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SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 

samhällsnyttiga funktioner 

 

Sveriges Tidskrifter har givits tillfälle att lämna synpunkter på innehållet i betänkandet ”En 

skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner”. Vårt 

svar begränsas till den del av utredningen som handlar om ett förstärkt straffrättsligt 

skydd för journalister. Att vi valt att inte beröra andra delar av innehållet i betänkandet 

ska inte tolkas som att organisationen ställer sig bakom vad som där anförs. 

 

Bakgrund  

Sveriges Tidskrifter har, tillsammans med andra delar av mediebranschen, under många 

år drivit kravet om att det straffrättsliga skyddet för journalister måste skärpas. Vi 

välkomnar att statsmakterna på senare år har börjat ta hot och hat mot journalister på 

större allvar. Polisens inrättande av demokrati- och hatbrottsgrupper runtom i landet är 

ett exempel på detta och ett viktigt steg i rätt riktning. Hot och hat är tyvärr en del av 

vardagen för många av de journalister som arbetar på våra medlemsföretag.  Det handlar 

både om hot via nätet och om direkta fysiska hot. Sverige har tillsammans med Norge och 

Danmark fortfarande världens starkaste pressfrihet, men de höga hotnivåerna mot 

journalister via sociala medier är oroväckande. I reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 

2022 framgår att Sverige fortfarande ligger i topp gällande den totala bedömningen, men 

placerar sig först på plats 32 vad gäller journalisters säkerhet. Detta bör tas på största 

allvar.   

Sveriges Tidskrifter representerar både stora mediekoncerner och även ett stort antal små 
och medelstora utgivare. Att medieföretagens säkerhetskostnader ökar är ett problem för 
alla, men alldeles särskilt för de mindre aktörerna som inte har egna säkerhetsavdelningar 
och heller inte har råd att anlita privata säkerhetsbolag. Vi har vid ett rundabordssamtal med 
justitieministern och kulturministern framfört att staten bör överväga att införa ett särskilt 
säkerhetsstöd till mindre och medelstora medieföretag.  
 

 

 



Vår syn på betänkandet 

Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker Sveriges Tidskrifter utredningens förslag om att 

det i 29 kap. §2 i brottsbalken införs en ny straffskärpningsgrund enligt vilken det vid 

bedömning av straffvärdet för en gärning ska ses som försvårande att den brottsliga 

gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående 

yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.  Sveriges Tidskrifter anser 

dock att det finns skäl att fortsatt överväga införandet av en särskild straffbestämmelse 

parallellt med att det görs en noggrann uppföljning av huruvida den föreslagna 

straffskärpningsgrunden ger önskat resultat.  

Inom tidskriftsbranschen produceras mycket journalistik av frilansjournalister. Det är 

viktigt att säkerställa att den nya straffskärpningsgrunden även omfattar dessa.    

 

Om Sveriges Tidskrifter  

Vi är landets största branschorganisation inom medieområdet och representerar över 380 

tryckta och digitala konsument-, fack-, organisations- och kulturtidskrifter.  

Tidskriftsbranschen omsätter årligen 6,9 miljarder kronor. Våra medlemmar 

representerar cirka 75% av denna omsättning.  

Tidskrifterna medverkar som förmedlare av nyheter, information och underhållning, i 

opinionsbildning och undervisning, i samhällsdebatten och den kulturpolitiska debatten. 

De är av stor betydelse för den demokratiska debatten liksom att de på alla områden 

bidrar till att fördjupa och utveckla företag, organisationer, samhälle och individer. 
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