning är 

högaktuellt, han är gripen och åtalad enligt krigsrätt för att ha läckt sekretessbelagda uppgifter 

om bland annat USA:s militära operationer i Irak, även om man ännu inte vet när rättegången 

kommer att avslutas. I Sverige har det dessutom börjat undersökas om uppgifterna som 

Sveriges Radio publicerat i samband med Saudiaffären, där Totalförsvarets forskningsinstitut 

skall ha hjälpt Saudiarabien med planerna på en vapenfabrik, har varit sekretessbelagda och 

därmed undantagna den genom grundlagen skyddade meddelarfriheten.
3
 Dock är det här inte 

något specifikt för den moderna tiden; det finns ett liknande fall 1971 då krigsanalytikern 

Daniel Ellsberg läckte ut ”The Pentagon Papers”, sekretessbelagda dokument om 

Vietnamkriget, till New York Times som publicerade dessa. 

Som det första citatet visar går teorier om rättigheter mycket längre bak än 1970-talet, John 

Stuart Mills bok Om friheten publicerades 1859, Thomas Hobbes bok Leviathan redan 1651 

och de tar upp frågan om yttrandefrihet men även frågan om statens behov av skydd. 

Rättigheter är något som alltid har fascinerat mig, och inte minst när de som i fallen ovan 

faktiskt borde/kan behövas/måste inskränkas. Var går gränsen för yttrandefriheten? Hur avgör 

man var den gränsen går? Vem eller vilka avgör detta? Det är stora frågor utan några givna 

svar, som jag inte gör anspråk på att kunna besvara i denna uppsats. Däremot vill jag fördjupa 

mig i just frågan om yttrandefrihet och hur den stundtals kan stå i kontrast mot nationens och 

statens behov av skydd.  

                                                 
1
 Mill (1859) s. 29 

2
 Åtalet mot Bradley E. Manning  

3
 Artikel om sekretessbrott i Saudiaffären  2012-03-26 
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1.1 Uppsatsens syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är som sagt att fördjupa mig i frågan om yttrandefrihet och hur 

den kan komma att stå i kontrast mot nationens och statens behov av skydd. Det finns många 

delar som måste göras för att leva upp till det, och för att göra det vill jag undersöka teorierna 

och argumenten bakom yttrandefrihet, främst genom John Stuart Mills bok Om friheten men 

också argumenten för en begränsning av densamma genom Thomas Hobbes bok Leviathan. 

Jag valde just dessa eftersom det är två i grunden liberala tänkare, alltså kan man tänka sig att 

de borde vara positiva till yttrandefrihet – en inställning som vi utifrån FN:s mänskliga 

rättigheter förväntas ha även idag.
4
 Samtidigt kommer de till två skilda slutsatser i frågan, 

med Mill som yttrandefrihetens försvarare och Hobbes som statens försvarare, och just därför 

blir de intressanta att använda som teoretisk utgångspunkt. Utöver det behöver jag gå från 

teorin till dess implementering i praktiken genom att se på ett specifikt fall där 

yttrandefriheten har kommit i konflikt med nationens och statens behov av skydd. Där har jag 

valt att göra en fallstudie av fallet med Bradley E. Manning, de sekretessbelagda uppgifterna 

han läckte och hur åtalet mot honom ser ut, men även vilka argument som används till hans 

försvar. 

Jag hoppas att på så sätt kunna uppfylla syftet och problematisera kring frågan om 

yttrandefrihet, kunna knyta teori till praktik och se hur det blir när yttrandefriheten kolliderar 

med potentiella såväl som reella hot mot nationen och staten. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
 

Yttrandefrihet är i de flesta länder skyddat i grundlagen, men trots dess betydelse för 

demokratin och dess givna plats bland de mest framträdande rättigheterna så finns det 

tillfällen och situationer då den borde/kan behövas/måste inskränkas. Ett av de kanske mest 

självklara tillfällena när det kan behövas är när det handlar om nationens och statens säkerhet, 

exempelvis när det handlar om att ge hemligstämplade uppgifter till fienden, eller till media. 

Utifrån modellen med Mills och Hobbes argument skall jag göra en fallstudie med åtalet mot 

Manning. 

 

 

                                                 
4
 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
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 Vilka argument används i fallet Manning? 

 Kan man i dessa argument se samma principiella övertygelser som Mill respektive 

Hobbes lade fram redan för hundratals år sedan? 

 

1.3 Material 
 

Som teoretisk utgångspunkt skall jag använda Om friheten av John Stuart Mill, som i det 

närmaste får räknas som ett standardverk när det gäller fri- och rättigheter, och kanske i 

synnerhet yttrandefriheten. Dessutom skall jag använda Leviathan av Thomas Hobbes som 

även den har haft stor betydelse för efterföljande tänkare. Leviathan fokuserar mer på statens 

behov av skydd, och framför allt statens makt och rättigheter. Därför känns den som ett gott 

komplement till Om friheten eftersom jag tror att dessa täcker mycket av det teoretiska som är 

skrivet om yttrandefrihet men även de fall då den borde/kan behövas/måste inskränkas. 

 

För utformningen av min argumentationsanalys tänker jag använda Textens mening och makt 

– Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys som tydligt tar upp hur man 

genomför en pro et contra-analys enligt Arne Naess modell.
5
 Fallstudien kommer däremot att 

utformas efter Robert Yins bok Fallstudier: design och genomförande.
6
 

  

Utöver det ska jag utgå från åtalet mot Manning för att se vilka punkter de anser att han har 

brutit mot, ergo ett antal punkter där USA anser att yttrandefriheten skall inskränkas. Grunden 

i åtalet är förstås deras lagtext, UCMJ (Uniform Code of Military Justice), som reglerar vad 

militärer får och inte får göra. För att kunna använda dessa på svenska så kommer jag även 

använda Brottsbalken för att finna deras svenska juridiska motsvarigheter då vi i Sverige inte 

har någon specifik militärlag. För att hitta försvarssidans argument kommer jag söka i 

juridiska dokument, tidningar och liknande för att se vad jag kan finna. 

 

1.4 Metod 
 

Jag tänker göra en argumentsanalys av konflikten mellan yttrandefrihet och statens behov av 

skydd. Som metod här har jag valt en pro et contra-analys, det vill säga att jag tänker leta fram 

argument ur de båda böckerna som är pro respektive contra de båda fenomenen och se vilka 

                                                 
5
 Bergström & Boréus (2005) 

6
 Yin (2006) 
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argument jag kan hitta som i sin tur är pro eller contra huvudargumenten. På så sätt kan jag få 

en bra överblick över fenomenet och försöka sammanställa debatten. Jag låter Mill stå för 

argumenten pro yttrandefrihet, och Hobbes för argumenten pro en begränsning av densamma, 

och jag hoppas även att författarna i sina böcker skall bemöta motargument så att jag 

dessutom får argument contra teserna. Först behöver jag två teser, efter det skall jag i 

litteraturen leta upp argument som talar för eller emot de båda teserna och relatera dessa till 

varandra.
7
 De båda teserna var i det här fallet enkla att finna, jag behövde en tes som stödde 

den obegränsade yttrandefriheten och en som stödde en begränsning av densamma i de fall 

den kom i konflikt med statens behov av skydd. Sedan skall jag göra en enfallsstudie av fallet 

men Manning, där jag tänker mig att argumenten pro et contra kommer att implementeras i 

praktiken på ett tydligt sätt. 

 

Jag valde Manning som fall just eftersom han på flera sätt är ett kritiskt fall. Dels är det ett 

högaktuellt fall som fått en del uppmärksamhet i media, dels är det ett av de första liknande 

fallen sedan Internets stora genombrott (det närmsta tidigare fallet av den här kalibern som jag 

känner till är just krigsanalytikern Ellsbergs Pentagon Papers i början av 1970-talet) men 

framför allt är fallet som klippt och skuret för att illustrera hur det kan bli i praktiken när 

statens behov av skydd kommer i konflikt med yttrandefriheten. Jag har alltså ett ytterst 

konkret fall där yttrandefriheten, eller konsekvenserna av densamma, hotar statens makt och 

dess förmåga att skydda sina invånare, eller undersåtar om jag skall använda Hobbes 

terminologi. Detta, i egenskap av ett kritiskt fall, motiverar enligt författaren och historikern 

Yin en enfallsstudie.
8
 Enligt Yin är det även en viktig del i fallstudien att hitta analysenheten

9
 

vilket i mitt fall är själva konflikten mellan Manning och staten som jag sedan skall granska 

och förtydliga, samt förstås sedan sätta i relation till pro contra-analysen. Jag valde en 

deskriptiv enfallsstudie eftersom det är en lämplig metod för att svara på ”Hur?” och 

”Varför?”
10

 vilket är precis vad jag vill veta. Hur tänker åklagarsidan respektive försvarssidan 

när de lägger fram sina argument? Varför uppstod konflikten och varför åtalas han för just 

detta? 

 

 

 

                                                 
7
 Bergström & Boréus (2005) s. 95 

8
 Yin (2006) s. 61 

9
 Yin (2006) s. 41f 

10
 Yin (2006) s. 22 
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1.5 Metod- och materialproblem 
 

Ett metodproblem, eller snarare risk för metodproblem, ligger i pro et contra-analysen 

eftersom det stundtals är väldigt svårt att plocka fram huvudargumenten och deras 

underargument. Dels är det svårt att veta vad som är vad, men det är ännu svårare att veta 

vilket argument som underargumentet hör till.  

 

Ett av materialproblemen kommer i urvalet av det teoretiska materialet, den uppmärksamma 

läsaren noterade att jag enbart använder mig av tänkare som var liberaler eller har haft stor 

betydelse för liberalismen som sådan. Det riskerar förstås att resultera i bias, men utifrån den 

metod jag har valt så tror jag inte att det blir något problem. De tidiga liberalerna var bland de 

första att formulera rättighetsteorier och är fortfarande bland de starkaste förespråkarna för 

yttrandefrihet. Vad jag vill ha ur detta material är främst argumenten för yttrandefrihet, något 

som jag utan problem kan hitta där. I andra hand kommer jag leta efter argument för när den 

borde/kan behövas/måste begränsas. Därför kommer det, i kombination med argumenten jag 

får från rättegångshandlingarna att ta bort risken för bias genom att väga dem emot varandra i 

analysen. 

