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SAMMANFATTNING 

Det svenska folket äger stora, delvis dolda, offentliga förmögenheter som staten, kom-
muner och regioner inte korrekt redovisar och än mindre förvaltar såsom det bäst 
gagnar landet . Beroende på vilken myndighet man lyssnar på, uppgår de offentliga 
förmögenheterna till minst en halv miljon kronor per svensk, men mer sannolikt till 
det tredubbla, en-och-en-halv miljon kronor per svensk . En genomsnittlig tvåbarnsfa-
milj har lika stor förmögenhet i offentlig förvaltning som de äger i form av sin bostad . 

Samtidigt har den genomsnittlige svenskens andel av de offentliga förmögenhe-
terna förlorat i härad av en halv miljon kronor sett över en 25-årsperiod, enligt våra 
beräkningar . Om en privat pensionsfondförvaltare eller en vd för ett börsnoterat före-
tag hade förvaltat andras pengar på samma sätt, hade det mycket väl kunnat bli åtal 
för trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott . 

För bolag med privata ägare, noterade på Stockholmsbörsen, kringgärdas ägar-
styrning och förvaltning av en hel bransch av styrelser, bolagsledningar, reviso-
rer, managementkonsulter, analytiker, investerare, samt reglerare som till exempel 
Finansinspektionen . Dagligen rapporteras om såväl analyser som avslöjanden . 

Stora delar av den offentliga förmögenheten förvaltas däremot i det dolda, passivt, 
i det närmaste oprofessionellt, eller rent av inte alls . Inte sällan sker detta därför att 
värdefulla tillgångar helt enkelt inte finns redovisade eller ens registrerade som till-
gångar . Enligt vår kalkyl har den offentliga sektorn i Sverige ett fastighetsbestånd värt 
ungefär 5 000 miljarder, varav endast någon tredjedel redovisas . 

Demokratisk styrning och kontroll fungerar knappt när tillgångarnas rätta värden 
inte syns . Därmed missas många möjligheter att använda den gemensamma förmö-
genheten till gagn för samhällsutvecklingen . Att god förvaltning normalt kräver en hel 
del expertkunskap gör inte saken lättare . Dessvärre är det klena intresset för god hus-
hållning inte avgränsad till förvaltning av offentliga förmögenheter . Riksrevisionen 
konstaterar i en färsk granskning av 2000-talets stora reformer att beslut för många 
miljarder kronor regelbundet lanseras med några textstycken i finansplanen utan rim-
ligt underlag eller utvärdering i efterhand .1

God redovisning är en förutsättning men ändå inte en tillräcklig garanti för god 
hushållning . I det statliga bolaget Vattenfall har exempelvis värden för minst 100 mil-
jarder kronor gått till spillo till följd av dålig ägarstyrning, trots hyfsad redovisning . 
Tidvis förefaller ägaren, staten, ha varit ointresserad, vilket sannolikt banade vägen 
för köpet av Nuon till ett kraftigt överpris i ett läge där finanskrisen redan tagit fart . 

1  Riksrevisionen (2022) .
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Ibland har staten i stället ägnat sig åt politiskt motiverad detaljstyrning, exempelvis 
Vattenfalls påtvingade stängning av kärnkraftverken vid Ringhals .

Även infrastrukturen är relativt väl redovisad . Ändå har hundratals miljarder kro-
nor slösats på politiskt motiverade infrastruktursatsningar som gått stick i stäv med 
kalkylerna . 

I denna bok utvecklas förslag som skulle lyfta förvaltning av de offentliga förmö-
genheter till vad som kan beskrivas som best practice i världen . Införandet av dessa 
förslag skulle göra Sverige till ett rikare land, förbättra de tjänster som tillgångarna 
löpande levererar, och bättre rusta samhället för de kommande utmaningarna såsom 
klimatomställningen, demografin, bostadsbristen och stadsutvecklingen . 

4 000 miljarder kronor hit eller dit
Den offentliga sektorn i Sverige är i dag gravt oense med sig själv om hur stor förmö-
genhet man ansvarar för . Enligt en statlig myndighet, Ekonomistyrningsverket (ESV), 
uppgår den offentliga sektorns nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder) till 2 600 
miljarder kronor (motsvarande 0,5 gånger BNP) . Enligt en annan statlig myndighet 
(SCB) uppgår nettoförmögenheten i stället till 6 500 miljarder kronor (1,3 gånger BNP) . 
Skillnaden mellan myndigheternas beräkningar på nästan 4  000 miljarder kronor 
beror inte på olikheter i definitioner utan på att tillgångar inom den offentliga sektorn 
redovisas och värderas på olika sätt . 

Redan den lägre bokförda tillgångsmassan är enligt ESV enorm . Ett tankeexperi-
ment: Om bättre förvaltning skulle öka avkastningen med en procentenhet, skulle det 
motsvara ett värde av 76 miljarder kronor per år, vilket är mer än dubbelt så mycket 
som kostnaden för hela polisväsendet . Om SCB har rätt skulle samma marginella 
förbättring i avkastning motsvara mer än tio gånger så mycket som allt ekonomiskt 
bistånd som betalas ut i Sverige .

 För att illustrera konsekvenserna lokalt har till denna bok gjorts en analys av vär-
det av samtliga offentligt ägda (statliga, regionala och kommunala) fastigheter som 
geografiskt ligger inom Stockholms kommun .2 Resultaten är remarkabla . Det bokförda 
värdet är endast 29 procent av den bästa uppskattning av det faktiska marknadsvär-
det . Det är detta helt missvisande bokförda värde som ofta blir beslutsunderlaget för 
politiken, medan marknadsvärdet och potentialen med några få undantag, förblir dolt 
och därför alltför sällan föremål för värdeskapande utveckling .

I denna bok visas att tappet på 4 000 miljarder kronor inte enbart är ett bokfö-
ringstekniskt glapp . De faktiska förlusterna av vårdslösa beslut om offentliga bolag, 
infrastruktur och fastigheter, vållar faktiska förluster i samma härad, sett över en 
period på 25 år . Där ingår 500 miljarder i förlorad avkastning på de statliga bolagen . 
I de kommunala och regionala bolagen kan förlusterna vara lika stora . Olönsamma 
infrastrukturinvesteringar, både under de senaste decennierna och de som planeras 
framöver, adderar många hundratals miljarder till förlusten . 
2  SVEFA (2022), se kap . 4 för en närmare beskrivning .



11

Ett berg av onödiga kostnader växer till sig därför att viktigt underhåll försummas, 
till exempel av tågbanor eller vattenförsörjningen . Misskötseln av infrastrukturen för 
el vållar i sig hundratals miljarder i onödiga samhällskostnader . Det enskilt största 
segmentet är offentligt ägda fastigheter . Trots fläckvis goda exempel, försakas många 
möjliga framtidssatsningar till följd av bristande värdeskapande ägarstyrning av 
fastig heterna . Det handlar inte enbart om att fastigheterna i sig skulle kunna utveck-
las och användas bättre och därmed bli mer värdefulla, utan också att de mycket bättre 
skulle kunna bidra till att lösa bostadsbristen och andra utmaningar .

I denna bok analyseras potentiella samhällsvinster av professionell värdeskapande 
ägarstyrning av de gemensamma förmögenheterna . Svenska och internationella exem-
pel beskrivs . Inte minst föreslås en lång rad mindre och större reformer . Boken bygger 
på erfarenheter och forskning från andra länder, som tidigare publicerats, bland annat 
i författarnas bok The Public Wealth of Nations som blev utnämnt till best book of the 
year i både Financial Times och tidningen The Economist . Här konkretiseras dessa 
och utvidgas i en skepnad som ter sig relevant för Sverige . I sammandrag eftersträvar 
vi följande:

Rätt redovisning av tillgångar
Avgörande för en bättre offentlig förmögenhetsförvaltning är en professionell redo-
visning av tillgångar enligt åtminstone samma standard som avkrävs privata företag . 
Som förebild tjänar här Nya Zeelands offentliga finansiella system som reformera-
des för över trettio år sedan . I detta moderna system redovisas alla tillgångar åter-
kommande utifrån marknadsvärde eller återanskaffningsvärde . Politiska satsningar, 
investeringar eller försäljningar av tillgångar sätts ständigt i ett perspektiv av huru-
vida dessa stärker nettoförmögenheten . Sedan reformerna har Nya Zeelands offent-
liga nettoförmögenhet stärkts, det finansiella ramverket står stabilt och offentliga 
tillgångar samt investeringar sköts på bättre grund . 

För att införa ett liknande system även för kommuner och regioner i Sverige krävs 
bland annat ändringar i lagen om kommunal redovisning som i dag faktiskt inte tillå-
ter att redovisningen görs baserad på rättvisande värdering av alla tillgångar .

I Nya Zeeland görs dessutom en oberoende effektivitetsrevision av förmögen-
hetsförvaltning i de lokala myndigheterna, av bland andra motsvarigheten till 
Riksrevisionen . Så bör ske i Sverige också .

Offentliga bolag – 500 miljarder upp i rök
Andra länder har mycket goda erfarenheter av att ägarstyra statliga bolag genom 
holdingbolag eller liknande former . Sverige har tidvis kommit nära den sortens 
professionella värdeskapande ägarstyrning som vi efterlyser och detta med goda 
erfarenheter . Runt millenieskiftet ökade värdet av de statliga bolagen inklusive dess 
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följdverkningar 1998-2004, (med försäljningar inräknade) lika mycket eller mer än  
OMX-indexet .

Efter denna episod, när ägarstyrningen åter blev passiv och spretig, har det däre-
mot gått väsentligt sämre . Under perioden 2004–2020 har till exempel den statliga 
portföljen inte uppvisat någon värdeutveckling alls (försäljningar inräknade), medan 
OMX har fördubblats . Om den statliga portföljen hade haft samma utveckling som 
OMX, hade staten eller skattebetalarna varit 500 miljarder kronor rikare . Ingenstans 
redovisar staten någon motivering till den låga värdeökningen .

Därför är det inte förvånande att två statliga utredningar också föreslagit holding-
bolagsformen för professionell värdeskapande ägarstyrning av de statliga bolagen . Ett 
sådant holdingbolag bör vara organiserat för att kunna arbeta oberoende, transparent 
och fokuserat . Med professionell värdeskapande ägarstyrning menas här en förvalt-
ning av tillgångar på armslängds avstånd från politiken som samtidigt inte bara för-
valtar passivt utan tar de initiativ som behövs för att utveckla och omstrukturera, och 
därmed skapa värde .

Även kommunala och regionägda bolag bör normalt ägarstyras professionellt med 
respektavstånd från dagspolitiken genom holdingbolag . Som det i dag ser ut befinner 
sig kommunala bolag i en gråzon med ett helt eget redovisningssystem och där kon-
trollfunktioner är satta ur spel, bland annat genom att politiker i fullmäktige också är 
styrelseledamöter i kommunala bolag och därmed utvärderar sig själva .3 

Kommuners ägarstyrning bör dessutom vara föremål för oberoende effektivi-
tetsrevision, såsom Riksrevisionen gör för statliga tillgångar . Konkurrensverket bör 
också oftare granska om bristande redovisning av tillgångars marknadsvärde leder till 
underprissättning gentemot konkurrenter .

Fastigheter
Offentliga fastigheter kan ofta vidareutvecklas och bidra med stora samhällsvär-
den som i dag förblir outnyttjade . Ett gott, men mer ovanligt exempel på det är SJ:s 
dotterbolag Jernhusen, som utvecklar tågstationer . Även kommuners allmännyttiga 
bostadsbolag kan spela en mycket mer konstruktiv roll för en mer rättvis bostadspoli-
tik som dessutom främjar tillväxten . Vi visar exempel från bland annat München och 
Singapore där det kommunala bostads- och utvecklingsbolaget lyckats mota segreger-
ing, bostadsbrist och brottslighet .

Många av dessa goda exempel har det gemensamt att en professionell värdeska-
pande ägarstyrning sköts med respektavstånd från dagspolitiken . En förutsättning 
för bättre förvaltning är att värden, både marknadsvärden och andra samhällsvärden, 
redovisas ordentligt .

Många fastigheter som ägs av kommuner och regioner är till stor del skattebefri-

3  Kommunala bolag tillämpar vanligtvis K3-regelverket, men kommunallagen tillåter till exempel inte mark nadsvär-
dering av tillgångar . Uppmaningen är att politikerna bör ändra lagstiftningen för kommunal redovisning så att den 
anger att tillgångar skall anges till marknadsvärde (’fair market value’) .
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ade då de klassas som ”samhällsfastigheter” . De behöver därför inte uppge lokalyta 
och annat till lantmäteriet eller tas upp till marknadsvärde i kommunal redovisning . 
I vissa fall finns de inte över huvud taget med i redovisningen . Detta även när de kon-
kurrerar med privatägda fastigheter .

För en mer jämbördig konkurrenssituation och bättre förvaltning av allmänna 
medel, föreslår vi att alla offentliga fastigheter bör registreras med fullständiga upp-
gifter hos Lantmäteriet och Skatteverket precis som alla andra fastigheter . De bör 
dessutom åläggas skatt som övriga fastigheter och redovisas med rättvisande värde-
ring enligt samma redovisningssystem som privata fastighetsägare på börsen, och 
förvaltas professionellt .

Infrastruktur
Sverige har ett monumentalt eftersatt investeringsbehov i stora delar av den offentliga 
infrastrukturen . Under de kommande decennierna behöver i princip hela elsystemet 
bytas ut eller renoveras till en kostnad av 600-900 miljarder kronor utöver investe-
ringsbehov för utbyggnad av elproduktionen . Stora delar av vattenförsörjningen har 
hittills renoverats i alltför långsam takt, vilket leder till mycket högre kostnader för 
skador i systemen senare . Av de väntade kostnaderna kan flera hundra miljarder kro-
nor anses vara onödiga kostnader vållade av felbeslut, icke-ändamålsenlig lagstiftning, 
byråkrati, och låg innovationstakt .

Sverige har en historia av offentliga investeringskalkoner i transportsektorn, från 
Hallandsåstunneln till investeringen i Kallax Cargo . Enligt flera studier struntar 
svenska regeringar, oavsett färg, nästan helt i infrastrukturinvesteringars samhälls-
ekonomiska lönsamhet där också klimatnytta räknas in . Framöver har regeringen 
redan lovat stora summor till samhällsekonomiska infrastrukturprojekt som 
Trafikverket beräknar vara djupt olönsamma . Nettonuvärdet är minus 76 miljarder . 
Där ingår inte risken för fördyringar, vilka oftast inträffar . Trafikverket har också upp-
skattat storleken på det eftersatta underhållet till 70 miljarder . Trots detta prioriterar 
inte den nationella planen för infrastruktur underhållet . Det innebär att underhålls-
skulden kan komma att fördubblas de kommande tolv åren .

En rad studier har visat att sambandet mellan offentliga investeringar och tillväxt 
är helt beroende av hur professionell värdeskapande ägarstyrning av infrastrukturin-
vesteringar sköts och hur robusta ramar och institutioner är, inom vilka förvaltningen 
av tillgångarna sker .

I denna bok förordas att analys och prioritering av infrastrukturinvesteringar bör 
ske med respektavstånd från dagspolitiken . Efter förebild från Australien och Nya 
Zeeland föreslås att Trafikverkets verksamhet delas upp i två delar, oberoende av 
varandra . En analysdel omvandlas till ett Infrastruktur Sverige som underställs riks-
dagen . Denna enhet upprättar en prioriteringslista över investeringar och analyserar 
behov och lönsamhet . Den utförande delen av Trafikverket omvandlas till ett statligt 
bolag underställt Finansdepartementet, eller ännu hellre ett oberoende holdingbolag, 
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vilket nedan utvecklas mer utförligt, och som på kommersiell basis ges möjligheten att 
mer flexibelt upphandla och även saminvestera med andra huvudmän . Norge har med 
framgång genomfört en liknande omvandling .

Våra övriga förslag för infrastruktur avser att öppna för och driva på för innovativ 
prissättning och digitalisering av infrastruktur . Vi visar att olika former av ägarväx-
lingar kan öppna offentliga tillgångar för att kunna användas på flera sätt och där-
med skapa större värde för allmänheten . Därtill kan också ett mer ändamålsenligt 
regelverk för infrastrukturens redovisning, tillstånd och underhåll väsentligt öka den 
gemensamma förmögenheten .

Nettoförmögenhet som ett av de finanspolitiska målen 
Det nuvarande överskottsmålet, som innebär att inkomster minus utgifter i genom-
snitt ska uppgå till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel, förlorar i 
trovärdighet då det ändras allt eftersom den makroekonomiska situationen föränd-
ras . Problematiskt är också att det lätt ger felaktiga incitament . Tillgångar kan säljas 
enbart för att täcka ett underskott i budgeten . 

Måttet offentlig nettoförmögenhet, tillgångar minus skulder, är däremot mer lätt-
begripligt och framåtblickande . Det ger en tydlig bild av i vilket skick den offentliga 
ekonomin lämnas till nästa generation . Som finanspolitiskt mål är det mer robust 
över tid och ger samtidigt regeringar skäl att bättre förvalta förmögenheten . I första 
hand bör därför ett mål för den statliga nettoförmögenheten komplettera det nuva-
rande överskottsmålet och skuldankaret . På sikt kan även regionala och kommunala 
nettoförmögenheter omfattas av målet .

Vi vill ytterligare stärka regeringars incitament att värna den gemensamma för-
mögenheten för framtida generationer genom en generationsfond. Till en sådan fond 
skulle regeringar som fattar beslut om samhällsekonomiskt olönsamma investeringar 
vilka förväntas belasta framtida generationer, tvingas att avsätta medel i nästkom-
mande budget . Medlen från fonden frigörs för användning till gagn för framtida 
skatte betalare när de förväntade förlusterna faktiskt inträffar .

Framöver kommer det politiska trycket sannolikt att öka på att använda offentliga 
tillgångar för olika policysyften, till exempel för klimatomställningen . Då ökar också 
risken för att stora felsatsningar görs . Demokratiskt robusta och långsiktiga institutio-
ner för ägarstyrning av offentliga tillgångar blir då ännu viktigare . Vi menar att både 
kommersiella och policyrelevanta offentliga tillgångar bör ha ett tydligt lönsamhets-
mål . Policyinriktning bör fastläggas i ägardirektiven där det blir mer transparent för 
alla, än om ägarstyrning sker bakom lyckta dörrar eller via politiskt tillsatta styrelsere-
presentanter . För att uppnå policymål bör, i de fall de kostar något, en direkt betalning 
från staten utgå . Alternativet, att regeringar på ett icke transparent sätt uppmanar 
offentliga företag att driva policy, är dels demokratiskt tveksamt, dels belastar det 
företaget med kostnader som gör att det tappar mark jämfört med privata konkur-
renter .
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1 INLEDNING – DE STORA DOLDA  
OFFENTLIGA FÖRMÖGENHETERNA

Den som är fattig har ringa anledning att fundera på hur klokt förmögenheten för-
valtas . Dennes ekonomiska tänkande domineras rimligtvis av att balansera löpande 
intäkter och utgifter . För den som är satt i skuld har förmögenhetspositionen större 
betydelse, men ofta kringskär gäldenärer handlingsutrymmet, som Göran Persson 
uttryckte det i den berömda frasen: ”Den som är satt i skuld är inte fri .” Under flera 
decennier har denna bistra insikt också dominerat svenskars finanspolitiska tänk-
ande .

Mot den bakgrunden har Sverige, föga uppmärksammat, faktiskt lyckats spara ihop 
en ansenlig offentlig förmögenhet . Från att vara skuldsatt har staten numera en bety-
dande nettoförmögenhet . Även många kommuner och regioner har sett sina tillgångar 
växa i värde .4 Detta är visserligen ett trevligare bekymmer än att vara tyngd av skulder . 
Men det ställer också helt andra krav på ekonomisk politik och att denna ansenliga 
förmögenhet förvaltas, krav som Sverige i dag inte lever upp till .

Hur man förvaltar en förmögenhet så att den tjänar landet bäst är en konst och 
vetenskap i sig, redan när det gäller att förvalta rent finansiella tillgångar . Mycket 
av förmögenheten består emellertid också av fastigheter, räls, reningsanläggningar, 
fjärrvärmeanläggningar och en mängd andra tillgångar . Dessa fungerar sämre om de 
förvaltas dåligt . Sådant ger sig tillkänna i form av bostadsbrist, avbrott i tågtrafiken 
eller föroreningar i dricksvatten . I denna rapport samlas många förslag i syfte att för-
bättra förvaltningen av Sveriges offentliga förmögenhet . En del av förslagen har dryf-
tats tidigare i svensk debatt eller av internationella organ som IMF eller OECD . En del 
har med framgång införts i andra länder, och några förslag är specialsnickrade för att 
passa svenska förhållanden .

Över alltihop hovrar en central fråga om demokratins funktionssätt . Det offent-
ligas förmögenhet har normalt samlats ihop under lång tid . Tillgångarna skall tjäna 
under många år framöver, ja rentav till gagn för ännu ofödda generationer . Därför 
ter det sig riskabelt att politiska majoriteter som bara styr under några få år får fritt 
spelrum att besluta, och göra misstag, med stora konsekvenser för förmögenhetens 
utveckling under decennier framåt .

4  Enligt McKinsey (2021) har den offentliga förmögenheten i Sverige vuxit snabbare än hushållens förmögenhet, de 
senaste tjugo åren .



