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Remissvar: SOU 2021:87 Granskning av utländska 
direktinvesteringar 

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet: Granskning av 
utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 

Sammanfattning av Riksgäldens synpunkter 

Riksgälden välkomnar utredningens förslag om införande av ett granskningsramverk för 
utländska direktinvesteringar. Den i alla delar välskrivna utredningen belyser 
problematiken med oönskade ägarförhållanden i verksamheter som bedriver 
samhällsviktig och/eller säkerhetskänslig verksamhet. Riksgälden välkomnar föreslaget 
ramverk och har inga synpunkter på ramverkets föreslagna kontrollmekanismer. 

Riksgälden har en central roll i det civila försvaret liksom i det finansiella systemet och är 
en del av den infrastruktur som är nödvändig för att likviditetshanteringen i Sverige ska 
fungera. Merparten av infrastrukturen tillhandhålls dock av privata aktörer som i flera fall 
består av stora multinationella bolag med svenska filialer. Vissa av dessa aktörer har en 
lika unik roll i denna infrastruktur som Riksgälden verkar i och kan i nuläget inte ersättas 
av någon annan. Riksgälden är statens finansförvaltning och ska som bevakningsansvarig 
myndighet kunna leverera i hela hotskalan. Det finansiella systemet och dess 
underliggande infrastruktur är en förutsättning för att staten ska kunna genomföra 
betalningar, förvalta statens skuld och trygga dess upplåning samt tillhandhålla statliga 
garantier och lån i hela hotskalan. Att värna den finansiella stabiliteten är en 
tillitsskapande hörnsten i ovan operativa uppdrag och den utförs i regel enkom genom 
korrekt och transparent informationsspridning av lägesbilder, beslut och vidtagna 
åtgärder. 

Att skyddet av säkerhetskänslig verksamhet är oerhört viktig och att utredningen i sig 
bedöms ha fokuserat på flera viktiga aspekter i ägarstrukturer i säkerhetskänsliga 
verksamheter välkomnas av Riksgälden. 



                                                                                                                               2 (2) 

 

  

Riksgäldens konstaterar att informationspåverkansperspektivet som beskrivs utförligt i 
utredningen är något som är av stor vikt i den sektor som Riksgälden verkar i. Förmågan 
att upprätthålla och bidra till den finansiella stabiliteten genom korrekt och transparent 
informationsspridning direkt och via allmänna medier är en hörnsten för att samhället 
ska fungera under en kris liksom under höjd beredskap.  Riksgälden gör i detta remissvar 
ingen bedömning eller värdering av huruvida allmänna medier ska ingå i det föreslagna 
ramverket eller inte. 

 

I detta ärende har riksgäldsdirektör Hans Lindblad beslutat efter föredragning av senior 
säkerhetsanalytiker Gunnar Maxén. 

 
 
 
 

  

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Gunnar Maxén, föredragande 
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