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Betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 
 

Försvarets radioanstalt (FRA) har – från de utgångspunkter myndigheten har att beakta – 

följande synpunkter på betänkandet. Synpunkterna följer betänkandets disposition. 

12 Förfarandet 

12.4 Utbyte av uppgifter och samråd 

12.4.3 Upplysningar och synpunkter 

FRA konstaterar inledningsvis att FRA inte omfattas av den lista på myndigheter som, 

enligt 7 § i förslaget till förordning om anmälan och granskning av utländska 

direktinvesteringar, är skyldiga att lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska 

produkter (ISP). FRA ställer sig positivt till detta. Därutöver vill FRA i sammanhanget 

uppmärksamma att ISP inte får inrikta FRA:s signalspaning (jfr 4 § lagen [2008:717] om 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet).  

12.4.4 Utbyte av uppgifter och samråd 

Av utredningen framgår att det obligatoriska samrådet bl.a. syftar till att utreda behovet 

av att villkora godkännandet av anmälda investeringar och bistå med bestämmandet av 

eventuella villkor. FRA har i denna del inget emot förslaget i sig men ifrågasätter 
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användningen av begreppet samråd i detta syfte. Den vedertagna definitionen av att 

samråda är att diskutera eller konsultera, vilket brukar utmynna i rekommendationer. 

12.4.5 Särskilt om informationsutbytet 

Utredningen föreslår att ISP ska underrätta Försvarsmakten, Kommerskollegium, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Säkerhetspolisen om de ärenden 

som anmäls enligt lagen om anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar 

samt på begäran lämna över uppgifter i sådana ärenden (6 § förslaget till förordning om 

anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar). Enligt 10 kap. 28 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas 

till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten framgår av lag eller förordning. Detta 

innebär att det inte ska göras någon avvägning mellan intresset av att lämna ut uppgiften 

mot det intresse som sekretessen ska skydda. FRA anser att en sådan undantagslös 

uppgiftsskyldighet för ISP gentemot de ovan angivna myndigheterna kan få en 

hämmande effekt på den omfattning och det slag av information som FRA, och eventuellt 

andra myndigheter, kan komma att lämna till ISP.  

___________________ 

Allmänt om FRA 

FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 900 anställda. FRA är 

en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen 

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande 

förordning. 

FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot, hot mot svensk 

personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande 

underrättelseverksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som 

har betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. All signalspaning är 

riktad mot utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, 

Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom 

Polismyndigheten. 

FRA bedriver även informationssäkerhetsverksamhet. FRA ska ha hög teknisk 

kompetens inom informationssäkerhetsområdet och får efter begäran stödja sådana 
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statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara 

känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhet- eller försvarspolitiskt hänseende.  

Uppgifter rörande FRA:s verksamhet omfattas till stora delar av sekretess bl.a. enligt 

15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För uppgifter i allmän handling 

rörande underrättelseverksamhet gäller sekretess i 95 år. 

___________________ 

 

I detta ärende har chefsjuristen Michaela Dráb beslutat. I den slutliga handläggningen har 

också deltagit biträdande chefsjuristen Jessica Sjöstrand samt juristen Maera Khan 

(Rättsenheten), tillika föredragande. 
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