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Sammanfattning  

Titel: Försäljning av statliga bolag – En jämförande studie av inställningen till statligt 

ägande under två perioder 

Uppsatstyp: Examensarbete för Masteruppsats 30 hp 

Författare: Ludvig Abrahamsson 

Handledare: Sofia Murhem 

 

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur inställningen till statligt ägande 

förändrats från början av 1990-talet till mitten av 2000-talet. Genom att undersöka den 

borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 1991/92 med den 

borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 2006/07 skapas en 

förståelse om hur de båda förslagen liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Till de båda 

propositionerna lägger oppositionspartierna fram sina åsikter i motioner. Motionerna 

undersöks och bidrar till att skapa en bredare förståelse för den ekonomiska och politiska 

förändring som analyseras. 

För att sätta undersökningen i en historisk kontext presenteras en historisk bakgrund. I 

den historiska bakgrunden diskuteras Sveriges ekonomiska och politiska förändring under 

1980-talet fram till alliansregeringens tillträde 2006. Fokus ligger här på de nya ekonomiska 

idéer som växer fram och hur dessa idéer påverkar det politiska klimatet. 

Genomgånge av de två olika förslagen som undersökningen bygger på visar att det finns 

likheter men också vissa skillnader mellan de båda förslagen. Regeringen 1991/92 vill sälja 

av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad. Regeringen 

2006/07 vill sälja av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad 

för att på så sätt skapa fler jobb och bryta utanförskapet. 

Resultatet av undersökningen visar att det finns skillnader i hur de två undersökta 

regeringarna förhåller sig till statligt ägande. De har olika mål med att sälja ut statliga bolag, 

den övergripande visionen är annorlunda. Anledningen till detta kan bero på flera olika 

faktorer. Beroende på hur resultatet tolkas i relation till den historiska kontexten kan flera 

olika förklaringar konstateras. 

  

Nyckelord: Statligt ägande, Utförsäljning av statliga bolag, Ekonomiska förändringar, 

Politisk förändring, Borgeliga regeringar. 
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1 INLEDNING 

Offentlig eller privat. Två traditionella motpoler inom Svensk politik. Vilka verksamheter 

ska staten ägna sig åt? Hur mycket inblandning ska staten ha i olika företag? Hur mycket 

ska staten påverka människor i deras vardag? De ideologiska frågorna inom svensk politik 

har funnits med länge och skulle kunna betraktas som grunden för den politik som förs i 

Sverige idag. 

Historiskt sett har den svenska staten haft ägarinflytanden i sådana verksamheter som 

ansetts vara av allmänna intressen. I takt med att Sverige industrialiserades upprättades flera 

statliga bolag, bland annat ett statligt televerk och det statliga kommunikationsföretaget 

Statens Järnvägar. Olika argument för och emot statligt ägande har under 1900-talet 

diskuterats och olika politiska inriktningar har varit mer eller mindre framgångsrika under 

olika perioder. Under 1970-talet ökade det statliga ägandet då staten övertog företag i syfte 

att rädda krisdabbade verksamheter.1 

Under 1980-talet fick nya ekonomiska idéer genomslag internationellt. Den 

framväxande kritiken mot att statens verksamhet blivit allt för byråkratisk och ineffektiv 

ledde till att allt fler började ifrågasätta statens roll som företagsägare. Ekonomiska tänkare 

och politiker menade att statens inflytande på marknaden måste minska för att på så sätt 

öka marknadens frihet och för att skapa en effektivare marknad. Dessa nyliberala influenser 

från i första hand USA och Storbritannien influerade även den svenska politiken. Under 

1980-talet genomfördes flera marknadsmässiga anpassningar i Sverige.2 

Hösten 1991 tillträder en ny borgerlig regering som leds av Carl Bildt. Den nya 

regeringen lägger redan samma höst fram en proposition där de vill minska det statliga 

ägandet i fler statliga bolag. En kort tid efter den nya regeringen tillträtt drabbas landet av 

en ekonomisk kris. I kölvattnet av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet får den 

nyliberala idéströmningarna i Sverige en tillbakagång. Det blir återigen ett Social-

demokratiskt styre i landet.3  

Hösten 2006 tillträder en ny borgerlig regering som leds av Fredrik Reinfeldt. En av de 

första propositionerna som den nya alliansregeringen lägger fram är ett förslag om minskat 

statligt ägande i fler statliga bolag.4 

                                                      
1 Svensson. (2001). s.9-14. 
2 Magnusson. (2014). s.427-441. 
3 Blomqvist & Rothstein. (2000). s.35-37. 
4 Proposition 2006/07:57. 
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Det finns mycket som är gemensamt med de två presenterade fallen. Det handlar om 

nytillträdda borgerliga regeringar som vill minska det statliga inflytandet över statliga bolag. 

Det handlar om övergripande ideologiska beslut som tidigt i mandatperioden presenteras. 

Men frågan är hur politikerna argumenterar för sina beslut i de båda fallen? Är det samma 

argument som används eller har de 15 år som passerat däremellan förändrat det politiska 

landskapet så argumentationen inte längre är den samma? Vilka slutsatser går att dra av den 

politiska debattens utveckling? 

1.1 SYFTE  

Denna uppsats syftar till att undersöka och jämföra den retoriska debatten kring statligt 

ägande utifrån två givna undersökningsfall. De två undersökningsfallen grundar sig i två 

propositioner om minskat statligt ägande. Den första framförd av den borgerliga 

regeringen 1991 och den andra framförd av den borgerliga regeringen 2006. Genom att 

studera den retoriska debatten kring 1991 respektive 2006 års debatt om statligt ägande 

ämnar denna uppsats belysa den retoriska utveckling som går att finna i den svenska 

politiska debatten. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att kunna besvara det ovan ställda syftet presenteras här ett antal frågeställningar.  

- Vilka likheter och skillnader går att finna i de två undersökta propositioner?  

- Vilka likheter och skillnader går att finna i de presenterade motionerna? 

- Vad kan skillnaderna och likheterna bero på?  
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1.3 MATERIAL 

Det primära materialet som ligger till grund för denna undersökning är de två propositioner 

som regeringen lägger fram 1991 respektive 2006. I dessa framgår de båda regeringarnas 

förslag i sin helhet. I undersökningsdelen av uppsatsen presenteras de båda 

propositionerna. Då uppsatsens övergripande syfte är att undersöka de politiska argument 

till statligt ägande som framförs i propositionerna kommer fokus i undersökningsdelen 

ligga på de politiska argumenten. I propositionernas avslutning finns det mer detaljerad 

information om de företag som regeringarna har för avsikt att sälja. Jag har i min 

presentation av propositionerna valt att inte ta upp den detaljerade fakta som berör 

företagens struktur då jag anser att detta inte faller inom ramen för min undersökning. De 

faktiska dokumenten där propositionerna är framförda finns i sin helhet att tillgå på 

riksdagens hemsida. 

Det primära materialet bygger också på de motioner som presenteras till de berörda 

motionerna. Till första propositionen från 1991/92 presenteras två motioner. En från 

Socialdemokraterna och en från Vänsterpartiet. Till den andra propositionen presenteras 

tre motioner. En från Vänsterpartiet, en från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. 

Jag har valt dessa motioner då de presenterar respektive partis övergripande åsikter om de 

berörda propositionerna. Det finns dock ytterligare motioner att tillgå på regeringens 

hemsida som berör de undersökta propositionerna. I de övriga motionerna ligger fokus på 

enskilda företag och diskussionen kring dem. Jag har valt att enbart presentera de motioner 

som fokuserar på regeringens propositioner i sin helhet. Denna uppdelning har gjorts för 

att jag anser att de övriga motionerna inte bidrar med relevant information när det kommer 

till att besvara uppsatsens övergripande syfte. 

Eftersom undersökningens syfte är att studera utvecklingen av inställningen till statligt 

ägande genom att studera de propositioner som presenterats så finns det redan i syftet en 

avgränsning av undersökningsområdet. Det framgår tydligt att det är just propositionerna 

1991/92:69 och 2006/07:57 som kommer att undersökas. Eftersom undersökningen 

bygger på de presenterade propositionerna så blir med andra ord validiteten hög. Med 

validitet menas att undersökningens operationalisering verkligen mäter det som avses 

undersökas.5  

I uppsatsen används sekundärlitteratur i den historiska bakgrunden. Detta för att ge en 

så bra kontextuell förankring som möjligt och för att skapa en förståelse för det historiska 

sammanhang som undersökningen relaterar till. 

                                                      
5 Watt Boolsen. (2007). s.188-190. 
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1.4 METOD OCH TEORI 

För att på bästa sätt genomföra denna undersökning har jag valt att använda mig av en typ 

av kvalitativ textanalys. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka regeringens 

propositioner och tillhörande motioner så är textanalys en lämplig metod. I boken Textens 

mening och makt som är skriven av Göran Bergström och Karin Boréus går författarna 

igenom olika textanalytiska ingångar. De menar att textanalys är en bred metodologisk 

ingång med många olika typer av underinriktningar.6  

I denna bok går författarna igenom olika typer av textanalyser och hur de bäst används i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Många av de metodinriktningar som presenteras är 

snarlika varandra. Det finns med andra ord fler olika typer av metoder som kan undersöka 

samma fenomen. I mitt fall handlar det om att studera en politisk debatt över tid. 

Författarna menar att både argumentationsanalys, idé- och innehållsanalys och 

diskursanalys är exempel på metodinriktningar inom textanalysen som går att använda när 

det kommer till att analysera olika typer av debatter. Idé- och innehållsanalys fokuserar mer 

på ideologiska förändringar och har utvecklats från ett statsvetenskapligt håll. Diskursanalys 

har en starkare förankring inom sociologin och fokuserar mer på maktrelationer. 

Argumentationsanalysen härstammar enligt författarna ifrån det retoriska vetenskapsfältet.7 

Efter att ha studerat de olika alternativen som presenteras i boken har jag kommit fram 

till att den inriktning som ligger närmast min undersökning är en så kallad idé- och 

innehållsanalys. Idé- och innehållsanalys beskrivs som en relativt bred metodform som går 

att använda för många olika samhällsteoretiska utgångspunkter. Metoden lämpar sig bra för 

studier av de ideologiska aspekterna av debatter, vilket min undersökning syftar till att göra. 

Det finns även inom idé- och innehållsanalysen fler olika inriktningar. Bergström och 

Boréus hänvisar till Evert Vedung som i sin bok Det rationella politiska samtalet diskuterar 

metodinriktningen innehållslig idéanalys.8 

När Vedung i Det rationella samtalet diskuterar metodinriktningen innehållslig idéanalys 

argumenterar han för att inriktningens övergripande mål syftar till att presentera de 

argument som framförs i en debatt. Det kan handla om att rekonstruera i vilken 

utsträckning vissa argument förekommer i en debatt. Vedung menar också att innehållslig 

idéanalys lämpar sig bra när syftet är att studera en ideologisk förändring över tid. Genom 

                                                      
6 Bergström & Boréus. (2012).  
7 Bergström & Boréus. (2012). 
8 Bergström & Boréus. (2012). s.146.  



5 
 

att identifiera vissa argument i en debatt och sedan knyta an förekomsten av argumenten 

till en diskussion om ideologisk förändring skapas ett mer analytiskt angreppssätt.9 

Johan Lapidus har i sin ekonomisk-historiska avhandling Social Democracy and the Swedish 

welfare model från Göteborgs Universitet använt sig av en idéanalys när han studerar hur det 

Socialdemokratiska partiets inställning till välfärdsstaten förändrats. I metodkapitlet till 

avhandlingen menar Lapidus att syftet med att använda en idéanalys är att identifiera de 

argument som finns presenterade i det material som undersöks. Efter att argumenten är 

definierade är nästa steg att analysera motiven bakom de presenterade argumenten. Vad vill 

politikern i fråga ha sagt med sina argument? Vad är de bakomliggande motiven?10 

Eftersom undersökningen i denna uppsats syftar till att undersöka de retoriska 

argumenten kring den politiska debatten om statligt ägande samt att undersöka hur 

argumenten förändrats över tid anser jag att en innehållslig idéanalys passar väl in. I 

undersökningen identifieras de argument som presenteras i materialet. I analysen jämförs 

sedan de identifierade argumenten ifrån de två tidsperioderna. Regeringens argument för 

statligt ägande i propositionen från 1991/92 identifieras. Regeringens argument för 

propositionen 2006/07 identifieras. Vidare i analysen jämförs alltså de identifierade 

argumenten. På samma sätt analyseras oppositionens motioner.  

Undersökningen i denna uppsats bygger på en komparativ studie mellan två olika 

undersökningsobjekt. 1991/92 års debatt om statligt ägande och 2006/07 års debatt om 

statligt ägande. Undersökningen är en tolkande studie som syftar till att skapa förståelse för 

de resultat som undersökningen funnit. Det är en undersökning som lutar åt den 

hermeneutiska forskningstraditionen då den huvudsakliga forskningsmetoden bygger på att 

tolka de resultat som presenteras och relatera resultaten till den kontext som resultaten 

verkar i.11 

Undersökningen har också en induktiv ansatts. Utgångspunkten för undersökningen är 

de resultat som min tolkning av materialet har lett fram till. Det är alltså materialet och 

resultatet som ligger till grund för den jämförande analysen. Undersökningen har inte 

någon teoriprövande ansatts.12 

  

                                                      
9 Vedung. (1977). 
10 Lapidus. (2015). 
11 Watt Boolsen. (2007). s.29-43. 
12 Watt Boolsen. (2007). s.26-29. 
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1.5 FORSKNINGSLÄGE 

Denna undersökning faller inom ramen för flera olika typer av forskningsfält. Det finns 

därför ett relativt brett forskningsläge att förhålla sig till. Undersökningen berör 

forskningsfältet som studerar politiska argument och förändringen av dessa. Mer specifikt 

går det att argumentera för att uppsatsen ämnar studera borgerliga argument och deras 

förändring i en nutidshistorisk kontext. Undersökningen lutar även åt forskningsläget som 

studerar ekonomiska teoriers förändring över tid, mer specifikt hur statligt ägande i en 

nutidshistorisk kontext har undersökts. Vidare i detta kapitel kommer exempel på tidigare 

undersökningar som relaterar till denna att presenteras. Syftet med denna presentation är 

att positionera denna undersökning i förhållande till de redan existerande undersökningarna 

inom samma vetenskapliga fält.  