 

Ett annat materialproblem som dök upp när jag gjorde min fallstudie var den knappa mängden 

av argument hos försvarssidan, något jag kanske borde ha förutsett då rättegången ännu inte 

hållits. Däremot har jag gjort det mesta av de få argument jag kunde hitta, och det är ingenting 

som påverkar uppsatsens kvalité även om det naturligtvis påverkar svaret i den andra 

frågeställningen. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

I den här uppsatsen är jag tvungen att göra vissa avgränsningar, inte minst för att tiden är 

begränsad. Därför tvingas jag att se till specifika utvalda situationer där yttrandefriheten kan 

komma i konflikt med statens behov av skydd. Jag kommer inte att gå in på företag eller 

organisationer, och jag kommer inte heller gå in på när yttrandefriheten kommer i konflikt 

med individers integritet. Likadant kommer jag att inte ta upp de fall där individen ingår ett 

kontrakt med staten, mer än i den mening Hobbes använder där vi för att slippa ett allas krig 

mot alla ingår ett kontrakt med en suverän som skall skydda oss men som även får oinskränkt 

makt. Jag kommer att fokusera på när individens yttrandefrihet blir ett hot för statens 
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säkerhet. Det gör att jag som mitt kritiska fall väljer Bradley Manning, trots att eller möjligen 

just på grund av att han som person och som fall är unik. De flesta människor har aldrig 

möjlighet att få tillgång till material som är så pass skadligt för en stat; och hur det kunde 

komma sig att han fick tillgång till så pass mycket och skadligt material är en fråga som jag 

dessvärre inte heller kan fördjupa mig i inom ramen för denna uppsats. 

 

En annan avgränsning är litteraturen, jag har med två teoretikers böcker som modell för min 

argumentationsanalys. Det är även det på grund av tiden, eftersom jag vet att det finns många 

fler som har fördjupat sig och skrivit i frågan. Däremot anser jag att det val jag har gjort 

täcker området väldigt väl, och är nog så omfattande i sig själva, och jag tycker att det finns 

en vinst i att välja två teoretiker som i grunden är väldigt positiva till yttrandefrihet och låta 

dessa stå för argumenten för såväl den obegränsade som begränsade yttrandefriheten. Detta 

eftersom yttrandefrihet i de flesta länder är inskrivet i grundlagen, och inskrivet i FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna
11

 och därmed får anses vara den grundsyn vi bör 

ha. Dessutom ryms det inom litteraturen ännu en begränsning. Då tiden och utrymmet för 

denna uppsats är begränsat så har jag i Leviathan och Om friheten valt ut de delar som jag 

ansett vara mest relevanta. I Leviathan innebär det del två, Om staten, och i Om friheten del 

två, Om tanke- och yttrandefriheten. 

 

1.7 Teori 
 

Min teori utgår från sammanställningen jag skall göra av Mill och Hobbes och deras argument 

för yttrandefriheten respektive för begränsningar av densamma. Det är denna jag sedan 

kommer att använda i min fallstudie av Manning. Först kommer jag att göra en pro et contra-

analys av den obegränsade yttrandefiheten utifrån Mill, och därefter en pro et contra-analys av 

den för statens säkerhet begränsade yttrandefriheten utifrån Hobbes. Jag valde att bygga min 

teori på Mill och Hobbes, och inte bygga vidare på tidigare forskning i själva ämnet eftersom 

jag hade ett specifikt fall där jag behövde en argumentationsanalys pro et contra yttrandefrihet 

respektive begränsning av den då det behövs för att skydda staten. Det finns förvisso studier 

om Mill och Hobbes, och många om yttrandefrihet, men yttrandefrihet i konflikt med statens 

behov av skydd verkar vara ett relativt outforskat område. Det fanns mycket material om jag 

hade valt infallsvinkeln att se staten som en arbetsgivare och studerat problemet med 

lojalitetsplikten, men det jag ville se var när yttrandefriheten faktiskt utgör en fara för staten 

                                                 
11

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
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som sådan och då verkade det bästa alternativet vara att själv utforma en teori att sedan 

applicera på mitt reella fall. När man gör en pro et contra-analys behöver man först och främst 

en eller flera tes(er), eller spetsformulering(ar), samt ställa upp argument för respektive emot 

den/dessa
12

. För att sätta dessa i relation till varandra och skapa struktur i argumenten så ger 

man pro-argumenten bokstaven ”P”, och contra-argumenten bokstaven ”C”. Sedan ordnar 

man dessa utifrån hur nära tesen de ligger.
13

 Argumenten som är för eller emot tesen blir alltså 

P1, P2, P3 osv. och de som är emot den blir C1, C2, C3 osv. Dessutom finns det 

underargument, och dessa ordnar man in efter respektive huvudargument, så första 

argumentet som talar för P1 blir alltså P1P1, medan det första argumentet som talar emot P1 

blir P1C1. Motsvarande för C1 blir alltså C1P1 respektive C1C1. Jag har valt att enbart ha 

med tre steg i detta träd, eftersom det annars hade blivit för omfattande och oöverskådligt. Jag 

har dessutom efter de båda analyserna gjort en teorisammanfattning för att underlätta för 

läsaren. Med analystekniken klar så är det dags att försöka bena ut argumenten för mina båda 

teser (T). 

 

1.7.1Mill 

 

T: Yttrandefriheten är/bör vara universell och allomfattande. 

 

P1 ”Om alla människor utom en enda hyste en åsikt och blott denna enda vore av motsatt 

mening, skulle mänskligheten lika litet ha rätt att tyste ned denna enda, som hon, om hon hade 

makt därtill, skulle ha rätt att tysta ned hela mänskligheten”
14

 

P2 ”Men det utmärkande för den skada som vållas genom att man undertrycker en åsikt ligger 

däri att man sålunda begår en stöld från mänskligheten, från de efterkommande såväl som de 

nu levande, från dem som avviker från åsikten ännu mer än från dem som hyser den. Om 

åsikten är riktig berövas de möjligheten att utbyta villfarelsen mot sanningen. Är den oriktig 

går de miste om en nästan lika stor förmån, nämligen den klarare insikt om och åskådligare 

bild av sanningen, som uppkommer då denna konfronteras med villfarelsen.”
15

 

                                                 
12

 Bergström & Boréus (2005) s. 95 
13

 Bergström & Boréus (2005) s. 101 
14

 Mill (1859) s. 23 
15

 Mill (1859) s. 24 
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P2P1 ”Att vägra att lyssna till en mening emedan man är säker på att den är oriktig, är att anta 

att den egna vissheten är detsamma som den absoluta vissheten. Allt nedtystande av en debatt 

förutsätter att man betraktar sig som ofelbar.”
16

 

P3”Till skada för mänsklighetens sunda omdöme tar man i praktiken mycket mindre hänsyn 

till människans förmåga att missta sig än i teorin. Ty fastän var och en mycket väl vet att han 

kan missta sig är det få som anser det nödvändigt att vidta några försiktighetsmått gentemot 

sina egna möjligheter till misstag eller medger att någon åsikt, på vilken de känna sig mycket 

säkra, kan vara ett exempel på ett av dessa misstag, för vilka de erkänner sig kunna 

utsättas.”
17

 

P3P1 ”Enväldiga regenter eller andra som är vana vid blind lydnad, hyser vanligen 

obegränsad tilltro till sina egna åsikter i nästan alla frågor.”
18

 

P3P2 ” Mera lyckligt lottade människor, vilkas åsikter ibland röner motsägelse och som inte 

är fullständigt ovana vid att korrigeras då de har orätt, hyser samma obegränsade tillit endast 

till sådana åsikter som delas av deras omgivning eller av dem för vilka de vanligen böjer sig. 

Ty i samma mån man hyser bristande tilltro till sitt eget personliga omdöme återfaller man 

vanligen med blind tillit på ofelbarheten hos ’världen’ över huvud. Och ’världen’ betyder för 

varje individ den del därav som han kommer i beröring med, hans parti, hans sekt, hans kyrka, 

hans samhällsklass.” 
19

 

P4 ”Skulle vi aldrig handla i enlighet med vår övertygelse därför att den kan vara oriktig, så 

skulle vi aldrig tillgodose våra intressen och aldrig fylla våra plikter.”
20

 

P4P1 ”Det är regeringars och individers plikt att bilda sig en så sann uppfattning om 

förhållandena som möjligt, att omsorgsfullt pröva den och aldrig påtvinga någon annan den, 

om de inte är fullt säkra på att den är riktig.”
21

 

P4P2 ”Men är man väl en gång säker på sin sak […], är det inte något vittnesbörd om 

ansvarskänsla utan om feghet att rygga tillbaka för att handla i överrensstämmelse med sin 

övertygelse och att tillåta sådana läror att utan hinder spridas som man uppriktigt anser 

skadliga […].
22

 

 

                                                 
16

 ibid 
17

 ibid 
18

 ibid 
19

 Mill (1859) s. 24f 
20

 Mill (1859) s. 25 
21

 Mill (1859) s. 26 
22

 ibid 
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P4P2C1 ”Men regeringar och folk har begått misstag i andra fall där utövning av makt 

allmänt erkänts vara berättigad: man har pålagt orättmätiga skatter, börjat orättfärdiga krig. 