16

Det fanns till exempel goda skäl för Norge att lägga sin oljefond på armslängds 
avstånd från regeringen i en konstruktion där Norges Bank har uppdraget att sköta en 
oberoende förvaltning av pengarna . På liknande sätt har de flesta länder, även Sverige, 
stegvis gjort förvaltning av offentliga pensionsfonder alltmer oberoende från dagspo-
litiken .

För alla andra offentliga tillgångar finns emellertid samma goda skäl att betrakta 
förmögenhet eller tillgångar som något som är alltför sårbart och betydelsefullt för 
att ge dagspolitiken fritt spelrum . Sverige, liksom många andra stater, har en his-
toria av dyra och missriktade offentliga investeringar, närmare i tid än Göta kanal, 
Regalskeppet Wasa eller Stålverk 80 . En rad studier visar att svenska regeringar ofta 
valt att investera i samhällsekonomiskt mycket olönsamma projekt . Regeringen och 
Trafikverket bortser regelbundet från de principer för val av infrastruktur som riks-
dagen satt upp, vilket också föranlett skarp kritik från Riksrevisionen . Även på lokal 
nivå förekommer missbruk av kommunala bolag och undermålig förvaltning av fastig-
heter, dessutom utan kontroll av oberoende effektivitetsrevision .

Därtill kommer en ny vurm för att använda statliga och kommunala bolag och 
andra tillgångar som bräckjärn för klimatomställningen . Klimatomställningen är vik-
tig, men även klimatpolitiken är belastad av insatser som i efterhand visat sig vara fel, 
som subventionering av etanolbilar . Därför finns goda skäl att freda offentliga bolag 
från alltför kortsiktiga beslut, samtidigt som det naturligtvis måste vara möjligt för 
demokratiskt valda regeringar att implementera sin politik .

En rad länder runt om i världen har goda erfarenheter av att flytta ägarstyrningen 
av statliga bolag till offentligt ägda professionella holdingbolag med respektavstånd 
från dagspolitiken . 5 I Sverige har detta också föreslagits av två statliga offentliga 
utredningar, men ändå inte införts .

En annan aspekt är att staten också styr kringkostnader som kan ge upphov till 
kapitalförstöring i offentliga bolag (och privata) . Ett exempel är att staten har ansvar 
för en fungerande miljöbalkslagstiftning . När processen inte fungerar väl drabbar det 
även den offentliga förmögenheten . Statliga LKAB vill till exempel öka den brutna 
volymen råmalm i Kirunagruvan från 30 miljoner ton per år till 37 miljoner ton per år, 
vilket skulle ge intäkter för omkring 5 miljarder varje år, pengar som skall användas 
för att finansiera den kommande satsningen på fossilfritt stål . Arbetet med ansökan 
påbörjades redan 2014 . Själva ansökan är på drygt 5 000 sidor och har kostat runt 100 
miljoner kronor . Att synliggöra sådan kapitalförstöring i offentliga bolag skulle också 
sätta press på privata företag att åstadkomma effektivare reglering och byråkratisk 
hantering .

En tredje aspekt är att nettoförmögenheten kraftigt har vuxit . Staten och kommu-
nerna äger aktier och andra finansiella tillgångar motsvarande 86 procent av BNP, 
mark motsvarande 19 procent och annat kapital motsvarande 73 procent . Av detta är 
en del bundet i pensionssystemet och vissa tillgångar, som infrastruktur, är svårare 
att realisera . Totalt är det ändå en stor förmögenhet . Dessutom tenderar tillgångarna 

5  Se Detter och Fölster (2015) .



17

att öka i värde, aktier har historiskt stigit snabbare än BNP . Flera beräkningar bakom 
dagens överskottsmål bygger på pessimistiska antaganden om värdeökningen på 
offentliga tillgångar . Fler reser därför krav på att ändra överskottsmålet igen, en kort 
tid efter senaste ändringen, för att kunna spendera mer pengar .

Pengar bränner i fickan . Det har dokumenterats väl hur länder som plötsligt erhål-
ler stora tillgångar, till exempel av att hitta naturresurser, ofta slösar bort stora delar .6 
Även svenska regeringar kan falla offer för detta . Många föreslår att överskottsmål ska 
ersättas av ökade offentliga investeringar, särskilt klimatinvesteringar . Men huvud-
delen av omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle både bör och kan ske med 
privat kapital . Elproducenter bygger sol- och vindkraft, bilägare går över till elbilar 
eller biobränsle, stål- och cementindustrin tar fram metoder för att förhindra utsläpp 
eller samla in koldioxid – allihop för att det blir lönsamt för dem utifrån de skatter 
och den utsläppshandel som finns . Även den statliga myndigheten Svenska Kraftnäts 
satsningar på elnätet för att hantera övergången till sol och vind finansieras privat, via 
våra elräkningar . Offentlig sektor kan visserligen ge pengar till forskning och utveck-
ling på de här områdena, men det tarvar inte nödvändigtvis stora pengaflöden .

När det gäller vägar, järnvägar och liknande har staten redan utlovat en rekordstor 
budget för de kommande åren, och där Trafikverket har beräknat att åtskilliga är 
samhällsekonomiskt mycket olönsamma, klimateffekterna inräknade . Dessutom 
är Trafikverkets beräkningar inte sällan alltför optimistiska . Stora satsningar som 
sträcker sig över lång tid blir ofta försenade och betydligt dyrare och mindre nyttiga 
än beräknat . Investeringar på transportområdet måste säkert ändra skepnad, men det 
är inte självklart att de bör vara mer omfattande och mer samhällsekonomiskt olön-
samma .

En rad studier har visat att sambandet mellan offentliga investeringar och tillväxt 
är helt beroende av hur klokt ägarstyrning av infrastrukturinvesteringar sköts och 
hur robusta institutionerna är för detta .7 IMF mäter robustheten i dessa institutio-
ner och finner en tydlig positiv påverkan på hur infrastrukturen lyfter utvecklingen 
i länder med robusta institutioner för infrastrukturinvesteringar, medan länder utan 
klok ägarstyrning inte över huvud taget visar upp någon tillväxteffekt av mer infra-
struktur .

I denna bok utvecklas förslag som skulle lyfta förvaltning av de offentliga förmö-
genheterna till vad som kan beskrivas som best practice i världen . Förslagens röda 
tråd börjar med en mer ändamålsenlig värdering och redovisning av offentliga förmö-
genheter . På den grunden kan sedan en mer oberoende och långsiktig ägarstyrning 
byggas, med ekonomiskt hållbar förvaltning och mekanismer som håller en regering 
ansvarig för att investera vår förmögenhet väl . Införandet av dessa förslag skulle göra 
Sverige till ett rikare land, förbättra de tjänster som tillgångarna löpande levererar, 
och i slutändan göra oss bättre rustade för kommande utmaningar som klimatomställ-
ningen, demografin, bostadsbristen och stadsutvecklingen .

6  The Natural Resource Governance Institute (2015) .
7  Redovisas exempelvis i IMF-skriften av Schwartz m .fl . (2020) .
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1.1. Så stor är den offentliga förmögenheten

Det har länge varit känt att varken BNP-måttet eller olika sätt att bokföra nationens 
tillgångar fångar värden såsom tillståndet i miljön eller det så kallade sociala kapi-
talet . Olika försök att komplettera nationalräkenskaper i dessa avseenden har också 
gjorts .8 I denna bok fokuserar vi dock inte på landets samtliga tillgångar inklusive 
naturen och tilliten, utan på de tillgångar som den offentliga sektorn direkt disponerar 
och ansvarar för .

Dessa offentliga förmögenheter redovisas mycket ofullständigt . I den statliga 
sektorn har ett metodarbete visserligen pågått, som gradvis har lett fram till mer 
aggregerade sammanställningar . Riksrevisionens granskning av hur regeringen och 
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar statens finansiella tillgångar och skulder 
visar emellertid att statens nettoförmögenhet beräknas med olika statistiska meto-
der eller redovisningsmetoder i olika sammanhang och följaktligen uppnår markant 
skilda resultat . Skillnader i avgränsningar och värderingsprinciper gör det svårt att 
skaffa sig en helhetsbild över statens finansiella läge, och någon lättillgänglig och över-
skådlig bild redovisas inte offentligt .

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att ge en lättillgänglig bild av sta-
tens ekonomiska ställning . I den bör det framgå att det finns statistikuppgifter som 
ger olika bilder av statens ekonomiska ställning . Genom att beskriva och klargöra syf-
tet med olika sammanställningar får man en tydligare bild av statens ställning och hur 
olika värderingsprinciper och avgränsningar påverkar resultatet . 

Regeringen har i sina svar dock endast rekommenderat mindre steg för att värdera 
tillgångar bättre, samt mer eller mindre avvisat behovet av att bättre förklara varför 
olika statliga redovisningar kommer fram till olika siffror, eller av att genomföra mer 
sammanhållna riskanalyser .9 

Offentlig förmögenhet består delvis av finansiella investering som redovisas mer 
noggrant, men också av fastigheter, mark, infrastruktur och mycket annat som redovi-
sas betydligt sämre . En del detta har ett värde som är helt avhängigt av hur väl utveck-
lingsmöjligheter och underhåll tas till vara, som exempelvis ett järnvägsnät på 16 500 
km, ett statligt och kommunalt vägnät på 140 000 km och cykelvägar, broar, tunnlar 
och färjeleder och ett avloppsnät på 170 000 km . 

I statens balansräkning för enbart år 2020 uppgick det samlade bokförda värdet 
av statens materiella tillgångar till 665 miljarder .10 Statens väg- och järnvägsanlägg-
ningar står för 52 procent (309 miljarder) av detta, medan pågående nyanläggningar 
står för 90 miljarder . Statens fastigheter, mark och byggnader bokförs till 44 miljarder . 
Till detta kommer även de infrastrukturrelaterade tillgångar och fastigheter som ägs 
och förvaltas av statliga bolag, såsom till exempel Vattenfall, Svenska Kraftnät och 
Swedavia, bolag vilka redovisas som finansiella tillgångar . Kommunsektorn äger också 
8  Mest uppmärksammad blev Stiglitz m .fl . (2018) . En ny analys görs av World Bank (2021) .
9  https://www .riksrevisionen .se/rapporter/granskningsrapporter/2015/statens-finansiella-tillgangar---nagot-att-
rakna-med/uppfoljning .html
10  WSP (2020) .
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betydande infrastrukturtillgångar, såsom vatten- och avloppssystem, fjärrvärme, kom-
munala väg- och gatunät, kollektivtrafiksystem och hamnar, samt inte minst fastig-
heter . Infrastruktur utgör därmed en stor andel av den offentliga sektorns totala för-
mögenhet, och det precisa tillståndet och den faktiska värdeförändringen på deras 
bestånd förblir oftast höljt i dunkel .

Bokförda värden i offentlig redovisning använder sig ofta av anskaffningsmetoden 
som i de allra flesta fallen inte speglar ett rättvisande värde, eller marknadsvärde . De 
flesta infrastrukturtillgångar bokförs till exempel till den kostnad som de en gång 
anskaffades för, utan hänsyn till faktiska renoveringsbehov, vad de skulle kosta att 
ersätta eller för den delen hur de värderas på marknaden . 

Offentligt ägda kommersiella tillgångar kan delas in i operationella verksamheter 
samt fasta tillgångar .11 Den fasta tillgångssidan, eller fastighetssidan består av såväl 
skogs- som jordbruksmark, samt fastigheter och tomtmark inom stadsbebyggda områ-
den . Ur ett internationellt perspektiv utgör fastighetssidan den relativt större delen 
av värdet i den totala offentliga tillgångsportföljen . Som ett exempel är svenska staten 
Sveriges största skogsägare genom Sveaskog, som ensamt äger 10 procent av Sveriges 
landyta och 14 procent av den svenska skogsmarken . 

Det saknas offentliga uppgifter i Sverige kring värdet av den resterande fastighets-
portföljen . Kalkyler från andra länder tyder på att den offentliga sektorn ofta är den 
ojämförligen största fastighetsägaren i landet och ofta kontrollerar och äger drygt 
hälften av fastighetsmarknaden i städer och samhällen . Som exempel kan nämnas 
Boston, Massachusetts i USA där den offentliga fastighetsportföljen vid en extern vär-
dering visade sig ha ett betydligt högre värde än vad som bokfört i stadens räkenska-
per, i själva verket mer än hälften av den totala fastighetsmarknaden i Boston . 

Den svenska staten ägde också 20 procent eller mer av aktierna i ett sextiotal före-
tag .12 Företagens bokförda värde uppgick till 419 miljarder, medan Regeringskansliets 
verksamhetsberättelse för 2020 angav att dess marknadsvärde var 700 miljarder . De 
sex största företagen är Vattenfall, Sveaskog, Akademiska Hus, LKAB, Telia Company 
och SBAB Bank . Tillsammans svarar de för 72 procent av det bokförda värdet, vilket 
är ett oförändrat procenttal för de sex största företagen föregående år . De tre största 
företagen, Vattenfall, Sveaskog och Akademiska Hus, motsvarar 49 procent av det bok-
förda värdet . Flera av bolagen, liksom en del fastigheter, kan betecknas som kommersi-
ella tillgångar vilkas resurser och möjliga avkastning potentiellt kan stärka offentliga 
intäkter .

Bland finansiella tillgångar finns till exempel fonderingar till tjänstepensioner och 
en rad fonder som kärnavfallsfonden och insättningsgarantifonden . Samtidigt finns 
olika skulder, varav den största posten är den så kallade statsskulden . 

Tillgångarna minus skulderna ger vad som kallas för nettoförmögenhet .13 Detta 
mått ger en bra jämförelse för ett land över tid, men även mellan länder (då som 
11  De operationella tillgångarna finns framför allt inom transport, energi, samt vatten- och avloppsförsörjning . 
Dessutom finns det även verksamheter inom såväl produktion som servicebranscher, liksom kreditinstitut av olika 
slag .
12  Under 2020 .
13  På engelska net worth .
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nettoförmögenheten delat med BNP) . Detta mått är något vi återkommer till i våra för-
slag för ett mer hållbart finanspolitiskt ramverk i kapitel 6 .14 Sammantaget har statens 
nettoförmögenhet enligt Ekonomistyrningsverket minskat något under pandemiåret, 
men är ändå positivt och har trendmässigt ökat sedan 1990-talskrisen . 

I tabellen nedan visas den bokförda nettoförmögenheten både för staten och för den 
så kallade övriga statliga sektorn (bland annat AP-fonderna och Riksbanken) . Därtill 
visas motsvarande för kommuner och regioner . Allt tillsammans blir den offentliga 
sektorns bokförda nettoförmögenhet som motsvarar drygt halva Sveriges BNP . Dessa 
bokförda förmögenhetsvärden måste dock betraktas som oerhört underrapporterade .

Den offentliga sektorns bokförda balansräkning, miljarder kronor 2020

 Statens nettoförmögenhet    -36
  Redovisade tillgångar 2049
  varav Statens materiella anläggningstillgångar, t .ex . väg och räls 665
   Statens finansiella anläggningstillgångar, t .ex . statens bolag 493
  Statsskulden15 1218

 Övriga statliga sektorns nettoförmögenhet16  1845
  varav AP-fondernas nettoförmögenhet  1698
   Riksbankens nettoförmögenhet 147

 Kommuners nettoförmögenhet 17  598
 Kommuners tillgångar 1205
    varav materiella anläggningstillgångar 617
  finansiella anläggningstillgångar 304

 Regioners nettoförmögenhet18  217
  Regioners tillgångar 383
   varav materiella anläggningstillgångar 188
    finansiella anläggningstillgångar 52

Den offentliga sektorns sammanlagda tillgångar (inkl . Riksbanken) 7608 
Den offentliga sektorns nettoförmögenhet (53% av BNP)  2624 

Källa: EsV och SCB, 2021 .

14  Se till exempel Ball m .fl . (2021) https://blog-pfm .imf .org/pfmblog/2021/04/-why-public-assets-are-key-to-debt-
sustainability-a-moral-goal- .html
15  Notera att staten också har andra skulder än den så kallade statsskulden .
16  https://www .esv .se/contentassets/2b8327099d19404b956a25abb8855974/esv-2021-20-den-statliga-sektorn-2020 .pdf
17  https://www .scb .se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/
rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-regioner/pong/tabell-och-diagram/kommun--och-regionsektorn-2020/
balansrakning-for-kommuner-ar-20162020/
18  https://www .scb .se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/
rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-regioner/pong/tabell-och-diagram/kommun--och-regionsektorn-2020/
balansrakning-for-regioner-ar-20162020/
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Redan den bokförda tillgångsmassan, enligt Ekonomistyrningsverket och kom-
muners och regioners balansräkningar, är emellertid betydande, även om den är det 
lägre värdet av de två . Hur värdena bokförs kan tyckas mindre väsentligt, men ett 
tankeexperiment kan illustrera omfattningen av potentialen . Anta att rätt bokföring 
och marknadsvärdering för med sig att offentliga fastigheter utvecklas och används 
bättre, att underhåll och investeringar i infrastruktur blir mer träffsäkra och så vidare, 
så att denna bättre förvaltning ökar samhällets avkastning med enbart en procent-
enhet . Då skulle vinsten motsvara ett värde av 76 miljarder per år, vilket är mer än 
dubbelt så mycket som kostnaden för hela polisväsendet .

Enligt IMF:s uppskattning är dock förmögenheten i den svenska offentliga sek-
torn radikalt mycket högre, troligtvis i samma storlek som det samlade börsvärdet på 
Stockholmsbörsen, det vill säga drygt 10 biljoner kronor, eller motsvarande det dubbla 
värdet av Sveriges BNP .19 

En annan statlig myndighet än ESV, Statistiska Centralbyrån, räknar också fram 
en avsevärt högre värdering som ligger till grund för nationalräkenskaperna . Där 
är metoden också en helt annan . Den offentliga förmögenheten beräknas där med 
utgångspunkt från saldoposten i föregående års siffra . Sedan beräknas förändringen 
i de fasta tillgångarnas värde genom att lägga till anskaffning (fasta bruttoinveste-
ringar), minus avyttringar av icke-finansiella tillgångar, samt kapitalförslitning . 

Tillsammans med förändringarna i finansiella tillgångar och skulder, beräknar SCB 
då en nettoförmögenhet för hela den offentliga sektorn som motsvarar 1,3 gånger BNP, 
det vill säga mer än dubbelt så mycket som de bokförda värdena . Skillnaden beror 
helt på att de ”materiella tillgångarna” bokförda i årsredovisningarna är värderade till 
1 465 miljarder, medan de ”fasta tillgångarna” i nationalräkenskaperna är värderade 
till 4 620 miljarder .

För tillgångar noterade på Stockholmsbörsen, värderade till runt 10 biljoner (tiotu-
sen miljarder) kronor eller drygt det dubbla värdet av Sveriges BNP, sker ägarstyrning 
och förvaltning av dessa med hjälp av en hel bransch inom såväl som utanför lan-
dets gränser, av styrelser, bolagsledningar, revisorer, managementkonsulter, rådgivare 
från investmentbanker med flera, samt reglerare som Finansinspektion och andra . 
Syftet med denna verksamhet är att säkerställa bästa möjliga och mest effektiva för-
valtning och kapitalallokering av denna förmögenhetsmassa till de bolag som finns 
representerade . Samtidigt rapporterar och förmedlar analysfirmor och media dagligen 
alla tänkbara detaljer och data om hur dessa verksamheter sköts och hur dess värde  
utvecklas . 

Misskötsel och oegentligheter kommer med denna minutiösa granskning nästan 
utan undantag förr eller senare upp till ytan . Ansvar utkrävs av de som missköter sig, 
frångår sitt ansvar eller inte levererar resultat på utsatt tid eller inte alls . Det måste ses 
som ett hälsotecken att problem, misslyckanden och oegentligheter ständigt kommer 
fram och rapporteras i media, när dessa verksamheter granskas i sömmarna .

Att offentlig sektor arbetar med grovt missvisande mått på värdet av sina tillgångar, 

19  https://www .imf .org/en/Publications/FM/Issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018
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får stora konsekvenser för tusentals beslut om underhåll, förädling, ägarväxling och 
effektiviteten i driften . 

Det bokförda värdet av den offentliga nettoförmögenheten motsvarar alltså drygt 
halva BNP, vilket i allt väsentligt framstår som en grov underskattning . Enligt natio-
nalräkenskapernas makro-ekonomiska beräkning borde det faktiska värdet hamna på 
närmast det tredubbla . 

Internationell jämförelse
Baserat på OECD:s nationalräkenskapssiffror jämför McKinsey (2021) den svenska 
offentliga förmögenhetens netto av skulder, på cirka 1,3 gånger BNP, med andra länder, 
som för det mesta har lägre nettoförmögenheter .20

Offentlig förmögenhet i flera länder enligt OECD:s och SCB:s metod
Andel av BNP, 2020

Även OECD, IMF21 och Europeiska kommissionen22 har gjort sammanställningar som 
bekräftar storleksordningarna och betydelsen av goda institutioner för ägarstyrning .23 
Att Sverige stegvis har byggt upp en i internationell jämförelse ansenlig förmögenhet 
ökar behovet av institutioner som säkerställer att pengarna används väl . 