En sökning på ordet privatisering på DiVA och liknande forskningsdatabaser ger en 

gedigen lista där många undersökningar presenteras. De vanligaste typerna av 

undersökningar som studerar privatiseringar handlar som hur privatiseringar av olika 

offentliga verksamheter påverkats av konkurrensutsättning.  

Paula Blomqvist och Bo Rothstein har i sin studie Välfärdens nya ansikte undersökt hur 

olika typer av marknadslösningar fungerar. Författarna menar att det under 1980-talet 

skedde ett ekonomiskt systemskifte både i Sverige och internationellt.  Det ledde till att 

statens roll på marknaden ifrågasattes och olika typer av marknadslösningar infördes för att 

effektivisera den offentliga verksamheten. Infallsvinkeln i Blomqvist och Rothsteins 

undersökning är inriktad mot demokratistrukturer och makt snarare än ekonomisk 

effektivitet. De vill i sin undersökning ta reda på ifall det går att kombinera valfrihet och 

demokrati med en marknadsstyrd välfärd. I boken går författarna igenom hur 

marknadsanpassningen tillkommit och hur den politiska strukturen förändrats mot mer 

nyliberal ekonomisk politik. Efter en övergripande presentation av det nyliberala 

ekonomiska systemet fördjupar sig författarna åt att studera olika typer av välfärsområden 

och hur marknadsstukturerna påverkat just dessa.13 

Den undersökning som genomförs i denna uppsats förhåller sig till Blomqvist och 

Rothsteins undersökning på så sätt den berör samma historiska epok och även diskuterar 

statligt ägande. Dock kommer fokus att ligga på hur politiska argument till privatisering och 

statligt ägande sett ut och hur de förändrats över tid.  

Inom forskningsfältet som berör statligt ägande finns det flera olika typer av 

undersökningar som studerar statligt ägande under 1900-talet. Dessa studier är främst 

                                                      
13 Blomqvist & Rothstein. (2000). 
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inriktade på att studera hur ett specifikt företag eller verksamhet organiserats. Den 

undersökning som jag ämnar genomföra har en del gemensamt med dessa undersökningar. 

Men min undersökning inriktar sig mer på hur de politiska motiven förändrats, mer 

specifikt mellan åren 1991-2006. Perioden innan 1991 fungerar i denna undersökning som 

ett historiskt underlag för att få en historisk kontextförankring för min jämförande 

fallstudie. Jag kommer heller inte att fördjupa mig på ett visst företag eller verksamhet och 

studera en specifik utveckling. Jag kommer snarare att undersöka de retoriska argumenten 

för och emot statligt ägande på ett mer övergripande plan. 

En relevant studie som är lämplig att lyfta fram i sammanhanget är en studie som 

genomfördes av SNS14 förlag tillsammans med ett antal forskare i början av 1990-talet. I 

studien som har titeln Staten som ägare undersöker olika forskare hur statens företagsägande 

är organiserat och strukturerat. De olika forskarna som ingår i projektet genomför 

fallstudier på olika statliga företag för att undersöka hur det statliga ägandet ser ut.15  

Studien inleds med ett kapitel där statligt ägande över tid presenteras. Författaren går 

igenom vilka argument som historisk sett funnits när det kommer till statligt ägande. Det 

handlar främst om argument i början av 1900-talet som ansåg att staten skulle ha kontroll 

över branscher som gick att betrakta som naturliga monopol. Vidare i undersökningen 

följer en genomgång av fem olika statliga bolag. Bland annat så undersöker Mats Larsson 

Nordbankens struktur och historia. Larsson diskuterar motiv bakom ett statligt 

bankägande. Han lyfter bland annat fram att en statligt ägd bank har motiverats genom att 

den bidra till konkurrens inom finansbranschen. Andra motiv som Larsson diskuterar är 

bland annat vikten av finansiell mobilisering när det funnits behov av det.16  

Ytterligare en studie som bör nämnas i sammanhanget är Lennart Waaras avhandling 

Den statliga företagssektorns expansion. I sin avhandling studerar Waara den statliga 

företagssektorns uppkomst och utveckling i Sverige. Han utgår ifrån offentligt material när 

han studerar de statliga företagens ekonomiska historia. I avhandlingen ligger fokus på att 

studera efterkrigstidens epok och hur de statliga företagen lyckades utvecklas och skaffa sig 

den betydelse som de gjorde. Waara har också en komparativ ansats. Han jämför 

utvecklingen av den svenska företagssektorn med andra länders. Han kommer då fram till 

att Sverige under perioden 1950-1975 har en större andel tillverkningsindustrier inom det 

statliga ägandet jämfört med andra länder under samma period.17 

                                                      
14 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. 
15 Anell et al. (1992). 
16 Anell et al. (1992). s.149-171.  
17 Waara. (1980).  
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Waaras undersökning sträcker sig fram till 1975 och fokus ligger på att studera statliga 

företags uppkomst och utveckling efter andra världskriget. Den undersökning som jag 

genomför i denna uppsats undersöker också statliga företag men min undersökning är som 

tidigare nämnts mer inriktad på att studera de motiv som ligger bakom det statliga ägandet 

och i en mer modern kontext. Waaras undersökning har legat till grund för min 

undersökning på så sätt att den bidragit till kunskap om den historiska bakgrund som min 

undersökning förhåller sig till. 

Som tidigare nämnts så går det även att placera denna undersökning inom 

forskningsfältet som studerar politisk förändring över tid. Då jag i min undersökning 

studerar två borgerliga regeringars inställning till statligt ägande och hur det förändrats går 

det att dra paralleller till Jan Hyléns avhandling Fosterlandet främst?. I sin avhandling studerar 

Hylén Moderaternas politiska utveckling från 1904-1985. Han studerar hur partiet 

förändrats från ett konservativt parti i början av 1900-talet till att utvecklats till ett liberalt 

parti i slutet av 1900-talet. Hylén studerar partiets kronologiska utveckling och hur olika 

politiska frågor varit aktuella under en viss specifik tid. I den del som berör den moderna 

utvecklingen diskuterar Hylén hur de nyliberala idéströmningarna får fäste inom partiet.18 

Den del som berör Moderaternas nyliberala utveckling har legat till grund för min 

uppsats när det kommer till att öka förståelsen för inställning till statligt ägande. Dock 

kommer min undersökning att studera den borgerliga regeringen som tillträder 1991 och 

deras inställning till statligt ägande. Hyléns undersökningsperiod sträcker sig till 1985. Min 

undersökning ligger nära Hylén rent tidsmässigt, men den undersökning som genomförs i 

denna uppsats har en annan infallsvinkel. 

Det går att argumentera för att det råder en brist på vetenskapliga undersökningar som 

studerar den borgerliga politikens utveckling från början av 1990-talet fram till den senaste 

regeringsperioden 2006-2014. Det finns dock ett fåtal uppsatser som behandlar detta ämne. 

Jag har valt att presenta en av dem i detta avsnitt. Det är en kandidatuppsats i statskunskap 

från Karlstad Universitet som är skriven av Jenny Ljung. Uppsatsen har titeln Det nya 

arbetarpartiet?. I uppsatsen undersöker Ljung hur Moderaternas arbetsmarknadspolitiska 

idéer förändrats från regeringsåren på 1990-talet fram till valet 2006. Det finns vissa 

uppenbara likheter mellan Ljungs undersökning och den som jag genomför i denna 

uppsats. De båda undersökningarna studerar Moderaternas förändring under samma 

tidperiod. Ljung fokuserar dock på arbetsmarknadspolitiken, medan min studie är mer 

inriktad mot näringspolitiken och statligt ägande. Vi använder heller inte samma typ av 

                                                      
18 Hylén. (1991). 
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material. Ljung fokuserar på partiprogram och valmanifest. I min undersökning utgår jag 

ifrån de propositioner som de borgerliga regeringarna presenterar 1991 respektive 2006. 

Ljung studerar Moderaternas förändring medan jag jämför två borgerliga regeringar där 

flera borgerliga partier ingått.19 

Avslutningsvis i kapitlet om tidigare forskning kommer en kandidatuppsats från 

ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala Universitet att presenteras. Uppsatsen En 

förändrad apoteksmarknad av Gabriella Canas undersöker den retoriska debatten rörande 

apoteksmonopolet. Canas genomför en diskursanalys av den retoriska debatten kring 

apoteksmonopolet. Hon studerar dels debatten kring införandet av monopolet 1970 och 

avskaffandet av det monopolet 2009. Canas jämför debatten 1970 med debatten 2009 och 

kommer fram till att anledningen till att apoteksmarknaden förändras i de båda fallen 

bygger på att politikerna vill förändra det existerande systemet för att kunna möta de 

framtida utmaningarna som branschen står inför. Canas menar att politikerna inte uppfattar 

något egentligt fel med det rådande systemet men att en förändring krävs för att möta 

framtida utmaningar.20 

Den uppsats som jag genomför relaterar till Canas uppsats på det sättet att båda 

undersöker retoriska motiv bakom en förändrad syn på statligt ägande. Däremot har vi 

olika undersökningsobjekt och undersökningsperioder.  

Efter att ha presenterat forskningsläget som denna uppsats förhåller sig till går det att 

konstatera att den undersökningsinriktning som genomförs i denna uppsats inte tidigare 

finns representerad. Det finns med andra ord en avsaknad av en uppsats som undersöker 

den retoriska motiveringen rörande statligt ägande och denna retoriks förändring från 

början av 1990-talet till mitten av 2000-talet.  

1.6 DISPOSITION 

För att underlätta läsningen av denna presenteras i detta kapitel en disposition av 

uppsatsens struktur. Efter det inledande kapitlet där syftet presenterats och där material 

och metod diskuterats följer ett kapitel som presenterar den historiska bakgrunden som 

ligger till grund för uppsatsen. I bakgrundskapitlet presenteras hur statligt ägande i Sverige 

utvecklats från 1900-talets början fram till undersökningsperioden. I bakgrunden 

presenteras även Sveriges ekonomiska och politiska utveckling under 1980-talet. Fokus 

ligger här på att skapa en förståelse för den ekonomiska förändring som Sverige genomgick 

                                                      
19 Ljung. (2006). 
20 Cans. (2015). 
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med ett allt större fokus på marknadsanpassningar av den offentlig sektorn. I den historiska 

bakgrunden presenteras även hur Moderaterna utvecklas under perioden och hur de tar till 

sig av den nya ekonomiska politik som utvecklas. Vidare presenteras även den ekonomiska 

förändring som Sverige genomgår under 1990-talet med fokus på den ekonomiska krisen 

och EU inträdet.  

Efter att bakgrunden presenterats följer att kapitel där de undersökta propositionerna 

gås igenom. Först presenteras regeringens proposition från 1991/92. Där undersöks 

regeringens syn på statligt ägande och hur de motiverar sina förslag. Efter att den 

propositionen är presenterad så undersöks de motioner som relaterar till denna 

proposition. Det är en motion från Socialdemokraterna och en ifrån Vänsterpartiet som 

undersöks. Efter undersökningen av 1991/92 års debatt kring statligt ägande presenteras 

regeringens proposition från 2006/07. På samma sätt som den förra så undersöks 

regeringes syn på statligt ägande och deras förslag presenteras. Efter att propositionen 

presenterats följer en undersökning av de tre motioner som relaterar till den propositionen. 

Den är en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet. 

Efter undersökningskapitlet följer ett kapitel där resultatet av undersökningen analyseras 

och jämförs. Fokus i detta kapitel ligger på att studera de likheter och skillnader som finns 

kring motiven för och emot statligt ägande under de två undersökningsperioderna.  

Uppsatsen avslutas med ett kapitel där de resultat som framkommit analyseras i 

förhållande till de forskningsfrågor som uppsatsen utgår ifrån.  
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel fokuserar på den historiska bakgrund som ligger till grund för undersökningen. För att sätta 

undersökningen i en tidsmässig kontext presenteras en historisk bakgrund av de undersökta perioderna. Inledningsvis 

handlar detta kapitel om statligt ägande över tid. För att få en förståelse för de två undersökningsperioderna och hur 

den ekonomiska strukturen ser ut ges en ekonomisk och politisk bakgrund till de båda perioderna. I avsnittet 

presenteras även det politiska klimatet inför valen 1991 respektive 2006.  

2.1 STATLIGT ÄGANDE ÖVER TID 

Den svenska staten har en lång tradition av att äga företag. Redan på 1600-talet hade 

postverkets verksamhet initierats och betraktas av många som ett av de första statliga 

företagen. Det är främst under modern tid när statsapparaten börjar växa som den statliga 

företagsstrukturen börjar växa. Inledningsvis handlade det om företag som verkade inom 

branscher som kunde betraktas som naturliga monopol. Ett exempel från den tiden som 

ofta tas upp i litteraturen kring statens ägarhistorik är Televerkets utveckling. Detta statliga 

affärsverk hade inledningsvis till uppgift att organisera landets telegrafnät. Den tekniska 

utvecklingen ledde så småningom till telefonens utbredning. Telegrafverket köpte år 1918 

Stockholms Allmänna Telefon AB. Det statliga Televerket21 fick då monopol på 

telefonnäten i Sverige. 22  

Ett liknande exempel på tidiga statliga företag som fick monopol på viktiga 

samhällsfunktioner är Statens Järnvägar. Under 1800-talet hade flera olika järnvägar vuxit 

fram i Sverige. Många av dessa finansierades och drevs av privata investerare. 1887 bildades 

Kungliga Järnvägsstyrelsen, senare Statens Järnvägar, som hade till uppgift att bygga ut det 

svenska järnvägsnätet. I början av 1900-talet fick Statens Järnvägar mer inflytande och 

företaget växte. 1939 års riksdagsbeslut förkunnande att alla järnvägar skulle förstatligas. 

Detta gjorde att SJ fick monopol på de svenska järnvägarna. Under de första decennierna 

av 1900-talet fick staten även ägarinflytande över basnäringar. Ofta handlade det om 

industrier och verksamheter som utvann råvaror. Stål- och gruvindustrin är två exempel på 

branscher där staten hade stort ägarinflytande i under de första åren av 1900-talet.23 

Statens roll på marknaden i mitten av 1900-talet ökade. I och med den offentliga 

verksamhetens expansion under 1930-talet fick staten en större roll när de kom till att 

reglera marknaden. I och med Ernst Wigforss och John Maynard Keynes idéer om att 

staten skulle inneha en aktiv roll i ekonomin fick staten mer inflytande över 

                                                      
21 Telegrafverket bytte 1953 namn till Televerket.  
22 Munkhammar. (2007). s.3-4.  
23 Waars. (1980). s.114-122.  
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penningpolitiken som användes för att hålla nere räntorna för att på så sätt stärka landets 

ekonomi.24 

Efter andra världskriget ökar den svenska exporten kraftigt. Många av de statliga 

företegen expanderar i storlek och de svenska basnäringarna bidrar till att tillväxten ökar. 