Skall vi kanske därför upphöra med all beskattning och under inga förhållanden gripa till 

vapen?”
23

 

P5 ”Det är mycket stor skillnad mellan att anse en åsikt vara riktig, emedan den trots alla 

möjligheter till kritik inte har vederlagts, och att ta dess sanning för given i avsikt att inte 

tillåta dess vederläggande.”
24

 

P5P1 ”Fullständig fri kritik och opposition mot våra åsikter är själva grundbetingelsen som 

berättigar oss att tillmäta dem tillräcklig sanning för att kunna vägleda våra handlingar.”
25

 

P5P2 ”Ingen vis man har någonsin förvärvat sin visdom på något annat sätt än detta, och det 

ligger heller inte i det mänskliga förnuftets natur att tillägna sig visdom på något annat sätt. 

Den ständiga vanan att korrigera och komplettera sina egna åsikter genom att jämföra dem 

med andras framkallar så långt ifrån någon tveksamhet, när det gäller att omsätta dem i 

handling, att det tvärtom är den enda fasta grundval man kan lita till.”
26

 

P5P3 ”Ty den som är klart medveten om all den kritik som åtminstone till synes kan riktas 

mot honom och som, då han intagit sin ståndpunkt, tagit hänsyn till alla invändningar, den 

som vet att han gärna utsatt sig för kritik i stället för att undvika den och inte släckt något ljus 

som från något håll kunnat belysa frågan, har rätt att anse sitt omdöme mera välgrundat än 

andra individers eller gruppers som inte genomgått en liknande process.”
27

 

P5P4 ”Om själva Newtons filosofi inte skulle få betvivlas skulle man inte hysa samma visshet 

om dess sanning som man nu gör.”
28

 

C1 ”Egendomligt nog erkänner man ofta att det finns goda skäl för yttrandefrihet men man 

sätter sig emot att de tillämpas på ’ytterlighetsfall’.”
29

 

C1C1 ”Man inser inte att om dessa skäl inte duger för ytterlighetsfall, så duger de över huvud 

taget inte.”
30

 

C2 ”Det finns, påstår man, vissa föreställningar som är så nyttiga för att inte säga 

oundgängliga för den allmänna välfärden att det i lika hög grad är de styrandes plikt att 

upprätthålla dem som att skydda varje annat samhällsintresse.”
31
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C2P1 ”När ett sådant nödtvång föreligger och det därtill så helt överrensstämmer med de 

styrandes skyldighet, behövs det, menar man, inte någon ofelbarhet för att berättiga, ja 

förpliktiga dem att handla i enlighet med sin övertygelse, som därtill även stöds av den 

allmänna opinionen.”
32

 

C2P2 ”Man hävdar också ofta […] att det bara är illasinnade människor som skulle vilja 

luckra upp dessa hälsosamma föreställningar.”
33

 

C2P2P1 ”Och det kan ju inte ligga något orätt […] i att se upp med illasinnade människor och 

förhindra sådant som endast de kan ta sig till.”
34

 

C2C1 ”Enligt detta betraktelsesätt är frågan om det berättigade i att undertrycka vissa 

meningar inte en fråga om deras sanning utan om deras nytta.”
35

 

C2C1P1 ”Och därmed smickrar man sig med att ha funnit en utväg att undandra sig ansvaret 

att spela rollen av en ofelbar domare i meningstvister.”
36

 

C2C1P2 ”Men de som fredar sitt samvete på detta sätt märker inte att anspråket på ofelbarhet 

därmed blott överflyttas från en punkt till en annan.”
37

 

C2C1P3 ”En åsikts nytta kan i sig själv vara föremål för meningsskiljaktigheter, den är lika 

diskutabel, lika tillgänglig för debatt och lika mycket i behov att undersökas som åsikten 

själv.”
38

 

C2C1P4 ”Och det duger inte att säga att kättaren visserligen kan få lov att tro, att hans åsikt är 

nyttig eller oskadlig, men att han måste förbjudas att hävda dess sanning.”
39

 

C2C1P5 ”En åsikts sanning kan inte skiljas från dess nytta.”
40

 

C2C1P6 ”Om vi skulle vilja veta om det är önskvärt eller ej att man sätter tilltro till en 

mening, kan vi då utesluta frågan om den är sann eller ej?”
41

 

P6 ”Hur fast ens övertygelse än må vara inte bara om en åsikts oriktighet utan också om dess 

skadliga följder, ja inte bara om dem utan också […] om dess omoraliska och gudlösa 

karaktär, gör man likväl anspråk på ofelbarhet om man på grundval av sitt privata omdöme, 

låt vara att detta får stöd av den allmänna opinionen i landet eller av tidsandan, förhindrar 

något att prestera ett försvar för denna åsikt.”
42

 

                                                 
32

 ibid 
33

 ibid 
34

 ibid 
35

 ibid 
36

 ibid 
37

 ibid 
38

 ibid 
39

 Mill (1859) s. 29f 
40

 Mill (1859) s. 30 
41

 ibid 
42

 Mill (1859) s. 31 



 

   11(31) 
 

P6P1 ”Och långt ifrån att ofelbarhetsanspråket blir mindre förkastligt eller mindre farligt, 

därför att åsikten kallas omoralisk eller gudlös, är detta tvärtom just det fall, där det är mest 

ödesdigert.”
43

 

P6P1P1 ”Det har just varit i sådana fall som en tids människor begått dessa fruktansvärda 

misstag som väckt eftervärldens häpnad och fasa.”
44

 

P6P1P2 ”Det är bland dem vi finner de minnesvärda historiska exemplen på att lagens arm 

brukats för att utrota de bästa bland män och de ädlaste bland läror, och detta med beklaglig 

framgång när det gällt männen.”
45

 

P7 ”Men i själva verket är påståendet att sanningen alltid segrar över förföljelsen en av dessa 

obehagliga sanningar, som upprepas så länge att de blir allmän egendom, men som 

vederläggas av all erfarenhet”
46

 

P7P1 ”Historien överflödar av exempel på sanningar som förkvävts genom förföljelser” 
47

 

P7P2 ”Om de inte utrotats för alltid, så kan de likväl ha undertryckts för århundraden framåt. 

Vi behöver bara hålla oss till religiösa åsikter. Reformationen visade tendens att bryta fram 

åtminstone tjugo gånger för Luther och slogs ned.”
48

 

P7P3 ”Även efter Luthers tid visade sig förföljelserna framgångsrika överallt där de bedrevs 

ihärdigt. I Spanien, Italien, Flandern och det österrikiska kejsardömet utrotades 

protestantismen, och troligen skulle detta även ha varit fallet i England, om drottning Maria 

levat eller drottning Elisabet dött.”
49

 

P7P4 ”Förföljelser har alltid varit framgångsrika utom där kättarna varit ett så starkt parti att 

de inte kunnat förföljas effektivt. Ingen tänkande människa betvivlar att kristendomen skulle 

ha kunnat utrotas i det romerska riket. Den utbredde sig och blev förhärskande därför att 

förföljelserna endast utbröt då och då och var av kort varaktighet, med långa mellanrum då 

den nästan ostört kunde sprida sig.”
50

 

P7P5 ”Folk är inte ivrigare att lyssna på sanningen än på lögnen, och ett tillräckligt mått av 

straff eller enbart socialt ogillande lyckas i allmänhet hejda utbredningen av bådadera.”
51
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P7P6 ”Den verkliga fördel som sanningen har består däri att om en åsikt är sann den 

visserligen kan förkvävas en, två eller flera gånger, men att det under tidens lopp i allmänhet 

kommer finnas någon som återuppväcker den, ända tills en av dessa återupptäckter infaller 

under en tid då till följd av gynnsamma förhållanden den undgår förföljelse, tills den vunnit så 

starkt insteg att den kan hävda sig gentemot alla senare försök att undertrycka den.”
52

 

C3 ”Man invänder kanske att vi numera inte med döden straffar den som framlägger nya 

åsikter. Vi liknar inte våra fäder som stenade profeterna, vi reser rentav gravstensar över 

dem.”
53

 

C3P1 ”Det är sant att vi inte längre bränner kättare, och den straffskala som det moderna 

medvetandet sannolikt skulle finna sig i, även när det gäller de mest upprörande åsikter, skulle 

inte räcka till för att utrota dem.”
54

 

C3C1 ”Men låt oss inte smickra oss med att vi numera skulle vara helt fria från 

åsiktsförföljelsens skamfläck. Ännu innehåller lagen straff för åsikter eller åtminstone för att 

ge uttryck åt dem.”
55

 

C3C1P1 ”Under långeliga tider har den värsta nackdelen med lagliga straff varit att de 

annorlunda tänkande därmed ytterligare brännmärks socialt.”
56

 

C3C2 ”Men även om vi inte tillfogar dem som tänker annorlunda än vi så mycket ont som 

man förr brukat göra, så är det mycket möjligt, att vi skadar oss själva lika mycket som 

någonsin förr genom vårt sätt att behandla dem.”
57

 

C3C2P1 ”Sokrates dömdes till döden, men hans filosofi steg upp som solen på himlavalvet 

[…].
58

 

C3C2P2 ”Hos oss varken vinner eller förlorar kätterska meningar märkbart terräng på ett 

årtionde eller en generation, de flammar aldrig upp i ljusan låga utan fortsätter bara pyra i de 

trånga kretsar bland tänkande och forskande människor, från vilka det utgår, utan att någonsin 

belysa allmänt mänskliga förhållanden med vare sig något sant eller bedrägligt ljus.”
59
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C3C2P3 ”Och på så sätt upprätthålls ett tillstånd som förefaller många i hög grad önskvärt, 

eftersom det utan att använda sådana otrevliga medel som böter eller fängelse låter de 

härskande meningarna sitta i orubbat bo på samma gång som det inte helt utestänger sådant 

folk som anfäktas av sjukdomen att vilja tänka självständigt från möjligheten att utöva 

kritik.”
60

 

C3C2P4 ”Men det pris man betalar för en sådan intellektuell pacificering, är att det moraliska 

modet går fullständigt förlorat. Ett tillstånd, där en stor del av de mest tänkande och sökande 

människorna anser det rådligast att behålla de verkliga grunderna och skälen till sina 

övertygelser för sig själva […] kan inte gynna uppkomsten av de öppna och modiga 

karaktärer och de klara och konsekventa intellekt som en gång var en prydnad för den andliga 

kulturen.”
61

 

