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SAMMANFATTNING 

Denna studie försöker fastställa vilka motiv svenska staten hade med sitt fortsatta ägande i 

Nordbanken/Nordea under den marknadsliberala regimen som rådde efter finanskrisen på 

1990-talet. Studien testar om Gunnar Eliasson och Mats Larssons teori om motiv för statligt 

bankägande är applicerbar perioden 1991–2013. Genom att granska motioner och 

propositioner från Moderaterna och Socialdemokraterna perioden 1991–2013 analyseras 

argumentationen för att försöka urskilja vilka motiv som är mest framträdande för respektive 

parti och år under den undersökta perioden. Undersökningsresultatet indikerar att statens 

motiv att fortsätta äga Nordbanken/Nordea beror på om staten var socialdemokratiskt styrd 

eller styrd av Moderaterna. Generellt sett tyder argumentationen på att Socialdemokraterna 

hade motiv att fortsätta äga Nordbanken/Nordea på obestämd tid, medan Moderaterna inte 

hade några motiv alls. Undersökningen indikerar att Eliasson och Larssons motiv bakom 

statligt bankägande är för en stat som ser statligt bankägande som något positivt och att det 

således finns behov en begreppsapparat om motiv mot statligt ägande. 

 

Nyckelord: Nordbanken, Nordea, statligt bankägande, motiv för statligt bankägande. 
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1. INLEDNING 

Synen på statligt bankägande har ändrats sedan 1970-talets hårt kontrollerade finansmarknad. 

Det svenska finansiella systemet genomgick ett institutionellt paradigmskifte från 1980-talets 

början och med det förändrades synen på statens roll.1 Under 1960–70-talet styrdes 

marknaden av en kontrollerande och delaktig stat, men det synsättet ersattes under 1980-talet 

till att marknaden fungerar bäst med en stat som överlåter styrningen till marknaden.2 Från att 

ha varit präglat av en stark statlig styrning började systemet bli alltmer marknadsorienterat, 

speciellt det finansiella systemet.3 Denna trend var inte unik enbart för Sverige, utan banker 

privatiserades i allt större omfattning internationellt från 1970-talet och framåt.4 De 

informella institutionerna, normer, relationer mellan organisationer och kodifierade informella 

regler, tog i stor utsträckning över från formella institutioner, lagar och kodifierade 

förordningar.5 Statens roll som beställare och ägare är nära förbundna med varandra i en stark 

hierarkiskt styrd marknad. Denna förbindelse luckrades upp i takt med den alltmer 

liberaliserade marknaden, vilket resulterade i att statens behov av finansiella tjänster i större 

utsträckning kunde tillgodoses av privata aktörer, snarare än staten själv.6  

 

Svenskt näringsliv upplevde en stark tillväxt under 1980-talet tills att dess kulmen nåddes 

under 1980-talets sista år. Denna tillväxt kom till stor del från den avreglerade 

kreditmarknaden som möjliggjorde en omfattande kreditexpansion, men som också kom att 

bli en betydande orsak bakom finanskrisen i början av 1990-talet.7 En av de svenska bankerna 

som drabbades hårdast var den statligt delägda banken Nordbanken. Läget blev så pass 

kritiskt att staten tvingades att gå in som garant för att banken inte skulle gå i konkurs, vilket 

resulterade i att staten blev ensam ägare i Nordbanken under hösten 1992.8 I samband med att 

riksdagen beslutade att rekonstruera Nordbanken, bemyndigades regeringen att avyttra statens 

ägande i banken när det passade.9 Trots detta bemyndigande och att Sveriges finansiella 

system präglades av marknadsliberalism sålde staten sina sista aktier i banken först 2013.10 

Trots att stödet för avreglering av finansmarknaden och för privatisering av Nordbanken, 

                                                           
1 Larsson, Mats (1998). 
2 Statskontoret 2000:15, s. 179 ff. 
3 Larsson, Mats (1998), s. 258. 
4 Andrews, Michael (2005), ss. 30–48.  
5 Larsson, Mats (1998), s. 20 ff. 
6 Larsson, Mats (1998), s. 28 ff. 
7 Schön, Lennart (2014), s. 432 ff. 
8 Ibid. 
9 Prop. 1991/92:21, s. 7. 
10 Skr. 2013/14:140, s. 7 f. 
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bibehöll staten sitt ägande. Vad kan detta tänkas ha berott på? Vilka motiv hade staten bakom 

sitt fortsatta ägande av Nordbanken/Nordea? 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Studien försöker fastställa vilka motiv staten hade med sitt fortsatta ägande i 

Nordbanken/Nordea under den marknadsliberala regimen som rådde efter finanskrisen på 

1990-talet. I den empiriska undersökningen granskas riksdagstrycket för att urskilja argument 

för, men också emot att behålla det statliga ägandet i Nordea. Varför denna studie är av 

allmänhetens intresse är, enligt min mening, för att den ger en mer djupgående förståelse för 

de motiv staten hade med att fortsätta äga Nordea, trots att många andra statliga bolag 

privatiserades under perioden 1991–2013. Staten avvecklade sitt ägande helt i flera bolag 

fram till och med år 2000, bland annat Celsius AB, SSAB och OK-petroleum.11 Speciellt 

intressant är det att se om de olika socialdemokratiska och moderatledda regeringarna under 

denna tidsperiod agerade i enlighet med hur de debatterade i Riksdagen kring statligt ägande 

av företag. Trots att regeringen bemyndigades av riksdagen att sälja av Nordbankens 

(Nordeas) aktier redan 1991, var processen färdig först 2013. Frågeställningen som studien 

försöker besvara är: Vilka motiv hade staten bakom sitt fortsatta ägande av 

Nordbanken/Nordea? 

 

1.2. Disposition 

Uppsatsen består av 6 huvuddelar följt av bilagor och källförteckning. I avsnitt 1 redogörs för 

metod och material, avgränsningar, källkritik och tidigare forskning. Avsnitt 2 redogör sedan 

för det teoretiska perspektivet i uppsatsen som kan förklara statligt ägande. Avsnitt 3 redogör 

för historisk bakgrund om Sveriges ekonomi under 1970–1990-talet med huvudfokus på 

finansmarknaden, samt statligt affärsbankägande. Avsnitt 4 behandlar undersökningen om 

argument för statens fortsatta ägande i Nordbanken från 1991 till 2013. Löpande i texten 

redogörs det för de organisationsförändringar som banken genomgick under samma period. I 

avsnitt 5 görs en analys av argumentationen i de observerade motioner och propositioner som 

använts och försöks frågeställningen att besvaras. I avsnitt 6 presenteras studiens slutsats. 

Slutligen presenteras bilagor och käll- och litteraturförteckning. 

 

 

                                                           
11 Statskontoret 2000:15, s. 186 ff. 
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1.3. Metod och material 

Den empiriska undersökningen baseras på motioner och propositioner från riksdagstrycket. 

Det är således argumentation från partimotioner och regeringspropositioner som kommer att 

undersökas och inte den allmänna debatten. Det är trots allt i riksdagen som lagar stiftas och 

beslut om statens ägande fattas. För att frågan ska kunna besvaras måste argumenten som förs 

fram i motioner och propositioner kunna konkretiseras. I likhet med Anders Sjölander 

används en kvalitativ metod i form av analys av riksdagstrycket, där det utifrån ett urval av 

motioner och propositioner försöks att urskiljas vilka motiv staten hade med det fortsatta 

ägandet i Nordbanken/Nordea.12  

 

Undersökningens utgångspunkt utgörs av riksdagstryckets fysiska register för respektive år. 

Genom att slå på nyckelord kring statligt ägande, såsom Nordbanken, Nordea, statligt ägande, 

statlig egendom, privatisering identifieras motioner och propositioner som behandlar dessa. 

De fysiska registren används från 1991 till 2002/03, då de slutar att publiceras, och därefter 

riksdagens söktjänst på internet. På samma sätt används nyckelord13 för att hitta relevanta 

observationer. Dels får man upp motioner och propositioner som direkt relaterar till ämnet, 

men också i vilka texter dessa finns. Därefter undersökes det betänkande som 

motionen/propositionen behandlas i. Ofta finns då andra motioner som behandlas i samma 

utskottsbetänkande, som också handlar om samma ämne exempelvis Nordbanken eller statligt 

ägande. En annan utgångspunkt för respektive år är den årliga regeringsskrivelsen, 

redogörelse för företag med statligt ägande. För majoriteten av år väcks motioner mot 

regeringsskrivelsen och därmed kan man leta sig vidare på samma sätt som med 

utskottsbetänkandet. Denna skrivelse innehåller dessutom information om det gångna årets 

statliga bolag bland annat redogörelse för respektive bolag med statligt ägande.  