Mot slutet av 1970-talet drabbas Sverige tillsammans med övriga Västeuropa av ekonomisk 

kris. Många OECD-länder fick försämrade statsfinanser och ekonomierna blev mer 

ansträngda. Detta ledde till att många svenska exportföretag fick svårt att möta 

konkurrensen från de nya låglöneländerna. Staten försöker då rädda de krisdrabbade 

industrierna genom att ta över ägandet. Varvsindustrin är ett exempel på en bransch som 

staten försöker rädda genom att ta över ägandet.25 

2.2 1980-TALET OCH NYA EKONOMISKA IDÉER 

2.2.1 KRITIK MOT STATEN OCH NYA IDÉER  

I och med den ekonomiska krisen i början av 1970-talet började statens roll på marknaden 

att ifrågasättas. Under 1980-talet förändras synen på det statliga ägandet. I Europa och 

USA får nya typer av idéer fotfäste. Kritiken mot statens roll tog sig olika uttryck. Dels 

handlade kritiken om att den statliga verksamheten var ekonomisk ineffektiv. Många 

menade att staten inte skulle producera sociala tjänster till den privata marknaden. Det 

skulle istället vara upp till privata företag att producera dessa tjänster. Kritikerna menade 

också att staten hade blivit för stor och för byråkratisk. Den krångliga och ineffektiva 

statsapparaten kunde inte förse medborgarna med den service som efterfrågades.26 

Kritiken mot staten under 1980-talet kom både ifrån det marxistiska hållet och ifrån det 

nyliberala. De båda politiska riktningarna målade upp farhågor över välfärdsstatens kris. I 

många fall var farhågorna överdrivna men det ledde ändå till att välfärdstatens struktur på 

allvar började diskuteras och ifrågasättas. De tankar som fick mest genomslag under 

perioden och som många ledande politiker anammande var de nyliberala strömningarna. 

De nyliberala förespråkarna menade att staten inte kunde producera varor och tjänster lika 

effektivt som de privata alternativen. Statens omfattning och byråkrati försvårande enligt 

kritikerna statens effektivitet och de argumenterade för att statens inblandning på 

marknaden skulle minimeras. Den nyliberala kritiken mot staten bygger också på att statens 

inblandning på marknaden sätter den fria prissättningen ur spel. Om marknadens aktörer i 

                                                      
24 Svensson. (2001). s.9-14. 
25 Munkhammar. (2007). s.3-4. 
26 Schön. (2014). s.420-430. 
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samspel mellan varandra konkurrerar om försäljningsmöjligheterna så skapas en fri 

prissättning. Priset kommer alltså att motsvara den tillgång och efterfrågan som finns. Om 

staten ska sätta regler för hur marknaden ska se ut och samtidigt vara med och konkurrera 

skapas en orättvisteaspekt som inte gynnar marknadens dynamik. Om staten innehar 

monopolställning på vissa varor eller tjänster så sätts den fria prissättningen ur spel. Detta 

menar de nyliberala förespråkarna leder till att marknaden blir mer ineffektiv och att även 

samhället i stort drabbas.27  

Under 1980-talet skapades nya idéer om hur samhället skulle styras och hur de sociala 

tjänsterna skulle produceras. Olika marknadslösningar på hur skola och omsorg skulle 

organiseras blev populära. Många politiker och forskare influerades under perioden av de 

marknadslösningar som presenterades. Men många vara överens om att inom sociala 

tjänster så kunde regelrätta privatiseringar enbart spela en begränsad roll. Diskussionen 

kom istället att handla om hur marknadsmässiga strukturer kunde införas i produktionen av 

sociala tjänster så som skola och omsorg. Idéerna om effektivisering inom den offentliga 

förvaltningen kom att kallas New Public Management (NPM). Grunden för dessa idéer är 

att få in ett marknadstänk inom de offentliga organisationerna för att kunna öka 

effektiviteten och kvalitén på de producerade tjänsterna.28  

Många länder anammar under denna period de nya politiska idéerna. USA:s president 

Ronald Reagan och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher har ofta pekats ut 

som de som under 1980-talet drev den nyliberala utvecklingen. De båda politikerna 

implementerande många av de nyliberala idéerna och genomförde många politiska beslut. 

Bland annat såldes många statliga företag ut och flera verksamheter privatiserades. Många 

andra länder i Västeuropa följde den politiska trenden. Tyskland, Frankrike och Italien är 

alla exempel på länder som drev igenom privatiseringar under tidsperioden.29 

2.2.2 SVERIGES EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRÄNDRING UNDER 1980-
TALET 

De anglosaxiska länderna bedrev en omfattande privatiseringspolitik under 1980-talet. I 

Sverige och övriga Norden fick de nyliberala idéerna inte fullt ut samma genomslag. Med 

det sagt finns det dock flera exempel på hur Sverige förändrades under perioden. Under 

1970-talet hade ett förslag om löntagarfonder introducerats av LO. Den ursprungliga idén 

med löntagarfonderna var att arbetarna genom dessa fonder skulle bli en del av ägandet i de 

                                                      
27 Blomqvist & Rothstein. (2000). s.35-37. 
28 Blomqvist & Rothstein. (2000). s.51-53. 
29 Schön. (2014). s.420-430. 
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företag som de arbetade på. Förslaget blev under lång tid mycket omdiskuterat och väckte 

stor debatt. De borgerliga partierna var mycket kritiska till förslaget och många menar att 

debatten om löntagarfonderna bidrog till den borgerliga valsegern 1976.30 

Den Socialdemokratiska regering som tog över makten 1982 efter Thorbjörn Fälldin 

började frångå den traditionella keynesianska politik som präglat landets ekonomi sedan 

1930-talet. Den nya finansministern Kjell-Olof Feldt genomförde flera kraftiga 

devalveringar för att på så sätt stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Dessa 

politiska beslut har av många setts som ett ekonomiskt systemskifte inom den svenska 

politiken.31  

Under perioden genomförde även Socialdemokraterna flera liberaliseringar av kredit-

marknaden. Bland annat togs utlåningstaket bort i november 1985. Ett av de mest 

symbolladdade beslut som innebar att staten tappade en ekonomiskpolitisk möjlighet att 

styra marknaden. Slutet för den långa traditionen av keynesianism inom svensk ekonomisk 

politik och övergången till en mer normpolitisk32 inriktning brukar beskrivas som 

övergången från sysselsättningsmål till inflationsmålet i början av 1990-talet. Det blev då 

prisstabilisering som blev det viktigaste målet för penningpolitiken istället för att bekämpa 

arbetslösheten.33  

2.2.3  MODERATERNAS FÖRÄNDRING UNDER 1980-TALET 

År 1976 tillträdde en ny borgerlig regering. Socialdemokraterna hade då haft 

regeringsmakten i 44 år. Den nya regeringen var en sammansättning av de tre borgerliga 

partierna Folkpartiet, Centerpartiet och Moderata samlingspartiet. Det tidigare högerpartiet 

hade 1969 bytt namn till Moderata samlingspartiet. Partiet hade samtidigt även påbörjat en 

förändringsprocess som skulle leda till ett minskat fokus på de konservativa idéerna och ett 

ökat fokus mot de liberala idéerna.34  

Under Gösta Bohmans ledning förändrade Moderaterna sin politik. Allt större fokus 

lades på individens frihet och partiets politik byggde på att människors ansvar och fria vilja 

borde ligga till grund för de beslut som togs. Redan under 1970-talet utvecklades 

Moderaternas politik mot en mer nyliberal inriktning. Ett större fokus på marknadsliberala 

                                                      
30 Möller. (2007). s.185-187. 
31 Magnusson. (2014). s.427-441. 
32 Med normpolitik menas den politiska inriktning som syftar till att skapa fasta handlingsregler i syfte att öka 
dess förutsägbarhet och på sikt skapa stabilitet och tillväxt. Nationalencyklopedin (2015). 
33 Magnusson. (2006). s.19-24. 
34 Hylén. (1991). s.175. 
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åtgärder diskuterades, bland annat i idéprogrammet från 1978 som innehöll flera idéer som 

framhöll tilltron till marknadens funktioner.35 

Det är i slutet av 1980-talet som Moderaterna verkligen anammar den nyliberala 

politiken. Partiet började då knyta an till kritiken mot välfärdsstaten. De menade att den 

offentliga verksamheten hade blivit för byråkratisk och att det krävdes effektivare 

alternativ. Moderaternas ekonomiska politik kommer under denna period att präglas av 

teorier kring public choice och monetarism. Sänkta skatter förespråkades och ett minskat 

statligt inflytande på marknaden blev en viktig fråga för partiet. Mot slutet av 1980-talet 

genomfördes flera avregleringar av statens verksamheter, något som Moderaterna hade 

förespråkat under en längre tid. Många forskare, bland annat Torbjörn Nilsson vid 

Södertörns högskola, har studerat Moderaternas förändring under 1980-talet. Han menar 

att partiets utveckling under 1980-talet mot en mer marknadsliberal politik ligger till grund 

för partiets samarbete med de övriga borgerliga partierna inför valet 1991. De utformade 

tillsammans ett valmanifest kallat Ny start för Sverige.36  

Tillsammans med de övriga borgerliga partierna vinner Moderaterna valet 1991 och 

därefter bildar Carl Bildt en koalitionsregering med Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna. 

2.3 FÖRÄNDRINGAR UNDER 1990-TALET OCH 2000-TALET 

2.3.1 90-TALSKRISENS PÅVERKAN PÅ EKONOMIN OCH POLITIKEN 

I och med avregleringen av kreditmarknaden i mitten av 1980-talet kunde bankerna nu låna 

ut mer pengar jämfört med innan avregleringen De nya villkoren för bankerna när det kom 

till utlåning förändrade den finansiella marknaden. På så sätt kunde bankerna låna ut stora 

mängder pengar till finansbolagen som i sin tur lånade ut pengar till fastighetsbolag. I 

början på 1990-talet fick flera fastighetsbolag svårt att betala sina skulder. När fastighets-

priserna sjönk fick de ställa in sina betalningar. Detta ledde till en dominoeffekt och 

finansbolagen hamnade på obestånd, vilket i sin tur ledde till att bankerna fick ekonomiska 

problem. Den ekonomiska kris som uppstod i samband med detta slog hårt åt fastighets-

marknaden och hushållens ekonomi. Hushållen hade under 1980-talet byggt upp en kraftig 

belåning vilket resulterat i att hushållen hade blivit högt skuldsatta. Detta ledde till att 

                                                      
35 Hylén. (1991). s.179-187. 
36 Nilsson. (2003). s.75-81. 
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hushållens konsumtion kraftigt minskade och det blev en allmänt negativ ekonomisk 

spiral.37  

Under 1992 ökade oron på valutamarknaden. Under sommaren flödade valutan ut ur 

landet och börsen sjönk. Riksbanken höjde då marginalräntan från 13 till 16 procent för att 

på så sätt försöka lugna marknaden. Det gav inte den effekt som önskades. Pengarna 

fortsatte att strömma ut ur landet. Riksbanken höjde under hösten 1992 räntorna ett flertal 

gånger för att försöka kyla av marknaden. Den 16 september var räntan uppe i 74 procent 

men pengarna fortsatte att flöda. Samma dag bestämde sig Riksbanken att höja räntan till 

rekordhöga 500 procent.38 

Efter den rekordhöga räntan inleddes förhandlingar mellan regeringen och 

Socialdemokraterna. Detta mynnade ut i att ett gemensamt krispaket presenterades. I 

krispaketet ingick flera neddragningar i den offentliga sektorn och höjda skatter. Till en 

början fick varken de penning- eller finanspolitiska åtgärderna den effekt på marknaden 

som önskats. Den 19 november beslutades att den fasta växelkursen skulle överges och 

istället låta kronan flyta gentemot de andra valutorna. Det var första gången sedan 1933 

som den svenska kronan inte längre var bunden till en fast växelkurs.39 

Efter hösten 1992 var den svenska ekonomin fortfarande svag. De internationella 

konjunkturerna var svaga och arbetslösheten i Sverige var hög. Budgettunderskottet växte 

och den svenska tillväxten var negativ under de efterföljande åren, samtidigt som 

skatteskulden hela tiden ökade kraftigt. Den kommande valrörelsen inför valet 1994 

handlade mycket om vem som kunde hantera statsfinanserna bäst. Socialdemokraterna 

vann valet efter att ha gått till val på att genomföra skattehöjningar och nedskärningar för 

att på så sätt få ekonomin tillbaka på fötter.40   

Efter krisen fick Socialdemokraterna fortsatt förtroende i de nästkommande riksdags-

valen. Under resterande delen av 1990-talet återhämtade sig landets ekonomi men krisen 

hade satt sina spår. Den nyliberala politiska våg som hade svept över Sverige i slutet av 

1980-talet hade hejdats upp av 90-talskrisen. Allt fler började ifrågasätta marknads-

anpassningarna i offentlig sektor och många menade att New Public Management-

systemen som införts inte fungerade. Många var kritiska till att det verkligen gick att skapa 

marknadsmässiga lösningar för socialpolitiska områden. Kritikerna till marknads-

                                                      
37 Magnusson.(2006).s.19-30. 
38 Magnusson. (2006). s.19-30. 
39 Möller. (2007). s.263 -269. 
40 Möller. (2007). s.269-279. 
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anpassningarna menade bland annat att det skapade ökade klyftor i samhället och en ökad 

segregation.41 

I början av 1990-talet fördes en allt mer intensiv diskussion om att Sverige skulle bli en 

del av det europeiska samarbetet genom att ansluta sig till EU. De centraleuropeiska 

länderna tog efter andra världskriget ett första initiativ till ett europeiskt samarbete genom 

att bilda den så kallade kol- och stålunionen. Under efterkrigstiden utvidgades samarbetet 

till att omfatta fler länder och fler institutioner bildades. Sverige hade under andra 

världskriget arbetat hårt för att behålla sin ställning som neutral stat. Efter kriget fortsatte 

Sverige på den inslagna vägen och i fredstid förblev Sverige alliansfritt. Trots alliansfriheten 

under kalla kriget fanns det politiker som ansåg att Sverige borde ansluta sig till den 

europeiska gemenskapen. Under 1970-talet förespråkade flertalet moderater och 

folkpartister ett svenskt medlemskap.42  

I slutet av 1980-talt började stormaktskonflikten mellan öst och väst att trappas ner. 

