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Yttrande över SOU 2021:87; Granskning av ut-
ländska direktinvesteringar 

Sammanfattning 

 

 

Svenska företag, myndigheter och forskare har ett omfattande internationellt 

utbyte och samarbete vilket skapar en dynamik och gör att utländska inve-

sterare väljer att satsa på forskning och utveckling i Sverige. Det är beklag-

ligt att det politiska läget i världen försämrats och att stater kringgår inter-

nationella regelverk och demokratiska principer. Svenska företag, myndig-

heter, universitet och forskningsinstitut behöver öka sin kunskap om de 

ökade riskerna med affärs- och forskningssamarbete. Det är därför bra att 

Sverige etablerar en granskningsfunktion som kan inhämta information, in-

formera om risker men också har lagstöd i att värna och stoppa skadliga di-

rektinvesteringar i svensk skyddsvärd teknik och infrastruktur.  

 

Det är dock viktigt att poängtera att granskningsfunktionen behöver ha en 

förståelse för att Sverige är ett dynamiskt land i teknikens framkant, där ut-

ländska direktinvesteringar är en viktig del av handeln och den ekonomiska 

utvecklingen. Det kräver en väl avvägd balans mellan att främja utländska 

direktinvesteringar samtidigt som svenska intressen värnas.   

 

Sveriges Ingenjörer delar i huvudsak utredningens problemskrivningar och 

tillstyrker samtliga författningsförslag i utredningen. 

      

Sveriges Ingenjörer lyfter även fram följande ståndpunkter: 

 

• Att inrätta en granskningsfunktion bidrar till en fortsatt tilltro till det 

svenska systemet och ger förutsättningar för framtida direktinveste-

ringar i Sverige. Det bidrar till att Sverige får ett ökat förtroende som 

ett säkert och stabilt land att investera i.  
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• Det finns en risk att utländska direktinvesteringar verkar för att åsi-

dosätta svenska regelverk och inte heller respektera den svenska mo-

dellen som bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan fackföre-

ningar och företagsledningar. Vi vill uppmärksamma denna risk som 

på sikt kan leda till att den svenska modellen urholkas och att Sveri-

ges förutsättningar att vara ett starkt innovationsland därmed mins-

kar.    

 

 

 

SVERIGES INGENJÖRER 

 

Johan Kreicbergs   Staffan Bjurulf 

Chef Politik och Påverkan   Utredare 
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