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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i tryckfrihetsförordningen 

Utfärdad den 24 november 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tryckfrihetsförordningen2 
dels att 7 kap. 14–16 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 14 a §, och närmast före 

7 kap. 14 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

7 kap. 
14 §    Som tryckfrihetsbrott anses spioneri som innebär att någon för att gå 
en främmande makt eller motsvarande tillhanda obehörigen befordrar, 
lämnar eller röjer en uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, 
export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något förhållande i 
övrigt, vars uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande kan 
medföra men för Sveriges säkerhet.  

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri döms det till 
ansvar. 

Utlandsspioneri 

14 a §    Som tryckfrihetsbrott anses utlandsspioneri som innebär att någon, 
i annat fall än som avses i 14 §, för att gå en främmande makt eller mot-
svarande tillhanda, obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en hemlig upp-
gift som förekommer inom ramen för ett samarbete med en annan stat eller 
en mellanfolklig organisation eller i en mellanfolklig organisation i vilken 
Sverige är medlem, och vars uppenbarande för en främmande makt eller 
motsvarande är ägnat att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till 
någon annan stat eller en mellanfolklig organisation. 

En gärning ska inte utgöra brott, om den med hänsyn till syftet och övriga 
omständigheter är försvarlig. 

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant utlandsspioneri döms 
det till ansvar.  

15 §    Som tryckfrihetsbrott anses obehörig befattning med hemlig uppgift 
som innebär att någon, utan syfte att gå en främmande makt eller mot-
svarande tillhanda, obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en uppgift 

1. som avses i 14 §, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur,
eller 

2. som avses i 14 a §.

1 Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11. 
2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2018:1801. 
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SFS 2022:1517En gärning enligt första stycket 2 ska inte utgöra brott, om den med 
hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. 

För försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig 
uppgift döms det till ansvar.  

Det döms också till ansvar för stämpling till sådant brott, om detta är att 
anse som grovt. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas, om gärning-
en innefattade tillhandagående av en främmande makt eller motsvarande 
eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig 
eller rörde något förhållande av stor betydelse eller om den som har begått 
gärningen röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst hade betrotts 
honom eller henne.  

16 §    Som tryckfrihetsbrott anses vårdslöshet med hemlig uppgift som 
innebär att någon av grov oaktsamhet obehörigen befordrar, lämnar eller 
röjer en uppgift 

1. som avses i 14 §, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur,
eller 

2. som avses i 14 a §.
En gärning enligt första stycket 2 ska inte utgöra brott, om den med hän-

syn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. 

22 §    Om någon enligt 1 kap. 7 § första stycket meddelar en uppgift i syfte 
att den ska göras offentlig i en tryckt skrift och därigenom gör sig skyldig 
till något av följande brott, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för det 
brottet: 

1. uppror, högförräderi, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, grovt ut-
landsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi, 
landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, 

2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för
var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myn-
dighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller 

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en sär-
skild lag. 

Första stycket gäller också om brottet begås av någon som, utan att vara 
ansvarig enligt 8 kap., medverkar som författare eller annan upphovsman 
eller som utgivare till en framställning som är avsedd att införas i en tryckt 
skrift. 

I fråga om föreskrifter som avses i första stycket 3 tillämpas 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

ULF KRISTERSSON 
GUNNAR STRÖMMER 
(Justitiedepartementet) 
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