Sovjetunionens upplösning ändrade det världspolitiska läget. Ett svenskt inträde i EU sågs 

efter kalla krigets slut inte som ett lika stor politiskt ställningstagande. Den 13 november 

1994 genomfördes en folkomröstning om Sverige skulle bli medlemmar i EU. 52,3 procent 

röstade för ett medlemskap. I och med den ekonomiska kris som drabbade Sverige i början 

av 1990-talet blev det uppenbart att Sverige inte enbart kunde förlita sig på den inre 

marknaden. I och med en mer globaliserad värld blev det tydligt att Sverige hade tappat 

många av sina konkurrensfördelar som tidigare funnits. Den allt mer globaliserade 

ekonomin påverkade Sverige i allt större utsträckning. Bland annat skapade den nya 

informationstekniken nya möjligheter för den globala marknaden. Att ansluta sig till EU 

var enligt många en nödvändighet för att kunna ändra den ekonomiska konjunkturen.43  

2.3.2 NYA MODERATERNA 

I valet 2002 fick Moderaterna 55 riksdagsmandat. Det sämsta valet sedan år 1973. I en 

SIFO-mätning från oktober 2003 visade det sig att bara 18 procent av väljarna hade för 

avsikt att rösta på paritet om det hade varit val då. Efter de dåliga opinionssiffrorna avgick 

den dåvarande partiledaren Bo Lundgren. Han efterträddes av Fredrik Reinfeldt. Den nya 

partiledningen påbörjade då ett förändringsarbete som skulle komma att förändra partiets 

politiska inriktning.44 

                                                      
41 Blomqvist & Rothstein. (2000). s.35-37. 
42 Brommesson & Ekengren (red.). (2011). s.127-139. 
43 Magnusson. (2014). s.427-441. 
44 SIFO. (2006). 
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I dokumentären Nya Moderaterna som sändes på SVT onsdagen den 8 april 2015 beskrivs 

Moderaternas politiska förändringsarbete efter valet 2002. Ledningen började då analysera 

den politik som partiet fört för att se hur partiet skulle kunna förändras och utvecklas. 

Eftersom valet 2002 hade inneburit ett stort nederlag fanns det ett stort behov av att se 

över den poltik som förts och uppdatera partiets ståndpunkter i många frågor.45  

Den 4 mars 2004 publicerar Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Mikael Odenberg en 

debattartikel där de presenterar sina tankar om Moderaternas nya ekonomiska politik. De 

börjar med att självkritiskt granska den ekonomiska poltik som Moderaterna genomfört de 

senaste åren. De menar att den politiken har varit fokuserad på orättvisa skattesänkningar 

som gynnar den delen av befolkningen som redan har en ekonomisk stabilitet. De menar 

att den nya moderata partiledningen har för avsikt att omvärdera den ekonomiska politiken 

som partiet står för. På så sätt vill ledningen skapa mer trovärdighet för Moderaterna. 

Debattartikeln i Dagens Nyheter var första gången som den nya politiken presenterades för 

allmänheten. Tanken från partiets sida var tydlig. De ville omvärdera den ekonomiska 

politik som partiet traditionellt hade stått för.46 

I dokumentären om Moderaternas förändring lyfter flera politiker, såväl 

socialdemokrater som moderater, fram den förändring som Moderaterna genomförde. Den 

tidigare moderata politiken hade fokuserat på att lyfta fram det som var dåligt med det 

socialdemokratiska folkhemsprojektet och kritiserat projektets briseter. De nya politiska 

ståndpunkterna inom Moderaterna var istället inriktat på att det fanns mycket inom 

folkhemmets grund som var bra, men som på senare tid inte tagits tillvara på av 

Socialdemokraterna.47   

Ett tydligt exempel på att moderaterna hade genomgått en politisk förändring kom när 

partiet presenterade sin nya profil: Nya Moderaterna – Det nya arbetarpartiet. I mitten av 

2000-talet fanns det en allmän irritation inom stora delar av befolkningen som gick ut på att 

det inte var lönsamt att arbeta. Många menade att ersättningssystemet var för generöst och 

att allt fler hade hamnat i utanförskap i och med olika typer av utförsäkringar. De Nya 

Moderaterna började använda arbetarpartiet som ett retoriskt grepp. De gick till val på att 

det skulle löna sig att arbeta och att ett av de viktigaste målen för Moderaternas politik var 

att minska utanförskapet.48  

                                                      
45 ”Nya Moderaterna”. (2015). 
46 Dagens Nyheter. (2004). 
47 ”Nya Moderaterna”. (2015). 
48 ”Nya Moderaterna”. (2015). 
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Tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet bildar Nya 

Moderaterna Alliansen. De fyra borgerliga partierna presenterar ett gemensamt valmanifest 

inför valet 2006 där Nya Moderaternas ekonomiska politik ligger till grund. Alliansen 

vinner valet 2006 och Fredrik Reinfeldt bildar en koalitionsregering med de övriga 

borgerliga partierna. 
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3 UNDERSÖKNING  

Efter att ha presenterat den historiska bakgrunden följer nu ett kapitel där de berörda propositionerna och 

motionerna undersöks. Inledningsvis undersöks propositionen från 1991/92 års regering följt av de tillhörande 

motionerna. Vidare följer en undersökning av propositionen från 2006/07 och de tillhörande motionerna.  

3.1 1991 ÅRS PRIVATISERINGSFÖRSLAG 

I detta kapitel undersöks 1991 års förslag om minskat statligt ägande av företag. 

Inledningsvis undersöks regeringens proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt ägda 

företag, m.m. Propositionens huvudsakliga mål och argument presenteras. Efter att 

proposition 1991/92:69 presenterats följer en genomgång av de motioner som berör 

propositionen.  

3.1.1 PROPOSITION 1991/92:69 OM PRIVATISERING AV STATLIGT ÄGDA 
FÖRETAG 

Regeringen som leddes av statsminister Carl Bildt presenterade den 7 november 1991, 24 

dagar efter att regeringen tillträtt, en proposition som hade till uppgift att minska det 

statliga ägandet. I regeringsprotokollet från den 7 november går det att läsa att 

näringsminister Per Westerberg fick till uppdrag att författa regeringes proposition 

1991/92:69.49 

3.1.1.1 DEN STATLIGA FÖRETAGSSEKTORN 

I inledningen av propositionen presenteras huvudsyftet med propositionen. I den föreslås 

att regeringen får bemyndigande att sälja aktier i 35 företag som ägs av staten. I 

sammanfattningen går det även att läsa att Förvaltningsaktiebolaget Fortia avvecklas.50 

Efter den inledande sammanfattningen följer ett kapitel som presenterar den statliga 

företagssektorn. I detta kapitel går det att läsa att statligt ägda företag har en historia som 

sträcker sig från början av 1900-talet. Inledningsvis var syftet med statligt ägande att staten 

skulle ha inflytande över företag och industrier som var inriktade på verksamheter som 

berörde landets basnäringar så som gruvor, skog och stål. Under 1970-talet ökade det 

statliga ägandet. Dels som ett led i omstruktureringar men även för att försöka rädda 

krisdrabbade industrier. Den statliga företagssektorn har en bred variation av företag inom 

många olika branscher. Det finns en blandning av små bolag med speciella inriktningar till 

stora industriföretag med många anställda. Den totala omfattningen av statens 

                                                      
49 Proposition 1991/92:69. s.1.  
50 Fortina var ett Förvaltningsaktiebolag som förvaltade statens aktier i konkurrensutsatta industribolag bl.a. 
LKAB, SSAB och Celsius Industrier AB.  
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företagssektor där staten äger minst 50 % av aktiekapitalet uppgår till ca 50 aktiebolag, sju 

affärsverk och sex finansieringsbolag. Staten innehar även aktier i andra företag. Staten har 

även aktiekapital i företag som inte helt ägs av staten. Den totala omsättningen för den 

statliga företagssektorn uppgick 1990 till ca 240 miljarder kronor och sysselsatte totalt 

300 000 personer.51 

De statliga företagen har en bred geografisk spridning. I vissa delar av landet har de 

statligt ägda företagen en stor roll när det kommer till sysselsättning, exempelvis i 

Norrbottens län. Ägaransvaret för de olika företagen är uppdelade på tio olika departement 

inom regeringskansliet men majoriteten av företagen är lokaliserade till närings-, finans- 

och kommunikationsdepartementen.52  

3.1.1.2 MOTIV FÖR SPRIDNING AV ÄGANDET 

I nästa kapitel av propositionen följer en presentation av hur den nya regeringen vill att 

statens roll inom näringspolitiken ska se ut. I det första stycket inleder regeringen med att 

deklarera statens främsta uppgift. ”Statens främsta uppgift inom näringspolitiken är att 

ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser 

för långsiktig tillväxt.”53 Vidare skriver regeringen att staten inte ska styra utvecklingen i 

enskilda företag eller branscher, det finns då en risk för en osund konkurrens på 

marknaden. Regeringen menar att det finns en uppenbar risk med att staten reglerar en 

marknad som man själv äger företag på. Det skapar en situation som kan leda till en osund 

konkurrens. Det finns också en risk att förtroendet för marknadens spelregler försvagas 

ifall staten har stora intressen på marknaden samtidigt som staten dikterar villkoren för hur 

marknaden ska struktureras. ”Rättviseaspekten och den fria konkurrensen kräver därför att 

staten står neutral mellan olika företag.”54 

Regeringen fortsätter med att presentera sin syn på hur näringspolitiken bör 

struktureras. Ett argument emot statligt ägande som lyfts fram är att starliga företag riskerar 

att fungera som politiska redskap för staten, vilket inte anses önskvärt. Andra problem som 

kan uppstå är att företag som ägs av staten inte får samma möjlighet att utvecklas. På så sätt 

menar regeringen att anställningstryggheten i företag som ägs av staten kan bli lidande. De 

menar att enbart lönsamma företag kan erbjuda anställningstrygghet. Ifall politiska 

                                                      
51 Proposition 1991/92:69. s.2. 
52 Proposition 1991/92:69. s.2-3. 
53 Proposition 1991/92:69. s.3. 
54 Proposition 1991/92:69. s.3. 
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ambitioner ligger till grund för företagens utveckling kan tillväxten i företagen bli hämmad. 

Det skulle leda till att företagen skulle få en sämre anställningstrygghet.55  

Vidare följer ytterligare argument som regeringen lyfter fram som viktiga när det 

kommer till hur de vill att näringspolitiken ska se ut. Mer övergripande argument om hur 

näringslivets konkurrenskraft ska stärkas presenteras. ”Marknadsekonomi är det enda 

ekonomiska system som kan skapa tillväxt och välståndsutveckling. Marknadsekonomi 

förutsätter att företagen kan verka utan direkt styrning från statens sida.”56. Regeringen vill 

att staten ska skapa lagstiftningar som skall ange ramar för hur marknaden ska se ut och 

inom dessa ramar ska företag få agera så fritt som möjligt. På så sätt vill regeringen att 

företag ska kunna producera och erbjuda varor och tjänster som sen kan distribueras på en 

fri marknad. På så sätt ska konsumenter fritt kunna välja mellan de varor och tjänster som 

erbjuds. Enligt regeringen ska staten driva en näringspolitik som utgår ifrån en 

marknadsekonomi. Staten ska arbeta för att stärka marknadsekonomin och på så sätt skapa 

möjligheter för ökad näringsfrihet och konkurrens. Denna vision är enligt regeringen svår 

att åstadkomma med ett omfattande statligt ägande.57  

Efter att ha presenterat regeringens strategi för näringspolitiken så avslutas denna del 

med att regeringen meddelar att de i denna proposition har för avsikt att begära ett 

bemyndigande av riksdagen för att sälja ett antal angivna statliga företag. Det handlar 

främst om företag som för närvarande är verksamma i kommersiella branscher. På sikt kan 

det också komma att handla om andra verksamheter. En längre genomgång av vilka företag 

som berörs av denna avyttring presenteras senare i propositionen.58  

Efter att regeringens övergripande vision för näringspolitiken presenterats följer en 

presentation av regeringens syn på fördelarna med ägarspridning. Delen som handlar om 

fördelarna med ägarspridning inleds med en kort presentation om hur sparandet 

traditionellt sett ut i Sverige. Sedan 1960-talet har sparandet och förmögenhets-

uppbyggandet varit lokaliserat till den offentliga sektorn. I och med AP-fondsystemet har 

detta fenomen ökat under 1980-talet. Under 1980-talet har även intresset för enskilda 

människor att spara och investera i framför allt aktier och fonder. Det har även utvecklats 

olika system där anställda inom olika företag har haft möjlighet att investera i det egna 

företaget för att på så sätt bli en del av ägarstrukturen. Regeringen anser att denna 

utveckling är positiv och att den bör tas tillvara på. Regeringen skriver att det är bra för 

                                                      
55 Proposition 1991/92:69. s.3-4. 
56 Proposition 1991/92:69. s.4. 
57 Proposition 1991/92:69. s.4. 
58 Proposition 1991/92:69. s.4. 



23 
 

vitaliteten i den svenska ekonomin om många människor engagerar sig i företag. På så sätt 

skapas en bredare förståelse för företagens struktur samtidigt som företagen får ett större 

riskkapital som de kan använda för att göra ytterligare investeringar. För att återknyta till 

försäljningen av statliga bolag så vill regeringen att så många människor som möjligt börjar 

spara i aktier och på så sätt bli delägare i de företag som staten planerar att sälja ut.59  

Vidare i propositionen skriver regeringen om de problem som de uppfattar med den 

befintliga näringspolitiken där statligt ägande har varit prioriterat. Regeringen och riksdagen 

har varit beredda att i första hand skjuta till kapital till företag som befunnit sig i en akut 

kris. På så sätt har expansiva företag som behövt kapital inte kunnat få tillgång till det 

eftersom kapitalet istället har varit riktat till företag i kris. Företag som har ett privat ägande 

har därför haft lättare att få tillgång till kapital exempelvis genom att utlysa nyemissioner. 