C3C2P5 ”De, i vilkas ögon det inte är något ont att de som hyser kätterska meningar måste 

tiga med dem, borde först och främst besinna att följden därav blir att det aldrig kan föras 

någon rättvis och grundlig debatt om sådana meningar och att de bland dem som inte skulle 

kunna stå sig i en sådan debatt, visserligen förhindras att utbreda sig men inte försvinner.”
62

 

C3C2P6”Största skadan tillfogas dem som inte är kättare, vilkas hela andliga utveckling blir 

förkrympt och vilkas förnuft klavbinds av fruktan för kätteri.”
63

 

P8 ”Hur ogärna någon som har en stark tro på en mening än må erkänna möjligheten att den 

kan vara oriktig, borde han likväl ta ett visst intryck av att den kommer att omfattas som en 

död bokstav, inte som en levande sanning, om den inte blir föremål för en allsidig, ofta 

upprepad och oförskräckt debatt.”
64

 

P8P1 ”Om sådant folk [som menar att man inte behöver veta varför man håller något som 

sant, och därmed ej heller kunna försvara detta om det ifrågasätts] väl kan få människor att på 

god tro anta deras åsikter, tror de helt naturlig att ingenting gott men däremot åtskilligt ont 

kan bli resultatet om de ifrågasätts.”
65

 

P8P2 ”Ty det är sällan möjligt att fullständigt utestänga debatten, och har den väl en gång 

kommit i gång kullkastas lätt sådana åsikter som inte grundas på verklig övertygelse av de 

obetydligaste skenargument.”
66
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P8P3”[…] även om vi antar att den riktiga åsikten bibehåller sig men endast som en fördom, 

en tro oberoende av och otillgänglig för förnuftsskäl, så är detta inte det rätta sättet varpå 

tänkande varelser bör omfatta en sanning.”
67

  

P8P3P1 ”Det är inte att verkligen ha tillägnat sig sanningen. En sanning som omfattas på detta 

sätt är bara ytterligare en vidskepelse som tillfälligtvis i sin formulering överensstämmer med 

sanningen.”
68

 

P8P3P2 ”Om det är något som förståndets odling framför annat består i, så är det förvisso i att 

undersöka grunden till våra egna åsikter.”
69

 

P8P4 ”Vad man än tror i sådana frågor där det är av största betydelse att ha en riktig 

uppfattning, bör man vara i stånd att försvara sina åsikter åtminstone mot de vanligaste 

invändningarna.”
70

 

P8P4P1 ”Men i alla frågor där meningsskiljaktigheter är möjliga förutsätter sanningen en 

riktig avvägning av skälen för och emot.”
71

 

P8P4P2 ”Det berättas om en av antikens största talare, att han alltid studerade motståndarens 

argument med lika stor eller ännu större iver än sina egna. Den metod Cicero använde för att 

vinna processer inför rätta bör tillämpas av alla som studerar en fråga för att finna sanningen. 

Den som endast har sett den från en sida känner föga till den.”
72

 

P8P5 ”Verkliga förhållandet är emellertid att man där fri diskussion saknas ofta inte bara 

glömmer skälen till sina åsikter, utan också dessas egentliga innebörd. De ord som förmedlar 

denna väcker inte längre några föreställningar eller blott en ringa del av dem de ursprungligen 

avsåg att meddela. I stället för en åskådlig föreställning och en levande tro kvarstår blott av 

gammal vana inlärda fraser.”
73

 

P8P5P1 ”Vi får ofta höra lärare av olika bekännelser beklaga sig över hur svårt det är att hos 

de troende bevara en levande bild av den sanning som de bekänner med läpparna […]”
74
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1.7.2 Hobbes 

 

T: Det finns tillfällen när yttrandefriheten måste begränsas för att skydda staten. 

 

P1 ”Man säger att en stat grundas när en människomassa kommer överens och envar sluter 

fördrag med envar om att vilken individ eller församling som än flertalet av dem ger rätten att 

representera allas deras person […] så skall de alla, såväl de som röstat för som de som röstat 

emot utnämningen, bemyndiga den individen eller den församlingens alla handlingar och 

beslut på samma sätt som vore det deras egna – och detta i syfte att leva fredligt med varandra 

och få skydd mot andra människor.”
75

 

P1P1 ”Ur detta statens grundande härleds alla rättigheter och befogenheter den eller de har 

som med det församlade folkets samtycke tilldelats den suveräna makten. 

P2 ”Till suveräniteten knyts uppgiften att vara domare över vilka åsikter och läror som strider 

mot respektive främjar freden och följaktligen också att bestämma vid vilka tillfällen, i vilken 

utsträckning och om vad människor skall tillåtas tala inför folkmassor samt vem som skall 

granska lärorna i alla böcker, innan de publiceras.”
76

 

P2P1 ”Ty människors handlingar framspringer ur deras åsikter och i den goda styrningen av 

åsikter består den goda styrningen av människors handlingar, så att de främjar fred och 

endräkt.”
77

 

P2P2 ”Visserligen bör man i lärofrågor inte ta hänsyn till något annat än sanningen, men detta 

är inte oförenligt med att lärorna regleras i fredens intresse.”
78

 

P2P2P1 ”En fredsfientlig lära kan nämligen lika lite vara sann som fred och endräkt kan strida 

mot den naturliga lagen.”
79

 

P3 ”Suveränen har anförtrotts makten att med rikedomar eller hedersbetygelser belöna och 

med kroppsstraff, böter eller skamstraff bestraffa varje undersåte, i enlighet med den lag han 

tidigare stiftat eller, om ingen lag stiftats, på det sätt han finner mest ägnat att sporra 

människor att tjäna staten eller avhålla dem från att göra den otjänster.”
80

 

P3P1 ”[…] ett rike som är splittrat inte kan bestå.”
81
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P4 ”Men liksom människor för att uppnå fred och därmed värna om sin självbevarelse skapat 

en artificiell människa, som kallas stat, så har de också skapat artificiella kedjor, som kallas 

lagar. Dem har de själva, genom ömsesidiga fördrag, i ena änden fäst vid läpparna på den 

individ eller församling som de givit den suveräna makten och i den andra änden vid sina 

egna öron. Dessa band är till sin natur svaga, men kan inte desto mindre göras hållbara, 

genom att man gör det farligt, om än inte svårt, att slita sönder dem.”
82

 

P5 ”Människan låter sig emellertid lätt bedragas av det bestickande ordet frihet, och då de 

saknar förmåga att göra distinktioner, förväxlar de vad som enbart är den offentliga maktens 

rätt […]. När sedan detta misstag bekräftas av auktoritativa män, som är berömda för sina 

skrifter i ämnet, är det inte undra på om följden blir uppror och statsomvälvningar.”
83

 

P6 ”Ty på vår underkastelseakt vilar såväl våra förpliktelser som våra friheter, vilka alltså 

måste härledas med hjälp av en argumentation som utgår från den akten.”
84

 

P6P1 ”Ingen kan nämligen förpliktas av något annat än sina egna handlingar, eftersom alla 

människor har samma frihet av naturen.”
85

 

P6P2 ”Och då en sådan argumentation antingen måste utgå från de uttryckliga orden Jag 

bemyndigar alla hans handlingar eller avsikten hos den som underkastat sig hans makt […] 

måste undersåtens förpliktelser och friheter härledas antingen ur dessa ord (eller andra med 

samma innebörd) eller ur syftet med upprättandet av suveräniteten, nämligen undersåtarnas 

inbördes fred och deras försvar mot en gemensam fiende.”
86

 

P7 ”Vad gäller de andra friheterna är de avhängiga av lagens tystnad. I de fall där suveränen 

inte har föreskrivit någon regel har undersåten frihet att handla eller underlåta att handla efter 

eget gottfinnande. Därför finns det mer av den friheten på vissa håll och mindre på andra och 

mer av den under vissa tider och mindre under andra.”
87

 

P8 ”Källan till varje brott är någon brist på insikt, något felaktigt tänkande eller någon 

plötsligt uppflammande lidelse. Brist på insikt innebär okunnighet och felaktigt tänkande 

innebär en felbedömning.”
88
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P8P1 ”Okunnighet om den naturliga lagen friar ingen, eftersom varje människa som lärt sig 

bruka sitt förnuft förutsätts veta att vad hon inte vill att man gör mot henne, det skall hon 

heller inte göra mot någon annan.”
89

 

P8C1 ”Likaså är okunnighet en godtagbar ursäkt, om lagen i det egna landet inte 

offentliggjorts i tillräcklig utsträckning för att man skall kunna ta kännedom om den om man 

vill, och om handlingen heller inte strider mot den naturliga lagen.”
90

 

P8P2 ”Okunnighet om den suveräna makten på ens vanliga vistelseort friar inte, eftersom man 

borde ha tagit kännedom om den makt som man beskyddas av där.”
91

 

P8P3 ”Okunnighet om påföljden där lagen tillkännagivits friar ingen. Ty om man bryter mot 

lagen, vilken inte skulle vara lag utan bara tomma ord utan människors fruktan för en påföljd, 

ådrar man sig ett straff, även om man inte vet vilket det är.”
92

 

P8P4 ”Felaktigt tänkande (det vill säga misstag) gör människor benägna att överträda lagarna 

på tre sätt. För det första genom att utgå från felaktiga principer. […] För det andra är 

människor benägna att bryta lagen när de lyssnar på villolärare, som antingen vantolkar 

naturens lag och ställer den i motsättning till statens lag eller såsom lag lär ut doktriner av 

egen uppfinning eller gångna tiders bruk, som är oförenliga med en undersåtes plikt. För det 

tredje är människor benägna till lagbrott, när de drar felaktiga slutsatser ur riktiga premisser, 

vilket ofta händer dem som är obetänksamma och överilar sig då de skall sluta sig till och 

bestämma vad de skall göra.”
93

 

P8P5 ”De som har en hög och ogrundad uppskattning av sin egen visdom kritiserar gärna 

härskarnas handlingar och ifrågasätter deras auktoritet och undergräver så effektivt lagarna i 

sina offentliga tal att endast det blir ett brott som med hänsyn till deras egna avsikter borde 

vara ett sådant. Just dessa människor har också en benägenhet att begå brott som innefattar list 

och bedrägeri mot nästan, eftersom de tror att deras planer är för subtila för att kunna 

avslöjas.”
94

 

P8P5P1 ”Ty av dem som först anstiftar oroligheter i en stat (något som alltid utmynnar i 

inbördeskrig) får endast ett fåtal vara kvar i livet länge nog gör att se sina planer 

förverkligade; därmed tillfaller behållningen av deras brott eftervärlden och dem som minst 

hade önskat den, vilket visar att de ändå inte var så kloka som de trodde sig vara.”
95
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P8P5P2 ”Till detta kan läggas friheten att ifrågasätta maktens absoluta karaktär för dem som 

påstår sig besitta politisk klokhet. Trots att dessa personer för det mesta är framsprungna ur 

folkets bottenskikt, lägger de sig, eggade av falska läror, ständigt i grundlagsfrågorna, till men 

för staten – som de små maskar som läkarna kallar askarider.”
96

 [Rundmask, förf. anm.] 

