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Spioneri och annan olovlig 
underrättelseverksamhet (SOU 2012:95) 

Sammanfattning  

MSB är positiv till utredningens förslag och särskilt införandet av en ny 
straffbestämmelse om utlandsspioneri. MSB anser vidare att det är positivt att 
medvetenheten ökar kring förfaranden som typiskt sett är förenade med stora 
risker för att en hemlig uppgift ska komma någon obehörig till del. 
Myndigheten ställer sig dock tveksam till om utvidgningen av 
straffbestämmelsen i 19 kap 9 § brottsbalken för vårdslöshet med hemlig 
uppgift är lämplig.  

Särskilda synpunkter 

Utvidgningen av straffbestämmelsen i 19 kap 9 § brottsbalken innebär att även 
den som hanterar en uppgift på ett sådant sätt att fara uppkommer för att 
någon obehörig kan ta del av den, ska dömas för vårdslöshet med hemlig 
uppgift. Exempel på situationer som kan omfattas av den nya bestämmelsen är 
när man förvarar hemlig uppgift på t.ex. USB-minne och tappar detta eller då 
man e-postar hemlig uppgift i vanliga (oskyddade) nät. MSB är tveksam till om 
man vid detta förfarande ska straffas för vårdslöshet med hemlig uppgift och 
om det är proportionerligt i förhållande till gärningen. Det kan även vara svårt 
att förutse vilka uppgifter som kan vara till men för Sveriges säkerhet och om 
straffbestämmelsen uppfattas som oklar kommer det i sin tur att leda till att 
tjänstemän i större utstäckning inte vågar använda sig av elektroniska 
kommunikationsmedel för uppgifter som inte är skyddsvärda.  

MSB anser vidare att det redan finns alternativa sanktionsmöjligheter som i 
vissa fall kan komma ifråga för denna typ av handlingar, såsom brott mot 
tystnadsplikten enligt 20 kap. 3§ brottsbalken eller disciplinpåföljd enligt lagen 
(1994:260) om offentlig anställning. Dessa sanktioner borde normalt sett vara 
tillräckliga. 
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I detta ärende har överdirektören Nils Svartz beslutat. Myndighetsjuristen 
Anna Trulsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
chefsjuristen Key Hedström deltagit.  

 
 
 
 
Nils Svartz  
 Anna Trulsson  
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