Regeringen menar alltså det finns en skillnad mellan statliga företag och privata företag. De 

menar att det finns en tydlig fördel för de privata företagen när det kommer till att få 

tillgång till kapital för att investera. De företag som på sikt inte får tillgång till de kapital 

som behövs för att kunna investera hamnar efter de konkurerande företagen inom samma 

bransch. Regeringen menar att det på så sätt blir en uppenbart sämre anställningstrygghet 

på de företag som inte har samma tillgång till kapital som de konkurerande företagen på 

marknaden.  För att lösa detta problem föreslår regeringen att statliga företag överförs till 

privat ägande, för att på så sätt kunna växa och utvecklas snabbare. Regeringen pekar i 

detta fall på exempel ifrån Storbritannien och Frankrike där det har visat sig att företag som 

gått från statligt ägande till privat ägande har en starkare expansion efter en privatisering.60  

Det kapital som frigörs från statliga försäljningar är tänkt att utnyttjas på olika sätt. Det 

är av stor vikt för regeringen att de kapital som frigjorts återinvesteras i samhället på olika 

sätt. Dels genom att finansiera infrastruktur för att på så sätt skapa nya möjligheter till en 

ökad tillväxt. Det är även av intresse för regeringen att amortera på skatteskulden.61   

3.1.1.3 ERFARENHETER FRÅN ANDRA LÄNDER 

Nästa del av propositionen behandlar de erfarenheter som regeringen lyfter fram ifrån 

andra länder som genomfört försäljningar av statliga företag. I inledningen av kapitlet 

presenterar regeringen hur erfarenheterna av försäljning av statliga företag i andra länder 

sett ut. De länder som drivit den mest omfattande privatiseringspolitiken under 1980-talet 

är Storbritannien och Frankrike. Även i Spanien, Italien Tyskland och Japan har 

                                                      
59 Proposition 1991/92:69. s.4-5. 
60 Proposition 1991/92:69. s.5. 
61 Proposition 1991/92:69. s.5. 
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omfattande privatiseringar under det senaste decenniet genomförts. Tyskland har sedan 

1960-talet bedrivit en form av privatiseringspolitik. Regeringen diskuterar kortfattat att 

även EG-kommissionens inställning till att statliga företag privatiseras enbart är positiv.62  

Vidare i kapitlet om erfarenheter ifrån andra länder går regeringen djupare i fallet 

Storbritannien. Som tidigare nämnts har Storbritannien under 1980-talet genomgått en stor 

privatisering. Till att börja med handlade det om utförsäljning av statliga bolag som var 

verksamma på en konkurrensutsatt marknad. Några år in på decenniet privatiserades även 

bolag som hade ett visst inslag av naturligt monopol, exempelvis elektricitet- och 

vattenföretag. Regeringen skriver vidare att i Storbritannien valde staten att erbjuda 

aktieköp i första hand till de anställda i företagen när försäljningar genomfördes. På så sätt 

ville man bidra till att sprida ägandet. Efter att de statliga företagen privatiserats så har 

effektiviteten ökat kraftigt och företagen har expanderat samtidigt som de fått en bättre 

lönsamhet. Andra positiva aspekter av Storbritanniens privatisering som regeringen tar upp 

är bland annat det faktum att företagens expansion bidragit till att öka skatteintäkterna i 

landet. En annan positiv effekt av privatiseringen är att det nu finns helt andra grupper i 

samhället som har blivit aktieägare.63  

Nästa land som regeringen uppmärksammar ytterligare i propositionen är Frankrike. 

Regeringen börjar med att förklara att Frankrike sedan andra världskriget haft en stor andel 

statliga företag inom alla typer av branscher. Efter regeringsskiftet 1986 fick landet en 

annan inriktning på sin näringspolitik. Regeringen beslutade då om ett omfattande 

privatiseringsprogram som skulle innefatta industrin, bankväsendet och försäkrings-

verksamheterna. Under den intensiva perioden hade regeringen sålt av 12 företag. Av de 

inkomster som inbringades av försäljningen gick stora delar åt till att minska landets 

skatteskulder. Regeringen fortsätter med att diskutera Frankrikens privatisering. En 

intressant aspekt som lyfts fram är att det beslutades att endast 20 % av kapitalet i avyttrade 

företag fick komma från utländskt ägande. På så sätt ville man stärka det inhemska ägandet 

och underlätta för småsparare att förvalta aktier i ett företag där personen i fråga själv var 

anställd.64 

3.1.1.4  GENOMGÅNG AV BEMYNDIGANDET TILL RIKSDAGEN 

Efter att regeringen presenterat sin syn på näringspolitiken och redovisat sina argument för 

privatisering följer nu i propositionen en genomgång av det bemyndigande som regeringen 

                                                      
62 Proposition 1991/92:69. s.6. 
63 Proposition 1991/92:69. s.6-7.  
64 Proposition 1991/92:69. s.7. 
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presenterar för riksdagen. I förslaget går det att läsa att regeringen bör inhämta riksdagens 

bemyndigande för att få sälja aktier i 35 företag där staten i dagsläget äger hela eller delar av 

innehavet. Regeringen skriver även i sitt förslag att regeringen också bör få tillstånd att välja 

ut lämplig tidpunkt för försäljningarna. Det är av stor vikt att det praktiska genomförandet 

av försäljningarna genomförs med anpassning av de enskilda företagen för att få till en så 

bra affär som möjligt.65   

Efter att de övergripande förslagen i bemyndigandet presenterats fortsätter regeringen 

att diskutera försäljningens inriktning och omfattning. Till att börja med diskuteras vilka 

typer av köpare som regeringen anser vara bäst lämpade att ta över statliga företag. Som 

tidigare diskuterats i propositionen är det först och främst allmänheten och de anställda i 

företagen i fråga som bör ges möjlighet att teckna aktier för att på så sätt göra de anställda 

till delägare i det företag de arbetar på. Till skillnad från fallet i Frankrike så menar 

regeringen att det även gäller anställda utomlands. Regeringen motiverar sitt förslag och 

förklarar att det är viktigt med ett decentraliserat ägande för att på så sätt skapa en 

tillhörighet för de anställda gentemot företaget. Regeringens huvudfokus är att allmänheten 

ska kunna teckna aktier, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att välja ut en specifik 

köpare. Det kan handla om att tillgodose industriella lösningar som kan vara viktigt för 

företagets fortsatta struktur. Det kan alltså bli tal om att göra en direkt försäljning till ett 

redan etablerat företag. I propositionen återkommer regeringen till diskussionen om 

utländskt ägande och påpekar återigen att det inte bör finnas någon gräns för hur mycket 

utländskt ägande det får förekomma i de företag som staten väljer att sälja. Regeringen ser 

inga dominerande negativa effekter av utländskt ägande.66  

Nästa del som diskuteras är vilka företag som i första hand bör bli föremål för 

försäljning. Där är regeringen tydlig och menar att:  

Endast företag som bedriver kommersiell verksamhet och som arbetar på konkurrensutsatta 

marknader bör bli föremål för försäljning. Verksamheter som bedrivs på marknader med 

bristfällig konkurrens bör utsättas för konkurrens eller förändras strukturellt innan 

försäljning bli aktuell.67. 

Regeringen skriver att de berörda statsråden tillsammans diskuterat vilka företag som kan 

tänkas vara aktuella för försäljning. En lista på aktuella företag har bifogats till 

propositionen, se Bilaga 1.68 Efter att ha presenterat vilka typer av företag som regeringen 

har för avsikt att sälja så fortsätter diskussionen med att regeringen argumenterar för när 

                                                      
65 Proposition 1991/92:69. s.8.  
66 Proposition 1991/92:69. s.8-9. 
67 Proposition 1991/92:69. s.9.  
68 Bilaga1 – Lista över bolag som ingår i regeringens proposition 1991/92:69.  
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försäljningarna ska genomföras. De menar att tidpunkten för särsäljningarna bör gör ske 

med stor omsorg och det är viktigt att hitta en tidpunkt som ger så bra resultat som möjligt. 

Regeringen menar att många statliga företag behöver omstruktureras innan de säljs för att 

kunna möta den nya situationen som uppstår efter försäljningen.69 

Den resterande delen av propositionen handlar mer om detaljerna kring försäljningarna. 

I den delen presenteras inga nya argument för varför staten bör sälja företag, den handlar 

snarare om hur det tekniska genomförande ska gå till. I denna undersökning kommer 

därför inte den avslutande delen av propositionen att presenteras då det inte tillkommer 

några argument som inte tidigare presenterats. 

3.1.2 MOTIONER 

Efter att ha presenterat regeringens proposition om privatisering av statligt ägda företag 

följer nu en presentation av de motioner som lagts fram i ärendet. I denna undersökning 

ligger fokus på de övergripande argumenten, därför studeras de två motioner som har en 

övergripande kritik gentemot regeringens proposition. Den ena motionen är skriven av 

Socialdemokraterna och undertecknad av partiledaren Ingvar Carlsson och den andra är 

skriven av Vänsterpartiet och är undertecknad partiledaren Lars Werner. Det är motioner 

som berör regeringes proposition i sin helhet. Det finns även fyra andra motioner men i 

dessa är diskussionen mer inriktad på ett enskilt företag som berörs av försäljningen. 

Därför presenteras enbart de två övergripande motionerna då det i dessa framgår tydligast 

vad den övergripande kritiken går ut på och hur den är presenterad.  

3.1.2.1 MOTION 1991/92:N20 

I denna motion skriver Socialdemokraterna om deras syn på regeringens proposition om 

minskat statligt ägande. Inledningsvis sammanfattas de övergripande budskapen som 

regeringen lagt fram i sin proposition. Samtidigt som regeringens förslag sammanfattas så 

presenterar även Socialdemokraterna sin syn på det statliga ägandet. De skriver att det 

statliga ägandet innefattar olika typer av bolag med en spridning i olika branscher. Vidare 

presenterar Socialdemokraterna den ekonomiska omsättningen för de statliga företagen. De 

menar att det finns en väldigt stark lönsamhet hos de företag där staten har ägarinflytande 

och menar att det därför är viktigt att fortsatt behålla dessa företag inom den statliga 

ägarstrukturen. Socialdemokraterna hävdar att de lönsamma statliga företagen bidrar till en 

                                                      
69 Proposition 1991/92:69. s.10. 
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jämnare inkomst- och förmögenhetsfördelning eftersom de statliga företagens inkomster 

tillfaller alla i samhället.70 

Socialdemokraterna fortsätter sin argumentation i motionen med att hänvisa till den 

näringspolitik som partiet förde när de satt i regeringsställning innan valet. De skriver i 

motionen att de under sin regeringstid skapade förutsättningar för att statliga företag skulle 

kunna fungera bättre och öka sin lönsamhet. Detta gjordes bland annat genom att stärka 

den statliga företagsgruppen. För att den svenska tillväxten inom industrin ska öka det 

kommande decenniet menar Socialdemokraterna att de statliga företagen måste behållas 

och utvecklas på bästa möjliga sätt. ”Staten bör alltså även fortsättningsvis ha en viktig roll 

som ägare av företag inom såväl basindustrierna som andra branscher.”71. Social-

demokraterna menar även att statligt ägda företag utgör en viktig motvikt gentemot det 

privata ägandet. De menar att det är viktigt att det finns en variation på marknaden. En allt 

för stor privat ägarkoncentration skapar lätt en ensidighet.72  

Socialdemokraterna fortsätter i sin motion att hänvisa till att den politik som de förde i 

regeringsställning bidrog till att skapa en långsiktig utveckling av de statliga företagen. De 

menar att det är viktigare att företagen har en bra stuktur än att det till varje pris måste vara 

ett privat ägande. Socialdemokraterna menar att regeringen genomför ett omfattande 

systemskifte när de presenterar sitt förslag om att sälja ut aktier i 35 olika företag. De 

skriver också att den vinst som de statliga företagen gjort under 1990 uppgick till 20,7 

miljarder kronor. Ifall de statliga företagen överförs till ett privat ägande så kommer denna 

vinst inte att tillfalla skattebetalarna utan istället aktieägarna.73 

Socialdemokraterna fortsätter med att ytterligare kritisera regeringens förslag. De menar 

att förslaget kommer att bidra till en avyttring av de naturtillgångar som för närvarande 

kontrolleras av staten. Detta skulle, enligt Socialdemokraterna, i sin tur leda till att 

landsbygden och glesbygden hotades. Vidare menar Socialdemokraterna att regeringens 

förslag enbart bygger på ideologiska motiv. ”Förändringar i det statliga företagsägandet 

måste prövas från fall till fall och inte genomföras som en ideologisk aktion och framförallt 

inte som en vanlig realisation.”74. Socialdemokraterna menar att det är viktigare att skapa 

bästa möjliga förutsättning för varje företag istället för att genomdriva stora ideologiska 

systemskiften.75  
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Utifrån de argument som presenterats i Socialdemokraternas motion så avvisas regeringens 

proposition om minskat statligt ägande. De menar att staten fortsättningsvis ska driva och 

äga företag.76  

3.1.2.2 MOTION 1991/92:N22 

Nästa motion som presenteras är skriven av Vänsterpartiet. I inledningen av motionen 

beskriver partiet sin syn på ägandeformer när det kommer till företag. Vänsterpartiet 

inleder med att förklara att partiet strävar efter att det ska finnas en mångfald av olika typer 

av ägarstrukturer i samhället. De menar att det måste finns starka demokratiska inslag i en 

ekonomi för att den ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Vidare menar de att ett 

utökat statligt ägande kan motiveras framförallt eftersom partiet menar att det måste finnas 

en motpol mot den privata maktkoncentrationen inom näringslivet. Vänsterpartiet menar 

att det statliga ägandet bör kunna balanseras gentemot det privata ägandet för att på så sätt 

skapa en bra dynamik. Vidare i motionen går det läsa att Vänsterpartiet anser att statligt 

majoritetsägande bör omfatta främst strategiska produktionsmedel eller strategiska 

sektorer, så som råvarutillverkning och basindustrier. Ett läskedrycksföretag kan 

exempelvis inte räknas som ett strategiskt företag enligt Vänsterpartiet. Där går det inte 

argumentera för att staten bör ha ett långsiktigt engagemang i en sådan verksamhet.77 

Efter att Vänsterpartiet presenterat sin syn på det statliga ägandet fortsätter de med att 

kritisera regeringes förslag. De menar att regeringen inte har någon förståelse för värdet av 

statligt ägande. De fortsätter med att kort sammanfatta att regeringen vill minska det 

statliga ägandet genom att sälja ut aktier i 35 bolag. ”Det är en ideologiskt grundad begäran 

som bygger på de borgerliga partiernas gemensamma övertygelse att staten inte bör äga 

företag.”78 I propositionen argumenterar regeringen för ägarspridning. Vänsterpartiet 

menar att det enbart är en retorisk omskrivning för som används för att kunna legitimera 

sitt förslag. Vänsterparitet menar att målsättning med ägarspridningen inte kommer att 

fullföljas då regeringen kommer att lägga fokus på att hitta industriellt riktiga lösningar för 

sina försäljningar. Vänsterpartiet ser en stor risk med de statliga företagen kommer att 

hamna hos stora ägare och på så sätt koncentrera det privat ägandet än mer.79  

Efter att ha presenterat sin inställning till regeringes förslag så menar Vänsterpartiet att 

de inte kan acceptera regeringens förslag. De vill att propositionen avslås.80   
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3.2 2006 ÅRS PRIVATISERINGSFÖRSLAG  

I detta kapitel undersöks diskussionen kring 2006 års privatiseringsförslag. I likhet med 

föregående kapitel ligger regerings proposition till grund för undersökningen. Efter att 

regeringens proposition presenterats följer en genomgång av de motioner som finns att 

tillgå.  

