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Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
Endast via e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se  
med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se 
 
 
 
Stockholm 7 juni 2021 
 
 
Utkast till lagrådsremiss ”Utlandsspioneri” (Ju2021/01481) 
 
 
Bonnier News har tagit del av och getts utrymme att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss 
och får härmed anföra följande. 
 
Sammanfattning 
 

• Bonnier News avstyrker förslagen om tillägg i och utvidgande av brottsbalken    

• Bonnier News avstyrker förslaget om att tryck- och yttrandefrihetsbrott ska utvidgas    

• Bonnier News avstyrker förslaget om att meddelar- och anskaffarfriheten ska begränsas  
 
1. Om Bonnier News 
 
Bonnier News är Sveriges största medieföretag, helägt av Bonnier Group, och har sin grund i 
utgivandet av riksspridda dagstidningar såsom bl a Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen och 
omfattar även det nyligen bildade affärsområdet Bonnier News Local som samlar ett 40-tal 
lokaltidningar runt om i landet. Lokaltidningsverksamheten omfattar idag HD-Sydsvenskan samt 
tidigare tidningskoncernerna MittMedia, med bl a Nerikes Allehanda och Östersunds-Posten samt 
Hall Media med bl a Jönköpings-Posten. Därtill ger Bonnier News ut ett 40-tal lokala gratistidningar, 
bl a genom Lokaltidningen som är baserad i södra Sverige. Utöver dags- och lokaltidningsverksamhet 
står Bonnier News som ägare och utgivare av ett 20-tal magasin och tidskrifter, bl a Damernas Värld, 
Sköna Hem och Amelia. Se bifogad förteckning över titlar i urval som ingår i Bonnier News 
verksamhet. 
 
2. Bonnier News och yttrandefriheten 
Bonnier News förvaltar familjen Bonniers 200 år långa tradition av att värna yttrandefriheten. Våra 
kärnvärden och vår identitet bygger på det fria ordet och vi står som eviga försvarare av den oberoende 
journalistiken. Yttrandefriheten är bärande i Bonnier News hållbarhetsstrategi och våra verksamheter 
ska bidra till ett inkluderande samhälle med upplysta och informerade medborgare vilket förutsätter 
att skyddet för svensk tryck- och yttrandefrihet förblir ett av världens starkaste. 
 
3. Bonnier News och utkastets förslag 
Med 2 000 anställda journalister, verksamma inom ett 100-tal tidningar och varumärken, är Bonnier 
News en betydande aktör och ägare i den svenska mediebranschen. Vi är största mediekoncern inom 
Tidningsutgivarna (”TU”), i sin tur en av huvudmännen i det medieetiska systemet, Medieetikens 
förvaltningsorgan (”MEFO”), tillsammans med bl a Journalistförbundet, Sveriges Television, Sveriges 
Radio och TV4. I tillägg är en stor del av våra medarbetare medlemmar i Svenska Journalistförbundet.  
 
Utkastets förslag är till stor del överensstämmande med förslag tidigare formulerade i utredningen 
”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som 
Sverige deltar i” (SOU 2017:780). Flera av de organisationer och sammanslutningar genom vilka 
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Bonnier News verkar har tidigare, helt eller i delar, avstyrkt och riktat stark kritik mot nämnda 
utrednings förslag och kvarstår vid denna kritik. 
 
 
Bonnier News anser det beklagligt att regeringen tar förslagen vidare trots den i vårt tycke berättigade 
kritiken. 
 
Centralt i det journalistiska uppdraget är att informera, berätta, granska, avslöja, kritisera och 
ifrågasätta. Detta är vår vardag - såväl på riksnivå till exempel i Dagens Nyheter och Expressen - och 
på lokalnivå till exempel i Sydsvenskan och Örnsköldsviks Allehanda. Avgörande för vårt uppdrag är 
att grundläggande förutsättningar i tryck- och yttrandefrihetslagen inte begränsas annat än under 
mycket speciella omständigheter. Vi bedömer inte att sådana finns i detta fall. 
 
 
3.1 Utvidgning av och tillägg i brottsbalken 
Lagrådsremissen omfattar dels en utvidgning av brottet ”spioneri”, dels införandet av  
ett nytt brott – ”utlandsspioneri”/”grovt utlandsspioneri”. I båda dessa fall innebär utvidgningen inte 
bara att gå ”en främmande makt” tillhanda utan även en ”liknande sammanslutning”. Likalydande 
otydliga hänvisningar till ”liknande sammanslutningar” finns i föreslagna straffbestämmelser om 
obehörig och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. 
 
Bonnier News delar TU:s åsikt att möjligheterna för journalister eller andra här riskerar att ”kraftigt 
begränsas” samt bedömer att förslagen kan få en ”återhållande effekt för den allmänna 
yttrandefriheten och medborgarnas benägenhet att våga påtala oegentligheter”. 
 