20  Icke-finansiella tillgångar: https://stats .oecd .org/Index .aspx?DataSetCode=SNA_TABLE9B
Finansiella tillgångar och skulder: https://stats .oecd .org/Index .aspx?DataSetCode=SNA_TABLE720R
21  https://data .imf .org/?sk=82A91796-0326-4629-9E1D-C7F8422B8BE6 
22  https://ec .europa .eu/info/publications/economy-finance/public-assets-whats-stake-analysis-public-assets-and-
their-management-european-union_en
23   https://blogs .imf .org/2019/06/18/a-global-picture-of-public-wealth/
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Hur mycket förmögenhet den offentliga sektorn bör hålla är naturligtvis avhäng-
igt av hur skickligt politiken agerar som förmögenhetsägare och förvaltare . I nästa 
avsnitt sammanfattas några av de viktigaste teoretiska argument som framförts i 
forskningslitteraturen om statens förmåga att förvalta tillgångar .

1.2. Vad säger ekonomisk forskning om förvaltning 
av offentlig förmögenhet?

Hur ägarstyrning av offentliga tillgångar bäst sköts har ägnats förhållandevis liten 
uppmärksamhet i nationalekonomisk teori . I stället har forskningen ofta fokuserat på 
effektiv drift av verksamhet . Ibland hänger driften ihop med förvaltning av tillgångar . 
En kommun som lyckas bättre med investeringar och förvaltning av skolbyggnader 
har till exempel utrymme att driva skolor billigare eller bättre . 

Ofta är offentlig förmögenhetsförvaltning emellertid av en annan karaktär . Kan 
en skolfastighet till exempel utvecklas så att den både blir bättre för barnen och ger 
plats till annan verksamhet? Kan ett kommunalt vattenbolag bygga bättre kulvertar 
för dagvatten som också kan upplåtas till annan infrastruktur som fiberkabel? Sådana 
möjligheter till multiuse skapar intäkter och ökar värdet av infrastrukturen . Men att 
se och utnyttja sådana möjligheter kräver ofta en värdeskapande ägarstyrning där 
innovation och investeringskalkyler sköts professionellt .

Olika ägare eller ägarkonstellationer har olika kompetenser och olika förutsätt-
ningar för att kunna styra en verksamhet . I stora delar av näringslivet ägnas därför 
stor möda åt ägarkompetens . Hur bör ägaren styra? Vilka ägare har bäst kompetens i 
nästa skede av ett företags utveckling? Finns det andra konstellationer av ägare som 
kompletterar varandra? 

Trots näringslivets resurskrävande arbete för att matcha ägare med verksamheter, 
har nationalekonomisk forskning ägnat förhållandevis lite intresse åt frågan om hur 
effektiv ägarstyrning av offentliga tillgångar organiseras . Frågan har drunknat i en 
ideologiskt präglad strid om privat eller offentligt ägande . 

Här vill vi anlägga ett mer nyanserat perspektiv . Det spelar stor roll exakt hur en 
offentlig tillgång förvaltas, precis som det spelar stor roll hur ägandet i ett privat bolag 
sköts . Det kan till exempel spela roll om ägarstyrningen av tillgångar är uppsplittrad 
på olika politiska och administrativa instanser, eller om styrningen är mer samman-
hållen . Tillåter ägarmodellen kontrakt med andra offentliga eller privata parter där 
dessa samarbetar eller disponerar en del av tillgångarna för att kunna utveckla dessa?  

Teorierna börjar oftast med en jämförelse mellan offentlig och privat ägarstyrning . 
Men jämförelsen ger också insikter för utformning av formerna för offentlig ägarstyr-
ning såsom de definieras av regelverken, övervakningsmyndigheterna och sektorpo-
litiken .
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Tidiga teorier – idealiserad statlig och privat ägarstyrning
Ett traditionellt fokus för ekonomisk teoribildning om offentligt ägarskap, har handlat 
om risken för naturliga monopol . I teorierna har antagits att en privat ägare maxime-
rar vinsten, medan en offentlig ägare maximerar samhällsekonomisk nytta . Om det 
då föreligger något marknadsmisslyckande som ger upphov till brister i konkurrens, 
producerar den privata ägaren för lite och tar ut ett för högt pris . Extremfallet är en 
situation där styckkostnaden faller ju mer som produceras . Det leder i sin tur till att 
en ägare tar över hela marknaden, ett så kallat naturligt monopol . Om denna ägare är 
privat, kommer den enbart att producera så mycket som ger upphov till störst mono-
polvinst, medan en (idealiserad) offentlig ägare producerar upp till den nivå där betal-
ningsviljan överstiger marginalkostnaden . Denna situation kan vara särskilt relevant 
för infrastruktur som präglas av nätverkseffekter (som räls) eller där marginalkostna-
den är mycket liten .

Ett annat marknadsmisslyckande uppstår för så kallade public goods, för vilka det 
är svårt för en privat ägare att ta betalt, så att för lite produceras . Det klassiska exem-
plet är fyrar som alla har nytta av när någon väl har satt upp sådana . 

En kritik mot denna teoribildning har dock varit att dessa olika marknadsmiss-
lyckanden inte alltid är så kraftiga som påståtts, eller att marknader hittar sätt att 
lösa utmaningen . Det har till exempel byggts fyrar genom privata aktörers frivilliga 
samarbeten . Elinor Ostrom vann Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till 
Alfred Nobels minne

(”Ekonomipriset”) 2009 för sina beskrivningar av liknande frivilliga samarbeten . 
Räls har också i många länder byggts av privata aktörer som konkurrerar med andra 
transportsätt, så att ett monopol knappast har uppstått .

Teoribildningen växte betydligt när hänsyn togs till olika sorters asymmetrisk 
information  transaktionskostnader, oftast till följd av att staten respektive privata 
huvudmän har olika information .24 Det har gett upphov till en omfattande reglerings-
teori, som ofta syftat till att härleda optimal reglering ur teoretiska modeller som 
fokuserar på asymmetrisk information . Denna teoribildning är dock fortfarande snäv 
eftersom den normalt enbart fokuserar på prisbildningen, och på en stiliserad ägar-
funktion som antingen är privat eller offentlig . 

En ännu viktigare kritik är att mycket av den tidiga forskningslitteraturen följer 
en tradition av nirvana economics, det vill säga att en idealiserad statlig styrning eller 
statlig reglering alltid antas optimera samhällsekonomisk nytta . 

I slutet av 1990-talet väckte dock en ny teori uppmärksamhet, som formaliserade 
tanken att även statligt anställda agerar utifrån de incitament som skapas för dem . I 
sådana modeller undersöks hur kontraktsformer och incitament kan ge upphov till 
olika kvalitets- och kostnadsutfall .

24  Framträdande namn här är bland andra Ronald Coase och Oliver Williamson .
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Ofullständiga kontrakt
Fortfarande antas det politiska styret helt osjälviskt vilja optimera samhällsnyttan 
utan några egna agendor . Politiker står dock inför valet att lämna ansvaret till offent-
liga tjänstemän vars incitament präglas av ett anställningskontrakt, eller till en pri-
vat aktör som agerar utifrån ett upphandlingskontrakt . Om avtalen kunde beskriva 
och omfatta alla tänkbara omständigheter och händelseförlopp, skulle samma utfall 
kunna uppnås, i offentlig som privat regi .

Oliver Hart, som vann Ekonomipriset 2016, gör dock med sina kollegor (1997) det 
mer realistiska antagandet att framtiden inte fullständigt kan avhandlas i avtalen . 
Det ger upphov till en stor skillnad mellan offentlig och privat styrning . En offent-
lig tjänsteman som upptäcker att kvaliteten och kostnaderna utvecklas sämre än vad 
som förutsågs i kontraktet, eller att större möjligheter till förbättring uppstår, kan inte 
själv tjäna på att utnyttja dessa och står inte heller själv för några risker . Det innebär 
å ena sidan att denne inte har incitament att till exempel försämra kvaliteten för att 
spara pengar, å andra sidan att incitamenten blir små att utnyttja möjliga kostnadsbe-
sparingar som upptäcks under kontraktets utförande .

En privat utförare däremot, står för risker och möjligheter som uppstår till följd 
av sådant som inte stipulerats i avtalen . Det innebär i allmänhet större incitament 
att ta tillvara möjliga kostnadsbesparingar . När det gäller kvaliteten går incitamenten 
åt olika håll . Å ena sidan kan en privat utförare ha incitament att snåla på kvalitet i 
dimensioner som inte specificerats i kontraktet . Å andra sidan har en privat utförare 
större incitament att ta fram kvalitetshöjande innovationer, och föreslå omförhand-
ling av kontraktet på grund av dessa .

Sammantaget blir slutsatserna i dessa teoretiska modeller att det spelar stor roll 
hur ägarstyrningen är organiserad (det vill säga hur kontrakten och incitamenten ser 
ut) oavsett om den sker i offentlig eller privat regi . 

Strängt taget berör Harts m .fl . modell inte ägande av offentliga tillgångar, utan 
utförande av en uppgift . Även ägarstyrning av tillgångar kan emellertid ses som en 
”uppgift” där organisationen eller kontraktsformen kan skapa större eller mindre inci-
tament att finna värdehöjande innovativa användningar .

En begränsning i modellen är att den utgår ifrån att det politiska styret inte har 
någon annan agenda än att optimera den samhällsekonomiska nyttan . I flera decen-
nier har dock teorier försökt att analysera hur målen och bevekelsegrunderna för den 
politiska styrningen och för offentliga organisationer i realiteten kan avvika från opti-
mum . 
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Politiska och administrativa agendor och institutionella former
Senare års teoribildning har i stället intresserat sig för frågan hur statens och andra 
institutioner faktiskt fungerar när hänsyn tas till de politiska och administrativa aktö-
rernas agenda i stället för den optimering av samhällsnytta som de tidiga teorierna 
antog . 

James Buchanan, som vann Ekonomipriset 1986, är till exempel känd för att ha 
utvecklat Public Choice Theory, som försöker härleda politiska beslut och ställnings-
taganden utifrån de incitament en politiker har, som väger sannolikheter att locka 
olika grupper av marginalväljare .

William Baumol har vidareutvecklat teorin till att analysera hur en ond cirkel kan 
uppstå där politiken hämmar konstruktivt entreprenörskap, och i stället gör det lön-
samt för många att vara entreprenöriella i sina försök att påverka politiken med lob-
bying eller rentav korruption för att vinna fördelar (vilket också i litteraturen kallas 
för rent seeking) .25 Baumols syn fick stort genomslag, inte minst därför att den tydlig-
gjorde att utformningen av ett samhälles institutioner spelar stor roll för att kanali-
sera entreprenörskap i mer eller mindre konstruktiva former . 

I detta sammanhang är ägarstyrning av den offentliga förmögenheten en spegling 
av samhällets institutioner . Inte minst är en intressant fråga hur Sveriges institutio-
ner tillåter och främjar ägarväxlingar för att löpande försöka hitta bästa ägarformen .

Ett samhälles val av institutioner för att äga och styra tillgångar är den viktigaste 
förklaringsfaktorn bakom utveckling och produktivitetstillväxt . Den insikten förknip-
pas ofta med ekonomipristagaren Douglas North, men är numera en förhärskande 
syn bland ekonomer . Den tillämpas på ekonomisk tillväxt i sin helhet trots att North 
i sin banbrytande uppsats fokuserade just på en transportnäring, nämligen fartygs-
transporter till havs .26 Ursprunget till denna uppsats var Norths observation att en 
huvudkälla till produktivitetsförbättringar i sjöfarten under perioden han undersökte, 
inte var teknologiska förbättringar, utan institutionella framsteg .

Institutioners utformning är inte minst viktiga därför att de påverkar hur sårbar 
styrning av offentliga tillgångar är för lobbying och intressepåverkan från grupper 
som bevakar sina revir (budgetmaximering), sina ekonomiska egenintressen, eller vill 
gynna sina politiska stödgrupper (klientelism) . OECD har till exempel konstaterat att 
statliga bolag är vida överrepresenterade i korruptionsaffärer .27 Även om Sverige har 
mindre korruption än de flesta länder, så har också här statliga bolag och myndigheter 
figurerat i tämligen många korruptionsaffärer .

I ekonomisk bemärkelse är det dock förmodligen viktigare hur politiska beslutsfat-
tare använder offentliga tillgångar för olika politiska eftergifter till viktiga väljargrup-
per . I Sverige har exempelvis visats att infrastrukturinvesteringar ofta görs på andra 
bevekelsegrunder än den beräknade samhällsekonomiska nyttan . Risken för sådana 
mindre lönsamma investeringar, kan påverkas av institutioner inom ramen för vilka 
investeringsbesluten fattas .

25  Baumol (1990) .
26  North, (1968) .
27  OECD (2014) .
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Piloter, hamnarbetare eller renhållningsarbetare är exempel på grupper som har lyck-
ats tvinga fram eftergifter från offentligt ägda verksamheter . Konkurrensutsättningar 
och ibland privatisering av flygbolag, hamnar eller renhållningsbolag har ofta gjorts 
utifrån en insikt att konkurrensutsatta verksamheter bättre står emot dessa gruppers 
påtryckningar, än politiska församlingar .

Dylika påtryckningar kan naturligtvis också komma från företag . Exempelvis har 
flygbolag i Europa hittills lyckats påverka reglering av flygplatsers så kallade slot-tider, 
en tilldelad tid för start eller  landning, så att de fördelas baserat på historiska rät-
tigheter . De privatiserade flygplatserna Heathrow och Gatwick, har däremot till viss 
del kunnat åstadkomma en bättre allokering av slot-tider genom att, inom ramen för 
regelverket, uppmuntra en andrahandsmarknad .

Beslutssplittring
Ett annat hinder för offentlig ägarstyrning är att beslutskompetensen kan vara splitt-
rad på flera olika instanser . Även om alla berörda förvaltningar i princip har incita-
ment att verka för bästa gemensamma utfall, fallerar samarbeten ofta på grund av 
olika åsikter om detaljer eller rena revirstrider . Även om rätt information finns till-
gänglig, kan olika offentliga instanser göra olika prioriteringar vars värde inte vägs 
ihop ordentligt . 

I Stockholmsområdet har exempelvis många höghusbyggen kring Bromma flyg-
plats blockerats under flera decennier, därför att de ansågs kunna utgöra ett hinder 
för radarbevakningen av inflygningen till flygplatsen . Det dröjde ända till 2017 innan 
man insåg att ett kompletterande radartorn skulle lösa problemet på ett relativt kost-
nadseffektivt sätt .

På ett likartat sätt fungerar det så kallade riksintresset på många håll . Olika myn-
digheter definierar riksintressen utifrån sina direktiv . Länsstyrelserna företräder nor-
malt ståndpunkten att för- och nackdelar av olika projekt inte får vägas ihop, utan att 
inget som medför skada på ett riksintresse får genomföras .

Den amerikanske ekonomen Charles Tiebout blev känd för sin analys av hur ett 
splittrat offentligt beslutsfattande i kommunala enheter och nivåer hindrade övergri-
pande investeringar som gynnar hela regionen, vilket också leder till sämre tillväxt . 
Denna effekt är också väl belagd i internationell forskning .28

Splittringen i offentligt beslutsfattande kan i sig ofta motivera ändrad ägarstyrning . 
På olika håll i världen görs i stället goda erfarenheter av att lägga diverse tillgångar i 
gemensamma utvecklingsbolag som kan agera mer fokuserat och långsiktigt .

28  Rubado (2013) . Hammond och Tosun (2009) .
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Innovationsförmåga och entreprenörskap
Många av dessa olika trådar i teoribildningen beaktar knappt potentialen som kan 
uppstå när innovativa entreprenörer tillåts verka . Dessa kan bli särskilt viktiga om 
det finns skäl att tro att potentialen för innovationer växer . Israel Kirzner är en av de 
mest kända teoretikerna som tidigt framhävt entreprenörskapets betydelse för inn-
ovationer (till exempel Kirzner, 1997) . En avgörande tråd i Kirzners resonemang är att 
innovationsförmåga inte bara är en tjänst som ett företag kan köpa eller anställa . I 
stället är det en egenskap, medfödd eller åtminstone en som kräver träning . Kirzner 
använder ordet alertness som en entreprenörs grundläggande kvalitet . Den består av 
en vässad förmåga att uppfatta nya ekonomiska möjligheter som ingen tidigare har 
insett . Entreprenören kan förutse efterfrågan på en ny produkt som hittills inte tillver-
kats, eller upptäcka arbitragemöjligheter på marknaden: möjligheter att sälja samma 
produktionsfaktor till ett högre pris någon annanstans .

De innovationer som en person med entreprenörsförmåga hittar, måste således inte 
nödvändigtvis handla om helt nyskapande innovationer . Ofta kan det i stället handla 
om att se kombinationer eller multiuse av tillgångar . En entreprenör kan se möjlig-
heter att slå ihop olika tillgångar för att möjliggöra nya användningar eller ett bättre 
utnyttjande av tillgångarna, såsom när Ilija Batljan en före detta politiker som såg inef-
fektiviteten i den offentliga sektorns utnyttjande av sina fastigheter, 2016 grundade 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB Norden) . På knappt fem år har bolaget 
byggt upp en verksamhet som äger och förvaltar samhällsfastigheter och hyresrätter 
runtom i Norden . 

En del ekonomer har hävdat att kommuner som säljer fastigheter till SBB långsik-
tigt gör en förlust jämfört med att äga dem själva . Denna argumentation bygger dock 
helt på ett implicit antagande om kommuners förmåga att ägna sig åt värdeskapande 
ägarstyrning . En kommun som inser sina begränsningar på det området gör förmod-
ligen klokt i att sälja, medan en annan kommun som följer råden om värdeskapande 
ägarstyrning i denna bok kan vinna på att äga själv .

Innovationsförmåga finns naturligtvis inte enbart hos fristående entreprenörer . 
Stora företag och myndigheter kan i olika utsträckning lyckas attrahera ”intraprenö-
rer” med olika typer av entreprenöriell förmåga . 

Bland riskkapitalbolag som investerar i nydanande företag talas mycket om spe-
cialisering av den entreprenöriella förmågan . Det har där blivit en självklarhet att 
återkommande byta vd och ägarkonstellation, för att matcha den med de utmaningar 
som en verksamhet väntas möta i nästa utvecklingsskede . Även förmågan att matcha 
verksamhet med ägare är numera en egen och högt specialiserad kompetens .
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Ägarstyrningskompetens och riktig redovisning
I litteraturen betraktas ofta kapitalförvaltning som ett och samma kompetensområde . 
I författarnas tidigare böcker29 visas dock att det i verkligheten har uppstått en stor 
skillnad mellan kompetensen att förvalta finansiella tillgångar, och kompetensen att 
ägarstyra och förvalta utvecklingen av reala tillgångar som bolag, mark eller fastig-
heter . I näringslivet finns dessa kompetenser ofta helt åtskilda i olika verksamheter 
som antingen har en finansiell inriktning eller en inriktning som investmentbolag, för-
valtningsbolag eller holdingbolag . Med begreppet ”professionell värdeskapande ägar-
styrning” menar vi i denna bok kompetensen att förvalta, utveckla och omstrukturera 
reala tillgångar och att det sker inom ett institutionellt ramverk som ger handlingsut-
rymme för denna kompetens, respektavstånd från politiken, och som säkerställer att 
ägarstyrningen följer de internationella riktlinjerna för sådan verksamhet .

Till ägarstyrningskompetens kan räknas att ägaren driver igenom en riktig redovis-
ning av tillgångsvärden grundat på ett periodiserat redovisningssystem (eng . accrual 
accounting) enligt internationell standard . Detta är en av världens främsta uppfin-
ningar som är mer än 800 år gammal och ligger till grund för en stor del av välstånd-
sutvecklingen i världen . Ändå har många offentliga verksamheter inte fullt ut infört 
ett minimum av finansiellt ansvar i offentlig redovisning (kommun och region) det 
vill säga IPSAS, medan bolag skall använda sig av IFRS men framför allt tillåtas boka 
tillgångar till marknadsvärde och därmed göra varje tillgång synlig till sitt rätta värde . 
Detta behandlas mer utförligt i nästa kapitel .

Potentialen att utveckla ägarstyrningskompetens även i offentlig sektor är monu-
mental . I dag sker exempelvis ägarstyrning av statliga bolag av politiker och politiskt 
tillsatta tjänstemän, ofta via departementsanställda som sitter i bolagens styrelser . 
Andra tillgångar förvaltas av myndigheter eller av kommuner och landsting .

I linje med detta resonemang kan det vara en stor fördel att skapa ett renodlat 
offentligt ägarbolag för offentliga tillgångar som samlar ägarstyrningskompetens 
ungefär som privata förvaltningsbolag gör, men med inriktning på offentligt ägda 
bolag . Ett sådant ägarbolag har också rätt affärskunnande att ingå avtal med privata 
aktörer när det finns en poäng med det .

Jernhusen är ett framgångsrikt exempel på ett sådant bolag, som har kunnat driva 
utvecklingen av statligt ägda järnvägsstationer på ett ofta innovativt och lönsamt 
sätt genom att samla kompetensen som behövs för ett sådant utvecklingsarbete . 
Erfarenheter från liknande konstruktioner i olika delar av världen är positiva förut-
satt att de är transparenta enligt högsta möjliga redovisningsstandard, följer samma 
professionella regler och koder som gäller för börsbolag, att de faktiskt förfogar över 
de tillgångar som de skall utveckla, och att de har ett visst politiskt oberoende .

