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SAMMANFATTNING 
 
De senaste åren har varit tumultartade med en pandemi som lamslagit samhällen och ett krig 

som brutit ut i Europa. Händelserna har emellertid tagit bort fokus från en annan säkerhetsrisk, 

att utländska makter förvärvar kontroll över viktiga företag inom andra nationers säkerhetsnät. 

Idéen till uppsatsen uppkom när betänkandet om en reglering gällande ett granskningssystem 

av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) publicerades. Resultatet av betänkandet är en 

prioritering av Sveriges säkerhet, allmän ordning och allmän säkerhet. Den stora frågan är om 

ett granskningssystem kan införas utan att i onödan underminera Sveriges öppna 

investeringsklimat. Uppsatsens syfte är att ge läsaren en djupare förståelse för regleringen, 

undersöka vilka krav som ställs från EU, hur lagförslaget är utformat, eventuella brister och hur 

andra länder reglerar samma område. Uppsatsen fastställer att det är nödvändigt att införa 

lagstiftning angående granskning av utländska direktinvesteringar och att det inte föreligger 

hinder mot implementeringen vare sig internationellt eller nationellt. Vidare konstateras att 

lagförslaget inte bör implementeras innan bristerna i betänkandet har åtgärdats. Inspiration och 

vägledning för utformningen av den svenska regleringen borde inhämtas från våra grannländer. 
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1. INLEDNING 
 
Uppsatsen kommer undersöka det nya lagförslaget av utländska direktinvesteringar i svenska 

bolag i ljuset av Europeiska Unionens förordning, utländsk rätt och remissinstansernas 

synpunkter. 

 
1.1 Från ett välkomnande investeringsklimat till en inskränkt marknad?  

 
Svensk säkerhetspolitik har förändrats avsevärt för att kunna stå emot säkerhetshot från 

omvärlden och prioriterar att skapa stabil tillgång till energiförsörjning, vatten, kommunikation 

och insatsvaror för tillverkning.1 Sverige, som är en liten öppen ekonomi, tenderar att bli 

beroende av investeringar från utlandet.2 Den svenska staten har varit positiv till att utländskt 

kapital investeras i landets företag.3 Utländska direktinvesteringar hjälper tillväxt, innovation 

och sysselsättning på nationell och global nivå.4 Globaliseringen kan emellertid föranleda 

säkerhetshot eftersom andra nationer kan missbruka ett öppet investeringsklimat.5 Hot mot 

svensk säkerhet kan uppkomma när en utländsk aktör investerar i nationella bolag med 

anknytning till nationellt viktiga områden med stor betydelse för säkerhet eller allmän ordning. 

Exempelvis verksamheter med nära koppling till landets teknikutveckling, infrastruktur, 

insatsvaror eller känslig information. Om investeraren kontrolleras av en utländsk stat, blir 

staten indirekt ägare i det svenska bolaget. Har den utländska investeraren kopplingar till slutna 

och odemokratiska stater kan dessa utföra spionage och sabotage.6  Åtskilliga risker för svensk 

säkerhet och allmän ordning kan således uppkomma om inte en granskningsmekanism införs. 

 

Ett stort antal länder har idag lagstiftning för att skydda sig mot risker av nu nämnt slag, 

exempelvis Finland, Danmark och Norge. Syftet är att skydda allmän säkerhet och allmän 

ordning i länderna.7 EU introducerade förordningen 2019/452 om upprättande av en ram för 

granskning av utländska direktinvesteringar i unionen som ska avvärja hot mot 

säkerhetsintressen inom EU och öka samarbetet i unionen.8 Samarbetet innebär att 

                                                
1 Wermdalen & Nilsson (2013), s. 48. 
2 Riksbankens hemsida, Omvärldens betydelse för penningpolitiken.  
3 Alter (1995), s. 19.  
4 Alter (1995), s. 9, Bradshaw (2005), s. 1, SOU 2021:87 s. 223 jämte SOU 2020:11 s. 39. 
5 Wermdalen & Nilsson (2013), s. 48. 
6 Alter (1995), s. 9. 
7 SOU 2020:11 s. 40.  
8 Jfr artikel 1(1) EU förordningen 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska 
direktinvesteringar samt se vidare avsnitt 3 i arbetet för mer information angående förordningen. 
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medlemsstaterna gemensamt ska förhindra hot mot fred och säkerhet.9 EU påtalar att 

förordningen inte självständigt kan avstyra samtliga säkerhetshot av utländska 

direktinvesteringar i medlemsstaterna. EU-kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att 

upprätta egna system för granskning av utländska direktinvesteringar. Särskilt i dagsläget 

eftersom företag varit starkt påverkade av pandemin och kan anses vara attraktiva för en 

utländsk investerare att förvärva.10 

 

Sverige upphävde 1992 tidigare reglering på området inför EU-medlemskapet för att främja 

kapitaltillförsel.11 Idag har Sverige SsL som ålägger verksamheter med sysselsättning i eller 

mot känsliga områden för Sveriges säkerhet och allmän ordning en anmälningsskyldighet vid 

överlåtelser av företaget. Regleringen kan inte förbjuda eller hindra en överlåtelse.12 

Krigsmateriellagen kan begränsa överlåtelser av företag som tillverkar krigsmateriel men 

endast en liten grupp företag omfattas av lagen.13 Lagarna täcker inte upp för en god granskning 

av transaktioner som kan vara skadliga för Sveriges säkerhet. Utifrån EU:s nya förordning, 

rekommendationerna från kommissionen och ökade säkerhetsrisker initierade Sverige en 

utredning om möjligheten att stifta en lag om granskningssystem av utländska 

direktinvesteringar. Utredningen resulterade i SOU 2020:11 och SOU 2021:87. SOU 2020:11 

presenterar anpassningar och kompletteringar av befintlig lag för att kunna tillämpa EU-

förordningen i Sverige. I SOU 2021:87 redovisas ett förslag till lag om granskning av utländska 

direktinvesteringar inom skyddsvärda områden i Sverige.14 Förslaget fick emellertid mycket 

kritik i remissomgången. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att analysera betänkandet SOU 2021:87 gällande införandet av ett 

granskningssystem av utländska direktinvesteringar i svenska bolag och utreda om lagförslaget 

bör implementeras som svensk lag. För att uppnå syftet ska uppsatsen utreda ändamålet och 

                                                
9 Wermdalen & Nilsson (2013), s. 48 f. 
10 Europeiska kommissionen, Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and free 
movement of capital from third countries, and the protection of Europe´s strategic assets, ahead of the 
application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation), Kommunikation från kommissionen, 
Brussels, 25.3.2020 C (2020) 1981 final. 
11 Se SOU 2020:11 s. 83 jämte lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. 
12 Se säkerhetsskyddslags 2 kapitel och frånvaron av förbud eller medel för att förhindra en transaktion i lagen.  
13 Se hela lag om krigsmateriel. 
14 SOU 2020:11 s. 11 jämte SOU 2021:87 s. 23. 
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bakgrunden till regleringen, identifiera krav från EU:s förordningen om utländska 

direktinvesteringar, vilka brister lagförslaget innehar och hur andra länder reglerar området. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har följande frågeställningar utformats:  

1. Varför krävs regleringen och vad är tanken bakom den?  

2. Vilka är bristerna i förslaget?  

3. Hur kan Sverige ta lärdom av regleringen i andra länder? 

4. Bör lagförslaget bli till lag?  

 

1.3 Metod och teori 
 
Utifrån arbetets syfte och frågeställningar analyseras lagförslaget om utländska 

direktinvesteringar, vad förslaget innebär och möjligheterna för lagförslaget att bli till svensk 

lag. Som utgångspunkt i arbetet används rättsdogmatisk metod och EU-rättslig metod. 

Uppsatsen nyanseras sedermera genom att analysera bristerna i lagförslaget med stöd av 

remissinstansernas svar med en rättsanalytisk metod. Vidare använder jag en komparativ 

juridisk metod för att jämföra svensk lagstiftning med utländsk rätt. Ett pragmatiskt 

förhållningssätt genomsyrar uppsatsen eftersom konsekvenserna av utländska 

direktinvesteringar och samhällets synsätt är betydande för analysen om regleringen. Studien 

kommer utgå från empiriska erfarenheter om en positiv inställning till ett öppet 

investeringsklimat. Vid besvarandet av uppsatsens frågeställningar kommer viktiga värden som 

rättssäkerhet, proportionalitet och förutsägbarhet vara vägledande. Värdena är allmänjuridiska 

rättsprinciper som kan anses vara grunden för en säker tillämpning av svenska rättsregler och 

EU-rätten.15 

 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod  
 
Utgångspunkten i rättsdogmatisk metod är att undersöka gällande rätt utifrån allmänt 

accepterade rättskällor, såsom lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt doktrin.16 

Tillvägagångssättet medför slutsatser om hur rätten ska betraktas och tolkas.17 Metoden hjälper 

arbetet att granska lagförslaget närmare, vad det innebär, vilka som omfattas, konsekvenser och 

annan generell information om betänkandet. Metoden är inte heltäckande eftersom enbart 

                                                
15 Strömholm, Lyles & Valguarnera (2020), s. 341 f och 462. 
16 Kleineman (2018), s. 21. 
17 Kleineman (2018), s. 28. 
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normer betraktas. En kompletterande metod kommer därmed krävas för att iaktta vilka 

eventuella effekter regleringen kan få.18 

 

1.3.2 EU-rättslig metod 
 
Eftersom EU-rätten är en autonom rättsordning så kommer en EU-rättslig metod väl till pass 

för att tolka EU-rätten. Medlemsstaterna har en skyldighet att vara lojala mot EU-rätten och 

EU:s mål.19 Den EU-rättsliga metoden påvisar vilka rättskällor som EU-rätten består av och hur 

dessa ska tolkas och tillämpas i Sverige. Med hjälp av EU-rättslig metod finner uppsatsen hur 

EU-rätten ska samverka med svensk rätt.20 Den EU-rättsliga metoden används för att identifiera 

vilka krav som ställs på Sverige angående regleringen av utländska direktinvesteringar från EU 

och hur Sverige ska förhålla sig till den utfärdade förordningen om utländska 

direktinvesteringar. 

 

1.3.3 Rättsanalytisk metod  
 
För att analysera potentiella konsekvenser och utröna om konsensus finns för att realisera 

lagförslaget används en rättsanalytisk metod. Metoden utgår från gällande rätt och analyserar 

hur rätten kommer fungera. Rättsanalytisk metod vidgar perspektivet genom att kritisera rätten 

utifrån andra källor än uteslutande de strikt rättsdogmatiska.21 Metoden lämpar sig för att öppna 

upp diskursen som uppsatsen ämnar göra och påvisa fördelar och nackdelar med lagförslaget. 

Eftersom ett pragmatiskt förhållningssätt och empiriska erfarenheter genomsyrar arbetet 

utvidgas analysen av den rättsanalytiska metoden då verkliga resultat analyseras utifrån diverse 

källor som har för avsikt att ge en rättvisande bild av problematiken. 

 
1.3.4 Komparativ juridisk metod 
 
Uppsatsen ämnar förstå likheter och skillnader mellan utländsk rätt och svensk rätt genom att 

granska våra grannländers regleringar på området. En komparativ juridisk metod åsyftar att 

upptäcka skillnader mellan olika rättssystem.22 Avsikten med att använda metoden är att erhålla 

fördjupande kunskaper om svenska och utländska rättssystem samt vilka intressen angående 

skydd mot utländska direktinvesteringar som finns. Metoden samlar således olika möjliga sätt 

                                                
18 Kleineman (2018), s. 24 jämte Sandgren (2021), s. 52. 
19 Reichel (2018), s. 113. 
20 Reichel (2018), s. 109 f. 
21 Sandgren (2021), s. 53 f. 
22 Valguarnera (2018), s. 143. 
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att reglera området och ger ett samhällsvetenskapligt perspektiv på studien.23 Därmed lämpar 

sig den komparativa metoden för uppsatsens avslutande del för att knyta ihop olika perspektiv 

och se vilka lärdomar som kan tas från våra grannländer. 

 
1.4 Material 
 
Rättsområdet är nytt, varken ikraftträdd lag eller praxis finns för vägledning. Uppsatsen 

granskar förarbeten, doktrin och uttalanden från myndigheter utifrån den rättsdogmatiska och 

rättsanalytiska metoden.24 Granskningen och analysen baseras på information från 

myndigheter, remissvar och lagstiftningar runt om i världen då betänkandet, EU-rätten och 

utländsk rätt utgör grunden i arbetet. Juridisk doktrin, EU-domstolens rättsfall, brev till EU-

kommissionen samt vetenskapliga artiklar har sedermera används för att påvisa grundläggande 

principer, definitioner och bakgrunden till betänkandet. 

 

Vidare har statistik inhämtats från statliga myndigheter såsom SCBs hemsida angående hur stor 

omfattning av de svenska bolagen som är utlandsägda i Sverige. Ytterligare information om 

statistik och inverkan från utländska aktörer i Sverige har erhållits från totalförsvarets 

forskningsinstitutions rapport angående kinesiska bolagsförvärv i Sverige.  För att komplettera 

underlaget har information hämtats från medierapportering genom nyhetsartiklar från tidningar 

i olika länder, som Dagens Industri och Financial Times. I vissa enskilda fall har 

myndighetshemsidor använts för att finna uttalanden från EU-kommissionen, statliga 

myndigheter i andra länder och Riksbanken. 

 

1.5 Avgränsningar  
 
Uppsatsen tar avstamp i EUF-fördragets artikel 63 och 65 men behandlar inte EU-rättsliga 

principer såsom fri rörlighet av kapital, varor och tjänster. Uppsatsen undersöker utländska 

direktinvesteringar i aktiebolag och lämnar investeringar i andra associationsformer utanför 

arbetets ramar. Diskussion om huruvida andra aktiebolag än de skyddsvärda verksamheterna 

av nationell betydelse ska omfattas av regleringen lämnas också utanför uppsatsens utredning. 

Vidare kommer uppsatsen utelämna SOU 2020:11 från närmare granskning. Detaljfrågor och 

vilka ekonomiska konsekvenser som uppkommer av lagförslaget SOU 2021:87 faller utanför 

syftet med arbetet. De angivna avgränsningarna beror på arbetets generella frågeställningar där 

                                                
23 Valguarnera (2018), s. 144. 
24 Sandgren (2021), s. 54. 
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förståelse för lagförslaget och dess bakgrund ska uppnås. För en bredare syn på fördelar och 

nackdelar med lagförslaget kommer en komparativ studie genomföras. Den komparativa 

studien begränsas till Sveriges närmsta grannländer: Finland, Danmark och Norge. Länderna är 

närliggande i politiska system, demokratier och rättssystem, och blir därmed mest relevanta att 

jämföra med den svenska regleringen. Det är uteslutande lagregler och förarbeten som kommer 

granskas i den komparativa delen, eventuella konsekvenser av lagstiftningen kommer lämnas 

därhän. 

 

1.6 Disposition  
 
I pedagogiskt syfte har uppsatsen utformats utifrån fyra block. Det första blocket presenterar 

bakgrunden till uppsatsämnet och vilka utgångspunkter att ha i åtanke under vidare läsning 

(avsnitt 1). Vidare presenteras definitionen och innebörden av utländsk direktinvestering 

(avsnitt 2) och vilka EU-rättsliga regler som finns på området (avsnitt 3). Det andra blocket ger 

en övergripande redovisning av SOU 2021:87 (avsnitt 4) och vilka fördelar samt brister 

lagförslaget innehar (avsnitt 5). Denna del ämnar ge läsaren en djupare förståelse om 

lagförslaget och förståelse för de grundläggande problem som finns i regleringen. För ett 

bredare perspektiv utgör det tredje blocket en granskning av utländsk rätt på området (avsnitt 

6). Avslutningsvis presenteras en analys och de slutsatser som kan fastställas utifrån 

frågeställningarna (avsnitt 7) samt en kortare slutsats om ämnet som helhet (avsnitt 8). 

 

2. UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR 
 
Kapitlet förklarar hur en utländsk direktinvestering definieras och hur investeringen kan 

påverka en liten ekonomi som Sverige. 

