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Remissvar över promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24) 
 
Ref. UD 2022/14304 
 
 
Synpunkter på promemorian  
 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har, utifrån myndighetens ansvarsområde, inga 
synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.  
 
ISP är bland annat förvaltningsmyndighet för ärenden rörande export enligt lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla 
användningsområden och av tekniskt bistånd. Därutöver har en statlig utredning föreslagit 
att ISP blir granskningsmyndighet avseende utländska direktinvesteringar inom 
skyddsvärda områden.  
 
ISP noterar skrivningen i promemorians kapitel 9.1.5 om att ett Natomedlemskap kommer 
att förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom Sveriges nationella regelverk. 
Av uttalanden från statsministern och utrikesministern framgår att ett svenskt medlemskap 
i Nato, oavsett förändringar av krigsmaterielregelverket, kommer att få återverkningar på 
tolkningen av detsamma. Detta gäller redan under ansökningsprocessen.  
 
Genom Sveriges ansökan om medlemskap i Nato bedömer ISP att de försvars- och 
säkerhetspolitiska skäl som talar för att bevilja export av krigsmateriel till andra 
medlemsstater i hög grad stärks. 
 
ISP konstaterar att ett svenskt Natomedlemskap kommer att påverka såväl svensk 
exportkontroll som utländska direktinvesteringar men bedömer att inget av förslagen i 
promemorian har direkt påverkan på dessa regelverk.   
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ISP påminner om att kravet på tillstånd för utförsel av krigsmateriel även gäller för det fall 
materiel tillhörande utländsk försvarsmakt ska återföras efter militärt stöd i enlighet med 
lagen om operativt militärt stöd. 
 
Även om Sveriges anslutning till nordatlantiska fördraget inte kommer att kräva några 
omedelbara förändringar av exportkontrollregelverket betonar ISP vikten av att 
Natomedlemskapets påverkan på exportkontrollen ses över. Detta kan ske inom ramen för 
Försvarsdepartementets analys Fö 2022:A eller genom annan motsvarande utredning.  
 
 
 
Carl Johan Wieslander 
Generaldirektör  
 
 
Generaldirektör Carl Johan Wieslander har beslutat detta remissvar. ISP:s utrikes- och 
säkerhetspolitiske rådgivare Karl Evertsson har varit föredragande.  
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