29  Detter och Fölster (2015, 2017) .
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Är offentliga förmögenheter för stora eller för små?
Om offentliga förmögenheter byggs upp med budgetöverskott sker det till priset av 
tillfälligt mindre pengar för välfärd eller skattesänkningar . I den teoretiska litteratu-
ren beskrivs olika incitament som kan leda både till för stora och för små offentliga 
förmögenheter . Kortsiktigt populistiska motiv kan förstås föranleda regeringar eller 
kommuner att dra ned på förmögenheter för att finansiera olika sorters satsningar . 
Mot det står emellertid att större offentliga förmögenheter ger mer spelrum och 
möjlighet att utöva makt, till exempel via direktiv till offentliga bolag . Det kan också 
hända, som i Sverige, att befolkningen röstar fram sparsamma politiker efter dåliga 
erfarenheter av offentliga skuldkriser .

En särskild tråd i litteraturen belyser valet mellan att finansiera investeringar 
offentligt eller privat, till exempel i infrastruktur . Finansieringen av offentliga till-
gångar betraktas ofta ur ett snävt huvudmannaperspektiv . Eftersom staten kan låna 
billigast (genom att pantsätta skattebetalarkollektivet) är en vanlig slutsats att staten 
bör finansiera en del investeringar såsom infrastruktur, även om utförande av byggen 
kan ske av privata aktörer .

Ett problem med detta snäva synsätt är emellertid att det bortser från att offent-
lig finansiering av infrastruktur skapar en dold kostnad för skattebetalarna . Dessa 
tvingas stå för en rad risker, till exempel i form av oplanerade kostnadsökningar i 
infrastrukturprojekt och de makroekonomiska risker som en statlig överbelåning kan 
föra med sig .

I många länder finns också risken att politiken prioriterar andra utgifter, så att 
det underinvesteras i infrastruktur . Huruvida det är så i Sverige, råder det delade 
meningar om . Utifrån hur Finansdepartementet beskriver kapitalstockarnas utveck-
ling är det svårt att hävda att det föreligger ett stort uppdämt behov av investeringar 
i transportinfrastrukturen . Järnvägsstocken har vuxit långt mycket snabbare än BNP 
sedan år 1993 . Vägstocken har vuxit långsammare, men är fortfarande i linje med den 
ekonomiska tillväxten .

Prisutvecklingen inom väg- och järnvägsbyggande har dock vida överstigit den all-
männa prisutvecklingen i ekonomin . Mot den bakgrunden ger kapitalstockens utveck-
ling i löpande priser en vilseledande vägledning för att bedöma huruvida infrastruk-
turen i faktisk, fysisk mening byggts ut i den takt som motiveras av den ekonomiska 
tillväxten . Om i stället väg- och järnvägsstocken räknas om i fasta priser, ges en radi-
kalt annorlunda bild . Järnvägsstocken har då legat still i förhållande till BNP sedan år 
1995 och vägstocken, som i löpande priser har hållit jämna steg med BNP, har i fasta 
priser minskat från motsvarande 14 procent av BNP år 1993 till 10 procent år 2016 . 
Väginfrastrukturens kraftiga eftersläpning har således gjort att den samlade väg- och 
järnvägsstocken fallit i relation till BNP, från 20 procent år 1993 till 18 procent år 2016 .30

Så länge det finns en självpåtagen restriktion att hela infrastrukturen skall finan-
sieras av staten uppstår också en sparandekarusell, där landets pensionssparare, som 

30  Svenskt Näringsliv, 2018, baserad på beräkning av WSP .
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har svårt att hitta bra investeringstillfällen, tvingas köpa alltmer utländska tillgångar 
eller inhemska fastigheter . I båda fallen ökar riskerna för pensionssparare .

Ett makroekonomiskt skäl att öka utrymmet för privat finansiering av infrastruk-
tur eller offentliga fastigheter, kan således vara att underlätta för pensionssparande 
att investera i de långsiktiga, ganska säkra, investeringar som inhemsk infrastruktur 
ofta utgör . Samhällsekonomiskt kan det alltså vara befogat, även om det skulle vara så 
att statens kostnad ökar något .

Detta inledningskapitel har redogjort för omfattningen av de offentliga tillgång-
arna samt huvudlinjerna i den teoretiska forskningslitteraturen som rör ägarstyrning 
av offentliga tillgångar . Många länder har experimenterat med olika institutionella 
former för ägarstyrning av offentliga tillgångar . Denna process är ingalunda avslutad . 
Där finns insikter och lärdomar om förbättringsmöjligheter som Sverige kan dra nytta 
av . De teknologiska förutsättningarna ändras också och öppnar nya behov och möjlig-
heter att finslipa eller rentav se över institutionernas utformning och ägarformer . De 
följande kapitlen fördjupar sig i praktiska och empiriska erfarenheter och de slutsat-
ser som kan dras i svensk kontext .
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2 NÅGRA GRUNDLÄGGANDE 
REFORMER FÖR ÄGARSTYRNING  

      AV OFFENTLIGA TILLGÅNGAR

Mot bakgrund av kartläggningen av Sveriges offentliga förmögenhet och den teore-
tiska forskningslitteraturen i förra kapitlet, siktar detta kapitel på några grundläg-
gande reformer för bättre skötsel av de gemensamma tillgångarna – de som behövs för 
att synliggöra värden, redovisa dem rätt och få till en godtagbar revision av ägarstyr-
ningen . Senare kapitel fokuserar sedan på reformer för de olika delarna – offentliga 
bolag, fastigheter, infrastruktur och finansiella tillgångar . 

Den mest fundamentala utmaningen är att det knappast är möjligt att förvalta ett 
kapital väl om man inte har någon aning om hur stort det är, eller för den delen värdet 
av de flesta komponenterna .

“What is not measured does not count”
Trots att offentliga tillgångarna uppskattas vara i samma storleksordning som de till-
gångar som är noterade på Stockholmsbörsen, finns det inte en tillnärmelsevis lika 
omfattande skara av revisorer, analytiker och ägarrepresentanter som granskar denna 
portfölj . Skattebetalare, allmänheten eller inte ens deras politisk valda representanter 
eller tjänstemännen i förvaltningarna, har någon nämnvärd möjlighet att kunna bilda 
sig en god uppfattning om portföljens storlek, omfattning eller hälsotillstånd, eller hur 
väl den sköts .

I Sverige förekommer knappast ens en samlad viljeyttring eller idé om hur man 
ämnar säkerställa bästa möjliga och mest effektiva förvaltning och kapitalallokering 
av denna förmögenhetsmassa . En av anledningar till denna avsaknad av granskning 
och därmed intresse för professionell förvaltning är att det saknas ett motsvarande 
samlat sifferunderlag för offentliga tillgångar än det som finns för noterade bolag . 
”Det som inte mäts, räknas inte” blir den svenska varianten av det passande engelska 
uttrycket What is not measured does not count .31

De offentliga redovisningsprinciperna är helt väsensskilda från redovisningen i 

31  https://www .ft .com/content/416a83f4-0184-11e6-99cb-83242733f755
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övriga ekonomiska sektorer i samhället, såsom företags- och finanssektorn . Om övriga 
sektorer skulle agera så hemlighetsfullt, skulle det få allvarliga konsekvenser och för-
svåra förvaltningen av så komplexa organisationer och dessutom få reaktioner från 
just – offentliga myndigheter . En riktig redovisning hade normalt varit juridiskt eller 
skattemässigt obligatoriskt om denna förmögenhet varit ägd och förvaltad av privata 
intressen . Avsaknaden av ett ordentligt sifferunderlag stympar inte bara en profes-
sionell förvaltning utan också demokratisk debatt och styrning av de gemensamma 
förmögenheterna .

Den offentliga sektorn är en oerhört komplex apparat, möjligen mer komplicerad 
än en stor privat koncern . Båda behöver ett gediget sifferunderlag för att kunna pla-
nera sin verksamhet och ta beslut om hur de vill allokera sina resurser, samt för att 
kunna förstå de risker som inbegrips när verksamheten rör sig framåt i en föränderlig  
värld .

Vad innebär modern redovisning?
Större delen av offentliga sektorn i Sverige har till formen anammat vanliga redovis-
ningsprinciper med resultaträkning och balansräkning . Men dessa har inte fyllts med 
det innehåll som normalt gör den så användbar . I synnerhet blir värderingen av till-
gångarna i balansräkningen ofta väldigt fel . För att förstå konsekvenserna behövs en 
liten utvikning i redovisningsprinciper .

Dessa utgår från tanken om periodiserad redovisning, eller accrual accounting . 
Denna redovisningsprincip innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då 
den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter 
under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs 
under en annan period .

Detta förfaringsätt är intimt förknippat med den så kallade matchningsprincipen, 
vilken innebär att kostnader och  intäkter som hör samman skall matcha varandra 
under samma tidsperiod . Ett exempel på dess tillämpning är avskrivning där kostna-
den för en investering fördelas över livslängden för investeringen i stället för att tas 
direkt i resultaträkningen som en kostnad då investeringen betalas . I balansräkningen 
syns då hela tiden vilket värde tillgångar och skulder de facto har .

En sådan redovisning kräver ett nedteckningssystem som kallas för dubbel bokfö-
ring, en grupp regler för ekonomiska transaktioner enligt en internationell standard . 
Detta system innebär att varje transaktion bokförs på minst två olika konton, den 
ena delen är debet och står för dit verksamheten tillför resurser och den andra, kre-
dit, var verksamheten tar resurser ifrån . Summan av alla debiteringar kräver lika stor 
summa krediteringar på minst ett annat konto för varje transaktion . Skillnaden mel-
lan debet och kredit för varje transaktion ska alltid bli noll, vilket gör metoden i viss 
grad självkontrollerande .

Dubbel bokföring har revolutionerat all ekonomisk verksamhet och sannolikt varit 
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en förutsättning för västvärldens välståndsutveckling .32 Uppfinningen som ursprung-
ligen kom från Mellanöstern fick dock inte sitt egentliga genomslag förrän den inlem-
mades in den mer dynamiska europiska kulturen flera hundra år senare i slutet på 
1400-talet . Tillsammans med hindu-arabiska siffror (som tidigare varit förbjudna) blev 
denna form av bokföring en av de grundläggande orsakerna till att framför allt italien-
ska köpmän och bankirer kunde bygga upp internationella verksamheter av ett slag 
och omfattning som världen dittills inte hade skådat . Därför blev också bokföringen 
ofta kallad venetiansk eller italiensk bokföring .

Införandet av balansräkningen, med rättvisande värdering av tillgångarna, möjlig-
gjorde moderna kapitalmarknader och alla de finansiella instrumenten såsom aktier 
och aktiebolag . Hela poängen är dock att den som ser bokföringen och dess under-
liggande transaktioner också skall kunna se vad tillgångarna är värda och hur deras 
värde förändras med varje relaterad transaktion . Om detta värde blir väldigt missvis-
ande, blir även förvaltningen av tillgångarna missriktad .

Utan denna förbindelselänk mellan budget, resultaträkning och en balansräkning, 
blir redovisning av en balansräkning enbart en sifferexercis, knappt bättre än det som 
kallas för enkel bokföring och kontantredovisning (eng . cash accounting), en metod 
som motsvarar det som finns på ett bankkontoutdrag, det vill säga helt enkelt vilka 
pengar som tagits ut och vilka pengar som har satts in, samt dagens saldo . Denna 
flera tusen år gamla metod är i dag enligt de flesta länders statliga skattemyndigheter 
endast tillämplig för annat än mindre verksamheter då den inte ger inte upphov till 
någon balansräkning .

Med detta som bakgrund kan det verka märkligt att inte den offentliga sektorn i 
Sverige eller annorstädes i högre utsträckning anammat en ännu mer fungerande 
redovisning enligt den moderna standard som kallas IPSAS, vilket innebär att den 
offentliga sektorn såväl budgeterar som redovisar och inte minst anger anslag på 
perio diserad basis, såsom till exempel görs i Nya Zeeland . 33

2.1. Inför modern offentlig redovisning som i  
Nya Zeeland

Det är nu mer än trettio år sedan Nya Zeeland införde ett modernt redovisningssys-
tem i sin offentliga sektor byggt på dubbel bokföring och periodiserad redovisning 
med rättvisande värdering av tillgångar, och där balansräkningen är kopplad till bud-
geten . Nya Zeeland har lyckats stärka sin ekonomi under trettio år, mätt som nettoför-
mögenhet, med undantag för det året då de drabbades av jordbävning och under den 
stora finanskrisen 2007–2008 .
32  Den ursprungliga uppfinningen gjordes av en persisk matematiker på 800-talet medan han beskrev kopplingen 
eller al-jabr på arabiska (vilket gav upphov till termen algebra), hur man för över termer från en sida av en 
ekvation  till den andra, samt att olika termer på motsatta sidor i ekvationen tar ut varandra, samtidigt som han 
överförde dessa matematiska principer på bokföringen för att koppla ihop debet och kredit eller sammanförde en 
resultaträkning med en balansräkning . Liksom med algebra skall båda sidor av dessa ekvationer gå ihop . 
33  https://www .treasury .govt .nz/publications/year-end/financial-statements-2021
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Nya Zeelands nettoförmögenhet i offentlig sektor i miljarder NZD

En nyckelingrediens i Nya Zeelands redovisning är att tillgångarna måste värderas 
minst vart femte år, eller med kortare intervall om de redovisade värdena skiljer sig 
avsevärt från fair value .34 Det finns också kriterier för att avgöra vilka tillgångar som 
behöver värderas oftare, och hur det bör göras . Fasta anläggningstillgångar redovi-
sas initialt med anskaffningskostnad, eller om det inte finns en sådan, till rättvisande 
värde (vilket i så fall också blir en intäkt i budgeten och i resultatredovisningen) . 
Därefter sker en omvärdering minst vart femte år . Värderingarna görs till marknads-
värde vid ”bästa möjliga användning av tillgången” . Om inga jämförbara marknads-
värden finns kan nyanskaffningskostnad minus realistiska avskrivningar användas .

Flera länder har tagit steg för att följa Nya Zeelands exempel och Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) och International Federation 
of Accountants (IFAC) hoppas att kanske hälften av alla länder globalt kommer att 
anamma modern redovisning enligt IPSAS till 2025 .35

Men även länder som säger sig följa denna redovisningsstandard gör det oftast inte 
fullt ut med såväl budget, anslag och redovisning på periodiserad basis så att de där-
med drar nytta av hela systemets fördelar . Inte sällan använder de sig inte av redo-
visningen som beslutsunderlag utan nöjer sig med att blott se siffrorna som infor-
mation till externa intressenter . För att verkligen dra nytta av redovisningen som ett 
beslutsunderlag är det en fördel med månatliga rapporter som publiceras kort tid 
efter månadens slut .36 Viktigast är att budgeten sträcker sig flera år framåt i tiden 

34  Beskrivet av Ian Ball, professor i redovisning, Nya Zeeland .
35  https://www .ifac .org/news-events/2021-06/global-public-sector-shift-accrual-accounting-forecast-continue
36  https://www .treasury .govt .nz/publications/month-end/interim-financial-statements-government-new-zealand-
three-months-ended-30-september-2021#:~:text=and%20related%20files-,Interim%20Financial%20Statements%20
of%20the%20Government%20of%20New%20Zealand%20for%20the%20three%20months%20ended%2030%20
September%202021,-PDF
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och som då visar vilken inverkan på nettoförmögenheten det blir av olika politiska  
beslut .37

I rutan nedan exemplifieras med hur en statlig myndighet, Trafikverket, respektive 
en kommun, Stockholm, redovisar sin ekonomi jämfört med den best practice-stan-
dard som Nya Zeeland har satt .

Jämförelse av årsredovisningsstandard i Stockholms stad och Trafikverket med praxis 
i Nya Zeeland

En jämförelse av två svenska årsredovisningar, dels Stockholms stad på kommunal nivå och 
Trafikverket på statlig nivå, kan ge exempel på hur svensk offentlig redovisning står sig jämfört 
med god internationell praxis såsom den i Nya Zeeland .

IPSAS – The International Public Sector Accounting Standards, är den internationellt sett 
mest accepterade redovisningsstandarden som baseras på International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utfärdat av International Accounting Standards Board (IASB) . En enhetlig redo-
visningsstandard gör det enklare med såväl inhemska som internationella jämförelser, samt inte 
minst för att kunna sammanställa en balansräkning för hela den offentliga sektorn i Sverige . 
Svenska myndigheter har ännu inte infört en sådan enhetlig redovisningsstandard utan har 
olika system på olika nivåer i den offentliga sektorn .

Nya Zeeland är ett föredöme inte bara genom en enhetlig standard utan även genom att rap-
portera ofta och snart efter räkenskapstiden infallit . New Zealand Treasury publicerar inte bara 
årsbokslut tre månader efter räkenskapsårets slut, utan även löpande månatliga räkenskaper, 
en månad efter räkenskapsmånadens utgång . Detta ger ett bättre beslutsunderlag i den löpande 
verksamheter och en större tydlighet och framförhållning för beslut under åren .

Utöver detta är den avgörande skillnaden mellan svenska myndigheter och god internationell 
standard, framför allt värderingen av tillgångar . Både Trafikverket och Stockholms stad redovi-
sar anläggningstillgångar enligt historisk anskaffningskostnad, medan Nya Zeeland använder 
marknadsvärde .

Trafikverket anger att anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i 
den egna verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad . 
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag .

Stockholms stads bokslut följer lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597) 
och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer . Det innebär att anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärdet .38 

Nya Zeelands lagstiftning kring anslag är också utformad för att uppmuntra till finansiell 
disciplin, genom att göra det kostsamt att avvika från anslagsgivningen . Som ett exempel kan ett 
vägbygge omdisponera mellan åren om bygget blir försenat . Däremot skall inte ett sjukhus eller 
en skola kunna gå med underskott år efter år och kompenseras med tillskott i efterhand, såsom 
ofta sker i svenska kommuner . Nya Zeelands lagstiftning anger att alla anslag som överskrids 

37  Nya Zeelands regering är också ålagd att publicera en Pre-election Economic and Fiscal Update (PREFU), där 
finansdepartementet anger hur de ser på dagens ekonomiska och finanspolitiska omgivning, samt vad de ser för 
utveckling framåt och vilka risker det inbegriper de närmaste fyra åren .
https://www .treasury .govt .nz/publications/efu/pre-election-economic-and-fiscal-update-2020-html
38  I anskaffningsvärdet inräknas utgifter för nedmontering och bortforsling av tidigare tillgång och återställande av 
plats om detta är en förutsättning för den nya tillgången . Lånekostnaderna belastar den period de hänför sig till och 
inräknas inte i tillgångars anskaffningsvärden .
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rapporteras i årsredovisningen .39 Därpå måste ansvarig minister förklara orsaken till dessa över-
trädelser i parlamentet . Detta får till följd att endast ett fåtal överskridande sker varje år .

Sverige saknar liknande lagstiftning och regelverk vilket medför att exempel som Trafikverket 
och Stockholms stad framstår som vårdslösa i jämförelse . Trafikverket jämför anslag med utfall 
från föregående år, men saknar jämförelse med budget . Stockholms stad har en otydlig redovis-
ning i sitt årsbokslut och finansiella rapport, vilket försvårar överblicken .

Vidare avviker revisionen på kommunal nivå från internationell praxis . Då en kommun som 
Stockholm förvaltar så pass stora tillgångar vore det önskvärt att professionella revisorer även 
i den offentliga sektorn tydligare tog det formella ansvaret för det som i allmänhet menas med 
revision och därmed en mer framträdande roll och plats för auktoriserade revisorer, samt hur de 
utnämns och sköter sin roll .

Systemet med lekmannarevisorer inger inte det nödvändiga förtroende som krävs för för-
valtning av en så omfattande förmögenhet . Skillnaden mellan auktoriserade revisorer och lek-
mannarevisorer är att lekmannarevisorerna inte skall granska bolagets räkenskaper utan gran-
skar om bolaget drivs ändamålsenligt, ekonomiskt effektivt och om den interna kontrollen är 
tillräcklig . Motsvarande funktion kan sägas finnas för statens verksamheter, vilken då utförs av 
Riksrevisionen och följer The International Organization Of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
standarder för revision . Ett kompletterande alternativ för Sveriges kommuner att följa .

Utmaningen är att inte bara se ett modernt redovisningssystem som ett led i en strä-
van efter bättre transparens utåt, utan som det beslutsunderlag det faktiskt är . Detta 
kräver framför allt att man kopplar samman balansräkningen med budgeten .

När en budget redovisas på en fullständigt periodiserad grund, även inbegripet 
anslag på periodiserad grund, resulterar detta i framställandet av framtida prognoser 
av räkenskaperna . I Nya Zeeland görs dessa prognoser för de fyra närmaste åren för 
att se utfallet av de föreslagna budgetåtgärderna . Dessa räkenskaper inbegriper en 
redogörelse för den ekonomiska ställningen, en balansräkning samt en redogörelse för 
det framtida finansiella resultatet motsvarande resultaträkning . Detta innebär att om 
det i budgeten finns en avsättning för en investering i en väg, kommer den prognosti-
cerade balansräkningen även innehålla värdet av denna investering .