 
2.1 Vad är en utländsk direktinvestering?  

 
En utländsk direktinvestering definieras som en investering i ett bolag av en part från ett land 

utanför ekonomin som genom investeringen får kontroll över tillgången eller ett stort 

inflytande. Ordet refererar till kapitalflödet som uppkommer vid förfarandet.25 Att investerare 

förvärvar kontroll över bolaget innebär att personen äger mer än femtio procent av rösterna och 

självständigt kan kontrollera bolaget. Att erhålla ett stort inflytande innebär att investeraren har 

                                                
25 IMF (2009), s. 100 och 278 jämte Sornarajah (1994), s. 4. 
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möjlighet att påverka bolagets beslut i olika ärenden. Genom att investeraren förvärvar tio 

procent eller mer av rösterna i bolaget skapas ett inflytande och en relation mellan investeraren 

och företaget, investeraren kan då inverka på beslut i ärenden såsom produktutveckling, 

investeringar som bolaget ska genomföra eller anställningar.26 Dessa utländska 

direktinvesteringar är vanliga i Sverige när multinationella företag försöker etablera sig på den 

svenska marknaden och därmed etablerar ett svenskt dotterbolag genom förvärv av redan 

existerande bolag eller nyetablering.27 

 

I betänkandet återfinns definitionen i 4 § och definierar begreppet som en investering vilken 

genomförs med syftet att skapa eller bevara en redan existerande relation mellan investeraren 

och företaget som är föremål för kapitalanskaffningen. Investeringar som ger investeraren 

möjlighet att delta i ledning eller inflytande över bolaget inryms också i begreppet. 

Direktinvesteringar ska syfta till att skapa bestående relationer mellan investerare och företag. 

Penningplacering utan medföljande inflytande är istället en portföljinvestering.28 Investeringar 

under tio procent kan emellertid omfattas av definitionen utländsk direktinvestering om 

investeraren får en motprestation och genom denna erhåller inflytande, exempelvis rätt till en 

styrelsepost eller rätt att utse en styrelseledamot.29 Definitionen skiljer inte mellan investeringar 

i en nyetablerad verksamhet eller bestående förvärv av befintliga tillgångar, alla investeringar 

av alla slag omfattas, även lån.30 

 

Definitionen av begreppet är inte entydigt bland myndigheter och utländska aktörer. Begreppet 

i officiell statistik, som SCB:s statistik, följer internationella valutafondens definition. Enligt 

definition uppkommer en utländsk direktinvestering när investeraren genomför en investering 

som ger kontroll eller signifikant inflytande över styrningen i företag i ett annat land. En 

investering är ett köp av aktier eller andra typer av tillskott som ett lån eller aktieägartillskott. 

Enligt internationella valutafonden definieras direkt kontroll som ägande av femtio procent av 

rösterna medan signifikant inflytande uppkommer vid tio procent eller mer av rösterna i 

bolaget. Under tio procent är ingen utländsk direktinvestering.31 I EU:s förordning om 

                                                
26 IMF (2009), s. 101 jämte SOU 2021:87 s. 297 ff. 
27 SOU 2021:87 s. 90 f.  
28 SOU 2021:87 s. 90 och 273 f jämte IMF (2009), s. 99. 
29 SOU 2021:87 s. 276 f. 
30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, skäl 9 jämte C-282/04, Kommissionen v. Nederländerna, 
28 september 2006.  
31 SOU 2021:87 s. 91 f jämte IMF (2009), s. 101. 
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utländska direktinvesteringar anses en utländsk direktinvestering vara av alla slag, där 

investeraren vill etablera eller upprätthålla varaktig och direkt förbindelse med företaget eller 

företagaren som erhåller kapitalet, artikel 2(1) EU:s förordning om utländska 

direktinvesteringar. Investeringar som möjliggör faktiskt deltagande i ledningen eller kontroll i 

företaget omfattas också. I EU-rätten ska varje enskilt fall undersökas om investeringen 

omfattas av regleringen eller inte.32  

 

2.2 Sverige i fokus - Påverkan av de utländska direktinvesteringarna  

 
Sverige är ett litet land med en liten ekonomi. Möjligen kan det presumeras att Sverige inte 

påverkas av utländska direktinvesteringar och att svenska bolag endast i begränsad utsträckning 

är föremål för utländska investeringar. Enligt SCB:s sammanställningar (se Bilaga) har de 

utländska direktinvesteringarna emellertid skenat i Sverige under det senaste kvartalet efter en 

stor nedgång under 2020. Sammanställningen påvisar att utländska direktinvesteringar i 

svenska bolag är omfattande och var under andra kvartalet 2022 på hundrasjuttiofem miljarder 

kronor. Konsekvensen av det stora kapitalflödet är att många svenska bolag blir utlandsägda. 

Ett bolag anses vara utlandsägt om minst hälften av aktiernas röstvärde ägs av utländska ägare 

eller om koncernmodern inte är svensk.33 Vid betänkandets uppkomst var orosmomentet att 

svenska bolag förvärvas på grund av kinesiska intressen eftersom rapporter har påvisat att över 

hundrasextiofem aktiva bolag i Sverige har koncernmoder i Kina eller Hongkong.34 Välkända 

svenska företag som Spotify och Volvo, är helt eller delvis ägda av kinesiska investerare. 

Kinesiska investerare förvärvar även bolag inom hälsa och bioteknik, infrastruktur, jordbruk 

och livsmedel samt energi.35 Mörkertalet av kinesiska förvärv i Sverige är stort, fler bolag kan 

förmodas vara under kinesiskt inflytande eller kontroll.36 

 

 

 

                                                
32 SOU 2021:87 s. 104 ff. 
33 SOU 2021:87 s. 98.  
34 Hellström, Almén & Englund (2019), s. 6 jämte SOU 2021:87 s. 100. 
35 Hellström m.fl. (2019), tabell 1, s. 10.  
36 Hellström m.fl. (2019), s. 14.  
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3. EU FÖRORDNINGEN 2019/452 OM UPPRÄTTANDE AV EN RAM 

FÖR GRANSKNING AV UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR I 

UNIONEN  
 
Kapitlet presenterar bakgrunden till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, syftet 

bakom regleringen och vilka krav som EU uppställer på medlemsstaterna vid upprättandet av 

egna granskningssystem. 

 
3.1 Bakgrunden och syftet med förordningen 
 
Grundläggande inom EU är fri rörelse av kapital mellan medlemsstater och mellan 

medlemsstater och tredje land, artikel 63 i EUF-fördraget. Under 2016 blev flera stora företag 

i Europa uppköpta eller föremål för försök till köp av investerare från Kina, vilket skapade stor 

uppmärksamhet i Europa. EU-kommissionen uppskattade att det sammanlagt under året var 

investeringar på över tvåhundrafemtiosex miljarder svenska kronor från kinesiska investerare. 

Handelsrelationerna svalnade mellan Europa och Kina och en växande oro för det kinesiska 

inflytandet skapades i Europa. I sjuttio procent av fallen var de kinesiska investerarna statligt 

ägda företag.37 Det har arbetats aktivt för att upprätta en motåtgärd. Tyskland, Frankrike och 

Italien presenterade i februari 2017 ett förslag för att säkerställa bättre lika villkor för handel 

och investeringar. Förslaget anför att den europeiska investeringsmarknaden är världens mest 

öppna marknad, och kan bli föremål för ensidiga utländska direktinvesteringar i områden som 

är känsliga ur säkerhets- och industrisynpunkt. EU har dessutom inte regler till skydd för 

medlemsstaterna.38 Kommissionens svar på förslaget betonar att EU:s huvudmål är ett öppet 

investeringsklimat, genom vilken direktinvesteringar är viktiga för kapitaltillförsel och 

tekniköverföring.39 För att undvika utnyttjande av systemet genom exempelvis utländska 

direktinvesteringar med strategiska skäl och situationer där EU:s investerare inte åtnjuter 

likalydande rättigheter att investera i ett land där investeringen har sitt ursprung, ska systemet 

detaljgranskas.40 

 

                                                
37 Karlsson Dagens Industri 3/12 2016, Chazan Financial Times 9/8 2016 jämte Mozur & Ewing The New York 
Times 16/9 2016.  
38 Zypries, Sapin and Calenda (2017), s. 1.  
39 Europeiska kommissionen, Hur vi bemöter globaliseringen, Diskussionsunderlag, Bryssel den 10.5.2017 
COM(2017) 240 final, s. 7 och 19. 
40 Europeiska kommissionen, Hur vi bemöter globaliseringen, Diskussionsunderlag, Bryssel den 10.5.2017 
COM(2017) 240 final, s. 9 och 19. 
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Reglering på området infördes genom EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. 

Utländska direktinvesteringar omfattas av handelspolitiken inom unionen, vilket EU har 

exklusiv befogenhet att lagstifta inom och binder samtliga medlemsstater, art. 3 och 288 EUF-

fördraget. Medlemsstaterna får enbart lagstifta på området med bemyndigande, art. 2 EUF-

fördraget. EU:s förordning om utländska direktinvesteringar uppställer ett ramregelverk för 

säkerhet och allmän ordning genom kontroll av utländska direktinvesteringar och ämnar skapa 

en samverkan mellan medlemsstater samt medlemsstaterna och kommissionen, art. 1(1) EU:s 

förordning om utländska direktinvesteringar. Regleringen ska omfatta de undantagsfall där 

utländska parter med hjälp av en investering i företag inom EU förvärvar tillgångar som är 

viktiga för EU:s intressen. Vidare ska risker med förvärv av inflytande och kontroll över 

strategiska tillgångar som kan hota säkerhet och allmän ordning uppmärksammas.41 

 
3.2 Krav från EU på medlemsstaternas egna granskningssystem  
 
Oaktat EU:s exklusiva kompetens är medlemsstaterna tillåtna att inneha, ändra eller införa 

granskningssystem för att kontrollera utländska direktinvesteringar till skydd för säkerhet och 

allmän ordning, art. 3(1) EU:s förordningen om utländska direktinvesteringar.42 

Medlemsstaternas individuella säkerhetsbehov faller utanför EU förordningens 

tillämpningsområde, art. 1(2-3) EU:s förordningen om utländska direktinvesteringar. Varje 

enskild medlemsstat bör bestämma utifrån nationella intressen om de ska upprätta egen 

reglering rörande granskning av utländska direktinvesteringar. Granskningssystemet ska då 

vara inom ramarna för EU:s förordningen om utländska direktinvesteringar.43 

 

3.2.1 Ramar som medlemsstaterna ska beakta  

 
Artikel 3 i EU:s förordning om utländska direktinvesteringar återger vilka ramar 

medlemsstaterna ska beakta vid upprättandet av eget granskningssystem. Granskningssystemen 

får bland annat inte vara diskriminerande mot tredjeland, exempelvis genom olika tidsfrister 

för olika tredje länder, art. 3(2) EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. För att 

beakta kringgåenden får systemen i medlemsländerna granska både investeringar från 

                                                
41 Europeiska kommissionen hemsida, Frequently asked questions on Regulation (EU) 2019/452 2019/452 
establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union, s. 3 f. 
42 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram 
för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, skäl 8, 17 och 19 jämte Europeiska kommissionen, 
Frequently asked questions on Regulation (EU) 2019/452 2019/452 establishing a framework for the screening 
of foreign direct investments into the Union, s. 3. 
43 SOU 2021:87 s. 262 ff. 
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tredjeland och EU-interna investeringar där investeraren ägs eller kontrolleras av tredjeland.44 

Medlemsstaterna ska vara transparenta, åskådliggöra omständigheter som föranleder 

granskning och ha förutbestämda tidsfrister, art. 3(2) EU:s förordning för utländska 

direktinvesteringar. Andra medlemsstater torde ha möjlighet att inkomma med synpunkter 

angående en investering som ska beaktas vid beslutsfattandet, art. 3(3) EU:s förordning om 

utländska direktinvesteringar. Investerare och företag föremål för investeringen har rätt att 

begära omprövning av granskningsbeslutet, art. 3(5) förordningen om utländska 

direktinvesteringar. 

 

3.2.2 Omständigheter att beakta vid granskningen   
 
Artikel 4 i EU:s förordning om utländska direktinvesteringar fastställer vilka omständigheter 

medlemsstater och kommissionen kan ta hänsyn till för att avgöra om en investering är riskfylld. 

Exempelvis ifall verksamheten som är föremål för investeringen är verksam inom kritisk 

infrastruktur, hälso- och sjukvård, medier, databehandling eller datalagring, val eller försvaret, 

art. 4(1)(a) EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Kritisk teknik och produkter med 

dubbla användningsområden som artificiell intelligens, robotteknik, cybersäkerhet, rymden, 

försvar och energilagring kan också vara omständigheter för granskning, art. 4(1)(b) EU:s 

förordning om utländska direktinvesteringar.45 Får investeraren tillgång till kritiska insatsvaror, 

energi eller råvaror och livsmedelsförsörjning som är till för tryggande av medlemsstatens 

behov eller känslig information om personuppgifter kan det också vara en omständighet som 

kan beaktas, art. 4(1)(c-d) EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. Om investeringen 

medför begränsningar av medier eller mångfald kan investeringen sannolikt anses inverka på 

säkerhet eller allmän ordning, därmed kan denna omständighet också granskas, art. 4(1)(e) EU:s 

förordning om utländska direktinvesteringar.  

 

Vidare kan omständigheter hänförliga till investeraren vara relevant att beakta eftersom det kan 

påvisa om investeringen är skadlig för säkerhet och allmän ordning. Exempelvis om 

investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av tredjelands regering, andra statliga organ eller 

väpnade styrkor eller genom ägarstruktur eller betydande finansiering, art. 4(2)(a) EU:s 

                                                
44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, skäl 10. 
45 Se Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för 
kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT 
L 134, 29.5.2009), s. 1. 
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förordning om utländska direktinvesteringar. Eventuell tidigare inbladning i verksamheter som 

inverkat på säkerheten eller allmän ordning i en medlemsstat kan också beaktas vid en 

granskning av investeraren, art. 4(2)(b-c) EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. 

 

3.3 Samarbetet mellan EU:s medlemsstater 
 
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka utländska 

direktinvesteringar som granskas inom deras jurisdiktion och överlämna uppgifter om 

investeringen och investeraren, art. 6(1) och 9(2) EU:s förordning om utländska 

direktinvesteringar. Medlemsstaterna kan även inkomma med synpunkter angående en utländsk 

direktinvestering som inte varit föremål för granskning, men som utgör ett hot mot annan 

medlemsstats säkerhet eller allmän ordning, art. 7(1) EU:s förordning om utländska 

direktinvesteringar. EU-kommissionen har möjlighet att yttra sig angående en direktinvestering 

i en medlemsstat om investeringen kan anses inverka på ett projekt eller program av 

unionsintresse, art. 8 EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. 

 
3.4 Förhållandet till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
Medlemsstaterna får i undantagsfall bortse etableringsfriheten och principen om fri rörlighet av 

kapital, vilka är grundläggande värden för EU samarbetet, art. 52 och 65 i EUF-fördraget. 

Undantag blir aktuellt om beslutet kan motiveras av allmän ordning och säkerhet i landet. 

Allmän ordning hänsyftar till samhällets grundläggande intressen och säkerhet till 

medlemsstaternas institutioner, dess offentliga tjänster och invånares överlevnad.46 Enligt EU-

domstolen ska medlemsstaterna själva formulera vad allmän ordning och säkerhet innebär 

utifrån deras nations behov. En stat ska uteslutande använda undantaget när inga andra åtgärder 

kan hantera problematiken och det föreligger allvarliga hot mot fundamentala intressen.47 

 

4. SOU 2021:87 – Lagförslagets innebörd  
 
I detta kapitel presenteras lagförslaget angående ett granskningssystem för utländska 

direktinvesteringar. Inledningsvis identifieras syfte och målsättningar med regleringen samt 

vilka verksamheter och investeringar som omfattas av systemet. Vidare beskrivs när 

                                                
46 Kaczorowska-Ireland (2016), s. 638 jämte Kamango (2021), s. 73.  
47 Barnard (2019), s. 552, C-54/99 Association Eglise de Scientologie, C-36/75 Rutili jämte C-348/96 Calfa.  
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anmälningsplikten uppkommer för en investerare och att beslut om godkännande från 

granskningsmyndigheten måste fattas innan investeringen kan genomföras. Slutligen påvisas 

vilka konsekvenser lagförslaget åsamkar och vilka potentiella överlappningar med annan 

lagstiftning som kan uppkomma. 

 

4.1 Innebörd och målsättning 

 
SOU 2021:87 är en utredning om ett granskningssystem för kontroll av utländska 

direktinvesteringar i Sverige.48 Syftet är att förhindra skadliga utländska direktinvesteringar 

som kan hota svensk säkerhet och allmän ordning samt allmän säkerhet.49 Målet är ett effektivt, 

rättssäkert, enkelt och snabbt granskningssystem som är lätthanterligt för utländska investerare. 