3.2.1 PROPOSITION 2006/07:57 FÖRSÄLJNING AV VISSA STATLIGT ÄGDA 
FÖRETAG 

Den 1 mars 2007 överlämnar regeringen denna proposition till riksdagen. Propositionen är 

undertecknad av statsminister Fredrik Reinfeldt. Inledningsvis sammanfattas det huvud-

sakliga innehållet i propositionen. Det första som går att läsa är att regeringen anser att det 

statliga ägandet bör minska. Regeringen presenterar även i sammanfattningen att de vill 

minska det statliga ägandet i sex olika bolag. Det handlar både om att avyttra hela 

aktieinnehavet men också att sälja ut delar av vissa företag.  

3.2.1.1 FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT 

Efter den inledande sammanfattningen börjar regeringen med att presentera sitt förslag till 

riksdagsbeslut. Förslaget är att riksdagen ger regeringen bemyndigande att helt eller delvis 

avyttra aktier i sex företag där staten har ett aktieinnehav. Företagen som är aktuella för 

avyttring är; V&S Vin & Sprit AB, Sveriges Bostadsfinansieringsbolag SBAB, Nordea Bank 

AB, OMX AB, TeliaSonera AB och Vasakronan AB. Det är alltså dessa företag som 

regeringen har för avsikt att minska statens ägande i. Vidare i propositionen skriver 

regeringen att de tidigare i sin budgetproposition redan deklarerat sina intensioner av att 

sälja aktier i statliga företag. Regeringen räknar med att kunna sälja statligt ägda företag för 

motsvarande 50 miljarder kronor per år under perioden 2007-2009.81  

3.2.1.2 BAKGRUND TILL FÖRSLAGET 

Efter att regeringen presenterat sitt förslag följer ett kapitel där regeringen går igenom 

bakgrunden till förslaget och hur de motiverar den tänkta försäljningen. Kapitlet inleds med 

en presentation av statens nuvarande företagsägande. Det går att läsa att staten för 

närvarande helt eller delvis äger aktier i 54 bolag. Det finns en spridning inom flera olika 

branscher där dessa företag är verksamma. Det framgår också att 40 av företagen är 

helägda och de resterande 14 företagen är staten delägare i. Det finns också en blandning 
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när det kommer till företagens funktion. De flesta av företagen är verksamma på en 

kommersiell marknad, ett fåtal har särskilda samhällsintressen att ta hansyn till.82  

De historiska argumenten för statligt ägande har varierat över tid. I början av 1900-talet 

menar regeringen att det främst handlade om att staten skulle äga företag som kunde 

betraktas som naturliga monopol. Exempelvis järnvägsnät och kraftnät. Under 1970-talet 

ökade det statliga ägandet, främst beroende av statens ambitioner att rädda krisdrabbade 

företag. Efter en kort presentation över hur det statliga ägandet sett ut under 1900-talet 

fortsätter regeringen med att beskriva de förändringar som det statliga ägandet gått igenom 

de senaste åren. De förklarar att under 1990-talet så minskade statens företagande då ett 

antal företag såldes. De motiv som användes så var framförallt att ägandet skulle spridas till 

nya grupper i samhället. Regeringen förklarar vidare att under samma period så 

genomfördes även en övergripande omstrukturering. Flera statliga verk ombildades och 

bolagiserades. Exempelvis Postverket som blev Posten AB och Vattenfallsverket blev 

Vattenfall AB. Förutom att sprida ägandet till fler delar av samhället så fanns det andra 

motiv med dessa förändringar som genomfördes under 1990-talet, ett av de främsta 

argumenten var då att öka konkurrenskraften hos dessa företag.83  

I likhet med den proposition som lades fram av den borgerliga regeringen 1991 har även 

denna proposition från 2006/07 ett kapitel som berör de internationella erfarenheterna av 

privatisering av statligt ägande. I denna proposition skriver regeringen att det under 1990-

talet genomförs omfattande privatiseringar i flera europeiska länder. Drivkrafterna bakom 

dessa har bland annat varit att EU har velat omreglera vissa marknader, så som energi och 

telekom. De länder som varit mest aktiva är Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 

Försäljningar har förutom energi och telekom även omfattat bland annat infrastruktur och 

tillverkningsindustrier. Regeringen menar att det inte enbart är i Europa som det 

genomförts privatiseringar. De lyfter även fram internationella exempel på minskat statligt 

ägande. Men även om det finns många exempel på att det statliga ägandet har minskat så 

menar regeringen att det i många länder fortfarande finns ett starkt statligt ägande. Sverige 

är ett av de länder som ligger i topp när det kommer till statligt ägande i relation till andra 

OECD-länder.84 
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3.2.1.3 FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE 

Efter att regeringen presenterat en bakgrund till sitt förslag följer ett kapitel som går 

igenom motiven bakom förslaget. I propositionen skriver regeringen att ”Det övergripande 

målet för regeringens politik är att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag 

och därigenom bryta utanförskapet.”85. För att regeringen ska kunna uppnå detta mål så 

skriver de att de vill skapa en tydlig rollfördelning mellan det offentliga och privata ägandet. 

Staten måste ge de privata företagen goda förutsättningar att konkurrera på lika villkor. 

Staten bör då inte driva egna konkurrerande företag, då blir inte villkoren lika rättvisa. 

Regeringen menar vidare att de statliga företagen har flera begränsningar som de måste 

arbeta utifrån. Begränsningarna hindrar de statliga företagen att utvecklas och växa på 

samma villkor som de privata. Regeringen anser att staten på sikt enbart bör äga företag 

som av särskilda skäl kräver ett statligt ägande.86  

Den främsta näringspolitiska uppgiften för staten är enligt regeringen att sätta 

regelsystem och ramar för hur näringslivets verksamheter får bedrivas. Dessa regler och 

system ska skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt. Regeringen menar att det uppstår 

flera problem när staten äger företag på den marknad som man samtidigt har till uppgift att 

reglera. Ett exempel på problem som regeringen visar på är att staten måste väga 

investeringsmöjligheter gentemot välfärdssatsningar så som ökade anslag till utbildning och 

sjukvård. Detta dilemma bidrar till att staten inte på samma sätt kan tillföra kapital till de 

företag som behöver expandera på samma sätt som ett privat ägande kan. Regeringen 

hävdar därför att det i många fall är bättre att företag ägs av privata aktörer. Det bidrar till 

bättre utvecklingsmöjligheter som i sin tur bidrar till ökad tillväxt. Den ökade tillväxten 

bidrar i sin tur till att skapa fler jobb och minska utanförskapet.87 

Regeringen fortsätter sin argumentation med att påpeka att ett minskat statligt ägande 

har visat sig gynnsamt för de företag som privatiserats. De menar att det finns fler exempel 

på företag som blivit mer effektiva och lönsamma efter att de privatiserats. Regeringen gör 

därför bedömningen att en utförsäljning av statliga företag bidrar till en ökad 

sysselsättningsutveckling i de företag som berörs. Regeringen återkommer återigen till att 

detta på sikt ska leda till att fler jobb skapas och att utanförskapet minskar, vilket är 

regeringens övergripande mål. De företag som regeringen har presentat i sin proposition är 
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alla företag som verkar på en kommersiell marknad. Därför anser regeringen att dessa bolag 

inte längre bör ägas av staten utan att de istället privatiseras. 88  

3.2.1.4 FÖRSÄLJNINGSPROCESS 

Efter att regeringen presenterat de argument som ligger bakom deras förslag följer ett 

kapitel där regeringen går igenom den förväntade försäljningsprocessen. Bland annat tar 

regeringen upp att vid en försäljning av ett företag kan det bli aktuellt med andra typer av 

tillgångar som betalning. Det kan exempelvis bli tal om att staten får andra typer av 

värdepapper när de säljer av vissa aktier. Regeringen föreslår då att de även får ett 

bemyndigande från riksdagen att sälja dessa eventuella värdepapper när tillfälle ges.89 

Vidare i kapitlet som berör försäljningsprocessen förklarar regeringen att de vill få 

tillåtelse av riksdagen att sälja aktierna i företagen när de anser att det är rätt tidpunkt för 

det. De menar att de inte på förhand kan säga i vilken ordning de kommer att sälja 

företagen utan att det istället beror på hur marknadsförhållanden ser ut. Regeringen menar 

att det också behövs vissa insatser innan företagen är redo att säljas. Bland annat måste de 

marknadsmässiga förutsättningarna analyseras. Det kan i vissa av fallen bli aktuellt med en 

viss strategisk anpassning för att företagen ska kunna fungera bättre i ett privat ägande. 

Regeringen presenterar vidare olika sätt som de aktuella företagen kan tänkas säljas på. Det 

kan exempelvis ske via börsnotering eller försäljning av aktieinnehavet. Det kan också bli 

aktuellt med en försäljning av hela företaget eller i vissa fall delar av företagen. Regeringen 

sammanfattar kapitlet om försäljningsprocessen med att förklara att det i första hand 

handlar om att hitta så bra lösningar som möjligt när det kommer till försäljningen av 

företagen. De vill ha ordentliga analyser innan de säljer företagen.90  

Efter att har presenterat regeringens förslag till försäljningsprocessen följer en mer 

detaljerad genomgång av de olika företagen som är aktuella för försäljning. I denna 

genomgång förekommer inga nya argument från regeringens sida, därav kommer inte den 

avslutande delen av propositionen att undersökas vidare.  

3.2.2 MOTIONER 

I likhet med undersökningen av 1991 års privatiseringsförslag undersöks de framlagda 

motionerna till 2006/07 års privatiseringsförslag. I detta fall handlar det om tre olika 

motioner som är framlagda av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I dessa 
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motioner framkommer en övergripande kritik mot regeringens proposition. Det finns även 

två andra motioner som är framlagda i detta ärende. Men de två övriga motionerna 

diskuterar ett specifikt företag som berörs av propositionen, i kontrast mot de tre andra 

som diskuterar regeringes förslag i sin helhet. I denna undersökning ligger fokus på de 

övergripande argumenten och därför studeras endast de motioner som behandlar detta.  

3.2.2.1 MOTION 2006/07:N10 

Den första motionen som presenteras är framförd av Socialdemokraterna och under-

tecknad av Thomas Östros, vice ordförande i Näringsutskottet. Inledningsvis sammanfattas 

regeringens proposition. De aktuella företagen presenteras och hur regeringen vill 

genomföra försäljningarna. Efter att regeringens förslag sammanfattats så fortsätter 

författarna att diskutera statens roll som företagsägare. De diskuterar bland annat att 

statens företag sysselsätter omkring 190 000 personer och att det sammanlagda värdet 

uppgår till 675 miljarder kronor. De företag som regeringen har för avsikt att sälja värderas 

till 250 miljarder kronor, alltså mer än en tredjedel av statens totala bolagsgrupp. 

Socialdemokraterna varnar för att det på sikt även är tänkt att alla företag som verkar på en 

kommersiell marknad ska säljas ut. Det skulle i så fall röra sig om 90 procent av den statliga 

bolagsgruppen enligt författarna till motionen. Kapitlet avslutas med att författarna skriver 

att ”Allting tyder dock på att utförsäljningar är en mycket dålig affär för staten.”91. 

Efter att författarna till motionen gått igenom regeringens förslag följer ett kapitel där 

kritiken mot förslaget framförs. Till att börja med så hävdar de att det inte är en bra affär 

att sälja ut statliga företag. Regeringen säger att det skulle minska statens kostnader och att 

pengarna från en försäljning skulle kunna användas för att betala av på skatteskulden. 

Författarna menar att detta inte kommer att vara lönsamt. Det som staten förlorar i 

uteblivna intäkter är mer än de vinster som en försäljning kan inbringa. Författarna ser 

heller ingen idé att sälja ut företag som är välskötta.92 

De socialdemokratiska författarna till motionen menar att Telia Sonera och Nordea är 

två exempel på hur ett långsiktigt och ansvarsfullt statligt ägande kan bidra till att skapa 

långsiktigt utveckling, både ekonomisk och samhällselig. Författarna till motionen kritiserar 

regeringen för att enbart se till de ekonomiska konsekvenserna av det statliga ägandet. De 

är kritiska till att regeringen inte ser till företagens andra värden. Exempelvis bidrar Nordea 
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till att skapa ett attraktionsvärde till Stockholm som finanscentrum i Norra Europa. Vidare 

följer en genomgång över de andra företagens övriga värden bortsett från de ekonomiska.93   

Socialdemokraterna fortsätter i sin motion att kritisera regeringens förslag. De menar att 

regeringen inte tar någon hänsyn till hur försäljningar kommer att påverka de marknader 

som företagen verkar på, vart huvudkontoren kommer att placeras eller hur 

sysselsättningen i företagen kommer att påverkas. Avslutningsvis menar de socialdemo-

kratiska motionsförfattarna att regeringens motion är mycket bristfällig samt att förslaget 

bygger på ideologiska grunder och att den inte ger en gedigen grund för ett riksdagsbeslut. 