 

De observerade motionerna och propositionerna analyseras genom argumentationsanalys, för 

att identifiera vilka argument som används för hemställan, hur partiet ställer sig mot 

privatisering, vilka motiv man har, eller inte har, bakom statligt ägande, om eller när man ska 

sälja Nordbanken/Nordea, men även information om föredragande, datum etcetera.14 Detta 

görs för att se om det finns argument eller motiv bakom statligt ägande, som genomsyrar hela 

                                                           
12 Se Sjölander, Anders (2000), s. 44 ff. 
13 Exempel på nyckelord som använts är: Nordbanken, Nordea, statligt ägande, privatisering och bolagisering.  
14 Ahrne, Göran., Svensson, Peter (2011), s. 162 f. 
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tidsperioden. Det intressanta är inte de nyckelhändelser som skedde i Nordbanken/Nordea, 

utan den politiska diskussionen runt dem. 

 

1.4. Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts för att göra denna studie genomförbar. De politiska partier vars 

motioner och propositioner har valts att undersökas är Moderaterna och Socialdemokraterna. 

Detta eftersom Moderaterna och Socialdemokraterna under denna period hade flest röster i 

riksdagen och var de partier som vann valen, samt agerade oppositionsparti, vilket gör att 

dessa partier borde kunna ge en bra bild av hur de röda respektive blåa partierna 

argumenterade. Den empiriska undersökningen baseras på totalt 19 motioner och 6 

propositioner, varav 12 motioner och 2 propositioner är från Socialdemokraterna. Om fler 

partier hade inkluderats i undersökningen hade antalet motioner blivit oproportionerligt stora 

med tanke på uppsatsens omfång. Studiens undersökningsperiod har också avgränsats. 

Perioden av intresse sträcker sig från 1991 då Nordbanken räddas och blir helstatligt ägd, till 

2013 då de sista statliga aktierna avyttras. Figur 1.4.1. visar antal observerade propositioner 

och motioner om Nordbanken/Nordea perioden 1991–2013. 

 

Figur 1.4.1. Antal observerade propositioner och motioner om Nordbanken/Nordea perioden 
1991–2013 
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För att begränsa undersökningen ytterligare sållades även motioner och propositioner som inte 

direkt behandlade Nordbanken/Nordea eller statligt ägande sett bort.15 Utan denna 

begränsning hade undersökningen blivit för stor för dess syfte. Detta innebär att vissa 

motioner/propositioner om statligt ägande föll bort, vilket bör tas i beaktning när man tittar på 

utvecklingen av antalet motioner/propositioner över tid.  

 
1.5. Källkritik 

Primärkällan är som ovan nämnt riksdagstrycket. Handlingar från riksdagstrycket som 

kommer att användas sträcker sig från 1991, då regeringen bemyndigades av riksdagen att 

sälja av statens innehav av Nordbankens/Nordeas aktier, till 2013 när de sista aktierna i 

Nordea såldes. Riksdagstrycket som primärkälla för denna studie har fördelen att det inte kan 

uppstå något problem med subjektivitet och tendens i källan, då det är den politiska 

diskussionen som är ämnet för undersökningen. Argumentationen är det centrala i 

källmaterialet och är den materia som utgör grunden för analysen. Det uppstår heller inga 

problem gällande huruvida primärkällorna ligger i tiden, då motioner och propositioner för 

respektive år utgör grund för samma års motiv för statligt bankägande. Detta innebär att 

risken att felaktig information som kommer av tid mellan händelse och när källan 

publicerades minimeras. Vidare är riksdagstrycket en god källa eftersom risken är liten att 

informationen i källan är felaktig, då det är Sveriges riksdags officiella handlingar.  

 

1.6. Tidigare forskning 

Svenska staten har varit bankägare sedan en lång tid tillbaka och frågan om att förstatliga 

bankväsendet har debatterats av och till under hela 1900-talet.16 Sveriges Riksdag ägde 

Riksbanken från 1668 fram till 1897 års riksbanksreform, som under denna tid även 

fungerade som en affärsbank.17 Staten har även varit under senare tid varit ägare i 

Postsparbanken som bildades 1884 och Jordbrukarbanken 1923 som övertogs till följd av 

1920-talskrisen.18 Statens roll som aktiv bankägare började undersökas alltmer under 1960–

70-talet. Flera utredningar genomfördes av staten, vilka undersökte fördelarna med staten som 

aktiv bankägare.19  

 

                                                           
15 Ett exempel är Motion 1991/92: N19, vilken belyser socialdemokraternas syn på statligt ägande, men gäller 
företaget LKAB. 
16 Se exempelvis Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992). 
17 Barvèll, Kai., Nessén, Marianne., & Wendschlag, Mikael (2019), ss. 71–77. 
18 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), s. 6, s. 25. 
19 Se exempelvis Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992). 
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Mats Larsson har undersökt det svenska finansiella systemets utveckling under och statens 

roll som ägare på 1900-talet.20 Larsson redogör för att utvecklingen av den statliga ägarrollen 

kan förklaras, dels av direkt ägande av finansiella bolag som konkurrerat med andra 

marknadsaktörer på finansmarknaden, dels av upprättandet av institut som specialiserat sig på 

hantering av en viss slags transaktioner.21 Vidare påpekar Larsson att statens intresse av att 

vara ägare på den finansiella marknaden är sammankopplat både med intresset att skydda 

branschen, men också att ämnet är nära kopplat till regelverk och politisk situation.22Även 

finanskriser har varit en viktig orsak till att staten blivit bankägare. Exempelvis genom att 

staten agerade garant till Jordbrukarbanken i samband deflationskrisen på 1920-talet, men 

också för Nordbanken i samband med 1990-talskrisen.23 Under 1960–70-talet, var 

kreditmarknaden hårt reglerad och frågan om socialisering av svenska banker i debatterades i 

stor utsträckning. Larsson menar att statens roll som bankägare var väldigt passiv under 

1960–70-talet, men antog en aktiv roll som bankägare i samband med bildandet av den 

statliga affärsbanken PK-banken 1974.24 Sammanfattningsvis konstaterar han att det statliga 

ägarutövandet i bankväsendet av präglades av passivitet fram tills finanskrisen på 1990-

talet.25 

 

Gunnar Eliasson och Mats Larsson har undersökt statens roll som bankägare under 1900-talet 

och vilka motiv som staten hade bakom ägandet. Författarnas studie fokuserar på statens roll 

som bankägare under 1970–80-talet. Totalt identifierade författarna tolv motiv, varav nio 

identifierades på basis av statens ägarutövande under 1900-talet. 26 De tre resterande var 

framåtblickande motiv för statligt bankägande, som Eliasson och Larsson formulerat på basis 

av intervjuer av nyckelpersoner i bland annat Nordbanken och finansdepartementet. Studiens 

resultat visar att många av de motiv bakom statligt bankägande som identifierades under 

1900-talet har blivit föråldrade och att det sannolikt var de tre framåtblickande motiven om 

statligt bankägande som kunde antas ha någon form av aktualitet under 1990-talet.27 Denna 

studie kommer att analysera argumentationen i motioner och propositioner på basis av 

Eliasson och Larssons motiv om statligt bankägande. 

 
                                                           
20 Se Larsson, Mats (1998). 
21 Larsson, Mats (1998), s. 32 ff. 
22 Ibid. 
23 Larsson, Mats (1998), s. 77 ff, s. 216 f. 
24 Larsson, Mats (1998), s 166 ff. 
25 Ibid. 
26 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), ss. 83–93. 
27 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), ss. 91–93. 
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Daniel Barr och Hannah Pierrou har studerat vad nettokostnaden blev för 1990-talets 

bankstöd efter att svenska statens sista aktier i Nordea såldes.28 Modellen för krishantering av 

banker var under 1990-talets att staten gick in som garant och tog kontroll över bankerna, 

rekonstruerade de fortfarande lönsamma delarna och avvecklade de dåliga i krisdrabbade 

banker.29  I studien fann författarna att det statliga bankstödets under finanskrisen på 1990-

talet uppgick till 1,5 procent av svenskt BNP 1991 efter utdelningar och försäljning av aktier. 

De konstaterade även att om staten inte ingripit som finansiär och övertagit ägandet i banker30 

skulle kostnaden blivit större, samt att staten inte har något val annat än att gå in som garant 

vid finanskriser.31   

 

Bengt Larsson har undersökt vilka politiska reaktioner som uppstod i samband med 

finanskrisen på 1990-talet.32 Baserat på utskottsbetänkanden från näringslivsutskottet 

perioden 1991–2000 analyserades de politiska partiernas ståndpunkter i åtgärdsdebatten efter 

finanskrisen. Analysen av argumentationen i utskottsbetänkanden visade att det fanns 

motsättande synsätt på statligt bankägande, där de borgerliga partierna motiverade 

privatisering och ökad konkurrens, samt att framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

förespråkade statlig styrning och ägande.33 Vidare visar analysen att Socialdemokraterna hade 

en tendens till intern splittring i åsikter, där utskottsledamöterna tillstyrkte fördelar med ökad 

konkurrens, medan socialdemokratiska motionärer förespråkade statligt bankägande.34  

 

Statens roll som ägare i Nordbanken och den socialdemokratiska regeringen som initierade 

avvecklandet av statens ägande i Nordbanken undersökts närmare av Thomas Persson.35  

Studien försöker förklara hur den socialdemokratiska regeringen valde att agera mot andra 

aktörer som också hade intresse i Nordbanken och/eller om det endast var ett självständigt 

regeringsbeslut. Genom intervjuer av elitaktörer och nyckelpersoner i riksdagen kunde 

Persson konstatera att den socialdemokratiska regeringen agerade självständigt i frågan, utan 

att ta hänsyn till andra aktörers intressen. Dels privata aktörer som ägare, dels andra politiker. 