Mekanismen ska inte verka avskräckande och förfarandet ska inte vara administrativt 

betungande för investerarna utan ske under en begränsad tid där systemet är förutsägbart, 

proportionerligt och enhetligt. Målsättningen är att investerarna begriper processen och kan 

utesluta att godtyckliga granskningar vidtas av granskningsmyndigheten. Vidare poängteras att 

en ytterst liten överlappning med andra regelverk för samma transaktion ska eftersträvas.50 Hela 

grundtanken är att anskaffa ett system som inte försvårar eller hindrar önskvärda investeringar. 

Systemet kommer emellertid tvingas bygga på kompromisser då ett konsekvensfritt system är 

svårt att uppnå.51 

 

4.2 När blir granskningssystemet aktuellt? 
 
Med utgångspunkt i att utländska direktinvesteringar är bra för utveckling, välfärd och 

ekonomin i Sverige omfattar lagförslaget primärt skadliga investeringar och ska beakta svenskt 

skyddsintresse. Betänkandet föreslår att lagen ska omfatta investeringar som utgör en risk för 

svensk säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet enligt EUF-fördraget.52 Beslutet om att 

förbjuda investeringen baseras på omständigheter runt investeringen, investeraren och 

verksamheten som är föremål för investeringens art och omfattning. Förbud får enbart utfärdas 

om det anses nödvändigt.53 

 

                                                
48 SOU 2021:87 s. 23. 
49 Se 1 § i lagförslaget. 
50 SOU 2021:87 s. 256. 
51 SOU 2021:87 s. 257. 
52 SOU 2021:87 s. 25 jämte artiklarna 52.1 och 65.1(b) i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
53 SOU 2021:87 s. 261 och 270. 
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4.2.1 Riskanalys 1: Investeringen i sig själv 
 
Att granska själva investeringen kan initialt utröna om den utländska direktinvesteringen träffas 

av tillämpningsområdet.54 I likhet med EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 

inbegrips alla investeringar av granskningssystemet därest det är konkreta transaktioner som 

omfattas av lag och har ömsesidiga presentationsutbyten. Benefika överlåtelser såsom 

bodelning, arv och testamente, faller utanför regleringen.55 En betydande faktor hänförlig till 

investeringen i riskanalysen är hur stort inflytande investeraren förvärvar, eftersom ett stort 

inflytande medför större möjligheter att påverka svensk säkerhet, allmän ordning och allmän 

säkerhet.56 

 
4.2.2 Riskanalys 2: Verksamheter föremål för investeringen 
 
Verksamheter som bedriver skyddsvärd verksamhet av nationell betydelse är relevanta, oavsett 

om de finns på nationell, regional eller lokal nivå.57 Det breda tillämpningsområdet kan 

avgränsas genom att regeringen ålägger myndigheter uppgiften att precisera vilka företag som 

omfattas av regleringen medelst förordning eller myndighetsföreskrift. Investeraren ska enkelt 

kunna förstå om investeringen omfattas av granskningssystemet och om en anmälningsplikt 

uppkommer.58 Betänkandet försöker tydliggöra vilka verksamheter som omfattas genom sju 

indelningar av verksamheter i 3 § i den förslagna lagen.59 Investeringar i svenska moderbolag 

utan skyddsvärd verksamhet omfattas också av regleringen ifall bolaget har ett dotterbolag med 

sysselsättning inom ett skyddsvärt område.60 

 

4.2.2.1 De sju indelningarna av verksamheter som omfattas av lagen  
 
Första indelningen är samhällsviktiga verksamheter enligt 4 § p. 3 i lagförslaget. Det är 

verksamheter, tjänster och infrastruktur med syfte att säkerställa och upprätthålla 

samhällsfunktioner som är nödvändig för de svenska medborgarnas behov, värden eller 

säkerhet. Exempelvis elnätsbolag, dricksvattens verksamheter och akutsjukhus.61 MSB ska 

precisera verksamheterna närmare i myndighetsföreskrifter.62 Den andra inledningen, 

                                                
54 SOU 2021:87 s. 267 f. 
55 SOU 2021:87 s. 307 ff. 
56 SOU 2021:87 s. 269 f. 
57 SOU 2021:87 s. 26 f och 121. 
58 SOU 2021:87 s. 279 ff, 313 och 331 f. 
59 SOU 2021:87 s. 27, 28 och 322. 
60 SOU 2021:87 s. 308. 
61 SOU 2021:87 s. 324. 
62 SOU 2021:87 s. 27 och 322 ff. 
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samhällskänslig verksamhet, är från SsL.63 Samhällskänslig verksamhet är en verksamhet av 

betydelse för Sveriges säkerhet eller ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd, 1 kap. 1 § 

SsL. Det är verksamheter som hanterar säkerhetsklassificerade uppgifter där informationen inte 

får röjas, ändras, förstöras eller göras otillgänglig.64 Tredje indelningen innefattar verksamheter 

som hanterar kritiska insatsvaror. De kan prospektera, utvinna, anrika eller sälja råvaror som är 

kritiska för EU eller andra metaller och mineral som är kritiska för Sveriges försörjning.65 

Råvarorna är av strategisk betydelse för tillverkningsindustrin, försörjningen och tillväxten i 

EU och presenteras i EU:s råvarulista och i förordningar över vilka metaller och mineraler som 

är kritiska för Sveriges försörjning.66 Indelning fyra är verksamheter som innehar känsliga 

uppgifter och information på grund av sin säkerhetskänsliga och samhällsviktiga sysselsättning, 

eller sysselsättning med krigsmaterial, inklusive verksamheter som handhar personuppgifter 

och lokaliseringsuppgifter.67 Femte indelningen av verksamhet är strategiskt skyddsvärda 

produkter och teknologier. Ingen närmare definition finns i lagförslaget.68 Försvarsindustrin 

kan anses vara extra skyddsvärd ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv,69 men en 

närmare precisering ska ske genom förordning utformad av ISP.70 

 

Verksamhet som tillverkar, utvecklar, bedriver forskning om eller tillhandahåller produkter 

med dubbla användningsområden eller tillhandahåller tekniskt bistånd för sådana produkter är 

den sjätte indelningen. Produkter med dubbla användningsområden räknas upp av EU och 

består exempelvis av kärnmaterial, anläggningar och utrustning och elektronik samt datorer.71 

I grunden är produkterna avsedda för civil användning men kan användas för militära ändamål 

eller för att utveckla krigsmaterial eller massförstörelsevapen.72 Sista indelningen är 

verksamheter som tillverkar, utvecklar, bedriver forskning om eller tillhandahåller 

krigsmateriel eller tillhandahåller tekniskt stöd avseende krigsmateriel. Krigsmaterial och 

                                                
63 SOU 2021:87 s. 27 och 404 f. 
64 SOU 2015:25 s. 276.  
65 SOU 2021:87 s. 348. 
66 SOU 2021:87 s. 27 och 348. 
67 SOU 2021:87 s. 362. 
68 SOU 2021:87 s. 338 och 344 ff. 
69 SOU 2021:87 s. 338.  
70 SOU 2021:87 s. 28. 
71 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en 
unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för 
produkter med dubbla användningsområden (omarbetning), Bilaga I och SOU 2021:87 s. 28. 
72 SOU 2021:87 s. 340. 
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tekniskt stöd är vapen, ammunition, bomber och torpeder, vilket är föremål som innehas av 

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.73 

 

4.2.2.2 Viktiga verksamheter som inte omfattas av lagförslaget 
 
Medieföretag omfattas inte av lagförslaget oaktat skyddsintresset och riskerna för påverkan av 

främmande makts uppfattning och beteenden. Media är en grundlagsskyddad industri, där rätten 

att uttrycka sig fritt genom skrift och andra medier är hårt skyddad. Skyddet omöjliggör inte att 

inkludera medierna i ett granskningssystem men lagreglerna måste vara försiktiga och 

återhållsamma, så att en konflikt med grundlagen undviks. Svårigheten med att lagstifta på 

området är exempelvis att en granskning på grund av indirekt ägande inte är lämplig då alla 

svenska medborgare eller juridiska personer inte kan förbjudas att investera även om den 

verkliga investeraren är från ett tredje land. I enlighet med betänkandet bör därmed 

granskningssystemet inte inkludera medieområdet.74 Oaktat motiveringen att inte införa 

mediebolag presenterar SOU 2021:87 i bilaga II av betänkandet en möjlig utformning av 

regleringen med mediebolag inkluderat. Regeringen har således alternativet att besluta om 

mediebolag ska införas eller inte. 

 

4.2.3 Riskanalys 3: Investeraren – såväl indirekta som direkta 
 
Vid bedömning om verksamhetens skyddsintresse kan omständigheter hänförliga till 

investeraren vara betydelsefulla för att utröna riskerna med investeringen och vilka skadliga 

konsekvenser som kan bli aktuella.75 Exempelvis ifall investeraren direkt eller indirekt 

kontrolleras av ett lands regering genom ägarstruktur, finansiering eller om investeraren 

tidigare varit delaktig i en verksamhet som åsamkat skada för Sveriges säkerhet eller allmän 

ordning. En viktig faktor att ta reda på är om investeraren tidigare ägnat sig åt kriminell 

verksamhet som korrelerar med riskerna investeringen kan medföra för Sveriges säkerhet, 

allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.76 För att utröna samtliga risker bör granskningen 

undersöka vem som förvärvar det faktiska huvudmannaskapet i bolaget. Av vikt är att ta reda 

på om investeraren är under inflytande eller maktförhållande från en stat, då de kan ha 

                                                
73 Krigsmaterielförteckningen, Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, Bilaga I som förändrades senast 
2021 genom förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel (2021:1233) och SOU 2021:87 
s. 338 f. 
74 SOU 2021:87 s. 397 ff och 28. 
75 SOU 2021:87 s. 411. 
76 SOU 2021:87 s. 29 f och 429 ff. 
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inflytande på verksamheten och använda det för sina egna politiska mål. 

Granskningsmyndigheten ska betrakta hela ägarstrukturen och inhämta all information gällande 

investeraren inklusive eventuell koppling till andra länder än hemlandet.77 

 

4.3 Anmälningsplikt  
 
Anmälningsplikten syftar till att åstadkomma ett funktionellt granskningssystem. Utan en 

skyldighet att anmäla kommer granskningsmyndigheten inte få kännedom om alla investeringar 

som planeras i svenska bolag. Därmed försummas möjligheten för myndigheten att bedöma 

huruvida investeringen är godtagbar.78 En frivillig anmälningsplikt är därmed utesluten då det 

finns begränsningar i att upptäcka utländska direktinvesteringar.79 

 
4.3.1 Skyldigheten åligger investeraren vid tio procent och vid annan typ av kontroll 
 
Skyldigheten att anmäla förvärvet uppkommer innan investeringen är gjord och investeringen 

får inte fullföljas innan ett godkännande av anmälan har erhållits.80 Anmälningsplikten 

uppkommer när ett stort inflytande förvärvas över bolaget som är föremål för investeringen. 

Innebörden av ett stort inflytande i aktiebolag är tio procent eller mer av aktierna. Tio procent 

eller mer av aktierna gäller även när investeraren tillsammans eller självständigt bildar 

aktiebolag och förfogar över tio procent eller mer av rösterna i bolaget.81 Investeraren kan också 

bli anmälningsskyldig när kontroll erhålls över bolag genom stadgar eller bolagsordning.82 

 

4.3.2 Upplysningsplikt 
 
Att anmälningsplikten åläggs investeraren motiveras genom att det är den part som besitter mest 

information. Nackdelen med systemet är att en utländsk investerare som försummar att skicka 

in en anmälan på grund av bristande kunskap om anmälningsplikten kan åläggas sanktioner 

eftersom utebliven anmälan är straffsanktionerad.83 Företaget som blir föremål för 

investeringen anförtros därför med en upplysningsplikt gentemot investeraren. Företaget måste 

påtala och påminna om investerarens skyldighet till att anmäla investeringen.84 

                                                
77 SOU 2021:87 s. 431 f. 
78 SOU 2021:87 s. 442. 
79 SOU 2021:87 s. 444 f. 
80 SOU 2021:87 s. 31 och 445. 
81 SOU 2021:87 s. 31 f. 
82 SOU 2021:87 s. 32. 
83 SOU 2021:87 s. 446 f. 
84 SOU 2021:87 s. 447 f. 
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4.3.3 Förhandsbesked 
 
Möjligheten till förhandsbesked är omdiskuterat. Investerare kan i vissa situationer behöva 

ställa frågor till myndigheten eller få råd angående en framtida anmälan om investering.85 Som 

utgångspunkt ska förvaltningsmyndigheter ha en enkel och smidig kontakt med enskilda i 

enlighet med serviceskyldigheten, 6 § FL. Myndigheten ska vara tillgänglig för kontakt med 

enskilda och informera om hur och när kontakt med myndigheten kan tas, 7 § FL. Motivet 

bakom att inte innefatta förhandsavgöranden i lagförslaget är att investeringen ska anmälas 

innan den genomförs och beslut ska fattas inom bestämda tidsfrister. Förhandsbesked är därmed 

inte nödvändigt och kommer endast belasta granskningsmyndigheten. Serviceskyldigheten 

enligt FL räcker således för att uppnå syftet med lagen.86 

 

4.4 Granskningssystemet 
 
4.4.1 Tvåstegsprövning 
 
Granskningssystemet är en prövning i två steg.87 Första steget sållar anmälningar, de viktiga 

och problematiska investeringarna väljs ut för granskning medan de mindre riskfyllda 

investeringarna lämnas utan åtgärd. Granskningsmyndigheten har tjugofem dagar på sig att 

genomföra första steget. Beslutar myndigheten att en anmälan måste undersökas ytterligare 

inleds steg två. Granskningsmyndigheten ska då fatta beslut i ärendet inom tre månader från 

det att anmälan valdes ut, 20 § i lagförslaget.88 Enligt 2 § i lagförslaget ska åtgärder som 

granskningsmyndigheten vidtar vara nödvändiga och proportionerliga utifrån lagens syfte att 

tillvarata Sveriges säkerhet, allmän ordning och allmän säkerhet. Resultatet av att dela upp 

granskningen i två delar är att belastningen blir lägre för granskningsmyndigheten och färre 

ärenden behöver behandlas då många anmälningar faller bort i första steget.89 

 

 

 

 

                                                
85 SOU 2021:87 s. 450.  
86 SOU 2021:87 s. 450 f. 
87 SOU 2021:87 s. 451. 
88 SOU 2021:87 s. 32 och 472 f. 
89 SOU 2021:87 s. 472 f. 
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4.4.2 Granskningsmyndighetens befogenhet, samråd och inhämtande av synpunkter 
 
I förfarandet kommer granskningsmyndigheten behöva vissa uppgifter för att kunna utreda 

ärendet.90 Vid anmälan ska investeraren inkomma med uppgifter om investeringen. Den 

utländske investeraren, och företaget som är föremål för investeringen, är även skyldiga att 

delge all relevant information som granskningsmyndigheten efterfrågar. Vidare kan 

granskningsmyndigheten begära kompletterande uppgifter som är viktiga för utredningen från 

andra verksamheter, personer och myndigheter för att kontrollera att uppgifter stämmer.91 

Myndigheten har rätt att förelägga investeraren och företaget som är föremål för investeringen 

att utge uppgifter och handlingar, och kan förena ett föreläggande med vite, 24 § lagförslaget.92 

Granskningsmyndigheten tillerkänns rätten att inhämta information som är nödvändig från 

andra statliga myndigheter, 22 § lagförslaget. Samråd mellan statliga myndigheter är en viktig 

del i förfarandet då granskningsmyndigheten kan behöva hjälp med avvägningar mellan 

säkerhetsintresset och ett öppet investeringsklimat samt att se behov av beslut om godkännande 

förenat med villkor och vilken typ av villkor som ska föreskrivas.93 

 

4.4.3 Beslut av granskningsmyndigheten 
 
Beslut om godkännande, godkännande med villkor eller förbud av investeringen ska meddelas 

senast tre månader efter att beslutet om att granska en anmälan fastställdes. Tre månader är 

kortast möjliga tid för att uppnå EU:s krav på att inhämta synpunkter från andra myndigheter, 