Därför yrkar motionen avslag för regeringens förslag.94 

3.2.2.2 MOTION 2006/07:N12 

Nästa motion som presenteras är inskickad av Miljöpartiet och undertecknad av språkrören 

Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. I inledningen av motionen ges en sammanfattning 

av regeringens förslag där det framgår att regeringen vill att riksdagen ger regeringen 

bemyndigande att avyttra ett antal statligt ägda företag.95  

Efter att regeringens förslag presenterats fortsätter författarna till motionen att 

presentera bakgrunden till propositionen. De presenterar hur många företag som staten 

äger och hur många anställda de statliga bolagen sysselsätter. De kommer också in på den 

spridning som de statliga bolagen har inom olika branscher. Allt ifrån basnäringar till 

tillverkningsindustrier och konsumtionsvaror tillhandahåller de statliga bolagen. Det statliga 

ägandet är också olika till sin karaktär. I vissa fall handlar det om minoritetsägande, i andra 

fall om majoritetsägande och i vissa fall rör der sig även om helägda bolag.96  

Vidare i motionen följer en genomgång av hur Miljöpartiet ser på staten som 

företagsägare. De börjar med att förklara att staten och näringslivet har olika roller. Statens 

viktigaste uppgift är att ta ansvar för samhällsutvecklingen medan näringslivets uppgift är 

att producera varor och tjänster. Staten ska alltså sätta ramar och regler för hur näringslivet 

ska struktureras. Miljöpartiet menar att staten i den mån det går ska undvika att ha dubbla 

roller, alltså att verka som näringsidkare samtidigt som staten reglerar marknaden. 

Miljöpartiet menar att marknadsekonomi med ekologiska och sociala ramar är den bästa 

formen för handel. Men marknadsekonomin måste styras utifrån demokratiska spelregler 

och premisser. Miljöpartiet menar att det i vissa fall finns argument som gör att staten bör 

agera som företagsägare. Dessa undantag gäller ofta strategiskt viktiga områden så som 

                                                      
93 Motion 2006/07:N10. 
94 Motion 2006/07:N10. 
95 Motion 2006/07:N12. 
96 Motion 2006/07:N12. 



35 
 

naturtillgångar och energi. Ett annat motiv för statligt ägande kan vara att försäkra sig om 

att vissa verksamheter bedrivs utifrån ekologiska motiv. Miljöpartiet avslutar kapitlet med 

att förklara att partiets budgetproposition från 2007 innehåller mer om partiets inställning 

till statligt ägande. Där i framgår det att Miljöpartiet anser att statens ägande bör minska 

med ca 50 miljarder kronor om året under de kommande tre åren. Därmed ansluter sig 

Miljöpartiet till regeringens inställning att det statliga ägandet bör minska.97 

I nästa del av motionen skriver Miljöpartiet att utförsäljningen av statliga bolag bör ske 

på marknadsmässiga villkor. Företegen ska inte säljas till underpris enbart för ideologiska 

skäl, det ska finnas väl grundade ekonomiska motiv bakom varje försäljning menar 

Miljöpartiet. Efter att Miljöpartiet presenterat sin övergripande inställning till det statliga 

ägandet följer en genomgång av de företag som regeringen har för avsikt att minska 

ägandet i. När det kommer till Vasakronan, SAS, Nordea och OMX så är Miljöpartiet eniga 

med regeringen och anser att det statiga ägande bör minska. När det kommer till Telia 

Sonera så föredrar Miljöpartiet en försäljning av de statliga aktierna. Men innan det sker vill 

de att regeringen tydligare förklarar hur Telias fasta nät ska hanteras under en kommande 

försäljning. Miljöpartiet diskuterar vidare Vin och Sprit AB. I detta fall menar Miljöpartiet 

att bolaget inte bör säljas. De ser en risk i att varumärker Absolut tappar i värde och att 

produktionen försvinner från Sverige. Avslutningsvis så vill Miljöpartiet inte heller sälja 

SBAB. De menar företaget har en viktig roll som prispressare på räntemarknaden som 

fortsatt bör vara statligt ägt.98  

3.2.2.3 MOTION 2006/07:N9 

Den sista motionen som avhandlas i detta kapitel är skriven av Vänsterpartiet och 

undertecknad av Kent Persson, ledamot i näringsutskottet. I inledningen fastslår Vänster-

partiet att de avslår regeringes proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda 

företag.99  

Efter att inledningsvis ha avslagit regeringes förslag så fortsätter Vänsterpartiet sin 

motion med att presentera sin syn på statligt ägande. De inleder med att förklara att 

myndigheter och statliga företag kan vara långisktiga verktyg för en effektiv och hållbar 

tillväxt. Statliga bolag kan enligt Vänsterpartiet vara ledande inom näringslivsutveckling och 

teknisk utveckling. De kan också vara drivande när det kommer till miljö och jämställdhet. 

De menar vidare att statliga bolag kan ge makt och politisk insyn och fungera som 

                                                      
97 Motion 2006/07:N12. 
98 Motion 2006/07:N12. 
99 Motion 2006/07:N9.  
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demokratiska verktyg. Vänsterpartiet fortsätter med att förklara att statliga företag historiskt 

sett har haft en avgörande roll när det kommer till att skapa välstånd och de har 

traditionellt sett varit en motor för utvecklingen av det svenska näringslivet. För att kunna 

fortsätta bedriva teknologisk utveckling när det exempelvis handlar om hållbara 

energisystem så bör staten fortsatt äga bolag.100  

Efter att ha presenterat Vänsterpartiets syn på statligt ägande följer ett kapitel där 

kritiken mot regeringens förslag tas upp. Det första som tas upp är regeringens argument 

för att försäljningen skulle vara ett led i att skapa fler jobb och på så sätt minska 

utanförskapet. Eftersom inga belägg för detta presenteras i propositionen så menar 

Vänsterpartiet att detta argument inte har någon trovärdighet. Ett annat återkommande 

argument i propositionen som Vänsterpartiet tar fasta på är regeringens argument om att 

använda försäljningens vinster till att minska skatteskulden. Vänsterpartiet hänvisar här till 

att Sverige är ett av få länder i OECD som har offentliga nettotillgångar istället för skulder. 

Det ekonomiskt gynnsamma skuldläget kan enligt Vänsterpartiet inte motivera en 

försäljning i den storlek som regeringen önskar genomföra. Vänsterpartiet är kritiska till 

många av de argument som regeringen lyfter fram. I motionen så förkastas de flesta 

argument. Att utförsäljningarna skulle öka spridningen av ägandet är inget som 

Vänsterpartiet håller med om. De menar att det argumentet inte håller eftersom regeringen 

samtidigt vill sälja till högstbjudanden. De som har råd att betala mest är de som redan idag 

har ett starkt ägande. Alltså skulle inte ägandet spridas utan snarare hamna hos de som 

redan äger. Vänsterpartiet håller heller inte med om regeringens argument att det skulle bli 

lättare för företagen att få tillgång till kapital. De menar att de statliga företagen har de 

bästa möjligheterna att låna pengar till investeringar. Överlag menar Vänsterpartiet att 

regeringens förslag är ideologiskt grundat och att det finns några trovärdiga kalkyler som 

skulle styrka de argument som regeringen lyfter fram.101 

Efter att ha kritiserat regeringens argument följer ett kapitel i motionen som tar upp 

särskilda skäl till varför staten ska behålla företagen och fortsätta vara en aktiv ägare. 

Vänsterpartiet studerar de aktuella företagen och deras situation närmare. De menar att 

SBAB har en fungerande verksamhet som utgör en bra konkurrensmöjlighet på den 

marknad som SBAB befinner sig på. Detsamma gäller Nordea där Vänsterparitet menar att 

staten bör ha ägarinflytande för att kunna få bättre möjlighet att påverka branschen. Telia 

Sonera bör vara statligt enligt Vänsterpartiet då det utgör en grund för landets digitala 

                                                      
100 Motion 2006/07:N9.  
101 Motion 2006/07:N9. 
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infrastruktur. Detta bör enligt Vänsterpartiet ses som ett naturligt monopol och Telia 

Sonera ska därför ägas av staten.102  

Efter att ha presenterat sina argument avslutar Vänsterpartiet sin motion med att 

förklara att de vill att riksdagen avslår regeringens förslag.103 

  

                                                      
102 Motion 2006/07:N9. 
103 Motion 2006/07:N9. 
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4 JÄMFÖRANDE ANALYS 

Efter att ha presenterat undersökningens resultat där de olika förslagen och motförslagen undersökts följer nu ett 

kapitel där dessa resultat analyseras. I detta kapitel genomförs en tematisk analys där de olika likheterna och 

skillnaderna från debatten 1991/92 och 2006/07 diskuteras.  

4.1 DE ÖVERGRIPANDE FÖRSLAGEN 

Propositionerna från 1991/92 och från 2006/07 innehåller båda de respektive 

regeringarnas förslag på minskat statligt ägande. Till att börja med finns det en hel del 

likheter mellan de två propositionerna. Det handlar övergripande om två nytillträdda 

regeringar. De nya regeringarna är borgerliga koalitionsregeringar som tar över efter ett 

socialdemokratiskt styre. De båda förslagen som presenteras är övergripande förslag där 

regeringarna vill få tillåtelse av riksdagen att minska det statliga ägandet i framtiden. De vill 

allstå med propositionerna söka riksdagens bemyndigande för att få avyttra statliga 

verksamheter. Det handlar i båda fallen om ett flertal företag som ägs helt eller delvis av 

staten. I propositionen från 1991/92 handlar det om fler företag till antalet i jämförelse 

med 2006/07, men principerna är de samma.  

En annan viktig sak att poängtera är att regeringen alltså vill hämta ett bemyndigande 

från riksdagen. I båda fallen vill regeringen få tillåtelse att på egen hand strukturera och 

organisera de förväntade försäljningarna. De båda regeringarna argumenterar för att det är 

ett övergripande förslag som de presenterar och att de inte kan ge några specifika detaljer 

kring när försäljningarna kommer att äga rum. De båda förslagen bygger alltså på att 

regeringarna själva vill ha kontroll över de planerade försäljningarna.  

Det råder ingen tvekan om att de båda förslagen har samma grundpremiss. Det finns 

flera komponenter i de båda fallen som är lika. Huvudsyftet är att minska det statliga 

ägandet genom att på snarlika sätt sälja av vissa typer av verksamheter. Vidare i analysen 

ligger fokus att på att diskutera det som skiljer de båda propositionerna åt och vad det kan 

bero på.  

4.2 NÄRINGSLIVSPOLITIKENS VIKTIGASTE UPPGIFT – ARGUMENT FÖR 
FÖRSÄLJNING 

I de två presenterade propositionerna argumenterar politikerna övergripande för närings-

politikens viktigaste uppgift. I propositionen från 1991/92 framgår det att regeringen anser 

att näringslivspolitikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att marknaden 

ska fungera så effektivt som möjligt. Politikerna menar att det är viktigt att skapa långsiktig 
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tillväxt och att skapa förutsättningar för att marknadsekonomin fungerar så bra som 

möjligt. I propositionen från 2006/07 framkommer det en annan syn på näringslivs 

politikens främsta uppgift. Där framkommer det att politikerna menar att näringslivs 

politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att fler människor kommer in på 

arbetsmarknaden så att utanförskapet bryts. Här finns det alltså en tydlig skillnad.  

Både i 1991/92 och i 2006/07 års propositioner framgår det att politikerna vill att staten 

och det privata näringslivets roll på marknaden ska ha en tydlig uppdelning. I 

propositionen från 1991/92 skriver politikerna att det finns en risk för olika typer av 

problem när staten blandar sig i marknaden allt för mycket. Dels finns det en rättviseaspekt 

som lyfts fram. Om staten agerar på samma marknad som man ska styra och reglera så 

finns det en uppenbar risk för orättvisa. Samma resonemang går att finna i propositionen 

från 2006/07. Där menar politikerna att det är viktigt med en tydlig rollfördelning mellan 

staten och näringslivet för att skapa bra förutsättningar för tillväxt.  

I de två propositionerna tar de båda regeringarna upp den problematik som finns med 

investeringsmöjligheter. Samma argument om att staten inte kan förse företagen med 

tillräckligt kapital återkommer i de båda propositionerna.  

4.3 PROBLEMFORMULERING OCH VAD REGERINGARNA VILL UPPNÅ 

Det är tydligt att det finns många likheter i de båda förslagen. Men för att förstå varför 

politikerna vill göra de åtgärder som de föreslår är det väsentligt att analysera deras syn på 

samhället. Vad i de båda regeringarnas propositioner går att ta fasta på när det kommer till 

att analysera deras syn på samhället och vad som måste förändras? 

I propositionen från 1991/92 är det framförallt marknadens struktur och organisering 

som regeringen vill förändra. De målar upp bilden av en marknad som är ineffektiv och 

orättvis. Det framgår vid flera tillfällen i propositionen att det är just marknadens struktur 

som de vill förändra. Det största fokuset i propositionens argumentering handlar om 

marknadens effektivitet och hur systemet kan förbättras. Det finns inte en så stor 

argumentation kring varför regeringen vill förändra marknaden mer än att den ska bli mer 

effektiv och skapa mer tillväxt. Det framkommer alltså ingen större vision än att skapa en 

så bra marknadsekonomi som möjligt.  

Regeringen argumenterar för att det är bra med ett större ägarspridande till småsparare. 

Att allt fler människor sparar sina pengar i aktier ökar förståelsen för det ekonomiska 

systemet. Regeringens intresse av att få fler folk att spara sina pengar i aktier skulle kunna 

ses som en reaktion mot löntagarfonderna som var en stor politisk fråga under 1970-talet. 
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De borgerliga politikerna var under löntagarfondsdiskussionerna mycket kritiska till 

införandet av dessa fonder. Det finns dock vissa likheter mellan löntagarfonderna och 

regeringens intresse av att fler äger aktier. I propositionen 1991/92 menar regeringen att 

det är till fördel om de anställda har ägarandelar i företagen de arbetar på. De vill också 

prioritera att det är just de anställda på företagen som får teckna aktier i de statliga 

företagen när de avyttras från statens ägande. Tanken om att arbetarna ska äga de företag 

de arbetar på går alltså känna igen ifrån argumenten för löntagarfonderna. Men i den 

borgerliga regeringens intresse handlar det mer om ett kapitalistiskt aktiesparande jämfört 

med det mer socialistiska systemet med löntagarfonderna. Det går fortfarande att 

argumentera för att det finns vissa intressanta likheter mellan de båda ägarstrukturerna.  

