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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ref Ju2017/07534/L5

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tillstyrker förslagen i betänkandet.
ISP deltar i ett flertal internationella samarbeten för fred och säkerhet i enlighet med sitt
uppdrag som förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd.
Enligt 2 § i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
ska inspektionen
1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter med dubbla
användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som
medlem av Europeiska unionen och de multilaterala exportkontrollregimerna,
2. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande organ i andra länder samt delta i det
europeiska samarbetet, bl.a. genom att bevaka andra länders avslag på tillståndsansökningar,
informera Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och övriga medlemsstater i
Europeiska unionen samt berörda internationella organ om avslag på svenska ansökningar om
tillstånd samt genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma ståndpunkt 2008/244/Gusp
av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av
krigsmateriel,
3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer av Sveriges samarbete inom
Europeiska unionen och följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits mellan
Europeiska unionens medlemsstater,
4. vara nationell kontaktpunkt för utbyte av information enligt FN:s vapenhandelsfördrag, och
5. i den utsträckning det anses nödvändigt, delta i bilateralt och multilateralt samarbete inom ramen
för internationella överenskommelser som rör exportkontrollfrågor.
Enligt ISP:s mening utgör flera av de samarbeten som myndigheten deltar i sådana
säkerhetsfrämjande internationella samarbeten för att avvärja hot och utmaningar mot
Sveriges säkerhet som nämns i betänkandet. ISP:s personal får genom dessa samarbeten i
icke obetydlig omfattning del av sådana känsliga uppgifter vars röjande för främmande
makt eller sammanslutning kan medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till annan
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stat eller mellanfolklig organisation. ISP delar utredarens bedömning att sådana uppgifter
behöver ett förstärkt skydd och anser att de föreslagna lagändringarna uppfyller detta mål.
Enligt ISP:s bedömning ger lydelsen av den föreslagna 19 kap. 5 a § brottsbalken även
utrymme för att som utlandsspioneri bedöma andra gärningar ån sådana som omnämns i
betänkandet eftersom det i bestämmelsen inte anges att uppgifterna ska härröra från ett
internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. För ISP:s del kan
konstateras att det i myndighetens löpande tillstånds- och tillsynsverksamhet behandlas en
stor mängd uppgifter vars röjande kan medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till
annan stat eller mellanfolklig organisation. För det första får myndigheten del av
landbedömningar från Regeringskansliet och gör egna bedömningar av mottagarländer
utifrån de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och annan utlandssamverkan,
relevanta EU-rättsakter och FN:s vapenhandelsfördrag. För det andra får myndigheten del
av information rörande svenska företags krigsmaterielsamarbeten med utländska företag
beträffande materiel som saknar betydelse för den svenska försvarsmakten, men som kan
ha stor betydelse för andra länder.

Christer Ahlström
Generaldirektör
Generaldirektören Christer Ahlström har beslutat detta remissvar. Biträdande chefsjuristen
Tobias Bergkvist har varit föredragande.