EU-kommissionen och EU-medlemsstater.94 Anmälan av den utländska direktinvesteringen 

behöver godkännas med eller utan villkor för att en investering ska få genomföras. Genom att 

förena godkännande med villkor förhindras skadliga delar i en utländsk investering utan att 

hindra hela investeringen, 9 § i lagförslaget. Ett villkor kan innebära att investeringens 

omfattning, vidareförsäljning eller omständigheter kring investeraren villkoras eller 

begränsas.95 Investeringen förbjuds helt om investeringen inte anmälts, genomförs utan 

godkännande, ett villkor i godkännandet bryts eller är riskfylld enligt lag sett till Sveriges 

säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet, 5 § lagförslaget. Investeringar som genomförs i 

strid med ett förbud är ogiltig, förutom om investeringen skett på en reglerad marknad.96 

                                                
90 SOU 2021:87 s. 453. 
91 SOU 2021:87 s. 455. 
92 SOU 2021:87 s. 34 och 470 f. 
93 SOU 2021:87 s. 35 f, 458 och 455. 
94 SOU 2021:87 s. 475 och 480. 
95 SOU 2021:87 s. 33 och 478 f. 
96 SOU 2021:87 s. 33 och 504. 
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4.4.4 Överklaga beslutet  
 
Enligt allmänrättsliga principer om betungande förvaltningsmyndighets beslut kan beslutet 

överklagas om det formellt sett går den enskilda emot, som att investeringen förbjuds eller 

förenas med villkor.97 Lagförslaget föreslår att beslut alltid kan överklagas till regeringen och 

enligt förvaltningslagen av personen beslutet berör.98 

 
4.5 Konsekvenser av lagförslaget 

 
En konsekvens är att genomförandet av investeringar försvåras. Många olika branscher kommer 

beröras och samhällsekonomiska nackdelar kan uppkomma då tillväxt, sysselsättning och 

utveckling försämras på den svenska marknaden.99 Vidare kan det kommunala självstyret 

komma att inskränkas eftersom lagförslaget kan påverka hur kommunerna vill bedriva och 

organisera sina verksamheter.100 Företag som är föremål för utländska direktinvesteringar 

kommer få förhöjda kostnader och större administrativ börda. Investeringar kommer inte kunna 

ske lika snabbt som innan regleringen utan företag måste planera inför investeringen.101 

 

4.6 Överlappande lagstiftning   

 
Lagförslaget fyller ett tomrum i svensk lagstiftning eftersom ingen annan reglering är tillämplig 

på situationen. Viss överlappning med annan lag kan däremot uppkomma. SsL kommer 

exempelvis överlappas av lagförslaget eftersom anmälningsplikten enligt SsL uppkommer för 

företaget som är föremål för investeringen, 2 kap. 1 § och 2 kap. 6 § SsL. Betänkandet menar 

att lagarna kommer komplettera varandra och kan tillämpas parallellt.102 Krigsmateriellagen 

tillåter myndigheter att utfärda villkor för produktionen av vissa varor, 13 § lagen om 

krigsmateriel. Enligt lagförslaget har granskningsmyndigheten möjlighet att uppställa villkor 

på investeringar i samma företag. En överlappning av lagarna kan tyckas ske, men lagarna anses 

ha olika ändamål och karaktär som inte utesluter varandra, därav kan de verka parallellt.103 

                                                
97 SOU 2021:87 s. 480. 
98 SOU 2021:87 s. 480 och 485 ff. 
99 SOU 2021:87 s. 37 f, 615 och 620. 
100 SOU 2021:87 s. 618. 
101 SOU 2021:87 s. 625. 
102 SOU 2021:87 s. 37.  
103 A.st. 
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5. REMISSOMGÅNGEN 
 
I detta kapitel presenteras en överblick av remissinstansernas resonemang kring det nya 

lagförslaget. Flertalet remissinstanser anser att det är bra att lagförslaget ska införlivas eftersom 

Sverige är i behov av ett större skydd mot utländska direktinvesteringar. Det finns dock flera 

punkter som behöver beaktas innan lagförslaget får en slutgiltig utformning. 

 

5.1 Remissvarens relevans 
 
För att ett lagförslag ska anses vara ordentligt bearbetat åläggs ett beredningstvång. Det innebär 

att regeringen och riksdagen har en skyldighet att inhämta upplysningar och synpunkter från 

myndigheter, enskilda och organisationer inom ämnet.104 Remissvar är en del av 

lagstiftningsprocessen och ska lyfta synpunkter på lagförslaget som har presenterats.  

 

5.2 Positiva gensvar  

 
Många remissinstanser ser positivt på förslaget och ställer sig bakom betänkandet.105 

Betänkandet har en god balans mellan ett öppet svenskt investeringsklimat med konkurrenskraft 

och möjligheten till att hämma farliga investeringar. Vissa remissinstanser menar att den 

svenska marknaden inte i större utsträckning kommer påverkas av lagförslaget.106 Flera 

remissinstanser påpekar vikten av regleringen med särskild hänvisning till två områden, 

tryggvattenförsörjning och avloppshantering samt hamnar. Dessa områden har idag ingen 

reglering angående utländska ägare och deras kontroll över verksamheterna. Stora risker för 

Sveriges säkerhet kan uppkomma om en utländsk investerare har kontroll och tillgång till 

hamnar och strategiska kusträckor eftersom de självständigt kan bestämma vilken aktivitet som 

får ske i området, utföra konkurrenshämmande aktiviteter eller syssla med skadlig verksamhet. 

Hamnars infrastruktur är dessutom viktig för transport- och försörjningskedjan.107 Utländska 

direktinvesteringar ökar även risken för att investeraren förvärvar inflytande som på sikt kan 

påverka svenskt beslutfattande och kontroll över samhällsviktig verksamhet och 

nyckelteknologier. Ett exempel är när kommuner upplåter viktig infrastruktur till utländska 

                                                
104 Warnling Conradson, Bernitz, Sandström & Åhman (2022), s. 105.  
105 Hela 51 remissinstanser stöttade betänkandet och ytterligare 39 inkom med inga synpunkter till förslaget, av 
totalt de 110 remissinstanser som besvarade betänkandet.  
106 Försvarets materielverk (2022), s. 2 jämte Kommerskollegium (2022), s. 1.  
107 Sjöfartsverket (2022), s. 1 jämte Svenskt Vatten (2022), s. 1. 



 27 

investerare eller bolag. Sådana investeringar kan gå obemärkt förbi utan ett 

granskningssystem.108 

 

5.3 En stor våg av kritik  

 
Utöver de positiva gensvaren har betänkandet fått kritik samt förbättringspunkter att ta hänsyn 

till vid utformningen av det fortsatta lagstiftningsarbetet. Bakgrunden till kritiken är 

grundtanken om ett öppet och fritt investeringsklimat som inte får bli inskränkt av långvariga 

och utdragna processer. I följande framställning presenteras fyra punkter som särskilt 

uppmärksammats av remissinstanserna. 

 

5.3.1 Verksamheter som omfattas – Vaga definitioner och dåligt genomtänkt? 

 
5.3.1.1 Normgivningsbemyndigandet 
 
Region Norrbotten kritiserar utformningen på normgivningsbemyndigandet. De, tillsammans 

med flera kommuner,109 anser att det är svårt att se vilka verksamheter som kommer omfattas 

av lagreglerna. Företag kommer att ha svårt för att få förståelse för om de behöver beakta 

skyldigheterna i lagen eller inte. Förutsägbarheten bör vara bättre. Definitionen på vilka 

verksamheter som omfattas av lagförslaget är för tillfället vittomfattande, allt från 

kollektivtrafik till byggnader kan inkluderas.110 Region Stockholm anser att det fortsatta arbetet 

bör överväga att inte lämna över uppgiften att utse vilka verksamheter som ingår i lagens 

tillämpningsområde till en myndighet. Uppgiften bör i första hand handhas av regeringen.111 

Sveriges kommuner och regioner kritiserar också normgivningsbemyndigandet eftersom det 

blir komplicerat att urskilja vilka verksamheter som berörs av lagen. De menar att noggrann 

övervägning gällande verksamheter, avgränsningar och förutsägbarhet bör ske direkt i lagen. 

Det vore felaktigt att förlägga uppgiften på myndighetsnivå.112 

 

 

 

                                                
108 Försvarshögskolan (2022), s. 1 f.  
109 Göteborgs kommun (2022), s. 1 jämte Kristianstads kommun (2022), s. 2.  
110 Region Norrbotten (2022), s. 3.  
111 Region Stockholm (2022), s. 5.  
112 Sveriges kommuner och regioner (2022), s. 1.  
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5.3.1.2 Mediebolag 
 
Diskussionen gällande att inkludera mediebolag i tillämpningsområdet har engagerat många 

remissinstanser. Betänkandet rekommenderar inte att införa mediebolag i regleringen men 

presenterar likväl möjligheten att inkludera mediebolag utan att hamna i konflikt med 

grundlagsskyddet, se avsnitt 4.2.2.2. Försvarshögskolan anser att mediebolag bör omfattas av 

granskningssystemet eftersom deras verksamhet är avgörande vid krigsberedskap.113 

Myndigheten för press, radio och TV instämmer, och menar att verksamheten är viktig för 

demokratin, det är viktigt att allmänheten är välinformerad.114 Mediebolag kan även betraktas 

som en samhällsfarlig verksamhet i enlighet med MSB:s uttalande.115 Konsekvenserna av att 

inte inrymma mediebolag i tillämpningsområdet är att Sverige blir då ett av enstaka länder som 

inte inkluderar media i ett granskningssystemet och kan således bli mer attraktiva för utländska 

investerare som har strategiska avsikter med förvärvet.116  

 

MSB anser att förändringar som ny marknad, teknik och mediekonsumtion kan förorsaka 

komplicerade tillvägagångssätt för att utröna olikheterna mellan producenten och distributör av 

media samt nyhetsförmedlare. Mediernas frihet, mångfald och befolkningsskydd behöver 

skyddas av ett granskningssystem.117 TU: Medier i Sverige anser att medieområdet borde i 

största möjliga mån inte regleras av statliga regleringar eftersom det är ett skyddsvärt område 

med starkt grundlagsskydd, såsom etableringsfriheten. Lagförslagets alternativ för att inkludera 

media enligt bilaga II är däremot en lagtekniskt och konstitutionell verkställbar lösning. Enbart 

själva prövningen kommer verka avskräckande för investerare som vill förvärva kontroll över 

massmedia i Sverige.118 TV4 påtalar att grundlagsskyddet inte bör försvagas. Däremot är det 

bra om medieföretag kan omfattas av lagförslaget utan att inskränka yttrandefrihetsgrundlagen, 

då medier har en viktig samhällsfunktion att förmedla kunskap om omvärlden och samtiden.119 

 

 

 

 

                                                
113 Försvarshögskolan (2022), s. 2. 
114 Myndigheten för press, radio och TV (2022), s. 1 f. 
115 Myndigheten för samhällsskydd och Beredskaps rapport (2021), s. 7. 
116 Myndigheten för press, radio och TV (2022), s. 1 f.  
117 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2022), s. 3.  
118 TU: Medier i Sverige (2022), s. 2.  
119 TV4 AB (2022), s. 1.  
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5.3.2 Överlappande regelverk – Gör lagförslaget processen svårare? 

 
5.3.2.1 Dubbelprövningar i det svenska systemet 

 
Relationen mellan lagförslaget och SsL samt enskilda myndigheters arbetsuppgifter bör 

tydliggöras. Lagförslaget borde klargöra hur regleringarna förhåller sig till varandra och vad en 

investerare bör beakta, eftersom uteblivna investeringar från utländska investerare med 

anledning av rörig lagstiftning bör undvikas.120 Investerarna kan också missledas om en 

myndighet godkänner förfarandet i sin del men en annan nekar i sin del.121 En överlappning 

mellan SsL och lagförslaget som inte är tydligt reglerad kommer skada svenskt 

investeringsklimat och Sverige.122 Länsstyrelsen i tre län anser att dubbelprövningar kommer 

förvirra och sätta investeraren i en dålig position. En lösning på problematiken är att 

komplettera 6 kap. 7 § SsL med en skyldighet till ömsesidigt informationsutbyte och att 

säkerhetsskyddsprocessen stoppas om investeringen förbjuds av granskningsmyndigheten i 

enlighet med lagförslaget.123 Stockholms stad påtalar att granskningsmyndigheten bör åläggas 

ansvaret att informera tillsynsmyndigheten om deras beslut. Detta skapar transparens och större 

möjlighet för tillsynsmyndigheten att se vilka bolag som är under en utländsk makts kontroll,124 

och kunna påbörja samråd som syftar till att beakta Sveriges säkerhet.125  

 

Krigsmateriellagen kommer överlappa med det nya lagförslaget och vissa företag kan bli 

föremål för tre prövningar, av lagförslaget, krigsmateriellagen och SsL. Särskilt riskerar 

säkerhets- och försvarsföretag att omfattas av flera prövningar.126 Investeringar är svåra och 

tidskrävande i sig själv, tre parallella prövningar kan leda till uteblivna investeringar på grund 

av rättsosäkerhet, betungande förfaranden och/eller tidsmässigt ohållbart.127 SAAB som kan bli 

föremål för samtliga regelverk, menar att regleringarna bör sammanföras. Exempelvis kan 

villkor införas för tillverknings- och tillhandahållandetillstånd i lagförslaget istället för att 

regleras i krigsmateriellagen. Bestämmelser om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i 

                                                
120 Försvarets materielverk (2022), s. 3 jämte Finansinspektionen (2022), s. 2. 
121 Länsstyrelsen i Norrbottens län (2022) s. 2, Länsstyrelsen Stockholm (2022), s. 1, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län (2022), s. 1 f jämte Stockholm kommun (2022), s. 8. 
122 Inspektionen för strategiska produkter (2022), s. 2.  
123 Länsstyrelsen i Norrbottens län (2022), s. 2, Länsstyrelsen Stockholm (2022), s. 1 jämte Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län (2022), s. 1 f. 
124 Stockholm kommun (2022), s. 8.  
125 Post- och telestyrelsen (2022), s. 2, Säkerhets och försvarsföretagen (2022), s. 2 jämte Teknikföretagen 
(2022), s. 2.  
126 Näringslivets regelnämnds (2022), s. 1 f jämte Säkerhets och försvarsföretagens (2022), s. 3.  
127 Näringslivets regelnämnd (2022), s. 1 f jämte Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 2.  
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SsL bör också flyttas till lagförslaget.128 Förutsättningarna för förbud av en investering ser olika 

ut i regelverken och olika myndigheter handlägger ärendena. Risken är således stor att 

processerna i de olika regelverken för samma investering kommer få varierande resultat inom 

olika tidsramar, vilket kan skapa osäkerhet bland parterna. En samlad reglering med samma 

tidsfrist och granskningsmyndighet för samma investering bör därmed övervägas.129 

 

5.3.2.2 Relationen till EU-rätten 

 
Definitionen av utländska direktinvesteringar i betänkandet särskiljer sig från 

begreppsförklaringen EU presenterar i EU:s förordningen om utländska direktinvesteringar. 

Svensk definition borde vara nära förordningens för att implementera EU:s bestämmelser 

korrekt och värna om ett harmoniserat EU.130 Definitionen i lagförslaget omfattar exempelvis 

inte inkråmsöverlåtelser, nyemission med företrädesrätt eller inlösen av aktier, vilka kan vara 

potentiella vägar för kringgående av regleringen. Det bör således övervägas att införa dessa 

typer av transaktioner eftersom det är nödvändigt för att harmonisera svensk lagstiftning med 

EU:s förordning.131 

 

5.3.3 Förhandsbesked – En väg för vissa branscher att överleva?  

 
Utan möjlighet att erhålla förhandsbesked kan vissa branscher påverkas avsevärt. Exempelvis 

i energiproduktsbranschen startar individer vanligen en vindkraftpark för att sedan sälja den 

vidare. Parten som upprättade vindkraftparken står efter försäljningen ofta för driften medan 

investerarna står för kostnaderna. Tillvägagångssättet omöjliggörs ifall förhandsbesked inte kan 

begäras eftersom risken för utebliven finansiering på grund av förbud av investeringen kan 

avhålla den enskilda från att etablera en vindkraftpark.132 Förhandsbeskedet kan anses vara en 

tidig riskbedömning och ger möjlighet för investeraren att avstå transaktionen innan en formell 

anmälan har upprättats. Resultatet blir minskad arbetsbelastning och reducerar kostnader för 

samtliga parter, där onödiga anmälningar kan avskräckas.133 Möjligheten att kunna ställa frågor 

och erhålla svar från granskningsmyndigheten kommer även bidra till högre förutsägbarhet och 

                                                
128 SAAB AB (2022), s. 1, Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 3 jämte Teknikföretagen (2022), s. 3.  
129 Sveriges advokatsamfund (2022), s. 9 f, Säkerhets- och försvarsföretagen, s. 3 jämte Teknikföretagen, s. 3.  
130 Sweden international Chamber of Commerce (2022), s. 2.  
131 Skatteverket (2022), s. 1, Stockholms Universitet (2022), s. 2 jämte Sveriges Advokatsamfund (2022), s. 10. 
132 Fortum (2022), s. 1. 
133 Näringslivets regelnämnd (2022), s. 2 jämte Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 7. 
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tidseffektiva processer.134 Serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen är inte tillräcklig och 

täcker ej upp för sådan förutsägbarhet som krävs för att uppnå ändamålet med lagen.135 

 

5.3.4 Anmälningsskyldigheten och indirekt ägande – en evig anmälningsplikt? 

 
Enligt lagförslaget i nuvarande lydelse ska samtliga investeringar efter tio procent av rösterna 

omfattas av anmälningsplikt. Systemet innebär en betungande administrativ börda för 

investerare där utländska investerare kan avskräckas från att investera i svenska bolag. 

