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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsbalken 

Utfärdad den 24 november 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 
dels att 19 kap. 5, 7–10 b och 13–15 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 19 kap. 6 a, 6 b och 9 a §§, av 

följande lydelse. 

19 kap. 
5 §2    Den som, för att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, 
obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer en uppgift om försvars-
verk, 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 döms för 
spioneri till fängelse i högst sex år. 

Detsamma ska gälla, om någon i samma syfte obehörigen framställer eller 
tar befattning med en skrift, en teckning eller något annat föremål som inne-
fattar en sådan uppgift.  

6 a §    Den som, i annat fall än som avses i 5 §, för att gå en främmande 
makt eller motsvarande tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar 
eller röjer en hemlig uppgift 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 organisa-
tion, döms för utlandsspioneri till fängelse i högst fyra år. 

Detsamma ska gälla, om någon i samma syfte obehörigen framställer eller 
tar befattning med en skrift, en teckning eller något annat föremål som inne-
fattar en sådan uppgift. 

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

1 Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11. 
2 Senaste lydelse 2014:383. 
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SFS 2022:15196 b §    Om ett brott som avses i 6 a § är grovt, döms för grovt utlands-
spioneri till fängelse i lägst två och högst åtta år.  

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-
ningen 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 betrotts 
honom eller henne. 

7 §3    Den som, utan syfte att gå en främmande makt eller motsvarande 
tillhanda, begår en gärning som avses i 5 § döms, om uppgiften rör något 
förhållande av hemlig natur, för obehörig befattning med hemlig uppgift till 
böter eller fängelse i högst två år. 

För obehörig befattning med hemlig uppgift döms också den som, utan 
syfte att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, begår en 
gärning som avses i 6 a §. 

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

8 §4    Om ett brott som avses i 7 § är grovt, döms för grov obehörig befatt-
ning med hemlig uppgift till fängelse i högst fyra år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-
ningen innefattade tillhandagående av en främmande makt eller motsvaran-
de 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 betrotts 
honom eller henne. 

9 §5    Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 7 § döms, 
om gärningen består i att personen obehörigen befordrar, lämnar eller röjer 
en uppgift, för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst 
ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år. 

En gärning ska inte utgöra brott, om den är sådan som avses i 7 § andra 
stycket och den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är 
försvarlig. 

9 a §    Den som för Sveriges räkning deltar i ett samarbete med en annan 
stat eller en mellanfolklig organisation eller tjänstgör i en mellanfolklig 
organisation i vilken Sverige är medlem och, i annat fall än som avses i 5, 
6 a, 7 eller 9 §, obehörigen röjer en hemlig uppgift som förekommer inom 
ramen för samarbetet eller i organisationen och vars uppenbarande för en 
främmande makt eller motsvarande är ägnat att störa Sveriges förhållande 
till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation, döms för röjande 
av hemlig uppgift i internationellt samarbete till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i första stycket 
döms till böter. 

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

3 Senaste lydelse 2014:383. 
4 Senaste lydelse 1976:509. 
5 Senaste lydelse 2014:383. 
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SFS 2022:151910 §6    Den som, för att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, 
hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver 
verksamhet vars syfte är anskaffande av uppgifter om förhållanden vars 
uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande kan medföra men 
för Sveriges säkerhet eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, 
döms för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige till fängelse i högst 
två år.  

Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra 
år. 

10 a §7    Den som, för att gå en främmande makt eller motsvarande till-
handa, här i landet antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande 
av uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för den främmande makten 
eller motsvarande kan medföra men för annan främmande makts säkerhet 
eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig 
underrättelseverksamhet mot främmande makt till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra 
år. 

10 b §8    Den som, med uppsåt att gå en främmande makt eller motsvarande 
tillhanda, här i landet hemligen eller med användande av svikliga eller otill-
börliga medel antingen bedriver verksamhet vars syfte är anskaffande av 
uppgifter om någon annans personliga förhållanden eller medverkar till 
sådan verksamhet mer än tillfälligt, döms för olovlig underrättelseverksam-
het mot person till fängelse i högst ett år. 

Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra 
år. 

13 §9    Den som av en främmande makt eller motsvarande eller från utlan-
det av någon som handlar för att gå en främmande makt eller motsvarande 
tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller 
spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en 
fråga som gäller någon av grunderna för Sveriges statsskick eller i någon 
angelägenhet som har betydelse för Sveriges säkerhet och som det ankom-
mer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av 
utländskt understöd till fängelse i högst två år. 

14 §10    För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet 
vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, utlands-
spioneri, grovt utlandsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig upp-
gift, olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt eller olovlig 
underrättelseverksamhet mot person döms det till ansvar enligt 23 kap. Det-
samma gäller för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hem-
lig uppgift. Som stämpling till högförräderi ska även anses att träda i för-
bindelse med främmande makt för att förbereda, möjliggöra eller underlätta 
att sådant brott kan begås.  

6 Senaste lydelse 2014:383. 
7 Senaste lydelse 2014:383. 
8 Senaste lydelse 2014:383. 
9 Senaste lydelse 1981:1165. 
10 Senaste lydelse 2016:508. 
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SFS 2022:1519Den som underlåter att avslöja eller förhindra högförräderi, trolöshet vid 
förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, 
grovt utlandsspioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift 
döms till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller även om han eller hon inte 
insett men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick. 

15 §11    Om någon, som med hänsyn till vad som är känt för honom eller 
henne, på grund av en meddelad varning eller av annan anledning borde ha 
insett att högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, 
spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri eller grov 
obehörig befattning med hemlig uppgift var förestående eller pågick, med-
verkar till gärningen, döms till ansvar såsom för medhjälp till den. Högre 
straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

GUNNAR STRÖMMER 
Mikaela Bexar 
(Justitiedepartementet) 

11 Senaste lydelse 1976:509. 
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