P9 ”Fientliga handlingar mot den bestående ordningen i staten är också svårare brott än 

samma handlingar riktade mot enskilda människor, ty skadan sprider sig till alla. Hit hör 

förräderi av statens krigsmakt och avslöjande av statshemligheter för en fiende, alla anslag 

mot statens representation, om en monark eller församling, samt alla försök att i ord eller 

handling försvaga denna auktoritet, antingen i nuet eller för efterträdarna.”
97

 

 

1.7.3 Teorisammanfattning 

 

Som vi ser i textanalysen så finns det gott stöd för båda teserna utifrån litteraturen. Mills 

argument är förvisso mer omfattande och även mer resonerande, men som jag skall visa i 

sammanfattningen är själva huvudargumenten ungefär lika omfattande. 

 

Mill: 

 

 Om den nya åsikten/teorin som dyker upp i kontrast till den rådande skulle vara sann 

så går vi miste om möjligheten till sanning eller åtminstone ökad sanning. Att istället 

direkt slå ner den är att tillskriva oss själva en ogrundad ofelbarhet. 

 Om den nya åsikten/teorin som dyker upp i kontrast till den rådande skulle vara osann 

så ger den oss likväl möjligheten att vässa våra argument och bevis för sanningen, och 

då kommer den osanna heller aldrig få fäste. 

 Om den nya åsikten/teorin som dyker upp i kontrast till den rådande skulle vara delvis 

sann men delvis falsk, så kan den fortfarande rymma en del av sanningen som inte 

finns i den rådande. På så sätt har vi ändå möjlighet till ökad sanning 

 På så sätt ger alla nya åsikter/teorier oss möjligheter och fördelar, och att förbjuda 

ifrågasättande och nya åsikter/teorier ger oss enbart begränsningar och nackdelar. 
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Hobbes: 

 

 I naturtillståndet råder ett allas krig mot alla, för att få fred utser man någon form av 

suverän (monark, president, regering et cetera) som har obegränsad makt över 

undersåtarna. Med denna makt följer skyldigheten att skydda dem, men också att 

stifta lagar och se till att dessa följs. 

 Freden är överordnad sanningen eftersom ett rike som är splittrat aldrig kan förbli 

beständigt. 

  Ett av de absolut värsta brotten är dem som underminerar statens makt, genom 

exempelvis förräderi mot statens krigsmakt eller att bistå fienden med information. 

 

Här kan man fråga sig om den första punkten under Hobbes egentligen har någonting med 

yttrandefriheten att göra. Svaret är förstås nej, men jag valde att ha med den då suveränens 

obegränsade makt men även dess skyldigheter är essentiella och viktiga att ha i åtanke när 

man sedan tolkar Hobbes argument. Det är en stor skillnad mellan Mill och Hobbes; där Mill 

ställer sig frågan vad som ger individerna mest kunskap, mest sanning och samtidigt mest 

frihet ställer sig Hobbes snarast frågan om hur suveränens makt skall bibehållas och vilka 

friheter och sanningar individerna kan tillåtas få eller få till sig givet detta. Det gör det 

naturligtvis svårare att relatera argumenten till varandra, men det är inte omöjligt. 

För att skapa sig en egen bild och åsikt i frågan måste man först och främst fråga sig vilken 

grundsyn man har; är sanningen eller statens bibehållna makt det viktigaste? Naturligt vis 

finns det inte per se en motsättning mellan dessa, meningen är inte att måla upp det som en 

falsk dikotomi, men i de fall där det kommer till motsättningar emellan dessa två så måste 

man göra en prioritering. När man sedan har kommit fram till det så faller de efterföljande 

argumenten i det närmaste av sig själv.  Därmed inte sagt att denna åsiktsskiljaktighet 

nödvändigtvis är vad som tags upp när två motsatta åsikter kolliderar i praktiken, vilket märks 

inte minst i åtalet mot Manning. 
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2. Fallet Manning  
 

I det här kapitlet skall jag först ge en kort bakgrund till Bradley E. Manning; vem han är, hur 

han blev känd och till vad han har gjort för att hamna där han är idag. Efter det skall jag 

besvara min första frågeställning, det vill säga vilka argument som används i fallet Manning. 

Störst fokus ligger på vilka argument staten använder sig av i åtalet, eftersom det är där det 

tydligt exemplifieras när yttrandefriheten bör begränsas för att skydda staten. Här kommer jag 

även redovisa hur anklagelserna hade sett ut i det svenska rättssystemet för att den svenska 

läsaren lättare skall kunna relatera till åtalspunkterna, men även för att visa hur dessa 

åtalspunkter även kan återfinnas i ett land där det inte finns någon specifik militärlag som 

UCMJ (Uniform Code of Military Justice) utan där de ryms under den vanliga lagen, 

Brottsbalken i Sveriges fall. Jag kommer även ta upp hur försvarssidan väljer att möta 

anklagelserna. Sedan skall jag besvara min andra frågeställning genom att låta Hobbes och 

Mill ta ställning i fallet med Manning och på så sätt se om argumenten som används i 

praktiken går att härleda ur som dem som återfinns i min analys. 

  

2.1 Bakgrund 
 

Bradley E. Manning är en nu 24-årig militär informationsanalytiker. Han blev känd i augusti 

2010 efter att Wikileaks släppte en mängd sekretessbelagda dokument som Manning försett 

dem med. Han står anklagad för att ha avslöjat många hundra tusen dokument, vissa av 

diplomatisk karaktär och andra som rör kriget i Irak och Afghanistan och även en film med en 

militär helikopterattack. Manning arresterades i maj 2010 och en preliminär utfrågning ägde 

rum i december samma år. Enligt New York Times ser han sig inte som en förrädare utan en 

”whistle-blower”, det vill säga någon som påkallar uppmärksamhet kring korruption eller 

liknande oegentligheter. 

 

Som ung sägs han ha haft liberala värderingar, och i och med det kommit i konflikt med 

auktoriteter. Han tog värvning 2007 och utbildades som informationsanalytiker och 

förflyttades sedan till Irak där han fick tillgång till stora mängder sekretessbelagt material. 

Samtidigt hade han fått kontakter med hackare, som utan tvekan såg hans förfogande över 

detta material som en stor fördel i enlighet med filosofin att information skall vara fri och 

åtkomlig för alla. Därmed inte sagt att de utnyttjade Manning, eller att han inte skulle ha 

handlat helt på eget bevåg. Det kan ingen spekulera i, men vad som däremot kan ses som 
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märkligt är att han så pass fort fick tillgång till sådana mängder med sekretessbelagt 

material.
98

 Man skall dessutom ha hittat ca 10000 dokument från USA:s utrikesdepartement 

på en av hans datorer som Manning inte lyckats skicka pga. en trasig fil. Han riskerar nu 

livstids fängelse, främst i och med åtalspunkten att hjälpa fienden.
99

 

 

2.2 Åtalspunkterna 
 

Här nedan kommer jag att ta jag upp de tre åtalspunkterna mot Manning, med sina respektive 

specifikationer. Dock har jag valt att ta med endast en specifikation per åtalspunkt på grund 

av utrymmet, och då den som kom först i själva åtalet. Samtliga åtalspunkter och 

specifikationer återfinns däremot under Bilagor, med titeln ”Åtalet mot Bradley E. Manning”. 

 

 Violation of the UCMJ, Article 104 

Specification: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009 and on 

or about 27 May 2010, without proper authority, knowingly give intelligence to the enemy, 

through indirect means.  

 Violation of the UCMJ, Article 134 

Specification: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009 and on 

or about 27 May 2010, wrongfully and wantonly cause to be published on the internet 

intelligence belonging to the United States government, having knowledge that intelligence 

published on the internet is accessible to the enemy, such conduct being prejudicial to good 

order and discipline in the armed forces and being of a nature to bring discredit upon the 

armed forces. 

 Violation of the UCMJ, Article 92. 

Specification: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 1 November 2009 and on or about 

8 March 2010, violate a lawful general regulation, to wit: paragraph 4-5(a)(4), Army 

Regulation 25-2, dated 24 October 2007, by attempting to bypass network or information 

system security mechanisms.
100
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2.3 Förklaring av åtalspunkterna 
 

Först och främst behöver jag sätta in de amerikanska åtalspunkterna i en svensk kontext och 

därmed få fram deras svenska motsvarigheter. Artikel 104 i UCMJ är ”Aiding the Enemy”
101

, 

det vill säga att hjälpa fienden. Enligt åtalets specifikation var det ”through indirect means”, 

alltså att indirekt hjälpa fienden. Brottsbalkens 19:e kapitel avhandlar brott som rör rikets 

säkerhet, och paragraf 7 lyder ”Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, 

obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av 

hemlig natur vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller 

för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest 

för rikets säkerhet, döms, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för obehörig befattning med 

hemligt uppgift till böter eller fängelse i högst två år.”
102

. Dessutom säger paragraf 9 att ” Den 

som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som avses i 7§ döms för 

vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var 

i krig, till böter eller fängelse i högst två år.”
103

 Det tror jag är det närmaste vi kan komma ett 

svenskt åtal för samma brott. 