Regleringen ökar arbetsbelastningen för granskningsmyndigheten genom många icke-

motiverade anmälningar. Systemet bör bygga på ett trappsystem eller inneha tröskelvärden efter 

uppnådda tio procent. Anmälningsplikten ska således uppkomma när investeraren gjort en 

substantiell ny investering i samma verksamhet.136 

 

Den fasta tio procentgränsen kan medföra sårbarheter i det svenska systemet och bli föremål 

för kringgåenden på grund av bristande hänsyn till reellt inflytandet. Det faktiska inflytandet i 

ägarstrukturer och vid indirekt ägande bör beaktas.137 Betänkandet omfattar i nuvarande 

utformning direkta och indirekta investeraringar. Indirekt inflytande exemplifieras genom att 

en investering genomförs i ett svenskt moderbolag som inte sysslar med skyddsvärd verksamhet 

men dotterbolaget gör det, därmed är anmälningsplikten tillämpbar.138 Många säkerhetsfarliga 

transaktioner genom indirekt ägande utlämnas såsom risker med investerare från länder där 

regimerna har kontroll och inverkan över privat näringsliv och privatägda företag som är 

majoritetsägare i en koncern eller bolag i EU. I dessa fall kan fientliga regimer i sin 

maktposition genom påtryckningar få egna representanter utsedda till styrelseledamöter och 

erhålla avgörande inflytande i valet om verkställande direktör i viktiga bolag i Sverige.139  

 

Utländska makter kan även kringgå granskningssystemet genom att flera parter förvärvar 

andelar under tio procent och tillsammans förvärvar kontroll.140 Andra kringgående som andra 

länder reglerar är indirekt ägande där investeraren investerar i ett utländskt moderbolag. 

                                                
134 Sveriges advokatsamfund (2022), s. 7.  
135 Sveriges advokatsamfund (2022), s. 7 jämte Teknikföretagen (2022), s. 7. 
136 Kommerskollegium (2022), s. 4, E.ON Sverige AB (2022), s. 2, Sweden international Chamber of Commerce 
(2022), s. 2 f jämte Säkerhetspolisen (2022), s. 7. 
137 Stockholms kommun (2022), s. 6.  
138 Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 4. 
139 Säkerhetspolisen (2022), s. 4 f.  
140 Säkerhetspolisen (2022), s. 7 jämte Stockholms kommun (2022), s. 7.  
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Anmälningsskyldighet uppkommer då för både moderbolaget och dotterbolaget om den 

utländska investeraren får inflytande över dotterbolagen genom investeringen. Anmälan om 

investering ska därför göras i alla länder där dotterbolag och moderbolagen har sitt säte.141 För 

att undvika kringgåenden måste indirekt ägande och tröskelvärden preciseras i lagförslaget.142 

Vidare bör överväganden angående jurisdiktionsfrågor för att förhindra icke önskvärd kontroll 

och inflytande över svenska bolag utvecklas.143 

 

6. KOMPARATIVT PERSPEKTIV – Hur reglerar andra länder 

området?   
 
Kapitlet påvisar hur Finland, Danmark och Norge hanterar utländska direktinvesteringar. Syftet 

med lagreglerna kan anses vara liknande men utformningen av reglerna skiljer sig åt mellan 

länderna. 

 

6.1 Finland – Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) 
 
Finlands lagstiftning ikraftträdde den 1 juni 2012, 12 § LtuF. Regleringen genomsyras av en 

positiv syn på utländska direktinvesteringar och vill skapa klara och öppna regler för 

investeringar, då Finlands ekonomi är beroende av utländska investeringar. Lagen kontrollerar 

ägarunderlaget hos företag i Finland som är verksamma inom exempelvis militärt försvar, 

samhällets vitala funktioner eller nationell säkerhet och allmän ordning.144 Kontinuerligt 

granskas lagen för att vara fortsatt aktuell.145 En uppdatering av regleringen kom genom lagen 

om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp som infördes 11 oktober 2020, 

vilket är en anpassning till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar och nationella 

förändringar.146 

 

 

                                                
141 Sveriges advokatsamfund (2022), s. 6, Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 4 och Inspektionen för 
strategiska produkter (2022), s. 1 f. 
142 Sweden international Chamber of Commerce (2022), s.2, Säkerhets- och försvarsföretagen (2022), s. 4 jämte 
Säkerhetspolisen (2022), s. 5 f. 
143 Sveriges advokatsamfund (2022), s. 6 f jämte Säkerhetspolisen (2022), s. 3. 
144 RP 42/2011 rd s. 1 och 3. 
145 Valtioneuvosto Statsrådet, Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp uppdateras, arbets- och 
näringsministeriet, pressmeddelande, 28/2 2020. 
146 RP 103/2020 rd s. 1 och 3. 
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6.1.1 Syfte och definitioner 
 
Syftet är att övervaka och när ett nationellt intresse kräver det, begränsa en överföring av 

inflytande till utlänningar och utländska sammanslutningar samt stiftelser i ett bolag som är 

föremål för tillsyn, 1 § LtuF. Viktigt nationellt intresse innebär tryggande av det militära 

försvaret, samhällets vitala funktioner, nationell säkerhet eller de utrikes- och säkerhetspolitiska 

målen och säkerställande av allmän ordning och allmän säkerhet i enlighet med EU:s fördrag, 

2 § st. 1 p. 1 lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Definitionen är 

utformad efter hur omvärlden ser ut idag och räknar upp betydelsefulla faktorer vid 

bedömningen av ett ytterst viktigt nationellt intresse.147 Tryggande av det militära försvaret har 

ingen närmare definition. Samhällets vitala funktioner preciseras genom tryggande av 

försörjningsberedskap och den kritiska infrastrukturen. Kritisk infrastruktur innebär 

verksamheter som energi-, kommunikations- och trafiknät samt livsmedelsförsörjning, social- 

och hälsovård, vilka på senare tid har ett större privat ägande och är mer påverkningsbara av 

investerare som innehar stort inflytande i bolaget.148  

 

Den nationella säkerheten är samhällets grundläggande funktioner, medborgarnas säkerhet och 

att bevara statligt självbestämmande. Hot mot samhällets grundläggande funktioner och 

människors säkerhet, hälsa och liv innebär terrorism och organiserad brottslighet samt ett stort 

ekonomiskt inflytande i landet och utländsk underrättelseverksamhet. Slutligen innebär 

tryggandet av utrikes- och säkerhetspolitiska mål, frågor som hänför sig direkt till 

företagsköpet. Omständigheter som granskas är om köpet verkställs av skenbart ekonomiska 

grunder med syftet att kringgå internationella förpliktelser eller förbindelser som Finland är 

bundna till och som strider mot Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska målsättning. Exempel 

på en sådan situation är när ett uppköp olovligen sker för att överföra teknologier som är under 

kontroll av export från Finland till utlandet.149 Med utländsk ägare avses fysiska personer eller 

företag vars bosättningsort är utanför EU eller EFTA.  Sammanslutningar och stiftelser som 

däremot är hemmahörande i EU eller EFTA men som en fysisk person eller 

sammanslutning/stiftelse från utlandet innehar minst en tiondel av rösterna av samtliga aktier i 

bolaget eller utövar samma faktiskt inflytande i en annan sammanslutning eller rörelse anses 

också vara en utländsk ägare, 2 § st. 1 p. 3 LtuF. 

                                                
147 RP 103/2020 rd s. 21. 
148 RP 103/2020 rd, s. 21 f. 
149 RP 103/2020 rd, s. 22. 
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6.1.2 Företag som är föremål för tillsyn under Finlands reglering 
 
Genom lagändringen 2020 omfattas verksamheter i försvarsindustrin och företag som endera 

producerar eller levererar kritiska produkter eller tjänster som avser att ägna sig åt lagstadgade 

uppgifter för sådana myndigheter i Finland som är viktiga för samhällets säkerhet. 

Sammanslutning eller rörelse som på grund av sin verksamhetsgren, affärsverksamhet eller de 

förbindelser som företaget har till uppgift att trygga samhällets vitala funktioner anses vara en 

verksamhet med kritisk organisation, 2 § st. 1 p. 2 lag om ändring av lagen om tillsyn över 

utlänningars företagsköp. Att finska bolag är verksamma inom ett område som är extra viktigt 

för vitala funktioner i samhället innebär inte att företaget automatiskt är föremål för tillsyn, en 

bedömning om kritisk betydelse ska genomföras i varje enskilt fall.150 De försvarsindustriella 

företagen definieras genom 2 § st. 1 p. 4 och är en verksamhet som producerar eller levererar 

försvarsmaterial. De kan producera eller leverera andra typer av produkter eller tjänster som är 

viktiga för det militära försvaret eller exportera finländskt tillverkade produkter med dubbla 

användningsområden som är tillståndspliktiga. Viktiga myndigheter som definieras väsentliga 

för samhällets säkerhet är exempelvis Försvarsmakten, Gränsbevakningen, Polis, Finlands 

nationella säkerhetsmyndighet och Transport- och kommunikationsverket. 

Säkerhetsmyndigheterna ansvarar ofta för tryggande av allmän ordning och säkerhet i landet, 

men en uttömmande lista på inräknade säkerhetsmyndigheter finns inte. Myndigheterna som 

faller under begreppet bör ha starkt samband med säkerheten i landet.151 Lagen är begränsad 

till verksamheter som bedrivs i Finland. Utländska moderbolag eller dotterbolag med 

verksamhetsområde inom lagens tillämpningsområde blir inte aktuella under lagen.152 

 

6.1.3 Direkta och indirekta förvärv omfattas av lagen 
 
Regleringen omfattar både direkta och indirekta förvärv. Tillsyn utövas över investeringar som 

ger utländska ägare kontroll eller faktiskt inflytande över de finska bolagen. Köp av rösträtter 

är endast ett sätt att bli anmälningsskyldig. Motsvarande handlingar som resulterar i ett 

aktieinnehav överstigande utsatta gränser omfattas också av anmälningsplikten, exempelvis 

sänkning eller höjning av aktiekapitalet eller teckning av aktier i en riktad emission, 2 § st. 1 p. 

5 LtuF.153 

                                                
150 RP 103/2020 rd, s. 23 jämte RP 42/2011 rd, s. 13. 
151 RP 103/2020 rd s. 23 och 25. 
152 RP 103/2020 rd s. 24. 
153 RP 42/2011 rd s. 21. 
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6.1.4 Ansökan och beslut om bekräftelse  
 
En ansökan om ett förvärv är obligatorisk om förvärvet överstiger en viss andel i ett företag 

som omfattas av lagen. Godkännande måste då erhållas från arbets- och näringsministeriet 

innan investeringen sker, 4 § st. 1 lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars 

företagsköp. Ifall en ansökan inte inkommer innan företagsköpet och ingen bekräftelse har 

erhållits kan arbets- och näringsministeriet ange en tid för den utländska investeraren att 

inkomma med en ansökan, 4 § st. 2 lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars 

företagsköp. Regleringen ska synliggöra investeringar i företag som kan vara skadliga för rikets 

säkerhet.154 Vidare finns möjligheten att anmäla investeringen frivilligt om förvärvet av en 

utländsk ägare inte omfattas av den obligatoriska ansökningsplikten. Den frivilliga anmälan 

aktualiseras om förvärvet uppnår gränsen på minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier 

i bolaget eller motsvarande faktiskt inflytande.155  

 

Alla typer av kringgåenden ska försöka beaktas och omfattas av lagen. Uppenbara avsikter att 

kringgå lagen med ett företagsköp, förfarande, arrangemang eller någon annan åtgärd där 

verkningarna kan jämställas med ett företagsköp enligt lagen har anmälningsplikt. Ministeriet 

kan även begära att en investering ska anmälas för att de ska få tillfälle att granska förvärvet, 5 

a § lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Vidare ska ministeriet 

agera för att förebygga missbruk av regleringen och göra prövningar i enskilda fall för att trygga 

ett ytterst viktigt nationellt intresse vid den tidpunkten.156 

 
6.1.4.1. De olika röstetalen för att anmälningsplikt ska uppkomma 
 
När en tiondel, en tredjedel eller hälften av röstetalet ska förvärvas blir anmälningsplikten 

aktuell, jfr avsnitt 6.1.4, 2 § st. 2 LtuF och 2 § st. 2 lag om ändring av lagen om tillsyn över 

utlänningars företagsköp. Vid beräkningen av antalet erhållna procent ska röstetalet och aktier 

som tillhör följande grupper räknas in i innehavet: röster som tillhör annat företag inom samma 

koncern, röster som tillhör en familjemedlem eller annan sammanslutning eller stiftelse som 

någon familjemedlem har inflytande över samt aktier som investeraren eller 

familjemedlem/koncern har rätt till att utöva rösträtt över på grund av ett avtal eller annan 

åtgärd, 2 § st. 4 LtuF. 

                                                
154 RP 42/2011 rd s. 22 jämte RP 103/2020 rd s. 25 f. 
155 RP 42/2011 rd s. 22. 
156 RP 103/2020 rd s. 27. 
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6.1.4.2 Beslutet om bekräftelse, villkor eller vägran av bekräftelse 
 
Det är ministeriet som beslutar om att bekräfta ansökan om företagsköpet ifall förvärvet inte 

äventyrar ett ytterst nationellt viktigt intresse. Kan ett sådant viktigt intresse äventyras ska 

ärendet överföras från ministeriet till statsrådets allmänna sammanträden för behandling, 4 § st. 

3 jämte 5 § st. 3 lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Vid 

prövningen huruvida ett företagsköp är riskfyllt ska hänsyn tas till säkerhetsrelaterade faktorer, 

såsom konsekvenser av förvärvet sett till den kritiska infrastrukturen med mera.157 Statsrådet 

kan vägra bekräftelse av ett företagsköp, men det måste motiveras av ett ytterst viktigt nationellt 

intresse, 7 § lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Det nationellt viktiga intresset 

måste anges i lag och är exempelvis tryggande av försvar eller säkerställande av allmän ordning 

och säkerhet i syfte att avvärja allvarliga hot mot grundläggande samhällsintressen i enlighet 

med EU fördrag.158 Vägras bekräftelse av en investering behöver investeraren minska sitt 

innehav i de förvärvade bolaget till under tio procent inom en utsatt tid, en tid som inte ska 

ålägga investeraren en onödig ekonomisk förlust.159 Erhåller den utländske investeraren ett 

faktiskt inflytande i bolaget ska avtalen som reglerar förvärvet av inflytandet återgå och 

upplösas vid tidpunkten för beslutet om att vägra bekräftelse, 8 § st. 2 LtuF. 