Han poängterar att gällande fallet med Nordbanken, kunde en stark departementsledning 

                                                           
28 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015). 
29 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015), s. 41.  
30 Författarna nämner exempelvis bankerna Nordbanken och Gota bank. Ibid.  
31 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015) s. 52 f. 
32 Se Larsson, Bengt (2001).  
33 Larsson, Bengt (2001), s.186 ff. 
34 Ibid. 
35 Se Persson, Thomas (1997). 
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genomföra sin politiska agenda trots andra aktörers intresse i frågan.36 Avslutningsvis pekar 

Persson på att beslutsfattandet om att initiera avvecklandet av statens ägande i Nordbanken 

kan härledas till en liten grupp på Finansdepartementet.37 

 

Gemensamt för tidigare studier om statligt bankägande är att man i tiden försökt att utskilja 

olika motiv bakom statligt bankägande.38 Denna studie kommer, till skillnad från tidigare 

forskning, att undersöka motiven bakom det fortsatta bankägandet under en tid som annars 

präglades av finansmarknadens avregleringar privatiseringar av statliga bolag. Faktumet att 

Bengt Larssons argumentationsanalys av utskottsbetänkande slutar 2000 gör det även 

intressant att undersöka hur den politiska tongången gick tills att staten slutgiltigt hade 

avvecklat sitt engagemang i Nordbanken/Nordea. Detta är någonting som förhoppningsvis 

kan ge ett nytt perspektiv på hur man kan se på statligt bankägande.  

  

                                                           
36 Persson, Thomas (1997), s. 64 ff. 
37 Ibid. 
38 Se exempelvis, Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), Larsson, Mats (1998). 
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2. TEORETISKT PERSPEKTIV 

2.1. Motiv för statligt bankägande 

Denna studie kommer att pröva Eliasson och Larssons teori om motiv för statligt bankägande 

och undersöka om den är applicerbar på statens ägande i Nordbanken/Nordea perioden 1991–

2013. I ”Staten som bankägare – från Jordbrukarbanken till Nordbanken” redogör Eliasson 

och Larsson för det historiska förloppet, från den statliga banken Jordbrukarbanken till 

Nordbanken.39 Eliasson och Larsson formulerar motiv bakom statligt bankägande på basis av 

framför allt PK-banken och Nordbanken fram till och med beslutet om Nordbankens 

omorganisering i samband med krisen 1990. Författarna utgår ifrån Roger Hennings studie 

om statlig ägarutövning.40 I slutet av pappret teoretiserar de även olika motiv för statligt 

bankägande i framtiden och applicerar dessa på PK-banken och Nordbankens historia. Syftet 

med att använda denna teori i denna studie är för att se hur motiven, som fördes fram i 

riksdagstrycket, bakom det fortsatta statliga bankägandet i Nordbanken och Nordea stämmer 

överens med de motiv Eliasson och Larsson identifierat.  

 

Eliasson och Larssons teori består av åtta olika principiella motiv som staten som bankägare 

kan tänkas ha haft under 1900-talet.41 Det första är det politiska motivet som utgår ifrån 

planhushållningstänkandet, alltså att staten ska styra landets ekonomi. Det andra är 

konkurrensstimulatormotivet som har syftet att motverka de negativa effekterna som kommer 

av bristande konkurrens. Det tredje är ”motvikt till kapitalets-makt”-motivet, vilket handlar 

om att det ska finnas ett statligt alternativ till den nära kopplingen mellan de privata 

storbankerna och storföretagen. Det fjärde motivet är det stödpolitiska motivet, alltså att staten 

går in som garant när banker är konkursmässiga. Det femte är finansieringsmotivet, vilket 

innebär att staten går in som finansiär vid särskilt omfattande finansieringsbehov, exempelvis 

vid 1960-talets bostadsbyggande. Det sjätte motivet är kreditadministrationsmotivet som 

handlar om att administrera statlig kreditgivning. Det sjunde motivet är sparstimulansmotivet, 

vilket innebär att staten som bankägare vill stimulera hushållssparandet. Det åttonde och sista 

motivet är riskkapitalmotivet med syftet att öka tillgången på riskkapital. 42 

 

Eliasson och Larsson formulerar även några framtida motiv specifikt för statligt ägda banker 

under 1990-talet. Det första motivet är kapitalutnyttjandemotivet, vilket innebär att staten 
                                                           
39 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992). 
40 Se Henning, Roger (1991). 
41 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992) s. 83. 
42 Ibid.  
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borde bedriva bankverksamhet med syftet att optimera det egna kapitalutnyttjandet. Det andra 

är motivet om det nationella intresset, handlar om att staten är en viktig bankägare när det 

kommer till att försvara och tillgodose det nationella intresset, alltså att bevara nationellt 

ägarinflytande i svenska bolag. Det tredje är beredskapsmotivet, som handlar om att staten 

genom ägarutövande ska kunna styra en banks intressen när det finns ett behov.43 

 

Baserat på riksdagstrycket kommer försöks vilket eller vilka motiv bakom det fortsatta 

statliga bankägandet som tycks vara mest framträdande vid en viss tid i den undersökta 

perioden att identifieras. Genom att analysera argumentationen i riksdagstrycket vid en viss 

tidpunkt försöks det bakomliggande motivet för argumentationen om fortsatt statligt 

bankägande att urskiljas. Resultatet jämförs sedan mot Eliasson och Larssons teori och testas 

för att se om den är applicerbar eller inte på fallet om det fortsatta ägandet av 

Nordbanken/Nordea.  

 

  

                                                           
43 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), ss. 89–91. 
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3. HISTORISK BAKGRUND 

3.1. Sveriges ekonomi och finansmarknad 1970–1990 

Sveriges ekonomi under 1970-talet var stark, men präglades av hårda regleringar och 

åtstramningar på finans- och kreditmarknaden. Flera begränsande regleringar av bankers 

kreditutlåningsmöjligheter genomfördes av Riksbanken i syfte att strama åt den svenska 

ekonomins expansion under den då rådande högkonjunkturen perioden 1968–1973.44 Dessa 

formaliserades i riksdagen som lagen om kreditpolitiska medel (LKM) år 1974.45 Den statliga 

inblandningen på finansmarknaden påverkade kapitalströmmarna i svensk ekonomi på sådant 

sätt att konkurrensen sjönk och finansmarknaden blev alltmer oligopoliserad.46 Till följd av 

den hårt reglerade finansmarknaden skapades en ”oreglerad marknad” parallellt med den 

reglerade. Nya finansinstitut, speciellt finansbolag, fick en central roll för den kreditgivning 

som skedde utanför LKM.47 Det skulle visa sig att den hårda statliga regleringen av den 

svenska finansmarknaden och avregleringen som följde under 1980-talet, skulle medföra 

betydande långsiktiga effekter på Sveriges ekonomi. 

 

Sedan 1950-talet hade finansmarknaden präglats av en stark hierarkisk styrning från statens 

sida, men blev under tidigt 1980-tal allt friare. När de styrinstrumenten Riksbanken hade, 

speciellt likviditetskvoten och placeringsplikt, inte längre kunde tillgodose den ökande 

upplåningen började bristerna i den statliga politiken att visa sig.48 Ett viktigt finansiellt 

instrument som introducerades i juli 1982 var riksbankens statsskuldväxlar.49 De möjliggjorde 

att statsskulden kunde finansieras via dessa, vilket minskade betydelsen av likviditetskvoterna 

så pass att de avskaffades i september 1983, samma år som emissionskontrollen lättades.50 

Detta var bara början på den marknadsliberalisering som kom att följa. Efter år 1985 var 

ränteregleringen, utlåningstaket för banker och reglering av finansbolags utlåning och 

straffräntan mot upplåning i Riksbanken alla avskaffade och den tidigare starkt statligt styrda 

finansmarknaden gick mot en mer marknadsorienterad styrning.51 

 