För att skapa ett relevant och fungerande incentivsystem inom offentlig finansför-
valtning krävs att alla mått och begrepp som används inom redovisningssystemet är 
harmoniserade så att det som rapporteras i uppföljningssyfte överensstämmer med 
det som tidigare angivits i budget och eventuella dispositioner . En budget kan inte visa 
vilka tillgångar den använder från balansräkning om inte båda använder sig av perio-
diserad redovisning . Ett kontantbaserat offentligt finansförvaltningssystem som bara 
ser till kassaflödet och lånestocken, kan omöjligt fånga in värdet på tillgångar, särskilt 
fasta tillgångar, samt naturligtvis övriga skulder som inte hänför sig till lånade medel, 
såsom pensioner . Ett sådant kontantbaserat system är därför otillräckligt som grund 
för ett offentligt finansförvaltningssystem i en modern komplex offentlig förvaltning . 
Det går helt enkelt inte att se i vilken mån utgifter betalas ur förmögenheten, och 
omvänt, hur utgifterna bidrar till att upprätthålla förmögenheten .
39  se Statement of Unappropriated Expenditure, sid 143-149 .
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Så länge budgeten som beslutsunderlag fortfarande sammanställs på utan länk 
till rätt värderad och periodiserad balansräkning, missar man dessutom att kunna se 
större delen av tillgångssidan som en resurs i budgetarbetet och därmed finns heller 
inget incitament att förvalta den bättre . I stället krävs att offentliga sektorn på stat-
lig, regional och kommunal nivå, redovisar alla förändringar i tillgångsvärden genom 
förvärv/försäljning, investeringar, renoveringar eller förbättringar i sin budgeterade 
balansräkning . Att inte redovisa sin prognos för balansräkningen i budgeten innebär 
att beslut som minskar värdet av tillgångar i framtiden inte tillskrivs någon som helst 
kostnad . Även om budget och resultaträkning görs på periodiserad basis är den avgö-
rande faktorn att faktiskt koppla ihop balansräkningen med budgeten, annars blir 
balansräkningen en meningslös övning som bara står för sig själv .

Regeringar som inte kommit hela vägen fram till att implementera ett modernt sys-
tem missar därmed lätt dess fördelar . Ett exempel är Storbritanniens steg mot en balans-
räkning, den så kallade Whole of Government Accounts (WGA), där man inte samman-
kopplat balansräkningen med budgeten, eftersom detta inte skapar något incitament 
att ta värdena i balansräkningen på allvar, då de inte får någon konsekvens i det som är 
det viktiga i regeringens arbete, det vill säga budgeten . Därför är heller inte regeringen 
i närheten av att redovisa sina tillgångar på till exempel fastighetssidan, vilket gör att 
uppskattningsvis 1,6 biljoner GBP i värde från fastighetsportföljen ”saknas” . 40 41

HM Treasury publicerar sin WGA dessutom bara en gång om året och då alldeles för 
sent för att över huvud taget vara till nytta i regeringens arbete . Publikationen är alltså 
mer ett pr-dokument än ett verkligt redskap i beslutsprocessen då den inte på något sätt 
länkas till budgetprocessen och beslutsarbetet . Även som informationsunderlag står 
den sig slätt mot Nya Zeeland . Som jämförelse publicerar Nya Zeeland inte bara en årlig 
redovisning endast två månader efter bokslut, utan även månatliga redovisningar .42

Sverige har länge ansetts ligga i framkant med att införa periodiserad redovisning . 
Men liksom många andra länder har omställningen stannat halvvägs och därmed har 
Sverige inte dragit nytta av de verkliga fördelarna med modern redovisning, där det 
blir ett verkligt användbart redskap för en regerings och myndigheters beslutsfat-
tande och skapar förtroende hos alla intressenter, såsom skattebetalare och långivare .

En som lyckades införa modern redovisning över rikets finanser var Jean-Baptiste 
Colbert, finansminister för Ludvig XIV mellan 1665 och 1683 . Det visade sig vara ett 
ovärderligt verktyg för att förverkliga visionen om ett starkt Frankrike och hjälpte till 
med att betala för otaliga krig . Men när Colbert dog, tog kungen tillbaka sin absoluta 
kontroll över rikets finanser och balansräkningen åkte ut . Ludvig XIV hade förstått 
paradoxen med effektiv modern redovisning att den samtidigt som den var en nöd-
vändig förutsättning för ekonomisk och politisk framgång, även ledde till större möj-
lighet att bli hållen ansvarig för rikets finanser . Därför var det mer opportunt att ha 
mindre effektiv redovisning och siffror som inte kunde användas för att ställa kungen 
till svars för hur det verkligen stod till .43

40  https://www .gov .uk/government/collections/whole-of-government-accounts
41  https://www .imf .org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/pdf/detter .pdf
42  https://www .treasury .govt .nz/publications/financial-statements-government
43  Soll (2014) .
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2.2. Synliggör kommersiella risker och möjligheter  
i redovisningen 

Beroende på finansiering och syfte kan offentliga tillgångar delas in i kommersiella 
tillgångar respektive policytillgångar . Kommersiella tillgångar är de som i huvudsak 
verkar på kommersiella grunder och vars syfte är att skapa ekonomiskt värde . Som ett 
exempel står kommersiella bolag för den övervägande delen av värdet på den statliga 
bolagsportföljen .44 Dessa tillgångar bör naturligtvis värderas enligt sitt marknads-
värde . För dessa är det särskilt viktigt att risker och möjliga investeringar blir belysta 
och analyserade enligt samma standard som i näringslivet .

Policytillgångar är de tillgångar och bolag som används för särskilda samhälls-
uppdrag eller sektorsspecifika uppgifter, vars syfte är att skapa samhällsnytta . 
Förvaltningen av dessa tillgångar är mer lik andra förvaltningsuppgifter och i förläng-
ningen ett redskap för att uppfylla sociala eller andra mål, såsom Samhall på den stat-
liga nivån, sjukvården på regional nivå och kommunala skolor och vattenverk . Även i 
dessa ingår emellertid en mängd kommersiella transaktioner som för med sig risker 
eller missade möjligheter .

Utan en korrekt redovisning av de tillgångar i portföljen som antingen är kommer-
siella eller har bäring på kommersiella transaktioner är det inte möjligt att vare sig 
sätta upp finansiella mål, hantera kommersiella risker, mäta resultat eller genomföra 
någon form av ekonomisk planering av till exempel underhåll av tillgångar . Det blir 
heller inte möjligt att hålla någon ansvarig för skötseln .

I ett sådant finansiellt vakuum blir det även omöjligt att avgöra om en tillgång är 
lämplig att sälja och i så fall till vilket pris, eller om den gör sig bäst lämpad för att 
vara kvar i offentlig ägo . Ett exempel är när finska staten sålde ut aktieandelar av sin 
mobiloperatör Sonera genom en börsintroduktion hösten 1998 till ett pris som visade 
sig vara alldeles för lågt, bara halva priset mot vad en börsmarknad bedömde priset 
till . Redan ett halvår senare hade aktiekursen fördubblats . Ansvarige ministern och 
vd för företaget fick då avgå eftersom de personligen tjänat ekonomiskt på att teckna 
aktier vid introduktionen till denna förmånliga prissättning vid börsintroduktionen . 
En prissättning som de själva varit med att påverka .45

Trots avsaknaden av relevant redovisning och lämpliga institutionella förut-
sättningar för att hantera kommersiella risker ger sig den offentliga sektorn ofta in 
i kommersiella kontrakt med den privata sektorn både vad gäller investeringar och 
försäljningar . Ett exempel är Stockholms läns landstings, numera Region Stockholms, 
byggande av Nya Karolinska Solna (NKS) med hjälp av en OPS (offentlig-privat sam-
verkan) . Även om verksamheten kan betraktas som en del av kärnverksamheten, sjuk-
vården, är byggandet och driften av fastigheten i sig själv ett kommersiellt åtagande .

Den kommersiella risken för projektet lades då över på den privata partnern, efter-
44  https://www .regeringen .se/49e6cf/globalassets/regeringen/dokument/naringsdepartementet/statliga-bolag/
verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2020-webb .pdf
45   https://www .mtvuutiset .fi/artikkeli/liikenneministeri-aura-eroaa-vennamo-erotettu/5466028
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som en offentlig förvaltning inte är uppbyggd på att kunna hantera kommersiell 
risk då det kräver tillförlitlig redovisning och för ändamålet relevant institutionell 
struktur, såsom ett aktiebolag . Region Stockholm hade emellertid monterat ned hela 
sin fastighetsförvaltning i Locum, ett förvaltningsbolag som hade tillkommit efter 
att lokalförsörjningsmonopolet upphörde 1992, i syfte att äga och förvalta regionens 
fastig heter inom sjukvården på armslängds avstånd . I stället flyttades ägandet av 
fastig heterna tillbaka till regionförvaltningen vilket också omöjliggjorde uppbyggnad 
av en professionell fastighetsförvaltning såsom staten hade gjort med Vasakronan 
och Akademiska Hus . Genom att regionen överförde all kommersiell risk på den pri-
vata motparten följde även den eventuella kommersiella uppsidan med, med påföljd 
att dessa investeringar sannolikt blev mer kostsamma än vad som skulle varit fallet 
för en professionell offentlig ägare med förutsättningar att analysera och hantera 
kommersiella risker .46

I praktiken är gränsdragningen mellan kommersiella tillgångar och policytill-
gångar inte alltid så tydlig . Till exempel består ett fastighetsinnehav såsom Sveaskogs 
till större delen av produktiv skogsmark . Men 20 procent av ytan av den produktiva 
skogsmarken hanteras som naturvårdsareal med lägre potentiellt marknadsvärde .47 
Sveaskog skulle därför delvis kunna betraktas som en policytillgång som inte bör 
marknadsvärderas . Å andra sidan har de flesta privata skogsägare inskränkningar i 
hur delar av skogen kan användas . Man kan även konstatera att alla företag är före-
mål för begränsningar i äganderätten i olika dimensioner i form av regleringar, riktade 
skatter och avgifter (och även subventioner) .

Vad som är policydrivet eller kommersiellt kan också skifta över tid . Omkring 12 
procent av landets totala landareal är avsatt till naturreservat, varav cirka tre fjär-
dedelar finns i fjällvärlden .48 Vidare är det fastighetsbestånd som anses vara särskilt 
kulturhistoriskt värdefullt, eller som av andra anledningar anses behöva särskilt var-
sam förvaltning, förvaltat genom Statens Fastighetsverk . Övriga offentliga fasta till-
gångar som inte bedöms ha ett särskilt naturvårdsvärde eller kulturhistoriskt värde 
kan i princip anses vara av kommersiell natur då dess användning och hyresgäster kan 
skifta över tid oavsett dess ursprungliga syfte .

Användningen skiftar genom historien i takt med den ekonomiska och tekniska 
utvecklingen . Detta syns till exempel inom sjukvården, där fastigheter som en gång 
byggdes som sjukvårdsinrättningar såsom Londonsjukhuset St George’s Hospital från 
1844, drygt hundrafemtio år senare byggdes om till The Lanesborough, ett femstjär-
nigt hotell . Eller Garnisonssjukhuset på Kungsholmen som när det invigdes 1834, var 
Nordens största och modernaste sjukhus . Efter bygget av Göta kanal var detta sjukhus-
bygge det största byggprojekt som genomfördes i Sverige under sin tid . Fastigheten är 
i dag förvaltningsbyggnad för Region Stockholm, byggherre och ägare till NKS – Nya 
Karolinska i Solna .

Ett annat exempel är fasta tillgångar inom försvaret där ny stridsteknik och tekno-

46  https://www .nao .org .uk/report/pfi-and-pf2/
47  https://www .sveaskog .se/om-sveaskog/finansiell-information/arsredovisning-2020/? 
48  https://www .naturvardsverket .se/data-och-statistik/skyddad-natur/naturreservat-antal-och-areal/
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logi har gjort att värdefulla landområden, såsom delar av nuvarande Östermalm och 
Gärdet som tidigare användes för militära ändamål, byggdes om till bostäder och kon-
tor . Eller Stockholm Hamnars centralt belägna delar, såsom Hornsberg, Hammarby, 
Frihamnen och Loudden, som görs om till bostäder, kontor och restauranger, medan 
hamnverksamheten flyttar ut utanför centrala Stockholm .49 På detta sätts frigörs 
stora kapitalresurser följt av bättre ekonomisk tillväxt .

Sammantaget visar dessa exempel hur viktigt det är att tillgångars marknadsvärde 
korrekt redovisas över tid, så att ekonomiska och finansiella perspektiv på utveck-
lingsmöjligheter och alternativ användning inte går förlorade när kommersiella till-
gångar lever i en offentlig och politisk miljö . Bättre alternativa användningsområden 
av respektive tillgång och dess alternativa kostnad åskådliggjordes av IMF-ekonomen 
Vito Tanzi i ett exempel med skolan vid en promenad längs stranden i Copacabana i 
Rio de Janeiro . Där mitt bland alla femstjärniga hotell och lyxbostäder på den mest 
exklusiva adressen i Sydamerika låg ett litet trevåningshus som användes av en kom-
munal skola, inklämt bland alla höghusen . Staden hade kunnat använda denna värde-
fulla tillgång på ett långt bättre sätt, till nytta för både elever, lärare och samhället .50

Poängen här är att även om en offentlig verksamhet är samhällsnyttig, kan fastig-
heten som den använder ses som en tillgång, och vars kommersiella värden, risker och 
möjligheter behöver bli tydliga i redovisningen . Och att utvecklingsmöjligheter och 
risker löpande analyseras .

2.3. Lagändring krävs för rätt värdering av tillgångar 

I den nya kommunala redovisningslagen från 2018 anges att anläggningstillgångar 
skall bokföras till anskaffningskostnader minus avskrivning .51 Om förbättringsåt-
gärder utförs kan deras kostnader läggas till det bokförda värdet .52 För omsättnings-
tillgångar sägs i den kommunala redovisningslagen att det lägre värdet av anskaff-
ningsvärdet eller marknadsvärdet skall användas och avskrivas .53 Med vederbörliga 
avskrivningar över tiden för tillgångens livslängd, innebär det att det redovisade vär-
det till slut blir försumbart eller till och med noll . 54

Några kommuner låter visserligen ändå en del av sina kommunala bolag göra 
marknadsvärderingar som sedan nämns i förbigående i årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse men som sällan medför någon konsekvens i beslutsfattande . Malmö 
Kommunala Bostäder AB – marknadsvärderar till exempel sitt bestånd årligen (cirka 
49  Andra exempel är järnvägsstationer såsom Hudson Yards på Manhattan och King’s Cross i London samt 
hamnmiljöer som omvandlats och integrerats i den centrala stadsmiljön, såsom Köpenhamn By og Havn, Hamburg 
Hafen, Västra hamnen i Malmö och Värtahamnen i Stockholm .
50  Tanzi V och Prakash T (2000) . The Cost of Government and the Misuse of Public Assets . IMF .
51  https://www .riksdagen .se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-
bokforing-och_sfs-2018-597
52  Det gäller även kommunala bolag: Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
https://www .riksdagen .se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-
bokforing-och_sfs-2018-597
53  Utom för finansiella instrument som syftar till att generera avkastning .
54  Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning .
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42 miljarder per 31/12 2020) . Men i balansräkningen tas den ändå bara upp med 14 mil-
jarder, vilket illustrerar det stora glappet mellan verklighet och redovisningen .

Stockholms stad äger 70 procent av all mark inom stadens gränser och anger ett 
marknadsvärde för en del av sin portfölj till drygt 200 miljarder, bokfört till knappt 70 
miljarder . Resterande delen av portföljen saknar uppgifter om marknadsvärdet som 
kan vara tiotals eller hundratals miljarder därutöver .

Andra exempel är de kommunägda fjärrvärmebolagen vilka utgör ett annat seg-
ment med kraftigt undervärderade tillgångar i kommunernas balansräkningar . 
Marknadsvärderingarna på fjärrvärmetillgångar har kraftigt ökat under de senaste 
tjugo åren . Ett exempel på det är Fortums försäljning av 50 procent av sitt ägande i 
Stockholm Exergi till ett investerarkonsortium lett av den holländska pensionsfonden 
APG .55 Stockholms stad äger den resterande 50-procentiga andelen i Stockholm Exergi 
med ett bokföringsvärde på 7,5 miljarder, medan denna affär värderar 100 procent av 
Stockholm Exergi till 71,9 miljarder, vilket skulle innebära att Stockholms stads andel 
har ett marknadsvärde på nästan 36 miljarder .56Det bokförda värdet är således bara 7,5 
miljarder, medan ett reellt marknadsvärde uppskattningsvis uppgår till 36 miljarder . 
Även här får alltså en kommunpolitiker en helt felaktig bild i den egna balansräk-
ningen .

Brister i redovisningen får direkta konsekvenser för konsumenter och eventuella 
konkurrenter genom att prissättningen på fjärrvärme skiljer sig mycket åt mellan de 
olika kommunägda bolagen . Som exempel kan nämnas att kostnaden för fjärrvärme 
från Luleå Energi AB i en typlägenhet (cirka 67 kvm) uppgick till 595 kr/mån medan 
kostnaden för fjärrvärme från Kiruna Kraft AB i samma typlägenhet uppgick till 1 063 
kr/mån .57 Det innebär att fjärrvärmekunden i Luleå får betala nästan hälften så mycket 
som fjärrvärmekunden i Kiruna . Luleå Energis fjärrvärmetillgångar blir mycket min-
dre värda då de inte tar ut marknadspris för sin fjärrvärme . Denna subvention av vissa 
kommuninvånare döljs eftersom marknadsvärdet av fjärrvärmetillgången inte redovi-
sas i bokföringen .

Motivet till skrivningarna i den kommunala redovisningslagen torde vara att tvinga 
kommuner till en återhållsam redovisning av tillgångar och därmed en återhållsamhet 
vad gäller skulder och andra framtida åtaganden . Därmed skapas en grogrund för att 
snedvrida konkurrensen och omöjliggöra en professionell förvaltning av tillgångarna .

Vårt förslag är därför att ändra kommunallagen så att tillgångar värderas enligt 
samma standard som gäller i Nya Zeeland eller för privata svenska företag . Detta bör 
samtidigt kombineras med en oberoende revision .

Helst bör en korrekt marknadsvärdering i balansräkningen också kopplas ihop med 
budgeten . Till exempel har Sveriges kommuner i snitt mycket stora realisations- och 

55  https://news .cision .com/fortum/r/fortum-to-sell-its-50--ownership-in-stockholm-exergi-to-an-investor-consortium-
led-by-apg-for-approx,c3377495
56  På kassa och skuldfri basis, vilket ger en värderingsmultipel före avskrivningar (s .k . EV/EBITDA-multipel) på 26 
ggr (Fortums EBITDA för 2020 var 2,8 miljarder kronor) . Fortums vinst vid försäljningen av sin 50 procentiga andel 
uppgår till 24 miljarder kronor .
57  Avser år 2020, https://nilsholgersson .nu/rapporter/rapport-2020/fjarrvarme-2020/
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exploateringsintäkter .58 Dessa uppgick år 2020 till 11 miljarder och reavinsterna till 2,3 
miljarder, totalt 13,3 miljarder . Ingen kan dock se om dessa intäkter var ”sanna”, bestod 
av sanna ökningar av marknadsvärden, eller om det var försäljningar som egentligen 
minskade kommuners förmögenheter . Utan en hopkoppling av budget och riktig 
balansräkning finns alltså inget uppenbart sätt att veta i vilken mån en kommun beta-
lar löpande utgifter med försäljning av ”familjesilvret” . Exempelvis pågick en sådan 
utförsäljning i form av exploateringsintäkter under många år i Danderyd i början på 
2000-talet och finansierade ett lika stort underskott i löpande utgifter . Detta skedde 
på ett så icke transparent sätt, mycket tack vare de ovan nämnda brister i balansräk-
ningen, att det uppdagades först när en ny ekonomidirektör tillträdde . Danderyd blev 
då tvungen att chockhöja kommunalskatten med 1,40 SEK .

Även när det gäller statligt ägande finns lagändringar som skulle standardisera 
redovisning av tillgångar, som ESV (2018) har föreslagit . Liknande krav bör självfallet 
också gälla för kommuner .

2.4. Oberoende revision av kommuners och 
regioners tillgångsförvaltning

Den kommunala revisionen har många brister . Riksrevisionen sammanfattar sin 
genomgång så här:

Riksrevisionen anser sammanfattningsvis att kombinationen av en bristfälligt organi-
serad revision, avsaknaden av en utomstående och oberoende tillsyn och en komplette-
rande normgivare till lagstiftningen utan tydligt mandat ger dåliga förutsättningar för 
en förbättrad kommunal redovisning i framtiden.59

I Nya Zeeland genomför motsvarigheten till Riksrevisionen även granskningar av hur 
kommunala tillgångar förvaltas .60 Samtidigt görs också granskningar och rankningar 
av kommuners sammanlagda ägarstyrning och förvaltning av kommunala bolag och 
kapitaltillgångar .61 Det syns också i kvaliteten och transparensen i årsredovisningarna .

Kommunal revision i Sverige skiljer sig väldigt mycket från statlig revision och hur 
exempelvis Riksrevisionen arbetar . Den kommunala revisionen är i sammanhanget 
mer att likna vid en intern uppföljning och granskning . Kommunfullmäktige utser 
politiska revisorer att styra och övergripande ansvara för verksamheten . Revisorernas 
uppdrag är dessutom reglerat så att de endast ska följa upp de mål som kommunen 
själv har satt, i stället för att också följa upp om själva målen är bra och hur de stäm-
mer överens med kommunallagen . Ytterst sällan gör dessa kommunala och regionala 
58  SKR, Ekonomirapporten, oktober 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi
59 https://www .riksrevisionen .se/download/18 .78ae827d1605526e94b3399f/1518435520076/Remissvar%20Finans-
departementet%20SOU%202016%2024%2020160825 .pdf
60  Exempelvis av Elnätbolagen (Controller and Auditor-General, 2017) .
61  Audit New Zealand (2010) .
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revisorer någon effektivitetsrevision, det vill säga granskar hur effektivt verksam-
heten sköts .