 
Ett beslut om bekräftelse kan förenas med villkor. Villkoren ska vara nödvändiga för att trygga 

ett ytterst viktigt nationellt intresse och kan förenas med vite, 5 b § lag om ändring av lagen om 

tillsyn över utlänningars företagsköp. Medgivande av villkoren krävs från samtliga behöriga 

myndigheter och parterna i företagsköpet som binds av villkoren.160 Trots en större 

administrativ börda kommer möjligheten att införa villkor bidra till att företagsköp och finska 

ekonomiska intressen i större utsträckning beaktas eftersom villkoren gör det möjligt för fler 

investeringar att godkännas.161 Nackdelen med villkoren är att de kan variera från fall till fall 

för att anpassas efter varje enskild situation. Märkliga och komplicerade arrangemang ska 

emellertid undvikas.162 Anser ministeriet att företagsköpet inte omfattas av lagens 

tillämpningsområde ska ärendet lämnas utan prövning, 5 c § lag om ändring av lagen om tillsyn 

                                                
157 RP 103/2020 rd s. 26. 
158 RP 42/2011 rd s. 22. 
159 RP 42/2011 rd s. 23. 
160 RP 103/2020 rd s. 27. 
161 RP 103/2020 rd s. 16. 
162 RP 103/2020 rd s. 28. 
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över utlänningars företagsköp. Ansvarig myndighet kan lämna ansökan därhän om syftet och 

definitionerna i lagen tillgodoses.163 

 

6.1.5 Möjligheten att överklaga 

 
När statsrådet beslutar att vägra investeringen eller när ministeriet har bestämt att den utländska 

ägaren ska inkomma med en ansökan, så kan berörd investerare klaga på beslutet enligt lagen 

om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), 9 § LtuF och 9 § lag om ändring av lagen om 

tillsyn över utlänningars företagsköp. Nästintill alla beslut som fattas av statsrådets allmänna 

sammanträde och ministeriet kan överklagas. Undantaget är beslut om huruvida investeringen 

anses utgöra ett hot mot ytterst viktiga nationella intressen eller beslut att skicka ett ärende 

vidare till statsrådets allmänna sammanträde, dessa beslut kan aldrig överklagas.164 

 

6.2 Danmark – Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v (nr 842 
af 10/05/2021) 
 
Danmarks lag om utländska direktinvesteringar trädde i kraft den 21 juli 2021, 15 kap. 49 § 

investeringsscreeningsloven. Systemet antogs för att möjliggöra ingripanden mot skadliga 

utländska direktinvesteringar. Danmark som är en liten öppen ekonomi är beroende av handel 

och investeringar på en global nivå. Investeringar i företag inom särskilt skyddsvärda områden 

som potentiellt har bakomliggande icke-kommersiella, strategiska och utrikespolitiska avsikter 

bör emellertid hämmas och regleras.165 Målsättningen med regleringen är att 

granskningssystemet ska vara generellt angivet och att upptäcka investeringar där kontroll eller 

stort inflytande erhålls. Regleringen ska vara förenlig med EU:s reglering och inte gå längre än 

vad säkerhetsvillkoren kräver.166 

 

6.2.1 Syfte och tillämpningsområde 
 
6.2.1.1 Syftet och definitioner 
 
Lagens syfte är att granskningssystemet ska förhindra utländska direktinvesteringar och andra 

särskilda ekonomiska avtal som utgör ett hot mot rikets säkerhet eller allmän ordning i 

                                                
163 RP 103/2020 rd s. 29. 
164 RP 42/2011 rd s. 23 jämte RP 103/2020 rd s. 31. 
165 2020/1 LSF 191 s. 15 f.  
166 2020/1 LSF 191 s. 31. 
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Danmark, 1 kap. 1 § st. 1 investeringsscreeningsloven. Danmark vill undanröja samtliga hot 

med screeningverksamheten som inriktar sig på en sektorbaserad tillståndsordning inom de 

sektorer som vanligen anses känsliga utifrån rikets säkerhet och allmän ordning. Systemet 

kompletteras av ett frivilligt tvärsektoriellt anmälningssystem.167 Definitionen på rikets 

säkerhet innefattar Danmarks territoriella integritet och befolkningens överlevnad. Exempelvis 

handlingar som utgör en risk eller kan innebära störningar för internationella förbindelser, 

fredlig samexistens med andra nationer eller de danska militära intressena. Vidare omfattas 

handlingar som orsakar skada på Danmark, inklusive brott mot den danska statens 

självständighet eller statsförfattningen och de högsta statliga myndigheterna, 1 kap. 4 § st. 2 p. 

1 investeringsscreeningsloven. Hot mot den allmänna ordningen uppkommer vid handlingar 

som kan innebära eller innebär risk för dansk förmåga att upprätthålla ett självständigt, 

demokratiskt och säkert samhälle, 1 kap. 4 § st. 2 p. 2 investeringsscreeningsloven. 

Utgångspunkten är att begreppen ska tolkas i enlighet med EU-rätten och regleringen ska ha en 

strikt tillämpning för att hämma reella och allvarliga hot mot ett grundläggande samhälleligt 

intresse.168 

 

6.2.1.2 När en utländsk direktinvestering uppkommer och investerare som omfattas av lagen 
 
Utländsk direktinvestering definieras som ett förvärv av kontroll eller betydande inflytande 

över en verksamhet som är hemmahörande i Danmark av en utländsk investerare. Både direkt 

och indirekt innehav och kontroll av ägarandelar eller rösträtter eller annan motsvarande 

kontroll räknas med. Indirekt ägande innebär att en bakomliggande aktör har det faktiska 

inflytandet över en verksamhet som investerar i den danska verksamheten. Begreppet har 

kommit till för att hämma kringgåenden av lagen.169 En utländsk ägare som förvärvar kontroll 

eller inflytande genom köp av tillgångar, långfristiga lån och nyetablering av en verksamhet i 

Danmark inom en särskilt känslig sektor omfattas också av regleringen, § p. 4 

investeringsscreeningsloven.170  Kontroll eller betydande inflytande innebär bestämmande 

inflytande vid beslut om ledningen, ekonomi, utveckling eller operativa frågor i ett företag eller 

affärskritiska områden i företaget, 4 § p. 6 investeringsscreeningsloven. Alla ekonomiska 

aktörer som är föremål för en utländsk investering oavsett organisationsform omfattas av lagen, 

                                                
167 2020/1 LSF 191 s. 15. 
168 2020/1 LSF 191 s. 36. 
169 A.st. 
170 2020/1 LSF 191 s. 38. 
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därmed både privata och offentliga affärsverksamheter inklusive statliga och kommunala 

företag, 4 § p. 7 investeringsscreeningsloven. 

 

En utländsk investerare är en fysisk person eller ett företag som planerar att genomföra eller 

har genomfört en utländsk direktinvestering och faller under någon av följande definitioner: 

företag med hemvist utanför landet även om de har ett fast driftställe i Danmark, företag som 

har hemvist i Danmark men med en filial eller ett dotterbolag hemmahörande utanför landet 

eller företag med hemvist i Danmark om en utländsk medborgare från ett annat land än EU och 

EFTA länderna eller utländskt företag har kontrollen eller betydande inflytande över företaget. 

EU eller EFTA företag ska aldrig omfattas om de inte kontrolleras eller står under väsentligt 

inflytande från medborgare eller företag utanför EU eller EFTA, 2 § jämte 4 § p. 3 

investeringsscreeningsloven.  

 

6.2.2 Anmälningsplikt  
 
En investerare behöver tillstånd om denne avser att genomföra en utländsk direktinvestering 

och förvärva en kvalificerad andel i en verksamhet med hemvist i Danmark som är verksam 

inom en särskild känslig sektor eller i övrigt vad som nämns i lagen, 5 § st. 1 

investeringsscreeningsloven. En sådan kvalificerad andel är ett direkt eller indirekt innehav av 

eller kontroll över minst tio procent av ägarandelarna, rösterna eller motsvarande kontroll på 

annat sätt, 5 § st. 2 investeringsscreeningsloven. Det som kan inräknas i  innehavet är 

ägarandelar eller rösträtter som aktier i koncernföretag, närstående personers innehav i företaget 

och giltiga teckningsrätter och optioner att köpa kapitalandelar för, 5 § st. 3 

investeringsscreeningsloven. Ny anmälningsplikt uppkommer om ytterligare en kvalificerad 

andel erhålls. Anmälningsplikt uppkommer vid förvärv av en tiondel, en femtedel, en tredjedel, 

hälften, två tredjedelar och hundra procent av bolagets röster eller bolagskapital, eftersom det 

är först då skillnad i inflytandet över verksamheten uppkommer, 5 § st. 4 

investeringsscreeningsloven.171 För ett nyetablerat företag stannar anmälningsplikten vid tio 

procent av bolagets röster eller bolagskapital, 5 § st. 5 investeringsscreeningsloven. 

Skyldigheten att anmäla ett förvärv uppkommer inte om en begränsad del av verksamheten eller 

enbart vissa tillgångar förvärvas eftersom ingen kontroll eller ett betydande inflytande över 

lednings-, finansiella, utvecklings- eller operativa frågor erhålls.172 

                                                
171 2020/1 LSF 191 s. 43. 
172 2020/1 LSF 191 s. 45 f. 
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6.2.2.1 Tvådelat system 
 
Systemet är tvådelat där investeringar över tio procent i känsliga sektorer tillhör en del, det 

sektorsspecifika granskningssystemet, och den andra delen, det tvärsektoriella 

granskningssystemet, är vad som i övrigt anges i lagen.173 Det sektorspecifika 

granskningssystemet innehåller en anmälningsplikt och granskar förvärv av kontroll eller 

betydande inflytande i företag verksamma i särskilt känsliga sektorer eller som bedriver särskilt 

känslig verksamhet som är viktig för nationens säkerhet och allmän ordning.174 Känsliga 

sektorer och verksamheter är: försvarssektorn, företag som handhar IT-säkerhetsfunktioner, 

behandlar sekretessbelagda uppgifter, producerar produkter med dubbla användningsområden 

som är föremål för exportkontroll, kritisk teknologi och eventuellt kritisk infrastruktur samt 

andra företag som är verksamma med kritisk teknik, 6 § st. 1 investeringsscreeningsloven.175 

 

Den tvärsektoriella mekanismen är samtliga förvärv då en utländsk investerare, antingen fysisk 

eller juridisk, förvärvar minst en fjärdedel, hälften, två tredjedelar av alla rösträtter eller kapital 

eller samma inflytande i en dansk verksamhet. Anmälan är frivillig och får användas när 

investeringen kan utgöra hot mot rikets säkerhet eller allmän ordning och den utländske 

investeraren får direkt eller indirekt besittning av eller kontroll över 25 procent av 

ägarandelarna, rösterna, eller liknande innehav, 10 § st. 1 investeringsscreeningsloven. 

Dotterbolag, filial eller fast driftställe inom EU, EFTA eller riksgemenskapen omfattas också 

eftersom investeraren inte kan anses ha sin hemvist i EU, EFTA eller riksgemenskapen.176 

Tillståndsmyndigheten har även möjlighet, inom fem år från investeringens genomförande, att 

påbörja en utredning om en oanmäld investering ifall det råder risk för hot mot dansk säkerhet 

och allmän ordning, 14 § investeringsscreeningsloven.177 Att dela upp systemet i ett 

obligatoriskt och frivilligt system har till syfte att skapa ett robust system då ett heltäckande 

skydd eftersträvas. Genom uppdelningen finns verktyg för att hantera föränderliga hotbilder 

och granskningssystemet ger tydlighet och förutsägbarhet för de utländska investerarna.178 

 

                                                
173 2020/1 LSF 191 s. 35. 
174 2020/1 LSF 191 s. 43. 
175 2020/1 LSF 191 s. 41 f. 
176 2020/1 LSF 191 s. 34. 
177 2020/1 LSF 191 s. 46. 
178 2020/1 LSF 191 s. 42. 
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6.2.3 Beslutet att godkänna, villkora eller förbjuda investeringen 
 
För ett välgrundat beslut får tillståndsmyndigheten kräva nödvändig information från 

investeraren, revisor eller företaget föremål för investeringen, 8 § st. 2–3 

investeringsscreeningsloven. Tre faktorer är viktiga att granska för att ta ett välgrundat beslut: 

verksamheten föremål för investeringen, förvärvet och den utländska investeraren oaktat 

indirekt eller direkt ägande. Omständigheter som beaktas rörande verksamheten är 

verksamhetsområde, exempelvis eventuell sysselsättning med kritisk infrastruktur, behandling 

av sekretessbelagd information eller personuppgifter. Förvärvet ska undersökas avseende ifall 

anskaffandet överskrider gränsen för kontroll, betydande inflytande eller om denna gräns 

kommer passeras i framtiden och om risk för nationell säkerhet och allmän ordning 

uppkommer. Faktorer kring den utländska investeraren är exempelvis om de kontrolleras av 

utländsk regering, statligt organ eller väpnade styrkor, genom ägande eller finansiering. Vidare 

ska beaktas eventuell involvering i verksamheter som påverkar säkerhet och allmän ordning i 

EU-medlemsländer eller i andra allierande länder eller kriminell verksamhet som kan inverka 

på nationens säkerhet eller allmän ordning.179 

 

Identifierar tillståndsmyndigheten ingen risk för hot mot dansk säkerhet eller allmän ordning 

ska tillståndet godkännas eller om viss risk existerar kan godkännande förenas med villkor, 9 § 

st. 1 investeringsscreeningsloven. För att erhålla godkännande från tillståndsmyndigheten kan 

den utländske investeraren utfästa att följa villkor som ska förhindra att hot mot nationell 

säkerhet eller allmän ordning uppkommer, 16 § investeringsscreeningsloven. Finns ingen 

möjlighet att undvika ovan angivna hot ska investeringen förbjudas, 18 § 

investeringsscreeningsloven. Vid beslut om förbud ska en investering som omfattas av den 

obligatoriska anmälningsplikten förbjudas att genomföras. Förbud mot en frivilligt anmäld 

investering resulterar i avveckling av investeringen inom viss utsatt tid, 19 § 

investeringsscreeningsloven.  

 

6.2.4 Rätt att överklaga beslut 
 
Ett beslut kan överklagas till förvaltningsmyndigheten som hanterat ärendet, 40 § 

investeringsscreeningsloven. Klandertalan mot beslut om föreläggande, förbud eller villkor kan 

                                                
179 2020/1 LSF 191 s. 48. 
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väckas i Köpenhamns tingsrätt om det sker inom sex månader från beslutets delgivande 

gentemot ansvarig myndighet, 41 § investeringsscreeningsloven. 

 

6.3 Norge – Lov om nasjonal sikkerhet  

 
Nationella värden och intressen kan bli skadade av globaliseringen via underrättelser, sabotage 

och terrordåd. Nya sårbarheter uppkommer dagligen och hotbilden mot Norge förändras vilket 

utmanar säkerhetsintresset och hur försvaret ska hantera olika hot. Stor skada kan uppkomma 

på nationen om investerare eftersträvar att investera inom försvars- och beredskapssektorn, 

näringslivsaktörer och viktig infrastruktur. Norge vill därmed kartlägga sårbarheter och vilka 

norska företag som är särskilt utsatta.180 Den 1 januari 2019 trädde sikkerhetsloven i kraft, 12-

1 § sikkerhetsloven. Lagen har ett kapitel som riktas särskilt till utländska direktinvesteringar 

och tillsyn över de investeringar som i delar eller helt omfattas av lagens tillämpningsområde. 

Regleringen ska förhindra skada på rikets säkerhet genom att hämma och stoppa utländska 

ägare från att förvärva viktiga verksamheter i landet.181 Lagen är en ramlag som är flexibel och 

dynamisk, som ämnar ge myndigheter och företag bättre förutsättning att säkra centrala 

nationella intressena och hämma ständigt föränderliga hot och risker.182 

 

6.3.1 Syfte och tillämpningsområden  

 
6.3.1.1 Syftet och definitioner 
 
Syftet är att trygga norska säkerhetsintressen och nationell säkerhet och förebygga, upptäcka 

och motverka säkerhetshotande aktiviteter samt genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med 

rättsliga principer och värderingar i ett demokratiskt samhälle, 1-1 § sikkerhetsloven. Nationella 

säkerhetsintressen är landets suveränitet, territoriell integritet och demokratiska styrformer 

samt säkerhetspolitiska intressen som kopplar till högsta statliga organens verksamhet, säkerhet 

och handlingsfrihet, försvar, säkerhet och beredskap. Vidare omfattas förhållandet till andra 

stater och internationella organisationer och slutligen även samhällets grundläggande 

funktionalitet och befolkningens grundläggande trygghet, 1–5 § p. 1 sikkerhetsloven. 