                                                           
44 Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995), s. 42 f. 
45 Ibid. 
46 Larsson, Mats (1998), ss. 144–150. 
47 Finansbolagen var organisationer som stod utanför Riksbankens hårda regleringar och således kunde bevilja 
utlåning under mindre reglerade förhållanden. Se Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995). 
48 Larsson, Mats (1998), ss. 205–207. 
49 Statsskuldsväxlar var statliga korta värdepapper som utfärdades till marknaden om lägst en miljon kronor och 
löptid på max 2 år, men vars räntesats inte var fix utan styrdes av marknadsefterfrågan. Se Larsson, Mats (1998), 
ss. 205. 
50 Larsson, Mats (1998), ss. 205–207. 
51 Ibid. 
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Avregleringen av kreditmarknaden medförde en utlåningsboom under 1980-talets andra hälft, 

framför allt näringslivskrediter.52 Ränteläget i Sverige var högt, vilket medförde att banker 

och kreditinstitut lånade pengar utomlands för att finansiera sin utlåning i Sverige. Det 

byggdes succesivt upp en bubbla på kreditmarknaden från 1985/86–1990, där banksektorns 

utlåning fördubblades mätt i fasta priser, som kom att bli till en av Sveriges djupaste 

finanskriser någonsin. 1990-talets finanskris sägs ofta starta med att finansbolaget Nyckeln, 

vilket var ett av de största finansbolagen, ställde in sina betalningar september 1990. Svensk 

ekonomi hade mattats av och fastighetspriser börjat falla.53 Det hela förvärrades av att 

efterfrågan på krediter sjönk med räntehöjningar från Riksbanken. Till följd av att stora delar 

av finansbolagens verksamheter var finansierade av banker spreds krisen till bankväsendet när 

finansbolagen inte kunde upprätthålla utlåningen.54 Till följd av att ekonomin gick allt sämre 

förlorade Socialdemokraterna valet 1991 mot den borgerliga oppositionen. 

 

3.2. Staten som bankägare  

Statens engagemang som ägare i affärsbank började i samband med 1920-talets finanskris, när 

staten tvingades ta över AB Svenska Lantmännens Bank, till följd av kreditförluster som kom 

av krisen.55 Socialiseringsdebatten gällande förstatligande av banker präglade synen på 

statligt bankägande under 1960–70-talet.56 De privatägda storbankernas starka tillväxt under 

denna period gjorde att kreditmarknaden mer oligopoliserad, vilket fick staten att föreslå en 

statlig affärsbank som alternativ.57 Syftet var att stimulera konkurrensen på kapitalmarknaden 

och därigenom motverka att företag som stod nära de privata storbankerna prioriterades 

framför nybildade företag i svenskt näringsliv.58 Staten ville samtidigt motivera sparande i 

samhället och ansåg att en helstatlig affärsbank kunde främja det.59 Detta resulterade i att den 

helstatliga affärsbanken PK-banken i januari 1974.60 PK-banken skapades genom en fusion av 

den statliga banken Kreditbanken och statliga Postbanken.61 Postbanken hette före 1959 

Postsparbanken, då den bytte namn. Postsparbanken var en statligt ägd bank i Sverige 

                                                           
52 Larsson, Mats (1998), s. 211 ff. 
53 Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995), s. 133 ff. 
54 Ibid. 
55 Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995), s. 156 ff. 
56 Se till exempel, Samuelsson, Kurt (1974), ss. 89–101. 
57 Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995), s. 156 ff. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Larsson, Mats (1998), s. 174. 
61 Larsson, Mats (1998), ss. 160–174. 
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inordnad under Postverket vars huvudverksamhet var dess inlåningsrörelse, som 1925 återtog 

postgirot och började att konkurrera på marknaden för betal- och transaktionsförmedling.62 

Synen på om staten skulle vara eller inte vara bankägare under 1980-talet skiljde sig från de 

politiska argumenten från 1960–70-talet. Liberaliseringen av marknaden och avregleringen 

som skedde under 1980-talets första hälft, hade underminerat de argument som lyftes för att 

äga en statlig affärsbank.63 Detta medförde även att statens ägarutövande i PK-banken blev 

väldigt passivt, eftersom flera partier ansåg att styrningen skulle överlåtas till marknaden.64 

Under 1980-talets började allt fler privatiseringar och bolagiseringar av svenska statliga 

företag att genomföras.65 Från att ha satsat på ökat statligt ägande under 1970-talet 

förändrades det statliga ägandet generellt sett mot att motiveras av ekonomin, snarare än 

politisk ideologi.66 Privatiseringen av statliga företag tog fart ordentligt i samband med 

regeringsskiftet 1991 när den borgerliga oppositionen tog över från Socialdemokraterna.67 

Tabell 3.2.1 visar förändringen statens ägarandel i nio större företag som den borgerliga 

regeringen ämnade privatisera perioden 1991–2000. 

 
Tabell 3.2.1. Statens ägarandel 1991 och 2000 i nio större företag/affärsverk som ingick i 

planerna för privatisering hösten 1991 
Företag Statens ägarandel  

år 2000 år 1991 
Procordia 0 34.2 
Domänverket (numera AssiDomän) 35.5 100 
Celsius AB 0 100 
SSAB 0 47.8 
SAS AB 21.4 21.4 
Vattenfall 100 100 
LKAB 100 100 
Svensk Bilprovning AB 52 52 
OK-Petroleum AB 0 24 
Källa: Statskontoret 2000:15, tabell 33. 
 

Även PK-banken delprivatiserades i omgångar under 1980-talets andra hälft. PK-banken fick 

under våren 1984 problem med kapitaltäckningskravet under samma tidsperiod vilket 

resulterade en emission av aktier. Staten som ägare avstod från att teckna aktier och lät istället 

                                                           
62 Klahr, Håkan (1988), s. 47–48. 
63 Larsson, Mats (1998), s. 228 f. 
64 Ibid. 
65 Statskontoret 2000:15, s. 179 ff. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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allmänheten bli ägare samtidigt som man börsnoterade banken. Detta var den första 

privatiseringen av den tidigare helstatliga banken varav 15,6 procent privatiserades.68 

 

PK-bankens verksamhet efter avregleringen var precis som de andra bankerna väldigt 

expansiv. År 1988 och 1989 förvärvade PK-banken Carnegie Fondkommission respektive 

Nordbanken. Förvärvet av Carnegie genomfördes med syftet att stärka PK-bankens position 

på fondmarknaden. Affären blev väldigt dyr och förväntningarna uppfylldes inte till den grad 

man hade hoppats på. Efter affären var statens andel i banken 66,7 procent.69 Nordbanken 

förvärvades genom en kontantaffär till skillnad mot Carnegie som genomfördes med en riktad 

emission. Vid förvärvet bytte PK-banken namn till Nordbanken och i samband med förvärvet 

övertogs (gamla) Nordbankens krediter. Det visade sig först ett år senare att dessa krediter 

hade svaga säkerheter, vilket resulterade i förluster om ungefär 1,7 miljarder kronor.70 

Nordbanken som hade lånat ut miljardbelopp till två av de största finansbolagen Nyckeln och 

Gamlestaden, fick ekonomiska problem när de båda finansbolagen tvingades att likvidera. 

Detta kombinerat med de kreditförluster som kom av Nordbanksaffären gjorde att 

Nordbanken var i krisbehov av kapitaltillskott. Detta kom staten att stå för, men Nordbanken 

var långt ifrån den enda banken som hade ekonomiska problem.71  Bland annat Första 

Sparbanken och Gota Bank hade också drabbats hårt av kreditförluster.72 Gemensamt för 

dessa var att staten inte kunde låta bankerna gå i konkurs, vilket många mindre finansbolag 

gjorde, eftersom detta skulle äventyra spararnas pengar och stabiliteten i det finansiella 

systemet.73 

 

  

                                                           
68 Eliasson, Gunnar, Larsson, Mats (1992), ss. 66–77. 
69 Ibid. 
70 Bergström, Clas, Englund, Peter, Thorell, Per (2002), s. 31. 
71 Ibid.  
72 Larsson, Mats, Sjögren, Hans (1995), s. 142 ff. 
73 Ibid. 
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4. UNDERSÖKNING 

Den politiska diskussionen om statens ägande i Nordbanken/Nordea var som mest aktiv under 

krisåren 1991 och 1992. Under 1990-talets andra hälft, när krisen var hanterad, tonades 

argumentationen ner för att sedan återupptas och bli mer omfattande i samband med 

regeringsskiftet 2006 och den moderatledda regeringspropositionen om privatisering av 

statliga företag.74 En förklaring till den tonades ned under perioden 1995–2006, då regeringen 

styrdes av Socialdemokraterna, kan vara att stora delar av Nordbanken/Nordea privatiserades 

under samma period, vilket gick i enlighet med Moderaternas politiska agenda. Således inte 

fanns möjligen inget intresse i att väcka åtskilliga motioner i frågan för Moderaterna.  