 

Om jag istället skall försöka att översätta artikel 134 så säger UCMJ att ” Though not 

specifically mentioned in this chapter, all disorders and neglects to the prejudice of good order 

and discipline in the armed forces, all conduct of a nature to bring discredit upon the armed 

forces, and crimes and offenses not capital, of which persons subject to this chapter may be 

guilty, shall be taken cognizance of by a general, special or summary court-martial, according 

to the nature and degree of the offense, and shall be punished at the discretion of that 

court.”
104

. Kort sammanfattat så handlar den punkten om att man inte skall dra skam eller 

vanära over de väpnade styrkorna. Det är alltså en väldigt generell artikel som rymmer det 

mesta som man inte skall göra i egenskap av amerikansk militär som inte har en egen artikel. I 

Sverige ryms även militärbrott i Brottsbalken: under kapitel 21 Om brott av krigsmän. Dock 

gäller detta kapitel enbart om landet är i krig, och kräver att regeringen föreskriver att det 

tillämpas.
105

 Jag hittar heller ingen lämplig svensk motsvarighet, men det handlar som sagt 

om mindre brott som på något sätt kan skada försvarsmakten eller dess rykte, såväl inom den 

egna nationen som internationellt. I fallet med Manning rör det, som man kan se i 
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specifikationerna, mestadels att ha tillskansat sig material som han inte hade behörighet till 

samt att ha spridit detta trots att han visste att det kunde skada det egna landet eller ge andra 

nationer ett övertag. 

 

Artikel 92 berör enligt UCMJ ”Failure to Obey Order or Regulation”
106

, att misslyckas med 

att följa order eller regler. I Brottsbalken ryms detta under kapitel 21, Om brott av krigsmän. 

Paragraf 5 säger: ”Vägrar eller underlåter en krigsman att lyda en förmans order eller dröjer 

han otillbörligen med att fullgöra ordern, skall dömas för lydnads- brott till böter eller 

fängelse i högst två år. Till ansvar skall dock inte dömas, om det är uppenbart att ordern inte 

angår tjänsten. ”
107

. Där har vi den svenska motsvarigheten, så om vi tänker oss att Manning 

skulle ha dömts enligt svensk lag så är det troligt att han skulle ha dömts för förräderi genom 

att ha hjälpt fienden samt lydnadsbrott genom att inte lyda order eller regler. 

 

För att bättre illustrera skillnader och likheter mellan brottet sett till de faktiska handlingarna, 

och hur detta förklaras i UCMJ utifrån dess artiklar, samt hur dessa skulle bli översatta i en 

svensk kontext dvs. brottsbalken så har jag gjort en tabell. För överskådlighetens skull har jag 

minskat texten och lagt den på en egen sida så att den skulle rymmas. Jag har heller inte lagt 

in fotnoter till citaten som används för att visa på UCMJ:s och brottsbalkens syn, men dessa är 

redan citerade och refererade till i texten ovan. Min sammanställning blir därför som följer: 
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Tabell 2.1 Mannings faktiska handlingar, åtalet enligt UCMJ respektive Brottsbalken. 

Faktisk brottslig handling UCMJ Brottsbalken 

 

Att indirekt ha hjälpt fienden 

genom att, utan behörighet, gett 

information till media och 

Wikileaks. 

Article 104 

”Any person who - (1) aids, or 

attempts to aid, the enemy with 

arms, ammunition, supplies, 

money, or other things; or (2) 

without proper authority, 

knowingly harbors or [protects or 

gives intelligence to or 

communicates or corresponds with 

or holds any intercourse with the 

enemy, either directly or indirectly; 

shall suffer death or such other 

punishment as a court-martial or 

military commission may direct.” 

 

Brb 19 kap. §7 

”Den som, utan syfte att gå 

främmande makt tillhanda, 

obehörigen anskaffar, befordrar, 

lämnar eller röjer uppgift rörande 

något förhållande av hemlig natur 

vars uppenbarande för främmande 

makt kan medföra men för rikets 

försvar eller för folkförsörjningen 

vid krig eller av krig föranledda 

utomordentliga förhållanden eller 

eljest för rikets säkerhet, döms, 

vare sig uppgiften är riktig eller ej, 

för obehörig befattning med 

hemligt uppgift till böter eller 

fängelse i högst två år.” 

 

Att genom att ha tillskansat sig 

sekretessbelagt material tillhörande 

USA:s regering och läckt 

detsamma inverkat harmfullt på 

den goda ordningen och 

disciplinen, samt dragit vanära 

över de väpnade styrkorna. 

Article 134 

“Though not specifically 

mentioned in this chapter, all 

disorders and neglects to the 

prejudice of good order and 

discipline in the armed forces, all 

conduct of a nature to bring 

discredit upon the armed forces, 

and crimes and offenses not 

capital, of which persons subject to 

this chapter may be guilty, shall be 

taken cognizance of by a general, 

special or summary court-martial, 

according to the nature and degree 

of the offense, and shall be 

punished at the discretion of that 

court.” 

 

Ingen passande svensk 

översättning, men till naturen likt 

brottet ovan. 

 

Att inte ha lytt order genom att ha 

försökt få tillgång till information 

han inte hade behörighet till, lagt 

till förbjuden mjukvara, använt 

informationssystem på sätt som de 

ej var menade till samt felaktigt 

lagrat sekretessbelagd information. 

Article 92 

”Any person subject to this chapter 

who - (1) violates or fails to obey 

any lawful general order or 

regulation; (2) having knowledge 

of any other lawful order issued by 

any member of the armed forces, 

which it is his duty to obey, fails to 

obey the order; or (3) is derelict in 

the performance of his duties; shall 

be punished as a court-martial may 

direct.” 

Brb kap. 21 §5 

”Vägrar eller underlåter en 

krigsman att lyda en förmans order 

eller dröjer han otillbörligen med 

att fullgöra ordern, skall dömas för 

lydnads- brott till böter eller 

fängelse i högst två år. Till ansvar 

skall dock inte dömas, om det är 

uppenbart att ordern inte angår 

tjänsten. ” 
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2.4 Försvaret 
 

Då rättegången inte hållits än är det svårt att veta vad försvaret kommer att bestå i. Men om 

man läser i New York Times så gav försvarsadvokaten bilden av Manning som en man som 

kämpar med emotionella problem som främst kommer sig av åren då han var tvungen att dölja 

sin homosexualitet. Advokaten menar att han sökte stöd hos sina överordnade men att dessa 

ignorerade hans problem.
108

 Det är naturligtvis beklagligt när en konflikt som så uppenbart 

handlar om en sorts moraliskt rättighetsdilemma, alternativt ett kontraktsbrott, slår över i att 

försöka måla upp personen i fråga som otillräknelig, oavsett om den som gör det försöker 

svartmåla eller skydda. Om vi istället låter våra två tänkare stå för anklagelser och försvar 

kommer vi se att det inte är en persons sexualitet eller emotionella problem som blir föremål 

för granskning. 

 

2.5 Hobbes och lagarna – Mill och yttrandefriheten 
 

Nu skall jag utifrån min teori låta Hobbes och Mill ge sina synpunkter i fallet Manning. 

Naturligtvis gör jag inte anspråk på att kunna tala för dem, men för läsbarhetens skull kommer 

jag att skriva i den formen. Det är baserat på argumenten som jag har analyserat och tagit ur 

deras böcker och dessutom min tolkning av desamma. Däremot är det min fasta övertygelse 

att jag efter bästa förmåga tolkat deras texter och inte förvrängt dem utan låtit dessa tala för 

sig själva i den tidigare analysen. 

 

Som man märker tydligt i åtalet mot Manning så är ”målsägandens”, och lagstiftarens, 

grundsyn helt i linje med Hobbes teorier. Man få inte på något sätt undergräva statens makt, 

och det är viktigare än att sanningen kommer fram. Manning har begått två av de värsta 

brotten som Hobbes tar upp i argumenten: förräderi mot statens krigsmakt samt att bistå 

fienden med information, och bör enligt den teorin straffas för det.
109

 Även om Manning inte 

gav information direkt till fienden så är det för var och en självklart att den information man 

sprider till media även kommer fienden till gagn. Hobbes skulle säga att det underminerar 

suveränens makt, och i och med det så kan suveränen heller inte skydda medborgaren. 