Ändamålet med syftet är att skydda nationen och använda tillvägagångssätt för att handskas 

                                                
180 Prop. 153 L s. 15 f. 
181 Prop. 153 L s. 9. 
182 Prop. 153 L s. 7 och 15. 
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med hot som kan skada landets grundläggande intressen.183 Lagen omfattar primärt situationer 

då utländska aktörer vill förvärva andel av eller hela bolaget av strategiskt viktig betydelse, 

oavsett om bolaget är privatägt eller offentligt, 1-2 § och 1-3 § sikkerhetsloven. Departementen 

i Norge beslutar inom sitt verksamhetsområde vilka privata verksamheter som omfattas av 

regleringen. Riktlinjer som departementet ska hålla sig till är att verksamheterna ska behandla 

säkerhetsklassad information eller innehar system, objekt eller infrastruktur som har avgörande 

betydelse för grundläggande nationella funktioner eller om verksamheten i sig är av betydelse 

för grundläggande nationella funktioner, 1-3 § st. 1 sikkerhetsloven. Säkerhetsmyndigheten ska 

besluta hur lagen ska tillämpas på verksamheter inom tillämpningsområdet som faller utanför 

departementens ansvarsområde, 1-3 § st. 2-3 sikkerhetsloven. 

 

6.3.1.2 Utländska direktinvesteringar och investeraren som omfattas av lagen 
 
Lagen omfattar både internationella och nationella förvärvare. Anledningen är att undvika 

kringgåenden genom komplicerade ägarstrukturer som kan vilseleda rapporteringssystemet till 

att försumma att se vem den riktiga investeraren är. Det finns dessutom få negativa 

konsekvenser av att inkludera nationella investerare inom lagens tillämpningsområde.184 

 

6.3.2 Anmälningsplikt  

 
Förvärvaren åläggs en anmälningsplikt vid förvärv av en kvalificerad andel i verksamheter 

inom tillämpningsområdet, 10–1 § sikkerhetsloven.185 Kvalificerad ägarandel innebär direkt 

eller indirekt förvärv av minst en tredjedel av aktiekapitalet, aktierna eller rösterna i 

verksamheten alternativt om en investerare på annat sätt förvärvar rätt att bli ägare till en 

tredjedel av aktiekapitalet eller aktierna eller förvärvar ett betydande inflytande över ledningen, 

10-1 § st. 2 sikkerhetsloven. Aktier som ägs eller övertas av investerarens närstående räknas in 

i innehavet vid beräkning av kvalificerad andel, 10-1 § st. 3 sikkerhetsloven. Remissinstanser 

påtalade att Norge borde, likt andra länder, ha ett trappsystem. Anmälningsplikt skulle enligt 

förslaget uppkomma vid en tiondel, en tredjedel, hälften, två tredjedelar, nittio procent och 

slutligen fullt förvärv. Departementet motsatte sig alternativet med trappsystemet eftersom 

                                                
183 Prop. 153 L s. 25. 
184 Prop. 153 L s. 150 f. 
185 Prop. 153 L s. 150 f. 
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gränsen på en tredjedel enligt dem förefaller enhetligt med syftet att stoppa förvärv enligt 10-3 

§.186  

 

6.3.3 Beslutet om godkännande, villkor och förbud 

 
Ett beslut ska vara välgrundat, motiverat, förenligt med lagens syfte och beslutas primärt av 

regeringen. Beslutet ska vara proportionerligt där säkerhetsintressen för nationen ska väga 

tyngre än potentiella negativa ekonomiska konsekvenser.187 Myndigheten som fått in en 

anmälan ska inhämta information från andra myndigheter angående riskpotentialen och 

förvärvarens säkerhetstillförlitlighet ifall informationen kan hjälpa med handläggningen av 

ärendet, 10-2 § st. 2 sikkerhetsloven. Hotas inte nationella säkerhetsintressen ska förvärvet 

godkännas. Beslut om förbud eller godkännande med villkor ska fattas om betydande risk för 

nationella säkerhetsintressen föreligger, 10-3 § st. 1 sikkerhetsloven. Regeringen kan 

oberoende informationsunderlag alltid fatta beslut om att förbjuda en investering, möjligheten 

ska användas i undantagsfall.188 

 

6.3.4 Möjligheten att överklaga beslutet 

 
Då Norge inte är ett medlemsland i EU behöver de inte ta hänsyn till kraven som ställs upp i 

EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, däribland att regleringen ska innehålla en 

rätt till att överklaga beslutet från beslutande myndighet. Det finns inte heller någon lagstadgad 

rätt i sikkerhetsloven att överklaga beslutet. Likaså utelämnar förarbeten och lag eventuella 

sanktioner vid utebliven anmälan eller brott mot regleringen. Som ett resultat av bristen på 

sanktioner och rätt att överklaga ett beslut finns en risk för att granskningssystemet inte 

betraktas uppriktigt och inte är tillräckligt avskräckande mot skadliga investeringar.189  

 

 

 

                                                
186 Prop. 153 L s. 151. 
187 Prop. 153 L s. 148 och 152. 
188 Prop. 153 L s. 150 och 152. 
189 Se 11 kap i sikkerhetsloven.  
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7. RESULTATREDOVISNING – Finns argument för att införa 

lagförslaget som svensk lag? 
 
Kapitlet presenterar en analytisk redogörelse av samtliga frågeställningar där ovanstående 

information sammanförs till fullständiga svar på frågeställningarna som presenterats i arbetet.  

 
7.1 Varför krävs regleringen och vad är tanken bakom den?  

 
Följaktligen kan konstateras att ett stärkt säkerhetspolitiskt läge i EU har resulterat i att Sverige 

vill återinföra lagstiftning om utländska direktinvesteringar. Globaliseringen och företagens 

behov av kapitaltillförsel efter Covid-19 har gjort Sverige och EU intressanta för utländska 

investerare som vill förvärva betydelsefulla företag. SCB:s statistik visar att Sverige exempelvis 

får in flera miljarder svenska kronor årligen från utländska direktinvesteringar (se Bilaga). 

Investeringarna bidrar till att kontroll och inflytande förvärvas av utländska stater, både direkt 

och indirekt, där ett stort mörkertal föreligger. Mörkertalet kan presumeras komma av 

komplicerade ägarstrukturer som är till för att vilseleda, se avsnitt 2.2. Uttalandet från Tyskland, 

Frankrike och Italien om Kinas ensidiga investeringar som inte omfattades av någon reglering 

och uteblivna skyddsmekanismer från EU kan vara anledningen till Sveriges nyfunna intresse 

för problematiken, se avsnitt 3.1. Medvetenheten om att utländska investeringar inte enbart har 

positiva effekter av välfärd, tillväxt och utveckling utan även kan riskera landets säkerhet och 

allmän ordning bidrar till ökat intresse av att reglera området. Med det ökade säkerhetshotet 

från omvärlden och globaliseringen finns således ett starkt incitament för att införa en reglering 

om ett granskningssystem av utländska direktinvesteringar. 

 

Regleringen kommer delvis hindra ett öppet investeringsklimat, globalisering och inskränka 

konkurrensen, vilket kan anses som ett onödigt och oproportionerligt inskränkande. Balans och 

proportionalitet ska emellertid vara vägledande för beslut om att granska investeringarna, se 

avsnitt 4.4.1. Genom proportionalitetsbedömningen eftersträvar regleringen att omfatta en 

begränsad grupp investeringar som är nödvändiga att granska. Granskningssystemet kommer 

bidra till ett friskt investeringsklimat där investeringar med skadlig intention undanhålls och ett 

fritt investeringsklimat ska bibehållas i så stor omfattning som möjligt för fortsatt utveckling 

och välfärd. Tanken bakom granskningssystemet är att granska, kartlägga och reglera utländska 

direktinvesteringar med syfte att förhindra skadliga utländska direktinvesteringar för svensk 

säkerhet och allmän ordning eller allmän säkerhet, se avsnitt 4.1-4.2. Regleringen ska vara icke 
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diskriminerande, transparent och påvisa tydligt de omständigheter som bidrar till att 

investeringen blir föremål för granskning i enlighet med EU:s förordning om utländska 

direktinvesteringar, se avsnitt 3.1–3.2. Intentionen i betänkandet är att systemet ska aktualiseras 

när risk för Sveriges säkerhet eller allmän ordning uppkommer. Riskanalysen för när en sådan 

risk uppkommer beaktar investeringen, verksamheten och investeraren, se avsnitt 4.2.1–4.2.3. 

Tanken bakom regleringen är att kontrollera nödvändiga investeringar och inte göra förfarandet 

onödigt betungande. Lagen syftar till att försöka bidra till ett rättssäkert och proportionerligt 

system som vill bibehålla ett friskt och långsiktigt investeringsklimat och skydda Sverige. 

 

7.2 Där lagförslaget brister 

 
Lagstiftningar kommer aldrig kunna göra alla till viljes, kommuner har en uppfattning och 

näringslivet en annan. En brist som både myndigheter och näringslivet har reagerat på är 

lagförslagets uteblivna vilja att förklara och utveckla arbetet kring dubbelprövningar, 

exempelvis i SsL och krigsmateriellagen, se avsnitt 5.3.2.1. Granskningssystemet kommer 

framstå svårhanterligt, administrativt betungande och mindre attraktivt att investera i, helt 

oförenligt med målsättningen för granskningssystemet, se avsnitt 4.1. Argumentet för att inneha 

flera olika prövningar är att syftet i lagarna är olika och olika personer faller föremål för 

processerna, se avsnitt 4.6. Ett motargument är att samma verksamhet fortfarande blir 

involverad i olika processer, som hade varit enklare att samkoordinera i gemensamma 

förfarande med samma granskningsmyndighet. Risken att investeringar uteblir på grund av 

komplicerade processer med icke koherenta system bör undanröjas. Omotiverat stor skada kan 

eljest uppkomma på det svenska öppna investeringsklimatet genom minskad vilja från 

utländska investerare att investera i Sverige. Att genomföra ytterligare utredningar är således 

nödvändigt för att utröna en hållbar reglering för företag som blir föremål för flera prövningar. 

Betänkandet bör tillika resonera kring riskerna med att andra EU länder och EU:s förordning 

om utländska direktinvesteringar innehar en annan definition av utländska direktinvesteringar, 

se avsnitt 5.3.2.2. Systemen borde vara koherenta i så stor mån som möjligt för att förenkla 

samarbetet, överföringen av information mellan EU länderna enligt förordningen och tillfällen 

då andra EU länder vill inkomma med kommentarer på en investering som Sverige granskar.  

 

Vidare är definitionerna av vilken verksamhet som omfattas av lagen svårförstådd, se avsnitt 

5.3.1. Sju olika kategoriseringar anges och närmare definition av varje enskild kategorisering 

ska presenteras i myndighetsföreskrifter, se avsnitt 4.2.2.1. Betänkandet åsyftar att systemet är 
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flexibelt och myndighetsföreskrifter kan enklare följa förändringar och behov i samhället. 

Emellertid kommer rättssäkerheten att bli avsevärt eftersatt då förutsägbarheten försämras 

emedan flera lagregler ska tolkas och förstås för att begripa om investeringar omfattas av 

granskningssystemet och är anmälningspliktiga. Den flexibilitet som betänkandet presenterar 

kan enligt min syn nästintill enbart skada det öppna investeringsklimatet som Sverige i stor mån 

fortsatt vill bibehålla. Systemet bör vara förutsägbart, lätthanterligt och effektivt, vilket den 

önskvärda flexibiliteten hämmar genom att presentera diffusa och vaga lösningar i lagen, se 

avsnitt 4.1. Rätten att kunna inskränka det öppna investeringsklimatet måste motiveras av att 

enskilda enkelt förstår vilka legitima skäl som ligger bakom beslutet att granska investeringen. 

Förutsägbarhet är vital för att åstadkomma detta. Betänkandet bör därmed undersöka 

möjligheten för en alternativ lösning för presentationen av definitionerna. 

 

Exkluderingen av mediebolag har erhållit kritik, se avsnitt 5.3.1. Mediebolagen är viktiga för 

Sveriges grundläggande principer och hjälper Sverige att bibehålla ett demokratiskt samhälle 

med informationsutbyte, tryckfrihet och yttrandefrihet. Huvudargumentet för betänkandets 

utelämnande av mediebolag är att området är starkt grundlagsskyddat och journalistikens roll 

upprätthåller demokratisk anda och stabilitet i Sverige. Grundlagsskyddet ska därmed inte 

inskränkas genom att hämma investeringar i mediebolag. Argumentet kan däremot användas 

motsatsvis för att påvisa fördelar med ett införande av mediebolag i tillämpningsområdet. Det 

föreligger en säkerhetsrisk om allmänheten inte erhåller väsentlig information som de är i behov 

av. En utländsk makt, investerare eller regim som erhåller kontroll över ett mediebolag kan 

strypa utflödeskanalerna eller ändra innehållet i informationsflödet som går ut till allmänheten. 

Medier är viktiga att beskydda från yttre inverkan för att fortsatt uppbära högt förtroende vid 

krissituationer. Lagförslaget bör eftersträva att förhindra statliga makter från att ändra och 

förvränga information som når den svenska allmänheten. Konsekvensen att inte införa 

mediesektorn i systemet medan andra länder gör det kan bidra till att utländska makter med ont 

uppsåt vänder sig till Sverige med skadliga investeringar, vilket är en stor säkerhetsrisk för 

Sverige. Friheter som åligger mediebolag, etableringsfriheten och globaliseringen, kommer 

påverkas av regleringen. Nackdelarna att inte inkludera mediebolag kan däremot anses 

överväger fördelarna eftersom flera faktorer visar att mediebolag bör skyddas genom 

regleringen. I bilaga II i SOU 2021:87 presenteras en alternativ reglering som inkluderar 

mediebolagen. Regeringen har fria händer i avseendet om bilagan ska aktualiseras, men mycket 

talar starkt för att regeringen bör implementera bilagan och inkludera mediebolagen. 
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Ett av syftena med lagförslaget är att hämma utländska makter från väsentligt ägande i svenska 

bolag som kan påverka svensk säkerhet, se avsnitt 2.2 och 7.1. Indirekt ägande är därmed en 

viktig del av regleringen eftersom kringgåenden bör undvikas. Ett stort mörkertal för antalet 

utlandsägda bolag kan dessutom förmodas existera vilket särskilt beror på indirekta 

ägarförändringar. Indirekta ägarförändringar som sker utanför svensk jurisdiktion och därmed 

utanför svensk kontroll är ett exempel på hur lagförslaget kan komma att kringgås. I befintlig 

utformning är betänkandet vagt rörande indirekt ägande och lagförslaget uttrycker endast ett 

exempel för vägledning, när en investerare investerar i ett moderbolag som har ett dotterbolag 

vars sysselsättning är inom en särskilt skyddsvärd bransch. Det täcker emellertid inte alla 

förfaranden som kan vidtas för att kringgå regleringen. Uppräkningen i lagförslaget kan 

motiveras av att inte vara en uttömmande lista på indirekt ägande. Systemet kommer emellertid 

sättas ur spel om inte fler exempel av indirekt ägande explicit presenteras i regleringen, 

exempelvis investeringar i utländska bolag som får konsekvenser för svenska bolag. Nuvarande 

lydelse skapar förvirring, otydligheter och tolkningsfrågor som försummar målet att skapa ett 

förutsägbart och rättssäkert system. Likaledes bör den strikta tio procentgränsen för att 

bestämma när granskning ska bli aktuell kompletteras med regler om verklighetsförhållanden 

och faktiskt inflytande. Myndigheterna kan få svårt att finna ägarstrukturer, många faktorer ska 

beaktas och information måste granskas. Informationsutbytet ska emellertid vara fritt mellan 

myndigheterna, aktieböcker är öppna i Sverige (se 5 kap. 10 § ABL) och 

granskningsmyndigheten specificerar sig på en viss typ av företag. Tillvägagångssättet kommer 

resultera i att faktiskt ägandet upptäcks och kunna bevisas, se avsnitt 4.4.2. Regleringen 

angående indirekt ägande bör på nytt undersökas och definieras tydligare för att åstadkomma 

en reglering där syftet uppnås och kringgåenden genom komplicerade ägarstrukturer 

omöjliggörs. 

 

En annan faktor som på nytt bör undersökas är att betänkandet i rådande form ålägger 

anmälningsplikt på varje ny investering över tio procent av innehavet eller rösterna i ett 

aktiebolag, se avsnitt 5.3.4. Den ständigt fortsatta anmälningsplikten leder till betungande 

administrativ börda för både små och stora investeringar i samma bolag. Investerare kan 

avskräckas att investera på grund av det strikta förhållningssättet eftersom tidskrävande 

processer kan avhålla utländska investerare från att fortsätta investera pengar i samma företag. 