4.1. Omstrukturering av Nordbanken 1991–1993 

Från början var det inte statens intention att kapitaltillskottet skulle ses som en 

räddningsaktion av Nordbanken. Den 11 november 1991 biföll riksdagen regeringens 

proposition om bemyndigandet att utföra en emission i Nordbanken om 3 643 000 000 kronor 

(+1 937 000 000 kronor från statens reservfond).75 Problem med det egna kapitalet 

uppdagades hos Första Sparbanken bara en månad senare, vilket fick staten att inse 

magnituden av de problem som bankernas kreditförluster orsakat. Det resulterade i att 

riksdagen tvingades agera för att garantera, men även rekonstruera, de banker och finansiella 

företag som fortfarande var livskraftiga nog att överleva. Detta för att bankpanik inte skulle 

bryta ut bland Sveriges banker. Det resulterade i skapandet av bankstödsnämnden vars 

huvuduppgift var att agera garant för främst banker. Syftet var att upprätthålla utländska 

investerares förtroende för det svenska finansiella systemet och motverka spekulation.76  

 

Den socialdemokratiska regeringen förlorade väljarnas förtroende, mycket på grund av den 

ekonomiska krisen, så pass att de förlorade valet 1991. Den borgerliga regeringen som vann 

var sammansatt av Moderaterna, Folkpartiet, Krisdemokraterna och Centerpartiet med 

sammanlagt 46,6 procent av rösterna i riksdagen, med stöd på 6,7 procent från Ny Demokrati, 

mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 42,2 procent.77 Den nytillsatta moderatledda 

regeringens syn på statligt ägda bolag var en annan än den tidigare socialdemokratiska. 

Regeringen såg privatisering som något positivt, jämfört med Socialdemokraterna som 

                                                           
74 Prop. 2006/07:57. 
75 Prop. 1991/92:21. 
76 Larsson, Mats (1998), s. 216–217. 
77 Historisk statistik över valåren 1910–2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av 
val, SCB. 
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förespråkade statligt ägda företag och aktiv statlig ägarutövning.78 Moderaterna menade att 

statens huvudroll i näringslivet var som reglerare och inte aktiv ägare, om staten var både 

spelare och reglerare riskerade konkurrensen att snedvridas.79 De ansåg att statligt ägda 

företag riskerade drivas av politiska ambitioner och således missgynna företags långsiktiga 

tillväxt.80 Socialdemokraterna å andra sidan argumenterade för att statligt ägande i företag 

främjade deras utveckling och Sveriges välfärd. Staten kunde alltså genom en aktiv ägarroll 

ge bästa möjliga förutsättningar för företagen och delta vid strukturella förändringar för att 

stärka lönsamhet.81 Statliga företag skapar även intäkter varje år till statskassan i form av 

utdelningar, vilka staten skulle gå miste om utan statligt ägande. Koncentrationen av privata 

företag i svenskt näringsliv minskar även med statligt ägande, vilket Socialdemokraterna såg 

som positivt. 82 

 

Fallet med Nordbanken var ett undantag, då lösningen på krisen baserades på att återta hela 

ägandet, för att underlätta rekonstruktion av banken. Den moderatledda regeringens 

långsiktiga ambition var dock att privatisera Nordbanken och bemyndigades, samtidigt som 

beslutet om kapitaltillskottet den 11 november 1991, att sälja statens ägande i Nordbanken i 

framtiden.83 Moderaternas motiv att sälja var för att bredda ägandet, speciellt till anställda och 

svenska allmänheten. Försäljningen skulle inte ske förhastat, utan när affärsmässiga 

förhållanden var som bäst och möjligheten att börsnotera Nordbanken igen fanns. Detta var 

dock något som Socialdemokraterna motsatte sig. De kritiserade regeringen för att ha 

ideologiska motiv bakom yrkandet och att försäljning skulle leda till koncentration av privata 

banker. Socialdemokraterna yrkade därför i en motion att riksdagen skulle avslå 

propositionen, men fick själva avslag.84   

 

Kapitaltillskottet till Nordbanken räckte inte för att rädda banken ur krisen och fick snabbt 

problem med kapitaltäckningskravet igen. Staten blev tvungna att ingripa för att rädda 

Nordbanken igen, men denna gång skedde en omstrukturering av banken samtidigt. 

Regeringen föreslog i en proposition att man skulle förvärva de kvarvarande aktier i 

Nordbanken som inte var statligt ägda via ett helägt aktiebolag för att sedan avlasta de 

                                                           
78 Prop. 1989/90:88, ss. 143–144. 
79 Prop. 1991/92:69, s. 3 ff. 
80 Ibid. 
81 Prop. 1989/90:88, ss. 143–144. 
82 Prop. 1989/90:88, ss. 143–144. 
83 Prop. 1991/92:21, s. 7. 
84 Motion. 1991/92: N1. 
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tillgångar som var förlustbringande på avvecklingsbolaget Securum AB.85 Securum AB var 

ett förvaltningsbolag som bildades under hösten 1992 för att tillfälligt överta Nordbankens 

förlustbringande tillgångar.86 Detta skulle förbättra lönsamheten för Nordbanken samtidigt 

som tillgångarna kunde avvecklas succesivt, då de affärsmässiga förhållandena var som 

bäst.87 I januari 1993 köpte staten alla aktier i Securum AB av Nordbanken till ett värde av 1 

miljard kronor.88 Även i detta fall yrkade regeringen bemyndigande för framtida försäljning 

av de aktier som förvärvas i samband med omstruktureringen, samt finansieringen. De ville på 

längre sikt bredda ägandet i Nordbanken så att allmänheten och anställda fick möjlighet att 

köpa aktier i banken. Det fanns dock ingen tydlig argumentation för detta i propositionen, 

utan regeringen hänvisade till det tidigare bemyndigandet.89 Socialdemokraterna tillstyrkte de 

konstruktionsåtgärder som regeringen presenterade, men inte gällande att bemyndiga 

regeringen att i framtiden sälja av aktierna i Nordbanken. Socialdemokraternas argument var 

de samma som i samband med det föregående kapitaltillskottet dvs. risk för försvagad 

konkurrens och försäljning baserat på ideologiska motiv, men även här fick de avslag på 

motionen. De instämde att breddande av ägandet i banken var rimligt.90  

 

En annan bank som fick stora problem under krisen var Gota Bank. Staten tvingades att ta 

över banken i slutet av september 1992. Regeringen beslutade ett år senare att förvärva 

aktierna i Gota bank och göra banken till ett dotterbolag i Nordbanken. Enligt 

Bankstödsnämnden kunde synergieffekter uppnås, då planen var att privatisera Nordbanken i 

framtiden och således kunna privatisera Gota Bank. Regeringen offentliggjorde 24 mars 1994 

att statens ägande i Securum, Nordbanken och Gota Banks avvecklingsbolag Retriva, skulle 

överföras till ett holdingbolag (som sedan blev Nordbanken Holding AB) under 

finansdepartementet för att succesivt avvecklas när bästa möjliga avkastning kunde erhållas, 

något som beslutades i samråd med Socialdemokraterna.91 Strukturen visas i figur 4.1.1. 

 

 

 

                                                           
85 Detta gjorde man för att staten som ägare inte lagligen kunde påtvinga inlösen enligt 14 kap. 9 § 
aktiebolagslagen (1975:1385). Securum AB låg inte under denna lag, vilket gjorde att tvångsinlösen kunde 
påtvingas. 
86 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015) s. 43 f. 
87 Prop. 1991/92:153, s. 1–7. 
88 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015) s. 43 f. 
89 Prop. 1991/92:153, ss. 1–7. 
90 Motion. 1991/92: N59. 
91 Skr. 1993/94:238, ss. 33–37. 
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Figur 4.1.1. Strukturen av förvaltningsbolagen innan Nordbanken Holding AB 

 
Källa: Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015) 
 

Kort därefter tillsattes en delegation med uppgiften att agera rådgivare och ge förslag på 

regeringsbeslut för försäljning av Nordbankens aktier.92  

 

4.2. Börsnotering, delprivatiseringar och Nordea 1995–2000 

Riksdagsdebatten om statens ägande i Nordbanken tonades ned det kommande året och 

återupptogs först 1995 i samband med att Nordbanken skulle börsnoteras och en första 

delprivatisering skedde, vilket initierades av den nya socialdemokratiska regeringen.93 

Socialdemokraterna vann valet med 45,3 procent av rösterna 1994 och bildade regering med 

Vänsterpartiet som hade 6,2 procent.94 Delprivatiseringen ägde rum 2 november 1995 och 

staten noterade 34,5 procent av sitt ägande på Stockholms Fondbörs, varav en tredjedel 

tecknades av svenska investerare. I debatten om privatisering av Nordbanken motsatte sig 

Socialdemokraterna privatisering, men trots det privatiserades delar av statens aktier under 

den socialdemokratiska regimen. Moderaterna förespråkade fortsatt privatisering av 

Nordbanken med argumentet att staten inte ska vara reglerare och spelare på en 

konkurrensutsatt marknad.95 Det väcktes inte många motioner rörande att stoppa försäljningen 

från socialdemokraternas sida. Socialdemokraten Lena Klevenås yrkade som ensam motionär 

att riksdagen skulle avslå försäljningen, men fick själv avslag.96 Trots att Socialdemokraterna 

förespråkade statligt ägande, var det den socialdemokratiskt styrda regeringen som föreslog 
                                                           