Bonnier News avstyrker förslagen om tillägg i och utvidgande av brottsbalken    

 
3.2 Utvidgning av brottskatalog i tryck- och yttrandefrihetslagen 
I lagrådsremissen föreslås förändringen om att utlandsspioneri – så även ”försök, förberedelse eller 
stämpling” till sådant ska klassas som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Ett sådant förslag skulle för oss, 
liksom för andra ansvarstagande medier anslutna till det medieetiska systemet, riskera att omöjliggöra 
vardagen för våra journalister i rapportering om internationella samarbeten där Sverige deltar.  
 
Bonnier News avstyrker med bestämdhet förslaget om att tryck- och yttrandefrihetsbrott ska 
utvidgas 
 
 
3.3 Förslaget om begränsningar i meddelar- och anskaffarfrihet 

Utkastet till lagrådsremiss föreslår vidare att anskaffarfriheten och meddelarfriheten ska begränsas 
vad gäller utlandsspioneri och grovt utlandsspioneri. TU inskärper här hur behovet av en 
”säkerhetsventil” (d v s  att under meddelarfrihet/straffrihet och källskydd till medier och journalister 
kunna rapportera om oegentligheter och missförhållanden) knappast torde vara större än här. Bonnier 
News vill ytterligare påtala vikten av att allmänhet och uppgiftslämnare vågar vända sig till svenska 
journalister med uppgifter i full tillit till det svenska rättssystemets skydd. De föreslagna 
förändringarna skulle innebär en risk för att möjligheterna att rapportera om Sveriges agerande 
utomlands begränsades.  
 
Bonnier News avstyrker förslaget om att meddelar- anskaffarfriheten ska begränsas  
 
Bonnier News är medlem i Tidningsutgivarna (”TU) och står som sådan, i tillägg till ovan, bakom TU:s  
yttrande i dess helhet kring ”Utkast till lagrådsremiss ’Utlandsspioneri’” (Ju2021/01481). 

 

Bonnier News 
 
Lotta Edling 
Publicistisk direktör  
 



 3 (5) 

 
 
Förteckning i urval över titlar som ingår i Bonnier News verksamhet. 
 
Bonnier News Group AB (”Bonnier News”) är via bolag utgivare av ett 100-tal tidningsvarumärken -  
riks-, lokal- och gratistidningar samt tidskrifter och magasin - som står bakom ovan skrivelse. 
 
Rikstidningar. 
Expressen (med GT, Kvällsposten) 
Dagens industri  
Dagens Nyheter 
 
Lokaltidningar, inklusive tidigare Hall Media och MittMedia. 
Arbetarbladet 
Arboga Tidning 
Avesta Tidning 
Borlänge Tidning 
Bärgslagsbladet 
Dala-Demokraten 
Fagersta-Posten 
Falköpings Tidning  
Falukuriren  
Gefle Dagblad  
GT 
Helsingborgs Dagblad 
Hudiksvalls Tidning 
Jnytt 
Jönköpings-Posten 
Kvällsposten 
Landskrona Posten 
Ljusdals Posten 
Ljusnan  
Länstidningen Södertälje  
Länstidningen Östersund 
Mora Tidning  
Nerikes Allehanda 
Nordvästra Skånes Tidningar 
Norrtelje Tidning 
Nya Ludvika Tidning 
Nynäshamns Posten 
Roslagen runt 
Sala Allehanda 
Skaraborg Läns Tidning 
Skövde Nyheter 
Smålands Dagblad 
Smålands Tidning 
Smålänningen   
Sundsvalls Tidning  
Sydsvenskan  
Söderhamnskuriren  
Södra Dalarnes Tidning 
Tidningen Härjedalen 
Tidningen Ångermanland 
Tranås Tidning    
Vestmanlands Läns Tidning 
Vetlanda-Posten  
Värnamo Nyheter 
Västgöta-Bladet 
Örnsköldsviks Allehanda 
Östersunds-Posten   
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Gratistidningar.  
Finnveden.nu  
Hela Ö-vik 
Höglandet.nu 
Lokaltidningarna i Skåne 
Mitt Gävle 
Sundsvalls Nyheter 
Södertäljeposten 
Tranås Aktuellt 
Veckobladet  
Västboandan 
ÖP Magasin 
 
Specialtidskrifter. 
Aktuell Hållbarhet  
Byggindustrin    
Dagens Media 
Dagens Medicin  
Dagens Samhälle   
Dagligvarunytt 
Fastighetsnytt   
Privata Affärer   
Resumé 
VA Insights 
 
Tidskrifter och magasin. 
Allt i hemmet   
Allt om mat    
Allt om trädgård 
Allt om resor   
Allt om vin    
Amelia 
Damernas Värld  
Gods & Gårdar   
Gård & Torp 
Hembakat   
Hem & Antik    
Hälsoliv 
Kamratposten   
Korsord    
Lantliv  
Leva & Bo   
M Magasin    
Mama  
Mitt Kök   
Sköna Hem    
Styleby  
Tara   
Teknikens Värld   
Topphälsa     
Vi Föräldrar 
 
 
 
 
  
 
 

 


