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Justitiedepartementet 1 



 

Till skydd för svenska säkerhetsintressen 

• Säkerhetsläget har försämrats under flera år. 

Ryssland, Kina och Iran agerar allt mer offensivt. 

• Sverige halkat efter – finns redan i många länder 

som Tyskland, Danmark, Frankrike och Finland. 

• Från vallöfte 2018, via EU-förordning till 

lagstiftning. 
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Ny mekanism för att granska och stoppa 

Skyddsvärd 

verksamhet måste 

bedrivas – eller 

kontrolleras – från 

Sverige. Strategiska 

förvärv av svenska 

företag ska kunna 

hindras 

En särskild 

myndighet ska därför 

granska utländska 

direktinvesteringar och 

vid behov stoppa dem 

Lagrådsremiss i 

dag – beräknas träda 

i kraft 1 december 

2023 
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Risker med utländska direktinvesteringar 

• Ett sätt för främmande makt att dra nytta 

av svensk teknik, utveckling och kunskap. 

• Ett sätt att skaffa sig inflytande över eller 

kunskap om funktioner som är 

samhällskritiska för Sverige. 

Justitiedepartementet 4 



 

 

 

Risker ur totalförsvarsperspektiv 

• Direktinvesteringar kan öka kunskapen inom 

spetsteknologi och användas för att kringgå 

regelverk. 

• Totalförsvaret bygger på ett samspel mellan 

offentliga och privata aktörer. 

• Möjligheten att göra uppköp av skyddsvärda 

fastigheter ses över. 

Justitiedepartementet 5 



 

 

 

Nationella granskningssystem i EU 

• Många av EU:s medlemsländer har nationella 

granskningssystem för utländska 

direktinvesteringar, t.ex. Danmark och Finland. 

• Genom EU-förordningen infördes ett gemensamt 

regelverk och en samarbetsstruktur. 

• Inget krav på ett svenskt granskningssystem. 

Justitiedepartementet 6 



 
 

Det svenska granskningssystemet 

Investeringar som kan 
skada Sveriges säkerhet 
eller allmän ordning och 
allmän säkerhet i Sverige. 

Granskning ska utgå ifrån 
svenska intressen. 

En granskningsmyndighet 
ska pröva investeringarna 
och samverka med 
utpekade myndigheter. 

Justitiedepartementet 7 



  

Utgångspunkter för granskningssystemet 

• Anmälningsskyldighet för investeraren. 

• Anmälan vid investeringar som innebär visst 

inflytande i eller förvärv av skyddsvärd 

verksamhet. 

• Anmälningsskyldighet oavsett nationalitet eller 

säte. 

• Upplysningsskyldighet för det svenska företaget. 

Justitiedepartementet 8 



   
  

 
 

 
 

 

Skyddsvärd verksamhet 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Säkerhetskänslig 
verksamhet 

Känsliga person- eller 
lokaliseringsuppgifter 

Kritiska råvaror och 
andra metaller och 
mineral 

Krigsmateriel Produkter med 
dubbla användnings-
områden 

Framväxande 
teknologier och 
annan strategiskt 
skyddsvärd 
teknologi 

Justitiedepartementet 9 



 
   

Granskningsmyndighetens verktyg 

Investeraren, det svenska 
företaget och myndigheter ska 
lämna information till 
granskningsmyndigheten. 

Rätt att inleda granskning på 
eget initiativ. 

Villkor och förbud. 
Information och 
sanktionsavgifter. 

Justitiedepartementet 10 



  

  
  

Process framåt 

Lagrådsremissen lämnas 
nu över till Lagrådet. 

Lagförslaget föreslås 
träda i kraft den 
1 december 2023. 
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