92 Skr. 1993/94:238, ss. 33–37. 
93 Skr. 1996/97:20, s. 101 f. 
94 Historisk statistik över valåren 1910–2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av 
val, SCB. 
95 Riksdagens protokoll 1995/96:28, s. 120. 
96 Motion. 1994/95: Fi208. 
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att återta bemyndiganden om privatisering av vissa statliga företag, men inte för Securum, 

Nordbanken och Retriva. De ville att staten skulle ha en mer aktiv ägarroll och menade att 

utdelningarna är viktiga intäkter till statskassan.97 Moderaterna motsatte sig förslaget om att 

återta bemyndigandet av utförsäljning av aktier i Nordbanken, med samma motivering som 

tidigare, att konkurrensen snedvrids vid statligt ägande och att det är bättre att bredda ägandet 

till mindre aktörer.98 

 

År 1996 minskade staten sin ägarandel i Nordbanken ytterligare genom att erbjuda ett 

aktieinlösenprogram till alla aktieägare, vilket minskade statens andel till 59,5 procent från 

65,5 procent.99 Det var Nordbankens styrelse som föreslog affären och det väcktes inga 

motioner gällande affären. I betänkandet för den årliga skrivelsen för företag med statligt 

ägande erinrade Moderaterna sin ståndpunkt om statens roll i näringslivet, att staten inte ska 

vara spelare och reglerare, att privatiseringar genererar intäkter till statskassan och breddar 

ägandet.100 Under samma år såldes Retriva till Securum för 3,8 miljarder kronor, som i sin tur 

sedan avyttrade sina fastighetstillgångar till förvaltningsbolaget Vasakronan 1997.101 

Vasakronan avvecklade dessa succesivt under perioden 1998-2005 och Securum återstående 

tillgångar såldes slutgiltigt till förvaltningsbolaget Venantius 2005.102 

 

En andra försäljning av statens aktier i Nordbanken genomfördes i november 1997. Den 

socialdemokratiskt styrda regeringen erinrade i 1997 års budgetproposition att avsikten att 

avyttra statens aktier kvarstod.103 Moderaterna yrkade i samband med försäljningen att det 

fanns brister i den årliga rapporten om statliga företag. De ansåg att regeringen för respektive 

statligt företag utöver information om det gångna året, borde redovisa syftet bakom 

ägandet.104 De begärde även ut en plan om framtida försäljning av statliga företag, men fick 

avslag. Moderaterna med Carl Bildt som föredragande redogjorde utförligt för deras syn på 

statligt ägande och privatiseringar samma år.105 Kort sammanfattat ansåg Moderaterna att 

statligt ägande var skadligt för det svenska näringslivet, motiverat med samma argumentation 

som tidigare. De redogjorde även utförligt för fördelarna med privatisering av statliga bolag. 

                                                           
97 Prop. 1995/96:141, s. 7 ff.  
98 Motion. 1995/96: N26. 
99 Skr. 1999/2000:20, ss. 41–42. 
100 Betänkande. 1996/97:NU6, Reservation. 
101 Barr, Daniel, Pierrou, Hannah (2015), s. 46. 
102 Ibid.  
103 Prop. 1996/97:1D4, bilaga 8. 
104 Motion. 1997/98: N15. 
105 Motion. 1997/98: N209. 
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De viktigaste argumenten var att det möjliggör ägarspridning och svenska folkaktier, 

privatisering leder till effektivitet inom företag och gör att staten kan fokusera på andra 

områden i välfärden, samt att försäljning av statliga aktier bringar inkomster till 

statskassan.106 De framhöll återigen att privatiseringar inte bör ske över en natt utan att de bör 

avvecklas successivt, vid bästa möjliga affärsmässiga förhållanden. I betänkandet rörande 

motionerna avstyrkte den socialdemokratiska regeringen moderaternas motion 1997/98: N209 

med motiveringen att staten ska fungera som en motvikt till privata aktörer i svenskt 

näringsliv.107   

 

Skapandeprocessen av Nordea började med att Nordbanken fusionerade med den finska 

banken Merita Bank och skapade MeritaNordbanken Apb i slutet av 1997. Staten ägde då 

42,5 procent av holdingbolaget Nordbanken Holding AB, som i sin tur ägde 60 procent av 

aktierna i MeritaNordbanken, vilket innebar att statens ägarandel i MeritaNordbanken var 

27,5 procent. I regeringsskrivelsen framgår det att det långsiktiga målet med Nordbanken 

Holding AB var att avvecklas tillsammans med dess finansiella tillgångar.108 

Argumentationen i riksdagen om statens ägande i Nordbanken var stillsam under perioden 

1998–2000. 

 

Perioden 2000–2001 fusionerade MeritaNordbanken med den danska banken Unidanmark 

och norska Christiania Bank, och Kreditkasse och bildade tillsammans Nordea.109 Denna 

process väckte ingen större debatt i riksdagen gällande statens ägande i banken. Statens 

ägarandel minskade samtidigt till under 20 procent, vilket innebar att Nordea inte längre 

ansågs vara ett statligt bolag, utan en finansiell tillgång hos myndigheten.110 Moderaterna 

erinrade återigen deras åsikter om statligt ägande och privatisering av företag från år 2000. 

Den övergripande argumentationen om statligt ägande hade inte förändrats sedan år 1997. 

Moderaterna kritiserade den socialdemokratiskt styrda regeringen för dålig transparens om 

motiv för statligt ägande, att de aktivt motarbetade privatiseringar och att staten som spelare 

och reglerare snedvrider konkurrensen på en konkurrensutsatt marknad. Gällande hur 

privatiseringar ska genomföras menade Moderaterna att det måste kunna ske på ett 

ansvarsfullt sätt så företagen stärks, att det ska kunna bredda ägandet till svenska folket, samt 

                                                           
106 Ibid.  
107 Betänkande. 1997/98: NU10. 
108 Skr. 1999/2000:20, s. 41–44. 
109 Nordea Annual Report 2000, s. 4. 
110 Skr. 2002/03:101 D5, Bilaga 5. 
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att det ska råda affärsmässigt gynnsamma förhållanden.111 Frågan om skapandet av Nordea 

framträdde inte i några motioner eller propositioner, möjligen på grund av att den numera sågs 

som en finansiell tillgång. Moderaterna motionerade desto mer om statligt ägande och 

privatiseringar medan regeringen och Socialdemokraterna var återhållsamma. Ytterligare två 

motioner, 2000/01: N3 av Per Westerberg m.fl. och 2000/01: N1 av Margareta Cederfelt tar 

båda upp positiva effekter av privatiseringar och brister med statligt ägande. De argument 

som tas upp är de samma som lyfts i motion 2000/01: N210. Figur 4.2.1 visar statens 

ägarandel i Nordbanken/Nordea perioden 1991–2013. 

Figur 4.2.1. Statens ägarandel i Nordbanken/Nordea 1991–2013 

 
Källa: Nordbankens (Nordeas) årsredovisningar 1991–2013  
 
Som figuren visar, sjönk statens ägarandel i Nordbanken från 100 procent till under 20 

procent mellan åren 1995–2000, vilket är remarkabelt, då regeringen under samma period var 

socialdemokratiskt styrd, vilka förespråkade statligt ägande.  

 

4.3. Statens ägande i Nordea 2001–2008 

Statens ägande i Nordea blev inte något stort ämne för debatt i riksdagen förrän finanskrisen 

2008. Perioden 2001–2006 presenterade Moderaterna årligen en större motion om 

nackdelarna med statligt ägande och fördelarna med att privatisera statliga bolag. Det är 

tydligt att oppositionen, med Moderaterna i spetsen, var angelägna att debattera ämnet under 

denna period, medan de röda partierna knappt väckte motioner i frågan.112 2001 års motion 

baserades i stor utsträckning på Motion 2000/01: N210. De centrala argumenten mot statligt 
                                                           
111 Motion. 2000/01: N210. 
112 Se tabell 1.4.1. 
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ägande var fortfarande att staten inte ska vara spelare och reglerare, att statligt ägande 

snedvrider konkurrensen och att staten kan fokusera på andra områden i välfärden om staten 

inte äger företag. Privatiseringar skulle ge upphov till effektivisering inom företagen, renodla 

statens roll, bredda ägandet och ge staten inkomster att använda områden med större behov. 