På samma vis ökar arbetsbelastningen för granskningsmyndigheten genom många icke-

motiverade anmälningar. Det kan anses oproportionerligt att upprätta ett system som ålägger 

investeraren en anmälningsplikt vid varje ny investering över tio procent. Därav bör regleringen 
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istället vara som ett trappsystem med tydliga gränser för när ny anmälningsplikt uppkommer 

vid nya investeringar i samma företag. Förslagsvis när kontroll eller inflytande förvärvas som 

ger ny stor inverkan på verksamheten som är föremål för investeringen och svensk säkerhet.  

 

Slutligen bör möjligheten till förhandsbesked diskuteras. Utan förhandsbesked kan vissa 

industrier lida skada, exempelvis vindkraftverksparker. Huvudargumentet mot förhandsbesked 

är att utredningen om huruvida investeringen är godkänd eller ej ska ske inom tjugofem dagar 

från det att en fullständig anmälan skickats in. Ett förhandsbesked blir en administrativ börda 

eftersom handläggningstiden likväl är kort, se avsnitt 4.3.3 och 5.3.3. Nackdelarna är däremot 

att enskilda ej vågar upprätta en vindkraftverkspark eller liknande verksamhet som är beroende 

av investerare. Förhandsbesked är en indikation på hur granskningsmyndigheten kan bedöma 

investeringen vilket också kan anses ge en fördel för såväl myndigheten i vidare handläggning 

som för privatpersoners och verksamheters fortsatta handlingsutrymme. Huruvida det kan anses 

vara tillräckligt motiverat att införa ett förhandsbesked måste beröras mer i betänkandet. Enbart 

en hänvisning till serviceskyldigheten i förvaltningslagen är otillräcklig och det finns inget 

starkt motargument i nuvarande formulering mot förhandsbesked. Därmed framstår det 

omotiverat och oproportionerligt att inte erbjuda förhandsavgöranden i lagförslaget. Vissa 

branscher är helt beroende av möjligheten och gagnas avsevärt av förutsägbarheten. 

 

7.3 Lärdomar av andra länders reglering   
 
Lagstiftningarna i Finland, Danmark, Norge och lagförslaget i Sverige har samma 

skyddsintressen som ska beaktas. Länderna vill förhindra skadliga investeringar och övervaka 

utländsk kontroll i företag som är betydelsefulla för nationens säkerhet, genom att godkänna, 

förbjuda eller förena investeringar med villkor. Finland och Danmark, EU-medlemsländerna, 

har mer koherenta system med varandra än med Norge. Exempelvis gällande möjligheten att 

föra klandertalan. Norge har inte en sådan reglering medan Finland och Danmark infört 

möjligheten för klandertalan i regleringen på grund av krav från EU, se avsnitt 3.2.1, 6.1.5, 

6.2.5 och 6.3.4. Att länderna har olika utgångspunkter kommer beaktas i nedanstående 

framställning och skapar en bredare förståelse för hur området kan regleras på olika sätt. 

 

Norges granskningssystem omfattar samtliga investeringar, utländska och nationella, i bolag 

inom särskilda verksamhetsområden, för att undvika försök till kringgåenden av regleringen. 

Inga försök till kringgåenden genom indirekt ägande kan därmed förekomma och det finns inte 
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några större negativa konsekvenser enligt norska förarbeten av att omfatta inhemska 

investerare, se avsnitt 6.3.1.2. Finland och Danmarks regleringar omfattar utländska investerare 

som får kontroll eller inflytande över ett inhemskt bolag. För att hindra kringgåenden omfattas 

indirekta och direkta ägare, se avsnitt 6.2.1.2 och 6.1.1. Finland och Danmark har därmed 

begränsat kretsen investeringar som ska omfattas av regleringen men försöker innefatta 

samtliga skadliga investeringar. Finlands reglering uppdateras kontinuerligt för att inkludera 

nya situationer där kringgåenden kan vara aktuella, se avsnitt 6.1. På så vis är Norges reglering 

lättare att förhålla sig till eftersom den inte behöver uppdateras för att undvika kringgåenden av 

lagen. Finland och Danmarks reglering kan anses uppmana till ett positivt investeringsklimat, 

beaktande av EU:s fria rörlighet av kapital och ett försök att inte hämma marknaden mer än 

nödvändigt. Sveriges lagförslag är utformat som Finland och Danmarks lagar, där intentionen 

är att åtnjuta ett öppet investeringsklimat och inte inskränka investeringar mer än nödvändigt. 

EU ställer dessutom upp krav på medlemsstaterna att de endast får omfatta EU-interna 

investeringar ifall investeraren ägs eller kontrolleras av tredjeland, se avsnitt 3.2.1. I detta 

hänseende bör Sverige således utforma regleringen som Finland och Danmark. Det kommer 

emellertid kräva kontinuerlig översyn och revidering av lagen för att undvika kringgåenden. 

Norges reglering kan anses vara för betungande för svenska myndigheter eftersom den svenska 

granskningsmyndigheten hade fyllts av arbete och Sverige hade brutit mot EU-rätten och haft 

svårt att motivera varför samtliga nationella och europeiska investeringar skulle granskas i ett 

öppet Europa. Att begränsa regleringen till indirekt och direkta utländska investerare kommer 

minska arbetsbördan, bibehålla ett bättre investeringsklimat och bidra till att Sverige anses mer 

attraktivt att investera i vilket bidrar till en fortsatt stor kapitaltillförsel.  

 

En annan skillnad med Norges system gentemot Finland samt Danmarks är att Norge har en 

högre tröskel för anmälningsplikten. I jämförelse har Finland och Danmark varsin trappa som 

startar på tio procent av innehavet medan Norge börjar på en tredjedel, se avsnitt 6.1.4.1, 6.2.3 

och 6.3.2. Samtliga länder har hög tröskel för när granskningssystemet aktualiseras. Norge har 

däremot enbart en gräns där tillstånd krävs medan de andra länderna kontinuerligt enligt 

trappsystemen undersöker om nya investeringar kan anses skadlig för nationens säkerhet. 

Norges förarbeten förklarar att trappsystem eller granskningar vid redan tio eller tjugo procent 

inte uppfyller syftet att trygga säkerheten för suveränitet, territoriell integritet, demokratisk 

styrning och nationell säkerhet samt bättre förebygga mot hot än tidigare reglering, se avsnitt 

6.3.2 och 6.3.1.1. Grundtanken i det norska systemet är att investeringar som anses nödvändiga 

att granska ska omfattas. Det svenska lagförslaget fastställer att anmälningsplikt uppkommer 
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när investeraren förvärvar ett stort inflytande, vilket enligt svenska mått är tio procent av 

aktierna eller rösterna i aktiebolaget. Olikt de andra länderna har Sverige sedan ingen trappa 

eller andrum, utan samtliga investeringar ska granskas när gränsen på tio procent överskridits, 

vilket kan kritiseras, se avsnitt 5.3.4 och 7.2. Motiveringen till varför Sverige inte har ett 

trappsystem har uteblivit. Målsättningen att utfärda ett enkelt, effektivt och lätthanterligt system 

som är förutsägbart och proportionerligt uppfylls inte i nuvarande lydelse. Eftersom den 

svenska regleringen vill ålägga investeraren anmälningsplikt vid förvärv av ett stort inflytande 

i svenska bolag, och att syftet samt investerarkretsen är likt granskningssystem i Finland och 

Danmark, borde Sverige titta på att införa ett trappsystem som fungerar såsom för Finland och 

Danmark. Det kommer effektivisera, minska den administrativa bördan, anses vara mer 

proportionerligt och göra det lätthanterligt för utländska investerare att kontrollera när en 

anmälningsplikt uppkommer. Trappsystemet hade främjat rättssäkerhet och ett öppet 

investeringsklimat. Såväl Finland som Danmark har dessutom fungerade lagstiftningar med 

trappsystem, Finland har haft sitt system i över tio år. Trappsystemet fungerar uppenbart som 

ett bra skydd mot skadliga investeringar. Sverige bör därmed utforma en reglering utifrån ett 

trappsystem som bestämmer när anmälningsplikt uppkommer. Vilken typ av trappsystem och 

vilka procentuella trappsteg som ska uppnås för en ny prövning bör lagstiftaren däremot 

utforma utifrån svenska säkerhetsbehov. 

 

Finland, Danmark och Norge definierar tydligt verksamheter och verksamhetsgrenar som 

omfattas av deras respektive reglering. Vem som kommer omfattas av en anmälningsplikt är 

mycket förutsägbart för den utländska investeraren, se avsnitt 6.1.2, 6.2.1.2 och 6.3.1.1. Att 

tydligt beskriva vilka verksamheter som omfattas av regleringen i lagen underlättar för 

granskningsmyndigheten som kan fatta snabba beslut om verksamheten är anmälningspliktig 

eller inte. Sverige vill implementera ett system där verksamheter kategoriseras i lagförslaget 

men ska definieras i annan lagstiftning, samma förutsägbarhet som i våra grannländers 

lagstiftning förekommer således inte, se avsnitt 5.3.1 och 7.2. Norge ålägger departement i 

deras verksamhetsområden att granska vilka verksamheter som omfattas av regleringen. Tydlig 

vägledning för vilka verksamheter som ska omfattas anges däremot i lagen. På detta vis har 

systemet utformats för att vara tydligt och påvisat vilka verksamheter som är extra skyddsvärda. 

Sverige bör på samma sätt förtydliga bättre i lagförslaget vilka verksamheter som kommer 

omfattas av lagen så att regleringen blir förutsägbar och rättssäker. Risken att investerare annars 

avstår från att investera bestrider syftet att bibehålla ett öppet investeringsklimat där 

investeringar fortsatt ska vara välkomna i landet.  
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Sverige planerar att införa en obligatorisk anmälan. En frivillig anmälan kommer inte förslås i 

lagförslaget eftersom en frivillig anmälan kan föranleda att myndigheterna förbise investeringar 

som bör anmälas, se avsnitt 4.3. Finland, Norge och Danmark har en obligatorisk 

anmälningsplikt vid kritiska investeringar. Finland och Danmark har i sina robusta regleringar 

kompletterat den obligatoriska anmälan med att införa en frivillig anmälan. Motivet bakom den 

frivilliga anmälan är att erbjuda investerare en möjlighet att erhålla en riskbedömning eller ett 

utlåtande om att utesluta risken att omfattas av granskningen, se avsnitt 6.1.4 och 6.2.2.1. 

Anmälan ämnar minska den administrativa bördan för granskningsmyndigheten, då 

myndigheten inte behöver granska alla investeringar för att finna potentiella kringgåenden och 

på egen hand lyfta investeringen till en granskning. Norge har nästintill ett motsatt system, med 

hög tröskel för anmälningsplikten och inga andra investeringar än de anmälningspliktiga får 

anmälas. Systemets avsikt är att vara lätthanterligt och effektivt, därmed utelämnas möjligheten 

till frivillig anmälan eller förhandsbesked. Hur regleringen angående anmälningsplikt, 

förhandsavgöranden och frivillig anmälan ska utformas är en avvägning mellan 

säkerhetsperspektivet, administrativ börda och öppet investeringsklimat. Sverige eftersöker ett 

system som är en avvägning mellan intresset av tillväxt och säkerheten i Sverige. Samtidigt bör 

oron för att granskningsmyndigheten ska överbelastas med ett ohanterligt antal anmälningar 

beaktas eftersom en sådan överbelastning kan resultera i ineffektiva och ej kvalitetssäkra 

prövningar. Därmed är det önskvärt att Sverige ska gå i norsk riktning med en återhållsam 

reglering och endast nödvändiga investeringar ska anmälas. Till skillnad från Norge och oaktat 

att frivilliga anmälningar inte är önskvärt, borde Sverige implementera möjligheten till 

förhandsbesked, jfr avsnitt 5.3.3 och 7.2. Ett system nära Norges reglering rörande 

anmälningsplikt ska således eftersträvas men där systemet bör närma sig Finland och Danmark 

genom att införa möjligheten till förhandsbesked. På så sätt kan situationerna som Finland och 

Danmark avser omfatta med det frivilliga anmälningssystem också beaktas i den svenska 

regleringen, men i en nerskalad omfattning genom förhandsbesked. Därmed beaktas 

säkerhetsintresset, effektiviteten och det öppna investeringsklimatet. 
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7.4 Bör lagförslaget bli till lag? 
 
Svensk säkerhet premieras genom lagförslaget och investeringar kommer bli svårare att 

genomföra. Den nyfunna medvetenheten om säkerhetshotande aktiviteter genom investeringar 

i svenska bolag inom viktiga sektorer har lett till efterfrågan om ett system som kan kontrollera 

strategiska investeringar med illegala avsikter. Det är inte längre gångbart att inte beakta annat 

än utveckling, tillväxt och välfärd. Svensk lagstiftning har ett tomrum då ingen reglering 

omfattar skadliga utländska direktinvesteringarna. Med utgångspunkt i säkerhetsintresset bör 

därför lagförslaget införas som lag. För ett välfungerande system krävs tillförlitlighet från 

svenska myndigheter och strategiskt viktiga företag eftersom granskningssystemet i 

lagförslaget inskränker investeringsklimatet, kommuners självständighet och ökar den 

administrativa bördan för samtliga parter. Vidare ska tillförlitlighet från andra länder 

eftersträvas för ett smidigt samarbete, jfr avsnitt 4.5 och 5.3.2.2. Tillförlitlighet till systemet 

kommer genom en enkel, effektiv och förutsägbar reglering som enbart gör nödvändiga 

inskränkningar. Ifall regleringen utformas på detta vis och beaktar Sveriges säkerhet, allmän 

ordning och allmän säkerhet kommer konsekvenserna av att införa regleringen vara små i 

jämförelse med nyttan. 

 

Utifrån de tillfrågade remissinstanserna och EU:s perspektiv överensstämmer synen att det är 

dags att inskränka det öppna investeringsklimatet för att tillförsäkra nationers säkerhet. EU:s 

uppmanade att införa nationella granskningssystem kan vidare anses som ett starkt incitament 

för att införa lagstiftningen eftersom det inte finns ett skydd för enskilda staters skyddsintressen 

inom EU-rätten, se avsnitt 1.1 och 3.2. Grunden till att Sverige avskaffade tidigare reglering är 

inte längre aktuell då regleringen inte kan påvisas inskränka den fria rörligheten inom EU på 

ett illegalt vis och behovet av ökad tillväxt är inte lika aktuellt. Trettio år senare har dessutom 

det säkerhetspolitiska läget förändrats och EU:s öppna investeringsklimat har tvingats att 

begränsas för vissa investeringar efter senaste årens utnyttjande av marknaden. Det finns inget 

hinder mot införandet av lagförslaget från EU-rätten eller från nationellt håll, majoriteten 

instämmer istället om behovet av en reglering. Vidare finns inga hinder mot ett införande av en 

lag om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar i grundläggande rättsprinciper 

eller i regleringen kring ett öppet investeringsklimat. Istället anses det nästintill vara nödvändigt 

att omgående införa systemet på grund av efterdyningarna av pandemin och det pågående kriget 

i Europa som ökat hotbilden mot svensk säkerhet och infrastruktur. 
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8.  SLUTSATS 
 
Vid en första anblick kan det kännas onödigt, administrativt betungande och kostsamt att 

införskaffa ett nytt granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Sverige är endast ett 

litet land med en liten ekonomi. Globaliseringen och det öppna investeringsklimatet har 

däremot gjort att Sverige nu är i behov av en reglering inom området och SOU 2021:87 är en 

bra grund. Betänkandet bygger i stor mån på EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. 

Lagförslaget behöver emellertid utvecklas och förbättras i vissa delar för att bättre tillgodose 

rättssäkerhet och proportionalitet då svensk välfärd, utveckling och innovation kan komma att 

begränsas. Tydligare regler som lättare motiverar legitima grunder för inskränkningen av 

investeringar behöver finnas, exempelvis tydligt beskriva vilka verksamheter eller vilket 

indirekt ägande som omfattas. Andra länder som haft regleringen under en tid har kunnat 

uppdatera lagreglerna och har således kommit fram till en bra slutprodukt för deras land. Detta 

åskådliggör möjliga vägar framåt för Sverige i det fortsatta lagarbetet och att regleringen måste 

fortsatt kunna utvecklas utifrån förändringarna som sker i Sverige och i världen. Avslutningsvis 

kan konstateras att en lag avseende ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar 

behövs i Sverige för att skydda landets säkerhet, allmän ordning och allmän säkerhet. 

Betänkandet behöver emellertid förtydligas gällande ovan redovisade delar samt påvisa ett 

rättssäkert tillvägagångssätt och proportionerliga inskränkningar.  
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