Skarp kritik på dessa punkter är inget nytt och riktades så sent som i remissvaren 
från Statskontoret och Riksrevisionen med anledning av förslaget till ny kommunal-
lag: En kommunallag för framtiden . Riksrevisionen skrev där:

Det är enligt Riksrevisionen mycket angeläget att det finns en oberoende och professi-
onell revision och att internationellt erkända standarder för revision av offentlig verk-
samhet används i denna. De åtgärder som utredaren föreslår tillförsäkrar varken en 
hög kvalitet i revisionen eller att erforderliga resurser avsätts för revision.62

Riksrevisionen anser att internationellt erkända standarder bör tillämpas även för 
den kommunala revisionen . Sådana standarder ställer krav på oberoende, kompetens 
och kvalitetssäkring som inte kan tillförsäkras med förslagen i betänkandet . De ana-
lyser som redovisas i betänkandet är enligt Riksrevisionens uppfattning otillräckliga . 
I utredningens uppdrag ingick inte heller att överväga huvudmannaskapet för den 
kommunala revisionen .

Ett mycket försiktigt steg togs dock av utredningen ”En god kommunal hushåll-
ning”63 som föreslår att en statlig myndighet får i uppdrag att ge vägledning och stöd 
till kommuner och regioner i form av generell rådgivning i frågor som rör ekonomisk 
styrning och förvaltning . Myndigheten föreslås även få i uppdrag att löpande följa den 
ekonomiska utvecklingen och tillämpningen av bestämmelserna för den ekonomiska 
förvaltningen för kommuner och regioner .

Oberoende revision, som vi föreslår här, bör även omfatta effektivitetsrevision av 
hur kommuner och regioner ägarstyr sina kommunala bolag . Eftersom det också finns 
många kommunala bolag som missköts eller missbrukas för kortsiktigt politiska ända-
mål finns det skäl att strama upp reglerna kring kommunala bolag . Vi menar därför att 
den externa oberoende revision som vi föreslår, inte borde få vara sådan som kommu-
ner kontrakterar själva, utan den bör kunna initieras av till exempel Riksrevisionen .

Ett av många skräckexempel på missbruk är hur det kommun ägda bolaget Sekab 
skulle åter industrialisera Norrland genom att bygga etanol fabriker med en teknik som 
överhuvudtaget inte fungerade . Under ett antal år i början av fanns det inga gränser 
för storhets vansinnet: det lilla kommunala bolaget i Norrland köpte mark i Tanzania, 
upphandlade konsulter i Moçambique, byggde fabriker i Ungern och Polen på ett sätt 
som i efterhand är svårt att förstå . Sekab imploderade sedan i en härva av oegentlighe-
ter, nerskrivningar och en gigantisk skuld som belastar ett antal kommuner i Norrland 
än i dag .64

62 https://www .riksrevisionen .se/download/18 .78ae827d1605526e94b3399f/1518435520076/Remissvar%20Finans-
departementet%20SOU%202016%2024%2020160825 .pdf
63  SOU 2021:75 .
64  Sandström och Björnemalm, 2022 .
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2.5. Stat och kommuner bör klargöra hur 
professionell ägarstyrning skall ske

Debatten genom åren har ofta handlat om den offentliga sektorns ägande, där en sida 
av det politiska spektrumet förordat en minskning, medan den andra vill se ett ökat 
offentligt ägande av kommersiella tillgångar . Varken stat, kommuner eller regioner har 
däremot bemödat sig särskilt att fundera på hur de offentliga tillgångarna bäst sköts 
eller mejslat ut principer och mål för detta . Inte heller hur dessa bäst skall redovisas 
för att förbättra förvaltning såväl som förtroendet för denna förvaltning .

Metoder för ägarstyrningen på det officiella planet har i praktiken pendlat mellan 
en petig detaljstyrning av tillgångarnas skötsel via politiska representanter i bolags-
styrelser eller direkta kontakter med ansvarig minister, till en näst intill laissez-fai-
re-attityd där statliga bolag kunnat agera som om de vore ägarlösa .

I realiteten har en stor del av ägarstyrningen skett genom informella kontakter mel-
lan politiker och framför allt verksamheter med stor möjlighet till påverkan och mak-
tutövning av såväl målformuleringar, kapitaltillförsel och inte minst utnämningar till 
styrelser . Ur ett realpolitiskt perspektiv kvarstår offentliga tillgångar som ett mycket 
viktigt politiskt redskap med syfte att utvidga det politiska inflytandet i en icke obe-
tydlig del av svenskt näringsliv . Detta oavsett politisk tillhörighet eller politiska ström-
ningar .

Kommuner och regioner, men även staten, bör mycket tydligare och mer transpa-
rent kommunicera en ägarpolicy, ägardirektiv, mål och hur redovisning, revision och 
analys av möjligheter och risker skall ske .

2.6. Använd nettoförmögenhet – det mest 
omfattande nyckeltalet

Utan ett riktmärke för nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder) som rättesnöre 
för rikets finansförvaltning, uppstår en rad problem, till exempel att det saknas incita-
ment att använda ett begränsat budgetutrymme för underhåll . Kostnaden för under-
håll belastar budgeten och kräver i värsta fall lånat kapital, vilket höjer skuldsätt-
ningen . Med en balansräkning som är knuten till budgeten och resultaträkningen kan 
en sådan utgift i stället höja värdet på tillgången och därmed nettoförmögenheten .

Där utöver snedvrids incitamentsstrukturen för såväl privatisering som investe-
ring med kontantredovisning . En investering kan bäst rationaliseras och förklaras för 
samtliga intressenter om den ger ett positivt bidrag i resultaträkningen samtidigt som 
den bidrar till att nettoförmögenheten ökar .

Ett fokus på nettoförmögenheten är avgörande för förvaltning av alla slags till-
gångar . Utan möjligheten att förstå båda sidorna av balansräkningen och därmed 
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nettoförmögenheten, förloras också möjligheten att förstå om skuldsidan står i rimlig 
proportion till de investeringar som görs .

När investeringsbehoven hos de nio regionala vattenmyndigheter som ansvarade 
för vatten- och avloppsystemen i England och Wales inte längre kunde skjutas på 
framtiden utan hotade att orsaka allvarliga problem för vattenförsörjningen, blev 
regeringens beslut att sälja dessa tillgångar i stället för att göra investeringarna . Med 
kontantredovisning som finansiell grund var målsättningen att undvika ett budget-
underskott och en högre skuldsättning . Resultatet blev att den brittiska regeringen 
sålde de nio regionala vattenmyndigheterna för drygt 2 miljarder GBP år 1989 .65 De 
nya ägarna investerade drygt 130 miljarder GBP i de nio bolagen under de kommande 
25 åren, varav 40 miljarder GBP var skuldfinansierat . Efter femton års investeringar i 
verksamheten kunde de nya ägarna tillåta utdelningar under de kommande tio åren 
på nästan 20 miljarder GBP fram till 2016 .66 Om detta var en väl genomförd eller ens 
nödvändig privatisering har diskuterats i det oändliga . De nya privata ägarna visade 
helt klart att de var bättre på att sköta dessa tillgångar då de faktiskt genomförde 
nödvändiga investeringar som var eftersatta sedan årtionden . Om vattenmyndighe-
terna hade haft en modern redovisning med fokus på nettoförmögenheten, hade de 
sannolikt kunnat motiveras att investera själva, eller åtminstone motivera ett mycket 
bättre pris vid försäljningen .

Det till värdet största privatiseringssegmentet i Storbritannien sedan 1980-talet 
var utan tvekan fastigheter . Enligt en uppskattning såldes offentligt ägda fastigheter 
i Storbritannien med ett uppskattat värde av omkring 850 miljarder GBP, för omkring 
400 miljarder GBP, omräknat i dagens penningvärde .67 Ett enskilt exempel på dessa 
utförsäljningar av fastigheter i Storbritannien skedde när brittiska försvarsdeparte-
mentet sålde drygt femtiotusen familjebostäder till private equity-fonden Terra Firma . 
Eftersom de fastigheterna inte värderades till marknadspris blev det ofta ofördelaktiga 
beslut . Enligt National Audit Office, den brittiska motsvarigheten till Riksrevisionen 
innebar enbart denna privatisering att staten och därmed brittiska skattebetalare för-
lorade värden på omkring 4,2 miljarder GBP till den privata sektorn .68

IMF har visat att länder med starkare nettoförmögenhet hanterar recessioner bättre 
och återhämtar sig snabbare efter en ekonomisk nedgång69, något som demonstre-
rats väldigt tydligt av framför allt av Nya Zeeland där det huvudsakliga ekonomiska 
nyckeltalet för finanspolitiken nu är nettoförmögenheten .70 Inför ett val publicerar 
dessutom den nyzeeländska regeringen en prognos av nettoförmögenhetens utfall vid 
olika scenarier, den så kallade Pre-election Economic and Fiscal Update (PREFU), ett 
finansiellt underlag som är lagstadgat sedan 1989 .71 Detta underlag är tänkt att minska 
risken för vidlyftiga vallöften, och i stället bibehålla fokus på kloka investeringar .

65  Hall D och Lobina E (2001) . UK Water privatisation – a briefing . PSIRU .
66   Plimmer (2017) . 
67  Christophers B (2018) . The New Enclosure: The Appropriation of Public Land in Neoliberal Britain . London
68 https://www .theguardian .com/uk-news/2018/jan/30/mod-lost-up-to-42bn-through-sale-of-military-homes-says-
audit-office
69  Yousefi S R (2019) .Public Sector Balance Sheet Strength and the Macro Economy . IMF .
70  https://www .publicfinancefocus .org/depth/2019/07/new-zealand-public-finance-pioneer
71  https://www .treasury .govt .nz/publications/efu/pre-election-economic-and-fiscal-update-2020-html
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Detta kapitel har pekat på några av de reformbehoven som avser samtliga slag av 
offentliga förmögenheter . I de kommande kapitlen ligger fokus på de särskilda utma-
ningar som uppstår i ägarstyrning av de olika tillgångsslagen, som offentliga bolag, 
fastigheter och infrastruktur . 

Åtgärdslistan nedan sammanfattar det viktigaste som behöver göras av staten, regi-
oner och kommuner för att få en rättvisande värdering .

Viktigast att göra för:

Staten
• Integrerad periodiserad redovisning införs månadsvis, som i Nya Zeeland.
• Inför krav på oberoende revision i Kommuner och Regioner.

Kommuner och Regioner
• Tillgångar (inklusive byggrätter) värderas årligen till marknadsvärde (”fair 

market value”), såsom görs av övriga aktörer på fastighetsmarknaden. I 
avvaktan på ändring av kommunallagen kan med fördel marknadsvärden 
redovisas i bilaga till balansräkningen, samt som en sammanfattning i 
inledningen av årsredovisningen.

• Periodisering bör göras i alla delar av kommunens olika redovisningar, inte 
minst realisationsvinster och exploateringsintäkter

• Inför en tydlig policy för hur professionell ägarstyrning av tillgångarna skall 
ske.
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3  OFFENTLIGA BOLAG 
 

Offentligt ägda kommunala, regionala och statliga bolag är visserligen inte det största 
segmentet i den offentliga tillgångsportföljen, men på många sätt kritiskt för landets 
ekonomi, då det innehåller livsviktiga funktioner som elbolag, järnvägar, fibernät, flyg-
platser, vattenverk eller bostäder . Detta avsnitt börjar med några principiella övervä-
ganden om ägarstyrning i de offentligt ägda bolagen . Sedan sammanfattas tidigare 
utredningar om ägarstyrning av statliga bolag och våra förslag presenteras . Till slut 
behandlas kommunala och regionägda bolag, för vilka reformbehovet ter sig än större .

Regeringskansliet anger sedan drygt tjugo år ett marknadsvärde på den samlade 
statligt ägda bolagsportföljen . År 2020 uppgick den till 700 miljarder72, Man redogör 
dock inte för hur denna marknadsvärdering utförts .

De regionägda och kommunala bolagens balansräkningar uppvisar enligt SCB ett 
eget kapital på 300 miljarder . En marknadsvärdering av den samlade bolagsportföljen 
skulle uppskattningsvis ge ett värde på drygt 500 miljarder, men mer exakta siffror än 
så finns inte .73 Enskilda kommuner kan marknadsvärdera vissa fastigheter i sina bolag 
men använder sedan inte informationen i sin årsredovisning . Exempelvis redovisar 
Malmö kommunala bostäder ett värde på 14 miljarder i sin balansräkning, men upply-
ser separat om att tillgångarna marknadsvärderas till 42 miljarder . Region Stockholm, 
som kanske är en av Sveriges största fastighetsägare, har ingen finansiell genomlys-
ning av sin fastighetsrörelse över huvud taget, ännu mindre har de upplysningar om 
marknadsvärdet av sitt fastighetsbestånd .

Våra försiktiga beräkningar är således att värdet av den samlade portföljen av 
offentligt ägda operationella bolag i Sverige kan vara minst 1 200 miljarder, mot-
svarande en fjärdedel av Sveriges BNP . En förbättrad redovisning, ägarstyrning och 
genomlysning skulle spela stor roll för Sveriges ekonomi, inte bara genom sitt bety-
dande värde utan för att dess effektivitet och produktivitet nästan berör samtliga av 
näringslivets och samhällets beståndsdelar .

72  https://www .regeringen .se/pressmeddelanden/2021/06/fortsatt-vardeokning-for-bolag-med-statligt-agande/
73 SCB:https://www .statistikdatabasen .scb .se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0108/OffTillgSektor/table/table View-
Layout1/
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Vad är problemet?
Privata bolag kontrolleras av de finansiella marknaderna . Styrningen sker genom krav 
på avkastning och genom möjligheten att ägaren har möjligheten att sälja sin andel . 
Myndigheter och förvaltning styrs genom den politiska beslutsprocessen och med 
hjälp av offentlighetsprincipen . Vid en bolagisering av en offentlig verksamhet ham-
nar den mitt emellan dessa båda kontrollfunktioner och blir vad forskaren Agneta 
Kruse kallat för en farlig hybrid .74

Aktiebolag styrs av ett regelverk, aktiebolagslagen, som anger den formella ansvars-
fördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning . I offentliga bolag är denna 
ansvarsuppdelning i praktiken mer komplicerad då den med nödvändighet sköts 
genom flera ombud för ägaren, som ju ytterst är skattebetalarna men företrädda av 
riksdagen eller kommunfullmäktige . Ansvaret för förvaltningen av bolagen vilar dock 
på politikerna, som i sin tur delegerar ansvaret till en byråkratisk apparat som slutli-
gen delegerar den dagliga skötseln av företaget till en styrelse . Avståndet mellan äga-
ren och dem som i praktiken förvaltar offentligt ägda bolag blir därför större än för 
privata ägare, och svårare att överblicka . Ägarna, skattebetalarna, kan omöjligen hålla 
sig informerade om hur politiker och tjänstemän sköter sina uppgifter . Detta ger upp-
hov till vad som i ekonomisk forskning kallas för ett trovärdighetsproblem .75

Inte ens den politiska ledningen har lätt att känna till förhållanden inom företagen 
och företagsledningarnas agerande . Detta informationsproblem, i forskningen kallad 
moral hazard, leder till produktivitets- och effektivitetsförluster .76 Detta problem finns 
naturligtvis även i privata företag, med den skillnaden att ägarna där har valet att sälja 
sin tillgång eller att styrelsen byts ut .77 Detta är ofta svårare i offentliga bolag om sty-
relsen är politiskt tillsatt och därmed i praktiken meningslös . Offentliga bolag tillåts 
dessutom sällan att gå i konkurs, utan hålls vid liv med tillskott av skattepengar, vilket 
innebär att den yttersta konsekvensen av att en bolagsledning misslyckats eller miss-
skött verksamheten inte nödvändigtvis utgör något reellt hot . Offentliga bolag arbetar 
således under mjuk budgetrestriktion .78

För ledningen i offentliga bolag kan det te sig angenämt att hamna mellan dessa 
kontrollfunktioner . Man slipper kontrollen från de finansiella marknaderna och man 
slipper den politiska kontrollen .79 Å andra sidan kan det också vara svårt att navigera 
när det förblir otydligt vad som är ett gott resultat . Politiken är känslig för opinions-
förändringar och kan låta sig påverkas och förledas till kortsiktiga åtgärder . Målen 
för offentliga bolag riskerar därmed att definieras över en alltför kort tidsperiod i en 
politisk process med oklar utgång .

En del offentliga bolag är också monopolverksamheter eller åtminstone av mono-
polkaraktär eller har inslag av monopolställning . Vinsten kan vara dopad med dolda 

74  Kruse (1996) .
75  Lind S m .fl . (1998) .
76  Laffont och Tirole (1998) .
77  Lind S m .fl . (1998) . 
78  Lind S m .fl . (1998) . 
79   Kruse (1996) .
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monopolvinster såsom förmånliga/höga priser i något led och/eller höga ersättningar 
till olika befattningshavare . Omvänt kan vissa verksamheter också vara ålagda att 
utföra samhällstjänster såsom postverksamhet i glesbygd vilket skapar en förlust i 
den verksamhetsdel som inte alltid är lätt att få förståelse för .

Dessa orsaker bidrar, enligt betydande teoretisk och empiriskt baserad forsknings-
litteratur, till att offentliga bolag i snitt lyckas sämre än motsvarande verksamheter i 
den privata sektorn .80 IMF har även under senare tid påvisat att offentligt ägda bolag 
i världen i snitt är mindre effektiva med i genomsnitt så mycket som en tredjedel .81 
Inte helt oväntat visar många av dessa studier att graden av konkurrens är avgörande 
för prestationsnivån . En del forskning tyder på att offentligt ägda bolag kan prestera 
i nivå med privata ägare, förutsatt att konkurrensen är tillräcklig,82 samtidigt som de 
följer bästa praxis och erfarenheterna från den privata sektorn vad gäller manage-
ment och bolagsstyrning .83

Men att utkräva ansvar av bolagets verkställande ledning i en situation med multipla 
politiskt föränderliga mål som kan vara inbördes motstridiga, är naturligtvis oerhört 
svårt . De svenska erfarenheterna som beskrivs nedan illustrerar väl dessa problem .

3.1. De statliga bolagen

Statens bolagsägande är till stor del historiskt betingat . I Sverige som i Europa starta-
des många statliga företag på 1800-talet för att säkerställa och kontrollera infrastruk-
turella investeringar i kanaler, järnvägar, post samt telegraf- och telefonväsendet . 
Andra övertaganden skedde vanligen i samband med ekonomiska kriser . Ytterligare 
ett skäl var att staten ville säkerställa inflytande och kontroll för att undvika att någon 
enskild privat ägare fick för stark ställning på marknaden .

Efter första världskriget byggdes portföljerna på med företag inom energi och för 
radiosändning, samt sedermera järnvägsföretag . Vissa stater insåg även de fiskala 
skälen till att äga vissa monopolrättigheter såsom med alkoholmonopolföretagen i 
Finland, Norge och Sverige, samt i vissa fall även inom tändsticksproduktion och för 
tobaksförsäljning .

Depressionen på 1930-talet tvingade många regeringar att ta över bank- och försäk-
ringsverksamhet, inte minst i Italien med IRI, men även i Frankrike . Andra världskri-
get innebar att flera företag övertogs för att kunna trygga försörjningen av förnöd-
enheter och viktiga varor av betydelse för uppbyggnaden av försvarsmakterna i de 
länder som var med i kriget . I Storbritannien tog staten efter andra världskriget över 
många företag som var verksamma inom kolproduktion, elförsörjning, flygtransport, 
telekommunikation och gasindustri, medan Finland med sitt ofördelaktiga fredsför-
drag med Sovjetunionen var tvingat in i ett handelsavtal med sin forna fiende och 
80  Megginson och Netter (2001) .
81  https://www .imf .org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020
82  Bartel och Harrison (2005) .
83  Kole och Mulherin (1997) .
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hade begränsat med privat kapital jämfört med Sverige som var helt oskadat av kriget . 
Detta gjorde att det statliga ägandet kom att bli särskilt betydande inom flera näringar, 
såsom järn-, stål- och metallindustrin .

Det moderna statliga ägandet i Sverige började precis som i övriga Europa som en 
del av utbyggnaden av infrastrukturen och naturliga monopol såsom post, telegraf, 
vattenkraft och järnvägar, under senare delen av 1800-talet . Eller som i fallet med 
LKAB, för att säkra tillgången till en viktig råvara för industrin men också att stimu-
lera industrialiseringen i en region med ekonomiska svårigheter .

Därefter kom även socialpolitiska och fiskala mål in i bilden då staten tog ansvar 
för produktion och distribution av tobak, alkohol, läkemedel och lotteriverksamhet . 
Sedermera tillkom statliga bolag inom bank- och kreditväsendet . Andra nya områden 
där staten gick in som ägare av företag var handel och lagring av spannmål och foder, 
utveckling av flygtransporter, samt försörjning av tackjärn och försvarsmaterial ur 
försvarssäkerhetssynpunkt .

Den svenska staten valde dessutom att använda skattemedel och gå in som aktiv 
ägare i strukturomvandlingar inom varvs-, energi- samt textil- och konfektionsindu-
strin under 1960- och 70-talen . Med stora investeringar försökte politikerna rädda kvar 
sysselsättningen i landet inom dessa industrier, snarare än att förlita sig på en kreativ 
förstörelse och konstruktiva förändringsprocesser som annars utmärker teknologiska 
eller ekonomiska landvinningar och ökad internationell konkurrens .