Manning faller heller inte under någon form av okunnighet som Hobbes menar kan fria eller 
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förmildra straffet för ett brott. Att utdöma ett rejält straff skulle vara det enda rätta för den 

som håller Hobbes lära för sann, staten har inte bara rätt att göra det i egenskap av suverän 

utan den bör göra det eftersom hedersbetygelser och beröm motsvarar moroten, och straffet 

motsvarar piskan om än inte i bokstavlig mening med dagens lagar. Det är en del av den goda 

styrning som Hobbes talar om, som enligt honom formar goda åsikter.
110

 

 

Som Hobbes säger är en lag som inte utdöms enbart tomma ord som ingen lyssnar på, därför 

är det nästintill en skyldighet att utdöma ett straff. Ett av hans argument är att lagarna aldrig 

kan nå samma status som naturlagarna, och han illustrerar dem med ett band från läpparna på 

den eller dem som vi har utsett till suveräner till öronen på oss som underkastar oss. Han 

säger att detta band är svagt men kan göras starkt genom att man gör det farligt att bryta det, 

det vill säga genom att ha avskräckande straff för alla brott men i synnerhet allvarliga 

sådana.
111

 Avslutningsvis så skulle Hobbes mena att en sådan underminering av en stats makt 

skapar oro, som alltid leder till inbördeskrig
112

 varvid splittringen är ett faktum och ”[…] ett 

rike som är splittrat inte kan bestå.”
113

 

 

Vad skulle då Mill svara på detta? Om vi börjar med åsikten att sanningen måste komma 

fram, även om det kan skada en nation, som jag anser att man utan tvekan kan tillskriva 

Manning. Då skulle Mill hävda att vi har lika stor eller liten rätt att tysta ned honom som han 

skulle ha rätt att tysta ned hela mänskligheten om han bara hade den makten.
114

 Detta 

eftersom om den åsikten skulle vara korrekt så begår man en stöld mot hela mänskligheten om 

man tystar ned den, medan om den istället var felaktig tar ifrån mänskligheten möjligheten att 

få en klarare bild av och ökat stöd för sanningen. Dessutom tillskriver vi oss själva en 

orättmätig ofelbarhet om vi skulle tysta ned debatten för att vi är så säkra i att den rådande 

åsikten är sann.
115

  

 

Om sedan denna åsikt är Mannings övertygelse, vilket vi också kan anta att det är eftersom 

han var beredd att ta sådana risker, så skulle Mill hävda att det i det närmaste är en plikt för 

honom att handla i enlighet med denna övertygelse.
116

 Det är dessutom enligt honom en plikt 
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även för stater att bilda sig en så sann uppfattning som möjligt och inte tvinga på andra dem 

om de inte är absolut säkra på att den stämmer. Frågan är då om man i dylika moraliska 

åsikter någonsin kan nå en så sann uppfattning? Däri ligger måhända en del av Mills poäng, 

vad gör staten så säker på att just dess åsikt är så sann och riktig att den kan tvinga på den på 

andra? Till viss del ger han oss svaret: såväl individer som stater måste göra så gott de kan, vi 

kan inte hitta en absolut sanning men tillräckligt för de krav som finns i det mänskliga livet. 

För både Manning och staten gäller dock att det enbart är ett tecken på feghet att inte handla i 

enlighet med sin övertygelse om man väl är så säker på att den är sann, och här skulle Mill ge 

staten rätt att tysta ned vad man anser vara skadliga åsikter.
117

 

 

En annan del av frågan som är minst lika relevant är den om vilken nytta Mannings åsikt 

skulle ha, eller vilken nytta statens uppfattning har. Här skulle Mill säga att det är ibland en 

lika viktig fråga som åsikten själv, inte minst eftersom nyttoargumentet ofta används för att 

legitimera begränsningar av friheten. Exempelvis så lär staten hävda att åsikten att staten 

måste skyddas även om det sker på bekostnad av yttrandefriheten är till så stor nytta för den 

allmänna välfärden att det rättfärdigar nedtystandet av motsatta åsikter.
118

 Mill frågar sig då 

om sanningen verkligen kan skiljas från nyttan, eftersom han ser kunskap och sanning som ett 

mål i sig. Han skulle mena att man genom att tysta ned nya åsikter gör sig skyldig till samma 

tänkande som fick Sokrates att tömma giftbägaren, och även om vi inte tillämpar dylika straff 

i samma utsträckning idag så kan brott mot Artikel 104 i UCMJ leda till döden.
119

 Mills 

menar däremot att man genom att avskräcka människor från att lyfta och handla i enlighet 

med deras åsikter gör att det moraliska modet försvinner, och att de största tänkarna kommer 

hålla grunden till sina övertygelser för sig själva, vilket skulle vara en enorm förlust för 

mänskligheten.
120

 

 

Som vi har märkt är det i det närmaste otänkbart att Hobbes skulle ge Manning sitt stöd, men 

skulle man kunna tänka sig att Mill skulle ge staten sitt stöd i frågan? Ja, på vissa sätt. Som 

jag tog upp tidigare så finns det tillfällen när man är så säker på sin sak att det kan vara rätt, ja 

i det närmaste en plikt, att hindra spridningen av läror som man uppriktigt anser skadliga. En 

annan del i det som jag tror att Mill skulle tillskriva en viss betydelse är det faktum att man 

som militär i USA är anställd och har förbundit sig till att följa ett kontrakt, där UCMJ är 
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innefattat. Mill skulle troligen säga att om man själv har valt att begränsa sin yttrandefrihet 

genom ett kontrakt så har man inte rätt att med hänvisning till den sedan bryta kontraktet. Jag 

tror även att Mill inte skulle motsätta sig sådana kontrakt, även om man givetvis bör vara 

medveten om vad man förbinder sig till och vad man avsäger sig i och med detta. 

 

2.6 Resultat teori – praktik 
 

Som vi ser i fallstudien blir det allvarligt när två vitt skilda grundsyner kolliderar i en konflikt, 

inte minst eftersom man sällan diskuterar på samma nivå och därför tenderar att tala förbi 

varandra. Om den ena sidan läser och tolkar lagtexter, och den andra lyfter upp diskussionen 

till en mer abstrakt nivå och diskuterar rättigheter så blir det svårt att mötas på samma 

spelplan. Samtidigt ser vi att argumenten som används från staten i fallet med Manning är lika 

de som Hobbes tar upp i frågan om statens behov av skydd, medan det försvar eller de 

förmildrande omständigheter som försvarssidan tagit upp inte går att härleda ur Mills 

argument för den obegränsade yttrandefriheten.  

 

Frågan jag ställer mig då är varför försvarssidan (av det lilla jag har haft möjlighet att ta del 

av) har valt att inte vända sig till sådana argument. Det kan förstås finnas ett flertal 

förklaringar till detta, exempelvis att det i en domstol där lagar och straff är bestämda sedan 

innan inte finns något utrymme för yttrandefrihetsfrågan. De kanske resonerar som så att 

oavsett hur man ser på yttrandefrihetsfrågor så har ett kontraktsbrott begåtts och det är det 

brottets påföljder som man söker undvika. Då kan det finnas fördelar med att utmåla Manning 

som otillräknelig och visa att han trots att han har sökt stöd i detta inte har fått det, eftersom 

det troligen skulle räknas som förmildrande omständigheter.  

 

Nästa fråga blir då var och när man skall dryfta frågan om yttrandefrihetens begränsningar? 

Vem eller vilka bestämmer vilken information som är att räkna som så farlig att den måste 

döljas för såväl omvärlden som invånarna? Det ligger inte inom ramen för denna uppsats att 

besvara dessa frågor, men de kan väl vara av intresse för framtida forskning. 

 

 

 

 

 



 

   29(31) 
 

3. Slutsatser 
 

Som uppsatsen visat finns det ytterst konkreta fall där frågan om statens behov av skydd i 

förhållande till yttrandefriheten ställs på sin spets. Jag har funnit svaret på mina 

frågeställningar; gällande argumenten i fallet Manning så har jag gjort en tydlig bild av 

åtalspunkterna och utifrån deras specifikationer hittat argumenten för en begränsad 

yttrandefrihet i de fall det rör statens behov av skydd. Till syvende och sist handlar det om 

förräderi, att indirekt hjälpa fienden genom att läcka sekretessbelagt material till media och på 

så sätt underminera statens makt, och även försvåra eller omöjliggöra dess uppgift att skydda 

sina medborgare. Gällande argumenten till Mannings försvar så var de som sagt inte det jag 

väntade mig, varken till sin natur eller till sitt omfång. Jag trodde att de skulle använda Mills 

argumentation för yttrandefrihet och fri information, något som hade gått i linje med 

Mannings framställda värderingar och den övertygelse han kan förväntas ha utifrån sina 

handlingar. Istället fokuserar de få argument jag kunde hitta från försvarssidan på att förklara 

hans kontraktsbrott med emotionella problem och obefintligt stöd från överordnade. Frågan är 

då hur realistisk min förväntan var och det är möjligt att jag missbedömde vikten av det 

juridiska spelet såväl som Mannings liberala värderingar. 

 

Den andra frågeställningen är även den besvarad, argumenten i fallet Manning går till viss del 

att härleda ur den argumentationsanalys jag gjorde utifrån Leviathan och Om friheten. 

Åklagarsidans argument går alla att härleda ur Leviathan, samma argument som Hobbes 

använder när han förklarar vad som underminerar statens makt och skapar orolighet används 

även i åtalet mot Manning. Försvarssidans argument går å andra sidan inte alls att härleda ut 

Mills argument för yttrandefriheten. Däremot kan man tänka sig att dessa argument dyker upp 

under själva rättegången, det kan anbart tiden utvisa. Om inte annat så märks det, främst på 

internet, att frågan om yttrandefrihet förs även om det inte är juridiskt eller så offentligt som 

man skulle kunnat tro att den skulle göra. Det finns en mängd individer och även 

organisationer som stödjer Mannings handlingar, men av skäl som jag tidigare nämnt fick 

dessa inte utrymme i denna uppsats då jag valde att fokusera på individen kontra 

staten/suveränen. 

 

Som jag tog upp i kapitel 1 var syftet med uppsatsen att problematisera kring och fördjupa 

mig i frågan om statens behov av skydd i relation till yttrandefriheten. Genom att besvara 

mina frågeställningar har jag gjort just det, och jag tycker att bilden är lite klarare nu när jag 
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är färdig. Sedvanligt så känns det som att uppsatser väcker fler frågor än den besvarar, denna 

inräknad, och tur är väl det eftersom det då finns gott om inspiration till framtida forskning 

inom ämnet. Som tidigare nämnt vore det intressant att undersöka inom vilket forum man bör 

dryfta yttrandefrihetsfrågan, eller se vem/vilka som avgör om någon information är för farlig 

för staten om allmänheten, media eller fienden får tag i den. 

