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Yttrande över delbetänkande –  

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ut-

ländska direktinvesteringar SOU 2020:11 
 
 
Sammanfattning av Sveriges Ingenjörers synpunkter 
 
Sveriges Ingenjörer tillstyrker förslaget att Inspektionen för strategiska pro-

dukter (ISP) bör få uppdraget som kontaktpunkt för Sverige. 

 

Vidare tillstyrker Sveriges Ingenjörer förslaget om att Inspektionen för stra-

tegiska produkter bör få extra resurser för att bygga upp sin kompetens och 

kapacitet för uppdraget som kontaktpunkt.  

 

Samtidigt vill Sveriges Ingenjörer lyfta behovet av ett temporärt nationellt 

regelverk för att redan nu kunna granska och stoppa utländska direktinveste-

ringar som riskerar att påverka Sveriges säkerhet och allmänna ordning. An-

ledningen är situationen i näringslivet med anledning av Coronapandemin.  

 
 
Övergripande synpunkter  
 
Sverige är ett litet land beroende av export för den ekonomiska utvecklingen 

och tillväxten. Frihandel och rörlighet av kapital och investeringar är en vik-

tig förutsättning för detta. Svenska företag har ett behov av att kunna göra 

investeringar i andra länder för att kunna växa och expandera. På samma 

sätt innebär utländskt ägande en ekonomisk utveckling och främjande av 

nya jobb i Sverige.  
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På senare år har dock en insikt vuxit fram att det också finns säkerhetsutma-

ningar med utländskt ägande. Lärdomar från tidigare ekonomiskt svåra tider 

visar att risken för att svenska strategiska teknikbolag säljs ut är stor under 

kriser som den nu pågående Coronapandemin.  

 

Därför blir det extra brådskande att få till ett regelverk och en gransknings-

funktion för att förhindra att främmande stater kan utnyttja situationen och 

skaffa sig kontroll över vitala och strategiska tillgångar. 

 

De teknikintensiva företagen bedriver viktig utveckling i Sverige och bidrar 

till högkvalificerade jobb. De medverkar också till att Sverige är ett ledande 

innovationsland i världen och är därför viktiga att värna.   

 

Sveriges Ingenjörer har en hederskodex som handlar om betydelsen av tek-

nisk utveckling och ett etiskt ansvar för att tekniken ska användas på ett sätt 

som gagnar samhället utan skadeverkningar. Därför menar vi att det är vik-

tigt med fortsatt främjande av utländska direktinvesteringar i Sverige, men 

att detta sker med en skyddsram i form av en granskningsfunktion som för-

hindrar skadeverkningar och minskar risken för Sveriges säkerhet och all-

männa ordning. 

 

Vår uppfattning är att det brådskar att införa en tillfällig lagstiftning för 

granskning av utländska direktinvesteringar. Förslagvis kan Inspektionen 

för strategiska produkter få ett tilläggsuppdrag redan nu för att bygga upp en 

granskningsfunktion.  
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