Statskapitalismens uppgång och fall
För att stärka och utveckla det statliga företagandet, som sågs som angeläget för lan-
dets ekonomiska och industriella utveckling och med syfte att skapa en större enhet-
lighet i den statliga portföljen, skapades AB Statsföretag 1970, ett av flera holdingbolag 
för det statliga ägandet under årtionden . På detta följde att staten förvärvade en rad 
bolag som följd av strukturkriserna inom svensk basindustri och varvsnäringen . I 
praktiken kom de sysselsättningspolitiska skälen att dominera det statliga företagan-
det under en följd av år, med stora förluster som följd och därpå tillhörande kapitaltill-
skott till både Statsföretag AB och AB Svenska Varv .84 Enligt Näringsdepartementets 
beräkningar fick bara Statsföretag under åren 1976 till 1983 cirka 26 miljarder i kapital-
tillskott .85 Genom den rekonstruktion som gjordes under 1982 fick Statsföretag en ny 
koncernstruktur och ett nytt namn i Procordia AB .

En statlig bankkoncern, PK-banken, bildades dessutom 1974 i syfte att bland annat 
utgöra en motvikt till koncentrationen på den privata sidan . Tio år senare bildades 
även Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) med uppgift att tillhandahålla 
statliga bostadslån med räntesubvention för finansiering av bostäder . Företaget skulle 
arbeta på samma villkor som de etablerade bostadsinstituten på kreditmarknaden och 
ges tillräckligt kapital för att bli en betydande aktör på bolånemarknaden .86

84  Proposition 1979/80:79, 1979/80:165 .
85  PM Statens företagsägande Näringsdepartementet 1995-07-21 .
86  Proposition 1983/84:90 BoU 1983/84:28 .
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Den europeiska statskapitalismens era ebbade ut efter omfattande marknads-
ekonomiska reformer som inleddes i Västtyskland under 1960-talet, och senare i 
Storbritannien under Margaret Thatchers regeringstid, med början 1979 . De med-
förde en strävan mot fri marknadsekonomi och privatiseringar av statsägda företag . 
Denna ekonomiska politik fann stöd i de Washingtonbaserade institutionerna såsom 
Internationella Valutafonden, Världsbanken och amerikanska finansdepartementet 
som regelmässigt gav råd till fattiga länder då dessa råkat i ekonomiska svårigheter, 
vilket kom att kallas för Washington Consensus .87

I Sverige gick utvecklingen under 1980-talet delvis i motsatt riktning . Visserligen 
minskade den totala sysselsättningen inom den statliga företagssektorn något, men 
investeringarna ökade .88 Någon officiell värdering och redovisning av den statliga 
portföljen gjordes dock aldrig, då målformuleringen och därmed uppföljningen var av 
mer politisk än finansiell karaktär . Samtidigt tredubblade de statliga kreditinstituten 
sin utlåning under perioden, som en följd av avregleringen av den svenska valuta- och 
kreditmarknaden .89

Mot slutet av denna period gav den socialdemokratiska regeringen uttryck för ett 
behov av en ännu mer aktiv statlig ägarpolitik .90 Detta med syfte att främja landets 
ekonomiska tillväxt, snarare än av finansiella motiv att förbättra avkastning och vär-
det på portföljen .

Ett förslag gällde att överföra statens aktier i de större hel-, eller delägda företagen, 
till ett särskilt förvaltningsbolag .91 Härigenom skulle det skapas förutsättningar för 
ett effektivt statligt ägarengagemang i de enskilda bolagens utveckling och för med-
verkan i eventuell samverkan och strukturering över företagsgränserna . Vidare före-
slogs att det nya förvaltningsbolaget skulle ges möjligheter att öka sin handlingsfrihet 
genom att ta upp lån mot konvertibla skuldebrev .

Hösten 1990 bildades därför det statliga Förvaltningsaktiebolaget Fortia med 
uppgift att förvalta aktierna i en del av statens konkurrensutsatta industriföretag . 
Till Fortia överfördes statens aktieinnehav i SSAB, LKAB, Celsius, ASSI, NCB och 
Procordia .92 

Samma år genomförde statliga PK-banken ett förvärv av den börsnoterade 
Nordbanken . Den sammanslagna bankkoncernen kom att benämnas Nordbanken .

Med tillträdet av en borgerlig koalitionsregering 1991, lades Fortia ned och en mer 
restriktiv syn på statens roll som ägare av kommersiella bolag följde . Inspirerad av den 
rådande trenden i Europa kring statligt ägande inleddes en omfattande privatiserings-
kampanj i Sverige samt en omfattande avreglering inom en rad olika områden, såsom 
post, telekom, luftfart, samt bolagisering av Vattenfall, Televerket och avskaffandet 
regeringsmonopolet på radio- och tv-sändningar från Sverige .

87  https://www .piie .com/commentary/speeches-papers/what-washington-means-policy-reform
88  Holmgren G (2009) . Från problemföretag till kapitalförvaltning: Sveriges statliga företag 1980-2007, Åbo akademiska 
förlag .
89  Holmgren, Gunnar .
90  SOU 1988:38 .
91  Regeringens proposition 1989/90:88 .
92  Prop . 1991/92:69 .
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Motivet för avvecklingen av Fortia skavde dock, med en mer marknadsorienterad 
och mindre planekonomisk syn på statligt ägande, och får ses som ett utslag av parti-
politik . Den borgliga regeringen motiverade nämligen avvecklingen av Fortia med att 
frågor rörande försäljning av statliga företag skulle ske i Regeringskansliet och inte 
inom ramen för ett mer politiskt oberoende förvaltningsbolag .93 Mot denna bakgrund 
skulle inte Fortia ha någon uppgift att fylla inom ramen för privatiseringsprogrammet, 
ansåg regeringen i sin proposition .

Det dröjde därför två decennier innan en borglig regering kunde föra fram ett för-
slag om att bilda ett holdingbolag, som ur ett sakligt perspektiv var det mest logiska 
sättet att professionellt förvalta de statliga bolagen, samt inte minst att sköta eventu-
ella privatiseringar . Idén om holdingbolag hade dessförinnan varit alltför intimt för-
knippad med den socialdemokratiska eran där statliga bolag var ett statskapitalistiskt 
instrument .94 Till den avoga inställningen från den borgliga sidan mot ett holdingbolag 
bidrog dessutom debatten kring löntagarfonderna . Den borgerliga regeringen genom-
förde en avveckling av de svenska löntagarfonderna 1994, genom att löntagarfond-
smedlen överfördes till åtta nya riskkapitalbolag, inklusive till Atle och Bure . Dessa 
kapitaliserades med totalt 6,8 miljarder av medel från löntagarfonderna . Staten kom 
inledningsvis att äga 36,7 procent av aktierna i Atle och Bure .

 Efter avvecklingen av Fortia kom ändå några av företagen som tidigare förvaltas 
av Fortia i stället att förvaltas av Förvaltningsaktiebolaget Stattum, med motiveringen 
att det skedde i avvaktan på privatisering .95

Den ekonomiska krisen som följde i början av 1990-talet, blottlade strukturella pro-
blem som hade nonchalerats länge . Svensk industri hade halkat efter och fått en allt 
sämre konkurrenskraft med viktiga sektorer i behov av omstrukturering, konkurrens-
utsättning och effektivare reglering . Den offentliga sektorn visade sig vara för stor 
och kostsam, med hög skatt och ökande offentlig skuldsättning . Ovanpå detta small 
en bank- och fastighetskris till, med ursprung i alltför expansiv penning- och finans-
politik i kombination med en ovarsam avreglering av kreditmarknaden på 1980-talet .

Med den ekonomiska och statsfinansiella krisen i Sverige under 1990-talet kom den 
svenska privatiseringsvågen av sig och blev inte lika omfattande som ute i Europa . 
Totalt såldes statliga företag under perioden 1992–1994 till ett värde av 23 miljarder .96 
Däremot fortsatte avreglering och konkurrensutsättning med oförminskad kraft, inte 
minst pådrivna av de krav på en modern konkurrenslagstiftning och öppen handel 
som ställdes på Sverige inför inträdet i EU år 1995 .

Under finanskrisen genomfördes en rekonstruktion av Nordbanken som vid detta 
tillfälle var börsnoterad med staten som huvudägare . Staten tog över samtliga aktier 

93  Proposition 1991/92:69 . 
94  En idé som man lånat från mellankrigstidens kommunistiska Sovjetunionen, Nazityskland och inte minst 
Mussolinis IRI, dit många av dessa länders industrier samlades i ett nationellt holdingbolag . Beslut om att lägga 
ned IRI kom först 1992 efter Tangentopoli-skandalen, vilket kan vara en förklaring till att holdingbolag som koncept, 
trots sina uppenbara fördelar, utlöste politisk beröringsskräck . 
95  Stattum blev ett av staten helägt bolag, via Industridepartementet, från att tidigare varit dotterbolag till 
Förvaltningsaktiebolaget Fortia . Koncernen omfattade moderbolaget Stattum, det rörelsedrivande dotterbolaget 
Eriksbergs Förvaltnings AB samt innehav i Pharmacia, Celsius och Assi Domän .
96 95 PM Näringsdepartementet 1995-07-21 .
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i Nordbanken 1992 och ett särskilt holdingbolag Securum AB bildades för att hantera 
krediter som betraktades som osäkra, enligt den så kallade good-bank/bad-bank-mo-
dellen som hade använts under USA:s finanskris med början 1986, den så kallade 
savings and loan-krisen .97 För att täcka underskottet i Nordbankskoncernen gavs ett 
kapitaltillskott på 10 miljarder till banken, medan Securum AB kapitaliserades med 24 
miljarder .

Securum under ledning av Lars Thunell tog över en fjärdedel av bankens kredit-
portfölj med över tretusen krediter, vilket innebär att man blev ägare till över tolv-
hundra företag och en stor portfölj med fastigheter . En stor del av krediterna hade 
avvecklats redan sommaren 1994, övriga omstrukturerades till finansiellt och kom-
mersiellt livskraftiga verksamheter, vilket ledde till fem börsintroduktioner, inklusive 
Nobel Pharma, Servisair, samt de tre fastighetsbolagen Castellum, Norrporten och 
Pandox . Knappt fem år senare år 1997 kunde Securum avvecklas .98

Framgången med Securum visade på styrkan med ett oberoende holdingbolag, som 
gavs förtroendet att hantera en portfölj med kommersiella tillgångar på ett allt igenom 
professionellt sätt med hjälp av all den kunskap och de verktyg som fanns till hands 
i den privata sektorn . Den offentliga sektorn visade att den kunde äga kommersiella 
tillgångar givet att den höll sig till vissa principer, såsom att hålla verksamheten obe-
roende från dagspolitiskt inflytande, värdemaximering som målsättning, transparens 
samt redovisning som om det vore ett börsnoterat företag .

Den nytillträdda socialdemokratiska minoritetsregeringen som tog över efter det 
borgliga styret 1994, inledde sin regeringsperiod med ett saneringsprogram för stats-
budgeten, som resulterade i både omfattande utgiftsbegränsningar och skattehöj-
ningar . Även möjligheterna att få extra utdelningar från de statliga företagen prövades .

Målet var att skapa bättre förutsättningar för en mer aktiv och professionell statlig 
ägarroll, men det fanns inget stöd i riksdagen för att skapa ett nytt holdingbolag som 
kunde agera som professionell kapitalförvaltare och använda en gemensam balans-
räkning för att finansiera de verksamheter som behövde ekonomiskt stöd och inves-
teringar med intäkter och vinster från tillgångar som var fullt utvecklade . I stället fick 
man mandat i riksdagen att använda utdelningsinkomster och försäljningsintäkter till 
kapitalinsatser i de bolag som behövde kapital . Den socialdemokratiska regeringen 
lyckades dock ta bort det av riksdagen år 1991 lämnade privatiseringsbemyndigandet 
som de borgliga fått igenom .99

Efter att ha behållit makten genom valet 1998 ökade Socialdemokraterna sina 
ansträngningar att professionalisera statligt ägande . Inte minst efter påtryckningar 
internationellt och från det svenska näringslivet att vidta privatiseringar, gjorde 
regeringen i stället slag i saken att bli det första landet i Europa med ambitionen att bli 
en aktiv ägare .100 Målsättningen var att bli en professionell ägare av bolag, lika profes-

97  Bergström C, Englund P, och Thorell P (2002) . Securum . Och vägen ut ur bankkrisen . Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle .
98  Bergström C, Englund P och Thorell P (2002) . Securum . Och vägen ut ur bankkrisen . Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle .
99  Proposition1995/96:141 .
100  Sassoon J och Pellbäck M (2000) . Sweden: Bold novel approach . Privatisation International . 
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sionell som om de var ägda privat under devisen ”värdefulla bolag ger värdefulla jobb .” 
101 Detta var en ägarpolitik som därför även facket kunde ges sitt fulla stöd till, givet de 
förändringens vindar i kölvattnet av snabb teknikutveckling och globalisering, samt 
all ny konkurrens som följde i spåret av inträdet till EU . Fackförbundet Seko gav ut en 
rapport som stöd för detta experiment med titeln ”SEKO och ägandet - Att slänga av 
sig oket från monopolen och gå in i en ny tid” . 102

Eftersom fullständig privatisering av hela portföljen var ideologiskt otänkbart för 
en socialdemokratisk regering, återstod i stället att visa omvärlden att staten kunde 
äga och förvalta tillgångar lika bra som en privat ägare . Sverige blev därmed i slutet 
av 1990-talet det första europeiska land att genomföra aktivt ägande och förvaltning 
av offentligt ägda bolag .103 Statens bolag skulle skötas ”som om de vore ägda av en 
privat ägare” .104 Omständigheterna för flertalet av de statliga bolagen var fullständigt 
förändrade i en avreglerad värld och i efterdyningarna av den ökade globaliseringen 
samt internet och mobiltelefonins framfart . Inte minst Posten, Telia, SJ Celsius och 
hela försvarsindustrin, SAS, samt Assi Domän krävde stora förändringar av sin affärs-
modell, för att förbättra sin konkurrenskraft, lönsamhet, stärka sina balansräkningar 
och öka aktieägarvärdet .

Det aktiva eller värdeskapande ägandet samlades i Näringsdepartementet och 
under Stattum .105 Detta treåriga experiment resulterade inte bara i mer effektiva före-
tag och en värdetillväxt som översteg börsindex utan understödde även den ekono-
miska tillväxten . Fastighetsinnehav och verksamheter utanför kärnverksamheten 
var viktiga komponenter för att städa upp i balansräkningen och därmed kunde det 
undvikas att ta in extra kapital från staten och skattebetalarna . I stället gav det nya 
värdeskapande ägandet betydande överskott i form av stora utdelningar till staten .

I syfte att skapa enhetlighet i ägarstyrningen, samt för att skilja på ansvaret för 
ägarstyrning och ansvaret för reglering av en bransch, koncentreras ägarfunktionerna 
som tidigare funnits spridda på flera departement till Näringsdepartementet, samt det 
av Näringsdepartementet ägda holdingbolaget Stattum . Detta verkställdes dels genom 
att statsministern vid bildandet av den nya regeringen villkorade varje utnämning till 
statsråd med förutsättning att de accepterade att ansvaret för de bolag som ägdes 
av respektive departement flyttades över till Näringsdepartementet, dels genom att 
Regeringskansliet gjordes om till en enda juridisk enhet, vilket därmed klargjorde inte 
bara det politiska ansvaret utan att även det juridiska ansvaret för bolagen inte längre 
var utspritt på olika departement .

I likhet med situationen i början av 1990-talet var konjunkturläget besvärligt i 

101  Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 1999 .
102  SEKO (1999) SEKO och ägandet – Att slänga av sig oket från monopolen och gå in i en ny tid .
103  Sassoon J och Pellbäck M (2000) . Sweden: bold novel approach . PI Magazine, december .
104  Brown-Humes C (1999) . Welcome to the ways of the market – Sweden is learning private sector ways but resisting 
wholesale privatisation . Financial Times, 12 november .
105  Stattum hette ursprungligen SIB-Invest AB, ett företag som togs över i samband med statens överlåtelse 
av Sveriges Investeringsbank till dåvarande PK-banken i slutet av 1980-talet . Detta företag namnändrades till 
Stattum AB och blev ett av staten helägt bolag, från att tidigare varit dotterbolag till Förvaltningsaktiebolaget 
Fortia . Koncernen kom att användas som ett renodlat förvaltningsföretag både för långsiktiga och mer kortsiktiga 
aktieinnehav och omfattade moderbolaget Stattum, det rörelsedrivande dotterbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB 
samt innehav i Pharmacia, Celsius och Assi Domän .
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början av perioden med bristande efterfrågan i ekonomin och stora nedgångar på de 
finansiella marknaderna . Fokus i denna ägarpolicy blev därför ett ”aktivt ägande grun-
dat på affärsmässighet,” med tydliga mål och riktlinjer för styrelse och företag med 
system för uppföljning av prestationer, effekter och avkastning .106 Som aktiv ägare 
bestämde regeringen att låta departementet agera som om det var ett holdingbolag 
och genom bolagstämman och styrelsen aktivt medverka till att utveckla respektive 
bolag och portföljen i sin helhet . ”Vi kommer att vara aktiva ägare . Vi kommer att köpa, 
sälja och omstrukturera bolag och låta bolag växa och skaffa eget kapital och låna på 
egen hand”, sade näringsministern Björn Rosengren i en intervju i Financial Times .107

Rekryteringen till denna satsning gjordes dels internt inom Regeringskansliet med 
personer med erfarenhet såväl av statligt ägande som från det privata näringslivet .108 
Det skedde utan att erbjuda marknadsmässiga ersättningar som motsvarade liknande 
arbetsuppgifter i det privata näringslivet . I stället betonades att arbete under en kor-
tare period i början av en persons arbetsliv kunde ses som en ”samhällstjänst” . 

Med dessa resurser kunde ett analysarbete påbörjas, med syfte att genomlysa affär-
sidé och strategier, föreslå nödvändiga förändringar och kompletteringar/fusioner av 
verksamheter, utvärdera de finansiella strategierna samt att belysa statens syfte med 
ägandet . Det övergripande målet var att maximera värdet av respektive bolag genom 
att maximera rörelseresultatet, optimera kapitalstrukturen och koncentrera respek-
tive bolags affärsverksamhet till sin kärnverksamhet . För företag som ålagts att sköta 
vissa speciella uppgifter, kunde de övergripande målen behöva formuleras annorlunda 
mot bakgrund av det aktuella företagets uppgifter .109

De positiva resultaten av denna episod i Sverige fick även ett visst internatio-
nellt gehör, inte minst bland internationella organisationer som Världsbanken och 
Internationella Valutafonden, samt att OECD publicerade en policyrekommendation 
om ägarstyrning av statliga bolag .110

Dessutom medverkade erfarenheterna till att Norge koncentrerade sitt ägande av 
kommersiella verksamheter till sitt näringsdepartement . Finland bildade holding-
bolaget Solidium för de statligt ägda bolag som var noterade på Helsingforsbörsen . 
Samtidigt koncentrerades ägandet av övriga bolag till en avdelning för ägarstyrning 
placerad i statsrådets kansli med syfte att skilja på ägande och reglering .

Sveriges återfall i tidigare oprofessionell ägarstyrning
Några år senare är bilden i Sverige en helt annan . Det värdeskapande ägandet avsluta-
des i och med att trycket från den ekonomiska krisen avtog . En bidragande orsak var 
ett förslag till socialdemokratiska partistyrelsen under 2001 att samla alla kommersi-
ella bolag i ett holdingbolag .111 Detta avslogs dock av partistyrelsen . 
106  Editorial (1999) . Sweden lets its champions go, Financial Times, 29 januari . 
107  George N (1999) . Sweden to review state ownership, Financial Times, 15 juni .
108  Burt T (1999) . “Swedish government hires financiers” . Financial Times, 1 juni .
109  Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 1998 .
110  OECD .
111  Näringsdepartementet (2001) . ”8:e AP-fonden” – en särskild fond alternativt förvaltningsbolag bör bildas för att 
förvalta konkurrensutsatta statligt ägda bolag . Näringsdepartementet .
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I stället slog pendeln över till sin motsats . Många statliga bolag agerade närmast 
ägarlösa, med undantag av enstaka inslag av politiska viljeyttringar i en märklig grå-
zon som pendlade mellan ointresse, detaljstyrning och tvivelaktiga motiv . Statliga 
bolag kunde uppträda ägarlösa med vidlyftiga investeringar i hela världen .112

Att inte värdera statens tillgångar på rätt sätt leder till att stora värden förstörs, 
vilket exemplen nedan med Telia och Vattenfall tydligt illustrerar . 

Telia och Vattenfall utan värdeskapande ägarstyrning

Det affärsmässiga fokuset och den finansiella disciplinen för statliga bolag 
lättades på efter att det treåriga experimentet med värdeskapande ägarstyr-
ning 1998 till 2001 avslutades och holdingbolaget Stattum lades ner. Många 
statliga bolag pendlade då mellan att kunna ägna sig åt vidlyftiga affärer i 
brist på intresse från ägaren och återkommande politiskt motiverade pekfing-
rar och direktiv, som inte sällan blev dyra.