Moderaternas argument var fortfarande att privatisering skulle ske när god avkastning kunde 

återfås, när det för företaget var affärsmässigt lämpligt och när aktierna kunde spridas till 

svenska allmänheten och anställda.113 Dessa grundläggande argument förändrades inte för 

motion 2002/03: N21 och motion 2003/04: N21 och vissa delar i motionerna var identiska.114 

 
Sverige fick åter en moderatstyrd borgerlig regering år 2006 efter att Socialdemokraterna inte 

lyckades att bilda regering. De borgliga partierna bildade en majoritetsregering med 26,2 

procent från Moderaterna, 7,9 procent från Centerpartiet, 7,5 procent från Folkpartiet och 6,6 

procent från Kristdemokraterna.115 Samma år presenterade regeringen framtida planer att 

privatisera statliga företag i propositionen 2006/07:57 försäljning av vissa statligt ägda 

företag.116 Avsikten var att över tidperioden 2007–2009 sälja statliga företag för 50 miljarder 

kr per år (totalt 150 miljarder kr). I propositionen reserverade sig regeringen för ordningen 

som företagen skulle säljas, men att de avsåg att bl.a. sälja statens kvarvarande 19,9 procent 

av aktierna i Nordea först. Försäljningsprocessen skulle vara unik för respektive företag och 

genomföras vid bästa möjliga affärsmässiga förhållanden.117  

 

Socialdemokraterna reagerade starkt på denna proposition och väckte tre motioner mot den. 

Samtliga motioner yrkade att riksdagen skulle avslå regeringens proposition om försäljning av 

de statliga företagen. Socialdemokraterna argumenterade för att de årliga intäkterna till 

statskassan genom utdelningar skulle gå förlorade. De menade att engångsbelopp för att betala 

av statsskulden inte kunde jämföras med årliga intäkter till statskassan.118 Gällande 

försäljningen av Nordea, underströk de att Nordea som företag var viktigt för Stockholms 

attraktionskraft som finanscentra i Norra Europa och att en försäljning skulle öka risken att 

huvudkontoret flyttades utomlands. Socialdemokraterna menade att det i sin tur skulle 

innebära att arbetstillfällen skulle gå förlorade i Sverige.119 De kritiserade Moderaterna för 

                                                           
113 Motion. 2001/02: N208. 
114 Motion. 2002/03: N21, Motion. 2003/04: N21. 
115 Historisk statistik över valåren 1910–2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av 
val, SCB. 
116 Prop. 2006/07:57. 
117Ibid, s. 7.  
118 Motion. 2006/07: N6. 
119 Motion. 2006/07: N10. 
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bakomliggande ideologiska motiv för privatiseringar och att utförsäljningen skulle ses som ett 

angrepp på välfärdspolitiken.120 

 

Den moderatstyrda regeringens proposition bifölls av riksdagen och åren därpå fortsatte 

Socialdemokraterna ifrågasätta regeringens beslut om utförsäljning. I två motioner från 2007 

yrkade Socialdemokraterna att regeringen skulle återta bemyndigandet om utförsäljning av 

statliga företag.121 Argumenten var i stort sett de samma som lyftes i samband med 

regeringspropositionen om utförsäljning av statliga företag. I motionerna kritiserade 

Socialdemokraterna regeringen och Moderaterna för att sakna rationella grunder och för att ha 

ideologiska motiv bakom utförsäljningen. De erinrade att ett engångsbelopp från försäljning 

inte kunde vägas lika mot framtida utdelningar och att detta på lång sikt skulle stå 

skattebetalarna dyrt. Argumentet om Nordeas attraktionskraft till Stockholm lyftes återigen 

och motiverade samtidigt att staten tagit en ansvarsfull roll som aktiv ägare i bolaget vid 

skapandeprocessen av Nordea.122 

 
4.4. Nyemission i Nordea 2009 och försäljningar 2011–2013. 

I samband med den djupa finanskrisen som verkade 2009 återupptogs argumentationen om 

statens ägande i Nordea på nytt. Nordeas styrelse beslutade den 13 mars 2009 att genomföra 

en nyemission i bolaget till följd av de förluster finanskrisen medförde. Staten deltog i denna 

med sin pro-rata andel, vilket innebar att staten tecknade aktier i förhållande till ägarandelen 

som var 19,9 procent. Staten finansierade sin andel med medel från stabilitetsfonden.123  

 

Socialdemokraterna kritiserade den moderatledda regeringens utförsäljning av statliga företag 

som skett sedan regeringsskiftet. De erinrade återigen att propositionen om utförsäljning av 

statliga företag saknade underlag för vilka konsekvenser utförsäljningarna kunde få på 

berörda marknader, jobb och statsfinanser. I motion 2008/09: N1 argumenterade 

Socialdemokraterna att fortsatt försäljning av välskötta statliga företag var en usel affär för 

staten, eftersom framtida utdelningar och värdetillväxt skulle utebli. Socialdemokraterna 

poängterade att Nordeaaffären var ett bra exempel på hur aktivt statligt ägande och 

ansvarstagande skulle gynna tillväxt i välfärden. De menade att om regeringen skulle tillåtas 

avyttra resterande del av aktierna i Nordea, riskerade Stockholm som finanscentrum i 

                                                           
120 Motion. 2006/07: N8. 
121 Motion. 2007/08: N1, Motion. 2007/08: K1. 
122 Ibid. 
123 Skr. 2008/09:120, s. 51. 
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Nordeuropa att förlora attraktionskraft.124 Även i motion 2009/10: N3 av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade partierna riksdagen att dra tillbaka bemyndigandet att 

sälja av statliga företag, däribland Nordea. Partiernas motivering var att statliga företag ger 

staten årliga intäkter till statskassan i form av utdelningar och spelar en stor roll för samhällets 

utveckling. De argumenterade för att de intäkter statligt ägda företag genererar kan användas 

till att investera i Sveriges välfärd, snarare än att betala av statsskulden. Partierna kritiserade 

den moderatledda regeringen för att försäljningarna genomförs utifrån en ideologisk agenda, 

snarare än för Sveriges bästa.125  

 

Den 1 januari 2011 överflyttades det huvudsakliga förvaltningsansvaret av majoriteten av de 

statligt ägda bolagen från näringsdepartementet till finansdepartementet.126 Kort därefter 

genomförde den moderatledda regeringen en delförsäljning av statens aktier i Nordea. Den 4 

februari 2011 såldes 255 miljoner aktier till ett värde av ca 19 miljarder kronor, vilket 

medförde att statens ägarandel sjönk från 19,9 till 13,5 procent. Försäljningspriset per aktie 

var 74,5 kronor. Motiven bakom försäljningen av aktier var att de medel som 

tillgängliggjordes skulle användas för att amortera på statsskulden och därigenom stärka 

Sverige för en framtida kris, samt minska statens räntekostnader. Regeringen redogjorde 

samtidigt för avsikten att fortsätta avyttra det statliga ägandet succesivt under 

mandatperioden.127 Moderaterna lyfte en motion till riksdagen i september 2011 där de 

underströk vikten av att försäljning av statliga företag skulle ske när den affärsmässiga 

avkastningen var så bra som möjligt.128 Vidare poängterade de att statliga bolag inte borde 

vara engagerade på marknader med fungerande konkurrens. De menade att avyttrande av 

resterande aktier i Nordea således borde prioriteras.129  

 

Socialdemokraterna erinrade att den moderatledda regeringen hade ideologiska motiv bakom 

försäljningarna av statliga företag. I motion 2011/12: N345 kritiserar Socialdemokraterna 

regeringen för att försäljningarna av statliga företag, ur en ekonomisk synpunkt, inte varit 

gynnsamma och yrkar att riksdagen ska återtaga bemyndigandet om försäljning av statens 

sista aktier i Nordea. De argumenterar för att utdelningarna har ökat i de statliga företagen och 

att de intäkter som försäljningarna bringar, inte kan likställas med framtida utdelningar.  
                                                           
124 Motion. 2008/09: N1. 
125 Motion. 2009/10: N3. 
126 Skr. 2010/11:140, s. 7. 
127 Skr. 2010/11:140, ss. 45–47. 
128 Motion. 2011/12: N234. 
129 Ibid. 
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Vidare lyfter de i motionen att det statliga ägandet av företag inte endast grundar sig i ett 

ekonomiskt perspektiv, utan att staten även är en ansvarstagande arbetsgivare och 

exemplifierade med Nordea som ett bra exempel på hur aktivt statligt ägande har skapat 

långsiktig värdetillväxt. De erinrade även deras syn på Nordea som en viktig attraktionskraft 

för Stockholm som finanscentrum i norra Europa, vilken de menade riskerar gå förlorad om 

staten säljer sina sista aktier.130 Även i motion 2011/12: N387, lyfte Socialdemokraterna 

vikten av aktivt ägande i statliga företag och att regeringen bör sluta sälja statliga företag, 

endast för att betala av statsskulden.131 

 

Under 2013 avyttrade den moderatledda regeringen statens sista aktier i Nordea. Vid det 

första försäljningstillfället i juni 2013 såldes aktier till ett värde av 19,5 miljarder kronor, 

vilket minskade statens ägarandel från 13,5 procent till 7 procent. Den andra försäljningen i 

september 2013 gav staten intäkter på 21,6 miljarder kronor till statskassan och avslutade 

således statens ägarengagemang i Nordea. Regeringen motiverade försäljningen med att staten 

inte vara ägare på en kommersiell marknad, där konkurrenssituationen är välfungerande.132  

  

                                                           
130 Motion. 2011/12: N345. 
131 Motion 2011/12: N387. 
132 Skr. 2013/14:140, s. 7 f. 
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5. ANALYS AV ARGUMENTATIONEN 

Socialdemokraternas och Moderaternas argumentation i riksdagen angående statligt 

företagsägande åren 1991–2013, pekar på att motiven bakom statens fortsatta ägande av 

Nordbanken/Nordea berodde på den sittande regeringens agenda för respektive mandatperiod. 