Även detta argument handlar om att skapa en mer dynamisk marknadsekonomi. Det 

finns även i detta resonemang en avsaknad av en större vision eller ett högre syfte med att 

sälja ut statens företag. Det är tydligt att den återkommande anledningen är att skapa en 

bättre marknad. Med andra ord ett relativt tydligt ideologiskt argument där en stabil 

marknad är ett självändamål. Det går att tolka de politiska argumenten i propositionen 

1991/92 som att det finns ett egenvärde i att ha en så fri marknad som möjligt.  

I relation till den historiska bakgrund som presenteras i kapitel 2 följer argumentationen 

i propositionen från 1991/92 den samhällssyn som var dominerande i den historiska 

kontext som propositionen verkar i. Ett stort fokus ligger på marknadens ineffektivitet och 

att skapa en mer rättvis och effektivare marknadsekonomi. Det är de typer av tankar som 

finns under den perioden och som tydligt avspeglar sig i propositionen. Det finns också ett 

stort fokus på hur andra länder har organiserat sina statliga företag. I propositionen från 

1991/92 finns en utförlig presentation av andra länders agerande när det kommer till att 

sälja ut företag. Andra länders agerande används som ett sätt att legitimera de egna 

åsikterna och på så sätt visa på att det är viktigt att vi i Sverige följer de andra ländernas 

exempel. På så sätt skapas mer legitimitet för regeringens förslag. Det blir då också lättare 

att legitimera en friare marknad. Regeringen säger i princip; de andra länderna utvecklar 

sina strukturer åt det här hållet, varför ska inte vi göra samma sak? Huvudproblematiken i 

kontexten kring regeringens förslag 1991/92 är alltså att den struktur som finns kring hur 

marknaden är strukturerad inte stämmer överens med den hur regeringen vill bedriva sin 

politik. Vad den fria marknaden ska användas till presenteras inte nämnvärt i propositionen 

mer än att den fria marknaden skapar bättre tillväxt i samhället.  

I propositionen från 2006/07 går det att finna en annan typ av problemformulering. Här 

finns det ett annat fokus, ett tydligare mål. Regeringen målar här upp ett problem: det finns 
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ett för stort utanförskap i Sverige. Alltför många står utanför arbetsmarknaden.  Frågan 

som ställs blir då hur regeringen vill minska utanförskapet. Svaret som framkommer i 

propositionen är att regeringen vill skapa en bättre fungerande marknad för att på så sätt 

kunna få bukt med problemet med för stort utanförskap. Till skillnad från propositionen 

från 1991/92 så menar regeringen i propositionen 2006/07 att en bättre fungerande 

marknad bidrar till att minska utanförskapet. Det finns med andra ord ett högre syfte med 

den strukturella förändring som föreslås. En bättre fungerande marknad med tydigare 

uppdelning mellan stat och det privata näringslivet är i 2006 års retorik ett medel för att 

kunna skapa fler jobb och på så sätt minska utanförskapet. Till skillnad från retoriken i 

1991/92 års proposition där ett minskat statligt ägande uppfattas som ett självändamål är 

det i retoriken i propositionen från 2006/07 ett medel för att lösa det problem som 

formulerats. Politikerna i 2006/07 års regering går alltså ett steg längre i sin argumentation 

för minskat statligt ägande. Minskat statligt ägande används som ett ekonomiskpolitiskt 

instrument för att uppnå de mål som regeringen satt upp, alltså att minska utanförskapet.  

Som tidigare nämnts finns det ett stort fokus på arbetslöshet och jobbskapande i 

retoriken ifrån 2006/07. I propositionen från 1991/92 finns det en passage där politikerna 

diskuterar anställningstryggheten. De menar att statliga företag inte på samma sätt kan 

garantera lika trygga anställningar som de privata företagen kan. Detta beror enligt 

politikerna på att de statliga företagen inte har samma möjlighet att få tillgång till kapital i 

jämförelse med de privata företagen. Denna passage om anställningstryggheten kan 

jämföras med retoriken om jobbskapande som finns 2006/07 . Det finns med andra ord ett 

litet fokus 1991/92 på jobb. Men det är långt ifrån något huvudargument. I relation till 

argumenten 2006/07 så ter sig 1991/92 års fokus på arbete inte så särskilt stort.  

Det finns även i propositionen från 2006/07 ett kapitel som berör de internationella 

erfarenheterna av försäljning av statliga bolag. I denna proposition får de internationella 

erfarenheterna inte lika stort utrymme som i den tidigare propositionen. Regeringen 

2006/07 använder de internationella erfarenheterna mer som exempel på hur omvärlden 

agerat jämfört med regeringen 1991/92 då det finns ett tydligare fokus på att Sverige bör 

anamma de rådande strukturerna som finns i de övriga västländerna.  Det finns en mycket 

utförligare och mer detaljerad beskrivning av hur exempelvis Storbritannien och Frankrike 

agerat i propositionen 1991/92. Det finns också i den propositionen en tydlig återkoppling 

till de internationella strukturerna genom hela propositionen. 
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4.4 KRITIK FRAMFÖRD I MOTIONERNA 

Till de presenterade propositionerna följde även ett antal motioner. Till propositionen 

1991/91 presenterades två övergripande motioner. En från Socialdemokraterna och en 

från Vänsterpartiet. I de två motionerna framgår det tydligt att Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet inte delar regeringens uppfattning om minskat statligt ägandet. De båda 

partierna argumenterar för att staten har en viktig roll på marknaden, framförallt när det 

kommer till att kontrollera råvaruutvinningen. De två partierna argumenterar för att staten 

ska ha fortsatt inflytande i företag som kan anses verka inom branscher som går att 

betrakta som naturliga monopol.  

Kritiken mot regeringens förslag är likartad i de båda motionerna. De menar att 

regeringens förslag inte har någon förankring i verkligheten och att det istället handlar om 

ideologiska drivkrafter bakom förslagen. Kritiken bygger på att de argument som 

regeringen presenterar inte är trovärdiga. Exempelvis ägarspridningen till småsparare. 

Vänsterparitet tror inte att det kommer att ske då det förmodligen kommer bli de redan 

etablerade aktieägare som kommer att överta den största delen av företagen.  

Till propositionen 2006/07 presenteras tre olika motioner. Även här är det Social-

demokraterna och Vänsterpartiet som presenterar sina åsikter, men även Miljöpartiet. 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets kritik till propositionen 2006/07 är mestadels 

samma som till den tidigare propositionen. Det handlar återigen om att det inte är ett 

trovärdigt förslag som presenteras och att det till stor del handlar om ideologiska grunder 

som ligger bakom förslaget. Miljöpartiet håller delvis med regeringens förslag. Några av de 

företag som presenteras tycker Miljöpartiet bör avyttras, andra är de mer tveksamma till. 

Det är tydligt att Miljöpartiet står närmare regeringen i denna fråga, jämfört med de två 

övriga oppositionspartierna.  

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna presenterar i sina motioner deras syn på statligt 

ägande. De menar att staten fortsatt ska ha ett starkt företagsägande. Med andra ord 

kritiserar de båda oppositionspartierna regeringes förlag för att vara för ideologiskt, med 

hjälp av egna ideologiska argument. Detta beteende är samma i motionerna från 1991/92 

och från 2006/07. Trots att regeringens argument skiljer sig åt i de båda propositionerna så 

är kritiken från oppositionen den samma. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna köper 

med andra ord inte den nya retorik som de borgerliga partierna presenterar.  

Ytterligare en skillnad som är intressant att ta upp för diskussion är att det finns en 

skillnad när det kommer till försäljningsprocessen. De båda regeringarna vill ha ett 

bemyndigande att sälja av ett antal statliga bolag. Genom bemyndigandet vill alltså 
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regeringen få egen kontroll på försäljningarna och på så sätt slippa rådfråga riksdagen vid 

varje tillfälle. I både 1991/92 och 2006/07 års debatt är oppositionspolitikerna kritiska till 

detta. De menar att det är ett för omfattande förslag och att de istället hade sett att varje 

företag diskuterades separat. Miljöpartiet tar i sin motion från 2006/07 upp alla de företag 

som regeringen vill minska det statliga ägandet i. De går igenom alla företag och kommer 

fram till att de i några av fallen håller med regeringen men att de i några fall hellre ser att 

företagen behålls av staten. Vänsterparitet och Socialdemokraterna har en liknande 

genomgång av alla företag. Även om de är mer generellt kritiska till att sälja ut företag så 

finns det ändå en starkare tro på att vissa företag behöver vara statliga och andra inte.  

Utifrån denna information i motionerna från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna går 

det argumentera för att det möjligtvis hade varit lättare för regeringen att få stöd för en 

försäljning av ett enskilt företag istället för att begära ett bemyndigande där regeringen vill 

få egen kontroll av försäljningen. Argumenten i motionerna talar för att oppositionen 

förmodligen hade kunnat gå med på försäljningar av vissa företag, men eftersom förslaget 

nu handlar om fler olika företag blir det ett tydligare nej. 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Efter att ha analyserat de två undersökningsfallen finns det vissa saker som går att ta fasta 

på och som tål att upprepas. De forskningsfrågor som i inledningen av uppsatsen 

formulerades har legat till grund för den jämförande analysen. Den första frågan syftade till 

att undersöka likheterna och skillnaderna mellan de två undersökta propositionerna. I 

analysen har det framgått att de två borgerliga regeringarna formulerat olika typer av 

problem som de vill lösa. Regeringen 1991/92 ser ett problem med den existerande 

marknaden och vill att den ska bli mer dynamisk. De vill genom att sälja ut statligt ägda 

företag skapa en bättre och effektivare marknad. Regeringen 2006/07 identifierar ett 

problem med ett allt för stort utanförskap. Genom att sälja vissa statliga företag vill 

regeringen skapa en bättre marknad som i sin tur leder till nya möjligheter för att fler jobb 

skapas. Regeringen 2006/07 går alltså ett steg längre i sin argumentation.  

Hur kan det då komma sig att de skiljer sig åt? Till att börja med bör man tänka på att 

motiven som regeringen 1991/92 använder inte är något unikt. Det finns en tydlig 

koppling till den kontext som det förslaget verkar i. 1980-talets internationella uppbyggnad 

av nya ekonomiska idéer avspeglar sig naturligtvis i regeringens politik. Propositionen är ett 

barn av sin tid. Att en mer dynamisk och effektivare marknad är ett självändamål är 

egentligen inget som bör betraktats som något sensationellt. Men i relation till regeringens 

förslag 2006/07 så uppstår en intressant skillnad. Om vi har i åtanke att kritiken från 

oppositionspolitikerna i det närmaste är de samma i motionerna från 1991/92 som i 

motionerna 2006/07 går det dra slutsatserna att det bör vara den borgerliga politiken som 

har förändrats under undersökningsperioden.  

Den historiska bakgrunden visar att Moderaterna genomgått en omdaning under 

undersökningsperioden. Moderaterna är största parti i de båda regeringarna, det är med 

andra ord rimligt att anta att deras politik får stort genomslag i de koalitionsregeringar som 

undersöks. Partiet profilerar sig 2006/07 som ett arbetarparti som vill sätta arbete och 

jobbkapande i första hand. Det är därför logiskt att propositionen från 2006/07 innehåller 

ett större fokus på jobb jämfört med 1991/92 år proposition. Med andra ord så går det att 

argumentera för att regeringens förslag skiljer sig åt eftersom Moderaterna genomgått den 

politiska förändring som de gjort. Samtidigt går det att ifrågasätta Moderaternas politiska 

förändring och hävda att den inte alls förändrats under undersökningsperioden. I 

debattartikeln från 2004 menade tre moderata politiker att de ville skapa en ny ekonomisk 

politik. Frågan är om det går att påstå att de faktiskt genomfört en omvärdering av den 

ekonomiska politiken. Det är samma förslag som läggs fram i de båda propositionerna. 
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Regeringen vill minska det statliga ägandet. Att det sedan finns en skillnad i hur de båda 

regeringarna motiverar de båda förslagen skulle kunna betraktas som en politisk förändring. 

Men det går också betrakta som enbart en retorisk förändring, den faktiska politiken är den 

samma men motiven och argumenten annorlunda.  

Beroende på vilken tolkning som görs av undersökningen går det att komma fram till 

olika slutsatser. Regeringarnas skillnad beror på att Moderaterna utvecklat sin politik, vilket 

avspeglar sig i regeringens proposition. Eller. Den faktiska politiken är den samma, 

skillnaden beror bara på att regeringen 2006/07 har utvecklat sin retorik.  
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BILAGA 

BILAGA 1 – LISTA ÖVER BOLAG SOM INGÅR I REGERINGENS 
PROPOSITION 1991/92:69104 

Socialdepartementet 

AB Kurortsverksamhet  

Statens Hundskola (efter bolagisering) 

Statens Bakteriologiska Laboratorium (efter bolagisering) 

 

Kommunikationsdepartementet 

AB Aerotransport (ABA) 

AB Svensk Bilprovning 

 

Finansdepartementet 

Företagskapital AB 

AB Industrikredit 

Lantbrukskredit AB 

 

Jordbruksdepartementet 

Svalöf AB 

 

Näringsdepartementet 

SSAB Svensk Stål AB 

Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB 

Celsius Industrier AB 

AB Statens Skogsindustri (ASSI) 

Ncb AB 

Procordia AB 

SIB-Invest AB 

Cementa AB 

SSPA Maritime Counsulting AB 

Sveriges Geologiska AB, SGAB 

SEMKO AB 

AB Svenska Anläggningsprovning 

Satellitbild AB 

Nordiska Satellitbolaget AB 

OK Petroleum AB 

Statens vattenfallsverk (efter bolagisering) 

Domänverket (efter bolagisering) 

Blekingen AB 

Rödkallen AB 

Sorbinvest AB 

                                                      
104 Sammanställning av de företag som presenteras i bilaga till propositionen 1991/92:69. 
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Bergslagens Teknikutvecklings AB 

Utvecklings AB Skeppsankaret 

Troponor Invest AB 

Norrlands Center AB 

 

Civildepartementet  

SKD-företagen AB 

 

Miljödepartementet 

Svensk Avfallskonvertering AB SAKAB  

 

 

 