Oavsett om Manning döms eller inte så tror jag att det här är en fråga som inte kommer 

försvinna ur debatten och avslutningsvis vill jag, utan att spekulera i om vi har nått sanningen 

i den här frågan eller fortfarande väntar på, den upprepa ett av Mills argument där han menar 

att: ”Den verkliga fördel som sanningen har består däri att om en åsikt är sann den visserligen 

kan förkvävas en, två eller flera gånger, men att det under tidens lopp i allmänhet kommer 

finnas någon som återuppväcker den, ända tills en av dessa återupptäckter infaller under en tid 

då till följd av gynnsamma förhållanden den undgår förföljelse, tills den vunnit så starkt insteg 

att den kan hävda sig gentemot alla senare försök att undertrycka den.”
121
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Bilagor 

 
1. Åtalet mot Bradley E. Manning 
 

Violation of the UCMJ, Article 104 

Specification: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009 and on 

or about 27 May 2010, without proper authority, knowingly give intelligence to the enemy, 

through indirect means.  

Violation of the UCMJ, Article 134 

Specification 1: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009 and on 

or about 27 May 2010, wrongfully and wantonly cause to be published on the internet 

intelligence belonging to the United States government, having knowledge that intelligence 

published on the internet is accessible to the enemy, such conduct being prejudicial to good 

order and discipline in the armed forces and being of a nature to bring discredit upon the 

armed forces. 

Specification 2: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 15 February 2010 and on 

or about 5 April 2010, having unauthorized possession of information relating to the national 

defense, to wit: a video file named “12 JUL 07 CZ ENGAGEMENT ZONE 30 GC 

Anyone.avi”, with reason to believe such information could be used to the injury of the 

United States or to the advantage of any foreign nation, willfully communicate, deliver, 

transmit, or cause to be communicated, delivered, or transmitted, the said information, to a 

person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 793(e), such conduct 

being prejudicial to good order and discipline in the armed forces and being of a nature to 

bring discredit upon the armed forces. 

Specification 3: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 22 March 2010 and on or 

about 26 March 2010, having unauthorized possession of information relating to the national 

defense, to wit: more than one classified memorandum produced by a United States 

government intelligence agency, with reason to believe such information could be used to the 

injury of the United States or to the advantage of any foreign nation, willfully communicate, 

deliver, transmit, or cause to be communicated, delivered, or transmitted, the said 

information, to a person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 793(e), 

such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed forces and being of a 

nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 4: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 31 December 2009 and on 

or about 5 January 2010, steal, purloin, or knowingly convert to his use or the use of another, 

a record or thing of value of the United States or of a department or agency thereof to wit: the 

Combined Information Data Network Exchange Iraq database containing more than 380,000 

records belonging to the United States government, of a value of more than $1,000, in 

violation of the 18 U.S. Code Section 641, such conduct being prejudicial to good order and 

discipline in the armed forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 5: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 31 December 2009 and on 

or about 9 February 2010, having unauthorized possession of information relating to the 

national defense, to wit: more than twenty classified records from the Combined Information 



 

   33(31) 
 

Data Network Exchange Iraq database, with reason to believe such information could be used 

to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation, willfully 

communicate, deliver, transmit, or cause to be communicated, delivered, or transmitted, the 

said information, to a person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 

793(e), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed forces and 

being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 6: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 31 December 2009 and on 

or about 8 January 2010, steal, purloin, or knowingly convert to his use or the use of another, 

a record or thing of value of the United States or of a department or agency thereof to wit: the 

Combined Information Data Network Exchange Afghanistan database containing more than 

90,000 records belonging to the United States government, of a value of more than $1,000, in 

violation of the 18 U.S. Code Section 641, such conduct being prejudicial to good order and 

discipline in the armed forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 7: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 31 December 2009 and on 

or about 9 February 2010, having unauthorized possession of information relating to the 

national defense, to wit: more than twenty classified records from the Combined Information 

Data Network Exchange Afghanistan database, with reason to believe such information could 

be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation, willfully 

communicate, deliver, transmit, or cause to be communicated, delivered, or transmitted, the 

said information, to a person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 

793(e), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed forces and 

being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 8: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 8 March 2010, steal, purloin, or 

knowingly convert to his use or the use of another, a record or thing of value of the United 

States or of a department or agency thereof to wit: a United States Southern Command 

database containing more than 700 records belonging to the United States government, of a 

value of more than $1,000, in violation of the 18 U.S. Code Section 641, such conduct being 

prejudicial to good order and discipline in the armed forces and being of a nature to bring 

discredit upon the armed forces. 

Specification 9: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 8 March 2010 and on or 

about 27 May 2010, having unauthorized possession of information relating to the national 

defense, to wit: more than three classified records from a United States Southern Command 

database, with reason to believe such information could be used to the injury of the United 

States or to the advantage of any foreign nation, willfully communicate, deliver, transmit, or 

cause to be communicated, delivered, or transmitted, the said information, to a person not 

entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 793(e), such conduct being 

prejudicial to good order and discipline in the armed forces and being of a nature to bring 

discredit upon the armed forces. 

Specification 10: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 11 April 2010 and on or 

about 27 May 2010, having unauthorized possession of information relating to the national 

defense, to wit: more than five classified records relating to a military operation in Farah 

Province, Afghanistan occurring on or about 4 May 2009, with reason to believe such 

information could be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign 

nation, willfully communicate, deliver, transmit, or cause to be communicated, delivered, or 

transmitted, the said information, to a person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. 
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Code Section 793(e), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed 

forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 11: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 1 November 2009 and on 

or about 8 January 2010, having unauthorized possession of information relating to the 

national defense, to wit: a file named “BE22 PAX.zip” containing a video named “BE22 

PAX.wmv”, with reason to believe such information could be used to the injury of the United 

States or to the advantage of any foreign nation, willfully communicate, deliver, transmit, or 

cause to be communicated, delivered, or transmitted, the said information, to a person not 

entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 793(e), such conduct being 

prejudicial to good order and discipline in the armed forces and being of a nature to bring 

discredit upon the armed forces. 

Specification 12: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 28 March 2010 and on or about 4 

May 2010, steal, purloin, or knowingly convert to his use or the use of another, a record or 

thing of value of the United States or of a department or agency thereof to wit: the 

Department of State Net-Centric Diplomacy database containing more than 250,000 records 

belonging to the United States government, of a value of more than $1,000, in violation of the 

18 U.S. Code Section 641, such conduct being prejudicial to good order and discipline in the 

armed forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 13: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 28 March 2010 and on or 

about 27 May 2010, having knowingly exceeded authorized access on a Secret Internet 

Protocol Router Network computer, and by means of such conduct having obtained 

information that has been determined by the United States government pursuant to an 

Executive Order or statue to require protection against unauthorized disclosure for reasons of 

national defense or foreign relations, to wit: more than seventy-five classified United States 

Department of State cables, willfully communicate, deliver, transmit, or cause to be 

communicated, delivered, or transmitted, the said information, to a person not entitled to 

receive it, with reason to believe that such information so obtained could be used to the injury 

of the United States, or to the advantage of any foreign nation, in violation of 18 U.S. Code 

Section 1030(a)(1), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed 

forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 14: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 15 February 2010 and on 

or about 18 February 2010, having knowingly exceeded authorized access on a Secret Internet 

Protocol Router Network computer, and by means of such conduct having obtained 

information that has been determined by the United States government pursuant to an 

Executive Order or statue to require protection against unauthorized disclosure for reasons of 

national defense or foreign relations, to wit: more a classified Department of State cable titled 

“Reykjavik-13”, willfully communicate, deliver, transmit, or cause to be communicated, 

delivered, or transmitted, the said information, to a person not entitled to receive it, with 

reason to believe that such information so obtained could be used to the injury of the United 

States, or to the advantage of any foreign nation, in violation of 18 U.S. Code Section 

1030(a)(1), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed forces 

and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 15: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, between on or about 15 February 2010 and on 

or about 15 March 2010, having unauthorized possession of information relating to the 

national defense, to wit: a classified record produced by a United States Army intelligence 
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organization, dated 18 March 2008, with reason to believe such information could be used to 

the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation, willfully 

communicate, deliver, transmit, or cause to be communicated, delivered, or transmitted, the 

said information, to a person not entitled to receive it, in violation of 18 U.S. Code Section 

793(e), such conduct being prejudicial to good order and discipline in the armed forces and 

being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Specification 16: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 11 May 2010 and on or about 27 

May 2010, steal, purloin, or knowingly convert to his use or the use of another, a record or 

thing of value of the United States or of a department or agency thereof to wit: the United 

States Forces – Iraq Microsoft Outlook/SharePoint Exchange Server global address list 

belonging to the United States government, of a value of more than $1,000, in violation of the 

18 U.S. Code Section 641, such conduct being prejudicial to good order and discipline in the 

armed forces and being of a nature to bring discredit upon the armed forces. 

Violation of the UCMJ, Article 92. 

Specification 1: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 1 November 2009 and on or about 

8 March 2010, violate a lawful general regulation, to wit: paragraph 4-5(a)(4), Army 

Regulation 25-2, dated 24 October 2007, by attempting to bypass network or information 

system security mechanisms. 

Specification 2: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 11 February 2010 and on or about 

3 April 2010, violate a lawful general regulation, to wit: paragraph 4-5(a)(3), Army 

Regulation 25-2, dated 24 October 2007, by adding unauthorized software to a Secret Internet 

Protocol Router Network computer. 

Specification 3: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 4 May 2010, violate a lawful 

general regulation, to wit: paragraph 4-5(a)(3), Army Regulation 25-2, dated 24 October 

2007, by adding unauthorized software to a Secret Internet Protocol Router Network 

computer. 

Specification 4: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on or about 11 May 2010 and on or about 27 

May 2010, violate a lawful general regulation, to wit: paragraph 4-5(a)(3), Army Regulation 

25-2, dated 24 October 2007, by using an information system in a manner other than its 

intended purpose. 

Specification 5: In that Private First Class Bradley E. Manning, U.S. Army, did, at or near 

Contingency Operation Station Hammer, Iraq, on diverse occasions between on or about 1 

November 2009 and on or about 27 May 2010, violate a lawful general regulation, to wit: 

paragraph 7-4, Army Regulation 380-5, dated 29 September 2000, by wrongfully storing 

classified information. 

 

 

 

 

 

 