Respektive parti har engagerat sig mer i frågan då de varit en del av regeringen. Tabellbilaga 

1 visar en sammanställning av Socialdemokraternas respektive Moderaternas motiv för 

statligt bankägande som varit mest framträdande i argumentationen under åren 1991–2013.133 

I tabellen syns det tydligt att det är Socialdemokraterna som har varit drivande i frågan om 

statens fortsatta ägande i Nordbanken/Nordea, medan Moderaterna tydligt har argumenterat 

mot statligt ägande i företag överhuvudtaget. Endast i samband med finanskriserna 1990 och 

2008 kan någon form av kongruens mellan Socialdemokraternas och Moderaternas motiv 

urskiljas i det stödpolitiska motivet. Överlag var argumentationen mellan partierna annars 

väldigt polariserad. Moderaterna förespråkade privatisering av Nordbanken genomgående 

från rekonstruktionen tills att de sista aktierna såldes 2013, vilket kan förklara varför Eliasson 

och Larssons (1992) begreppsapparat är svår att applicera på en moderatledd stat. 

Socialdemokraterna å andra sidan har konsekvent förespråkat aktivt statligt ägande och 

argumenterat mot privatisering av statliga företag.  

 

Vilka motiv hade då staten med sitt fortsatta ägande i Nordbanken/Nordea? Det mest 

sannolika svaret är att motiven beror på om staten var socialdemokratiskt styrd eller styrd av 

Moderaterna. Generellt sett tyder argumentationen på att Socialdemokraterna hade motiv att 

fortsätta äga Nordbanken/Nordea på obestämd tid, medan Moderaterna inte hade några motiv 

alls. Under mandatperioden 1991–1994, när regeringen var ledd av Moderaterna, tyder 

argumentationen på att motivet var av stödpolitisk karaktär, men att det endast var temporärt 

till följd av finanskrisen. Faktumet att regeringen samtidigt yrkade att riksdagen skulle 

bemyndiga regeringen att sälja statens innehav i framtiden styrker detta. De motiv som tycks 

ha varit mest framträdande hos Socialdemokraterna under samma period var 

konkurrensstimulatormotivet, ”Motvikt till kapitalets makt”-motivet, det stödpolitiska 

motivet, det nationella intresset och beredskapsmotivet.134 Anmärkningsvärt är att 

Socialdemokraterna under sina mandatperioder 1994–2006 inte försökte återkalla 

bemyndigandet att avveckla statens ägande i Nordbanken/Nordea, utan yrkade detta först när 

                                                           
133 Se bilaga 1. 
134 Ibid. 
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regeringen blev moderatledd återigen 2006, trots att de argumenterade för aktivt statligt 

ägande.  

 

Varför Moderaterna inte valde att sälja statens innehav direkt när de återfick mandatet 2006 

tycks bero på vissa andra underliggande faktorer än de motiv för statligt bankägande som 

Eliasson och Larsson (1992) redogör för. Konsekvent genom hela tidsperioden 1991–2013 

argumenterade Moderaterna för att försäljningar av aktier i både Nordbanken och Nordea 

skulle göras vid bästa möjliga affärsmässiga förhållanden. Det är troligtvis därför som 

privatiseringar har skett successivt, då de affärsmässiga förhållandena har varierat på grund av 

efterverkningarna av finanskriserna 1990 och 2008.  

 

Argumentationen visar att Socialdemokraterna hade andra drivande motiv för statligt 

bankägande under perioden 2006–2013, som inte stämmer överens med Eliasson och 

Larssons studie (1992). Dels har det nationella intresset och beredskapsmotivet varit vanligt 

förekommande i Socialdemokraternas argumentation under denna tidsperiod, men 

argumentationen pekar på två andra faktorer som driver motivering för statligt bankägande.135 

På basis av detta kan två kompletterande motiv formuleras. Det första är utdelningsmotivet, 

vilket innebär att staten ska äga företag på basis av att utdelningar ger årliga intäkter till 

statskassan. Det andra är attraktionskraftsmotivet, vilket innebär att staten ska vara bankägare 

för att stärka Stockholms attraktionskraft som finanscentrum i norra Europa. Båda dess motiv 

har varit det mest förekommande argumenten från socialdemokraternas sida under perioden 

2006–2013. 

 

  

                                                           
135 Se bilaga 1. 
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6. AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Denna studie har analyserat argumentationen om statens ägande i Nordbanken/Nordea i 

motioner och propositioner från Socialdemokraterna och Moderaterna perioden 1991–2013. 

Genom att systematiskt ha försökt fastställa återkommande argument bakom det fortsatta 

statliga bankägandet i Nordbanken/Nordea, hos respektive parti, har vissa framstående motiv 

kunnat härledas till respektive tidsperiod. Undersökningen indikerar att Eliasson och Larssons 

(1992) motiv bakom statligt bankägande är för en stat som ser statligt bankägande som något 

positivt. Återkommande argument som Moderaterna lyfte är exempel på vad som skulle 

kunna vara motiv mot statligt bankägande. Dels att staten inte ska vara ägare och reglerare på 

samma marknad, dels att resurser som går till statligt företagande istället skulle användas till 

delar i välfärden med större behov. Det finns således behov av en begreppsapparat om motiv 

mot statligt ägande och/eller motiv för privatisering av statliga bolag, vilket är något denna 

studie styrker.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Socialdemokraternas och Moderaternas motiv för statligt bankägande i Nordbanken/Nordea 1991–2013 
  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regering  m m m m s s s s s s s s s s s m m m m m m m m 

Det politiska motivet 
                       

Konkurrensstimulatorsmotivet s s s s 
                   

"Motvikt till kapitalets-makt"-
motivet 

s s s s 
  

s s 
               

Det stödpolitiska motivet s, m s, m s, m 
               

s, m 
    

Finansieringsmotivet 
                       

Kreditadministrationsmotivet 
                       

Sparstimulansmotivet 
                       

Riskkapitalmotivet 
                       

Kapitalutnyttjandemotivet 
                       

Det nationella intresset s s s s s 
          

s s s s s s s s 

Beredskapsmotivet s s s s s                     s s s s s s s s 

Kompletterande motiv* 
                       

Utdelningsmotivet s 
   

s 
          

s s s s s s s s 

Attraktionskraftsmotivet 
               

s s s s s s s s 

s = Socialdemokraterna m = Moderaterna 
Anm: * Kompletterande motiv är ej del av Eliasson och Larssons (1992) begreppsapparat. 
Källa: Egna analyser av Eliasson och Larsson (1992). 
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Motion. 2006/07: N6. Försäljning av vissa statligt ägda företag. 

 

Motion. 2006/07: N10. Försäljning av vissa statligt ägda företag. 
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Motion. 2006/07: N8. Försäljning av vissa statligt ägda företag. 

 

Motion. 2007/08: N1. Med anledning av skr. 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag 

med statligt ägande. 

 

Motion. 2007/08: K1. Med anledning av främst. 2007/08: RRS4 Riksrevisionens styrelses 

framställning angående regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag. 

 

Motion. 2008/09: N1. Med anledning av skr. 2007/08:120 2008 års redogörelse för företag 

med statligt ägande. 

 

Motion. 2009/10: N3. Med anledning av skr. 2008/09:120 2009 års redogörelse för företag 

med statligt ägande. 

 

Motion. 2011/12: N234. Försäljning av statliga bolag. 

 

Motion. 2011/12: N345. Statliga företag. 

 

Motion 2011/12: N387. Statliga bolag. 

 

Prop. 1989/90:88. Om vissa näringspolitiska frågor. 

 

Prop. 1991/92:21. Om teckning av aktier m.m. i Nordbanken. 

 

Prop. 1991/92:69. Om privatisering av statligt ägda företag, m.m. 

 

Prop. 1991/92:153. Om rekonstruktion av Nordbanken.  

 

Prop. 1995/96:141. Aktiv förvaltning av statens företagsägande. 

 

Prop. 1996/97:1D4. Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. 

 

Prop. 2006/07:57. Försäljning av vissa statligt ägda företag.  
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Riksdagens protokoll 1995/96:28. 

 

Skr. 1993/94:238. Med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella 

systemet. 

 

Skr. 1996/97:20. 1996 års redogörelse för företag med statligt ägande. 

 

Skr. 1999/2000:20. 1999 års redogörelse för företag med statligt ägande. 

 

Skr. 2002/03:101. Årsredovisning för staten 2002. 

 

Skr. 2008:09:120. 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande. 

 

Skr. 2010/11:140. 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande. 

 

Skr. 2013/14:140. 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande. 
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