Något år efter finanskrisen 2008 tycktes det statligt delägda Telia stå på topp, 
bokstavligen talat. Telia hade då installerat en 3G-service genom en bassta-
tion på världens högsta berg, Mount Everest. Om än inte på den allra högsta 
punkten så i alla fall på drygt femtusen meters höjd och kunde därmed påstå 
sig vara världens högsta telekombolag. 

Sedan dess har Telia fått sälja av större delen av sina internationella tillgångar 
i en förödmjukande reträtt världen över, från Afghanistan och Turkiet till 
Uzbekistan. 

Det sistnämnda äventyret slutade nästan i ett skadestånd på en miljard dollar 
till amerikanska och nederländska myndigheter 2017, efter erkännande att 
Telia hade betalat över 330 miljoner dollar i mutor till den förre uzbekiske 
presidentens dotter. 

Våren 2008 meddelades att danska och svenska posten slås ihop till en 
gemensam svensk-dansk postkoncern. Postnord hade bildats. Svenska staten 
blir Postnords huvudägare och huvudkontoret förläggs i Stockholm med en 
svensk vd i täten. Förlusterna följde i många år.

Vattenfalls köp av Nuon år 2009 för 89 miljarder kronor blev kanske toppen 
av detta berg av förvärv. Tjänstemän inom Regeringskansliet varnade för 
att affären inte skulle nå upp till det avkastningskrav som staten satt upp 

112 Staten hade uppenbarligen svårt att bestämma sig hur förvaltningen skall ske, bygga och behålla kompetensen 
inom RK . Förvaltningen av bolagen med statligt ägande flyttas över från Näringsdepartementet till Finans-
departementet 2011 . Förvaltningen av bolagen med statligt ägande flyttas från Finansdepartementet till Närings-
departementet och ges förvaltningsansvar för ytterligare åtta bolag 2015 . Se sid . 94-95 .
https://www .regeringen .se/4a0189/contentassets/a34b2a25b7a646d4850b5f6f2ec9e818/verksamhetsberattelse-for-
bolag-med-statligt-agande-2020-komplett .pdf
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för sina bolag och att det skulle leda till en värdeförstöring på 30 miljarder. 
De varnade också för att Vattenfalls prognoser för elpriserna var alldeles för 
optimistiska eftersom marknaden redan hade börjat falla kraftigt. SvD:s ana-
lytiker Per Lindvall har värderat det som återstår av Nuon till 20 miljarder. 
Därmed skulle värdeförstöringen uppgå till minst 80 miljarder.

Men Vattenfalls misslyckade investeringar slutade inte med Nuon. De tjeck-
iska företagen EPH och PPF som köpte Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet 
efter politiska påtryckningar har gjort en rejäl vinst. Enligt EPH:s årsredovis-
ning för 2017 blev nettovinsten 2 miljarder.

Inom det privata näringslivet finns en tydlig parallell i skogsindustrins övningar 
i samma sport något decennium tidigare. Men där återigen ett statligt bolag, 
Assi Domän, lyckades toppa ligan.

Telias förvärv i östländer, långt ifrån deras kompetensområde som ett tidigare 
monopol, kantas nu av mutanklagelser och förluster. Vattenfalls förvärv av 
Nuon godkändes av Näringsdepartementet till synes utan förankring i övriga 
regeringen och Finansdepartementet och blev en gigantisk förlustaffär.

Värdeökningen i den statliga portföljen kom också av sig . Diagrammet nedan visar 
värdeutvecklingen (försäljningar inräknade) för den statliga portföljen i miljarder 
kronor mellan åren 1998 och 2020 . Detta kan jämföras med utvecklingen av OMX-
30 indexet . Mellan dessa år tredubblades värdet av företagen på Stockholmsbörsen, 
medan den statliga bolagsportföljen bara ökade med 70 procent .113 Om den statliga 
portföljen hade haft samma värdetillväxt som börsindex hade vi alla varit ungefär 
500 miljarder kronor rikare .

Det syns också att de statliga bolagen utvecklades bättre, i kapp med OMX-30-
indexet eller rent av något bättre, under åren med värdeskapande ägarskap och därav 
följande omstruktureringar från 1998 till cirka 2004 . Under den efterföljande perio-
den där de statliga bolagen inte förvaltades värdeskapande längre, cirka 2004 till 2020, 
inträffade hela tappet jämfört med OMX-indexet .

Det skulle kunna anföras att det finns godtagbara skäl för den statliga portföljen att 
utvecklas sämre än andra större börsföretag .114 Några sådana motiveringar utvecklas 
emellertid inte från statens sida någonstans . Det vore också besynnerligt om dessa 
skäl endast gällde perioden efter 2004, men inte under den mer professionellt ägar-
styrda perioden dessförinnan . 

113  Se sid 92 . https://www .regeringen .se/4a0189/contentassets/a34b2a25b7a646d4850b5f6f2ec9e818/verksam hets be-
rattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2020-komplett .pdf
114  Även jämförelser med andra börsindex ger ungefär samma bild, till exempel om jämförelsen görs med utdelningar 
inräknade .
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Källa: Verksamhetsberättelserna 1998-2020 (till excel-arket) https://www .regeringen .se/4a0189/contentassets/
a34b2a25b7a646d4850b5f6f2ec9e818/verksamhetsberattelse-for-bolag-med-statligt-agande-2020-komplett .pdf

Statliga bolag – Tidigare utredningar
Till följd av de dåliga erfarenheterna av Sveriges återfall i mindre professionell ägar-
styrning tillsattes flera utredning som föreslog olika sätt att återgå till en mer profes-
sionell förvaltning . Den borgerliga regeringen lade till slut 2012 fram sitt förslag till 
en mer professionell förvaltning av statens bolag .115 Detta förslag fick dock inget stöd 
av den socialdemokratiska oppositionen, förmodligen då det inte bara innehöll för-
slag om ett holdingbolag för att förvalta de kommersiella bolagen utan ytterligare ett 
för att förvalta icke-kommersiella statliga bolag, som här kallas policybolag eftersom 
deras främsta syfte är att verka för olika politiskt bestämda mål .

Att lägga policybolagen i ett holdingbolag var att gå ett steg för långt för 
Socialdemokraterna . Förslaget hade sannolikt gått igenom om det endast innehål-
lit ett holdingbolag för kommersiella tillgångar, vilket helt låg i linje med partiets 
ställningstaganden tidigare när det gällde Procordia, Fortia, Securum och Stattum . 
Dessutom var det helt i linje med de förslag som Socialdemokraternas egen utredare, 
Dan Andersson, lade fram i sin utredning om regelreformering år 2005 .116

115  SOU 2012:14, Betänkande av Ägarutredningen, Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig 
ägarförvaltning .
116  SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader . 
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Tidigare utredningar kring förvaltning av offentliga tillgångar hade fokuserat på 
frågan om hur ägarstyrningen och förvaltningen bör bedrivas snarare än hur den bör 
organiseras . Det hade lämnats förslag och rekommendationer om att utveckla och 
bredda styrningen av bolagen för att omfatta hela bolagets verksamhet, uppdrag och 
mål . Andra förslag, som till många delar har genomförts, har handlat om att samla 
kompetens och resurser till en ägarfunktion .

Under 1970-talet gjordes en större statlig utredning som behandlade statsföreta-
gens utveckling .117 Under 1980-talet kom Expertgruppen för offentlig ekonomi (ESO) 
att genomföra två studier: En som behandlade omfattningen av det statliga ägandet 
och föreslog en betydande försäljning av statliga företag, samt en mer specifik som 
behandlade Vattenfalls ekonomiska ställning .118 Under början av 1990-talet presente-
ras fallstudier av staten som ägare, och där behandlas utvecklingen av ASSI, Celsius, 
Nordbanken, Procordia och SSAB, närmare .119

Riksdagens revisorer publicerade bland annat en studie om statliga företag där 
de undersökte hur staten utövar sin roll som ägare i offentliga företag och föreslog 
förbättringar av styrelsearbetet .120 Inom ramen för den förvaltningspolitiska kommis-
sionen genomfördes en särskild studie av statsförvaltningens olika verksamhetsfor-
mer i utredningen som ansåg att en tydlig ägarpolicy och effektivare styrnings- och 
kontrollsystem för statliga företag, var nödvändiga .121

Under 1998 stod ESO för en betydelsefull rapport kring styrningen av statliga bolag 
som bland annat föreslog en förstärkning av ägarfunktionerna i Regeringskansliet .122  123

De senaste åren har regeringen tillsatt nya studier för att se över hur ägarfunk-
tionerna utövas och förbereder försäljningar av statliga företag . I en bilaga till 
Förtroendekommissionens betänkande år 2004 analyserades ägarstyrningen av de 
statliga bolagen och där kom man bland annat fram till att bolagen hade kunnat skö-
tas bättre om staten tydligare och mer öppet (till exempel i för allmänheten tillgänglig 
dokumentation) hade redovisat den fullständiga målbilden . Därmed skulle medbor-
garnas förståelse för bolagens handlande och förtroendet för statligt företagande 
öka .124 Vidare ansåg utredningen att Regeringskansliets resurser för ägarstyrning var 
klart underdimensionerade, samt att bolagsförvaltarna borde minska sitt styrelse-
engagemang och i stället öka sina insatser i den nya nomineringsprocess som hade 
utvecklats inom Regeringskansliet .

År 2005 granskade Riksrevisionen bolagiseringen av Statens Järnvägar .125 År 2006 
genomförde Riksrevisionen en granskning av formerna för styrningen av de statliga 
bolagen, där de ansåg att ägarens styrning av bolagen borde förtydligas och bättre 
dokumenteras .126

117  Statligt företagande i samhällets tjänst (SOU: 1978:85) .
118  ESO, Vad skall staten äga? (Ds 1989:23), Statens dolda kapital (Ds 1990:36) .
119  Anell B m .fl . (1992) . Staten som ägare . Erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB . SNS 
Förlag .
120  1997/98: RR9, Statens roll som ägare, Riksdagens revisorer .
121  Myndighet eller marknad (SOU 1997:38) .
122  Lind och Meyersson (1998) . Staten och bolagskapitalet, Om ägarstyrning av statliga bolag, ESO .
123  Under 2004 genomfördes även en omfattande utredning hur offentlighetsprincipen skall tillämpas hos statliga 
företag . SOU 2004:75 .
124  Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47, bilaga 8 .
125  RiR 2005:11 .
126  RiR 2006:11 .
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Även i den så kallade Regelutredningen från 2005 som tillsattes av en socialdemokra-
tisk regering belystes statens ägarstyrning .127 Enligt utredningen borde ägarstyrningen 
stärkas för att nå en effektivare verksamhet och för att nå en högre ekonomisk effek-
tivitet och bättre uppfyllelse av samhällsmålen . Utredningen rekommenderade en mer 
samlad ägarfunktion åtskild från den reguljära linjeorganisationen i Regeringskansliet 
för att reducera uppenbara roll- och intressekonflikter . Enligt Regelutredningen finns 
det flera tänkbara alternativ när det gäller att förstärka ägarfunktionen, såsom inrät-
tandet av ett eller flera statliga holdingbolag för att effektivisera ägarstyrningen . Vidare 
föreslog utredningen att målen för de statliga bolagen borde göras mer synliga, tydliga 
och mätbara, det bör göras en tydlig uppdelning och precisering av mål för monopol-
verksamheter och verksamhet som bedrivs under konkurrens .

En översyn av Regeringskansliets förvaltning av hel- och delägda bolag genomför-
des 2006, och utgångspunkten för översynen var att förvaltningen fortsatt skulle han-
teras inom ramen för den gällande ansvarsfördelningen .128 En av slutsatserna var att 
en viktig grundförutsättning för att kunna utforma en god ägarstyrning, att det står 
klart vad ägaren har för strategi med sitt ägande . Av detta skäl vore det en fördel om 
regeringen utformade en tydlig strategi för varje bolag . Dessutom ansåg utredningen 
att tjänstemän från Regeringskansliet som huvudregel inte bör ingå i styrelserna för 
de statliga bolagen . För bolag som drivs på marknadsmässiga villkor och som ägaren 
avser att behålla, bör styrelsen representera den bästa finansiella och industriella 
kompetensen för uppdraget . Fokus i Regeringskansliets bolagsförvaltning bör vara 
att utarbeta mål för bolagen, uppföljning och utvärdering av bolagens måluppfyllelse, 
nominering och utvärdering av styrelse och revisorer, arbete i valberedningen samt 
deltagande på bolagsstämman .

Sammantaget pekade utredningarna på otydliga eller ofullständigt uttalade upp-
drag och mål för de statligt ägda bolagen, målkonflikter och en passiv ägarroll i bola-
gens strategiska utvecklingsfrågor . De problem som lyfts fram kan sägas vara typiska 
för stater som ägare, framför allt då bolagen förvaltas inom en myndighet .

Målbilden för de statligt ägda bolagen är ofta sammansatt av både ekonomiska och 
bredare samhällspolitiska mål . Vidare kan styrmodellerna för privata ägaren inte rakt 
av översättas och användas i en offentlig administration . Därför fick Ägarutredningen 
av år 2012 i uppdrag att mejsla ut ett förslag till hur statens ägande i de bolag som i dag 
förvaltas av Regeringskansliet, i fortsättningen ska organiseras och bedrivas .129

Målsättningen var en värdeskapande, effektiv, professionell och ansvarsfull ägar-
förvaltning . En förvaltning som skall ge en långsiktigt hög värdeutveckling och upp-
fylla särskilda samhällsuppdrag . Regeringens och riksdagens möjligheter till insyn i 
och övergripande styrning av de förvaltade bolagen ska inte begränsas . Av direktiven 
framgick också att regeringen eftersträvade en renodling av Regeringskansliet .

Resultatet som lades fram var att den operativa förvaltningen av statens ägande 
i de statligt hel- och delägda bolagen överförs till ett statligt helägt aktiebolag som 

127  Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4) .
128  Översyn av Regeringskansliets förvaltning av hel- och delägda bolag (N2006/5923/SÄ) .
129  Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning, SOU 2012:14 .
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äger portföljbolagens aktier med ansvar och uppgift för ägarförvaltningen av bolag 
med ekonomiskt värdeskapande som huvudsakligt ägaruppdrag .130 Med operativ för-
valtning avses här de uppgifter som utförs i syfte att verkställa den styrning som har 
beslutats av riksdag och regering . Utredaren motiverade förslaget med att en sepa-
rat organisation för den operativa ägarförvaltningen lägger grunden för en tydligare 
struktur och roll- och ansvarsfördelning .

Ansvaret för den övergripande och strategiska styrningen av statens ägande och 
bolagens uppdrag skulle fortsatt ligga hos riksdagen och regeringen medan den ope-
rativa ägarutövningen föreslogs skötas av förvaltningsbolaget .

Härigenom skulle förutsättningar skapas för att förena ett demokratiskt inflytande 
över statens ägande med en värdeskapande, effektiv och professionell förvaltning som 
kan bidra till en bättre långsiktig värdeutveckling i vid mening i de statligt ägda bola-
gen . Motivet för att förvaltningen ska ske i aktiebolagsform är att detta bedömdes vara 
den verksamhetsform som bäst tillgodoser kraven på en effektiv och professionell 
förvaltning och som har bäst förutsättningar för att attrahera kompetens, affärskun-
nande och erfarenhet som behövs i ledningen av förvaltningen .

Alternativet med en förvaltning i myndighetsform ansågs inte tillräckligt avhjälpa 
problemet med regeringens dubbla roller som reglerare och operativ företagsägare, 
vilket var en central utgångspunkt i utredningsdirektivet . Aktiebolagsformen är dess-
utom särskilt avpassad för att bedriva förvaltning av näringsdrivande företag .

Förvaltningsbolaget föreslogs styras av regeringen, som ansvarar för förvaltnings-
bolagens verksamhet inför riksdagen . Regeringen skulle som företrädare för ägaren 
utforma bestämmelser i bolagsordningen och i övrigt ge de riktlinjer som behövs för 
verksamheten . Regeringen ska vid bolagsstämmorna utse styrelseordförande och sty-
relser i förvaltningsbolagen .

Kapital i portföljbolagen som inte behövs för fullgörande av bolagens uppdrag 
skulle delas ut till ägaren och, delas ut vidare till staten, med undantag för begränsade 
belopp för att finansiera förvaltningsbolagens verksamhet samt ge visst utrymme för 
kapitalomflyttningar mellan portföljbolagen . Huvudsakligt mål för förvaltningsbola-
get skulle vara att skapa långsiktigt stabil värdetillväxt, mätt som summan av portfölj-
bolagens värdeutveckling över tid . 

Kraven på styrelse, ledning och förvaltning i bolaget bör inrymma hög affärsmässig 
kompetens och gott politiskt omdöme, konstaterade utredningen .

3.1.1. Inför holdingbolag för kommersiella statliga bolag
Mot bakgrund av de svenska erfarenheterna och tidigare utredningars slutsat-
ser kan det inte dras någon annan slutsats än att ägarstyrning av de kommersiella 
svenska statliga bolagen bör ske via ett professionellt statligt holdingbolag . Denna 
kan använda den privata sektorns alla medel och verktyg som den utvecklat under 

130  Utredningen föreslog även ett holdingbolag för bolag med skapande av samhällsnytta som huvudsakligt äga-
ruppdrag, vilket inte närmare återges här .
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århundraden, såsom relevant redovisning, ägarstyrning och målsättning lämpade att 
förvalta kommersiella tillgångar . En förvaltningsform som kan fylla detta vakuum, 
men ändå ge det offentligas alla företrädare samt skattebetalarna tillräcklig insyn och 
därmed förtroende för att tillgångarna verkligen förvaltas för hela samhällets bästa .

Internationella erfarenheter visar också att ägarstyrning av offentliga tillgångar 
sköts bäst i ett holdingbolag, i det juridiska format som i Sverige skulle motsvaras av 
vår aktiebolagsform .

Internationellt har denna förvaltningsform fått namnet Public Wealth Fund (PWF) . 
Europeiska länder har experimenterat med PWF:s i snart hundra år . Först ut var 
Italien med IRI eller Istituto per la Ricostruzione Industriale som sattes upp 1933 som 
ett verktyg för att hantera de ekonomiska effekterna av depressionen, inte helt olikt 
Fortia i Sverige .131 I samverkan med Marshallhjälpen växte dess betydelse ytterligare i 
återuppbyggnadsarbetet efter andra världskriget och var efter några decennier ett av 
världens största företagskonglomerat .132 På 1980-talet började IRI att skalas ner och 
privatiseringar inleddes . Efter en omfattande korruptionsskandal som orsakade fun-
damentalt politiskt skifte på riksnivå, upplöstes bolaget 2002 .133

ÖBAG eller Österreichische  Beteiligungs AG, sattes upp efter andra världskriget 
för att förhindra att den sovjetiska ockupationsmakten tog över alltför stor del av 
Österrikes näringsliv . ÖBAG tillsammans med Marshallhjälpen har haft en betydande 
inverkan på Österrikes industriella och ekonomiska utveckling under efterkrigsti-
den .134 ÖBAG förvaltar i dag, liksom Solidium i Finland, statens innehav i noterade 
bolag .

En PWF skiljer sig från en Sovereign Wealth Fund (SWF) på så sätt att en PWF är 
satt att förvalta operativa och fasta tillgångar i ett land, en stad eller en region . Ett 
exempel på en PWF är Temasek i Singapore .

En SWF däremot förvaltar den likviditet som ofta skapats av ett exportöverskott . 
Detta likviditetsöverskott skall förvaltas med högsta möjliga värdeökning och minsta 
möjliga risk . Detta sker med fördel i utländska värdepapper som handlas på de större 
internationella kapitalmarknaderna, samt ibland även vissa fasta tillgångar utom-
lands . Avsikten är att investera utanför den egna ekonomin, för att därmed undvika 
det som kallas för den ”holländska sjukan” . Detta är ett undanträngningsproblem där 
onaturligt stora inkomster från en sektor därmed kan resultera i att den egna valutan 
blir för dyr och därmed missgynnar andra exportsektorer med följd att den ekono-
miska tillväxten missgynnas .135 Ett exempel på en SWF är GIC i Singapore .

131  Blinkhorn M (1994) . Mussolini and Fascist Italy . Routledge .
132  Toniolo G m .fl . (2013) . The Oxford Handbook of the Italian Economy Since Unification . Oxford .
133  https://www .gla .ac .uk/media/Media_140182_smxx .pdf
134  Bischof m .fl . (2000) . The Marshall Plan in Austria . Transaction Publishing .
135  Jonas A . Eriksson, Eva Uddén-Jóndal (1995) . Lärdomar av den nederländska modellen .
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Erfarenheter av Temasek, en Public Wealth Fund (PWF) i Singapore

Professionell förvaltning av offentliga kommersiella tillgångar har varit en 
grundläggande del av Singapores strategi att omvandla sin ekonomi från att 
ha varit ett utvecklingsland till att bli en av de mest framgångsrika och utveck-
lade ekonomierna på bara en generation. Landets grundare införde vad som 
på den tiden sågs som ett högst ovanligt och uppfinningsrikt sätt att sköta 
ekonomin, genom att strikt åtskilja skötseln av den ekonomiska politiken och 
förvaltning av offentliga tillgångar.

En av arkitekterna bakom denna ekonomiska strategi uttryckte motivet till 
denna uppdelning på följande sätt: ”En av de tragiska villfarelserna som 
många länder väljer att tro på, är att politiker och tjänstemän skulle kunna 
sköta företagande på ett framgångsrikt sätt.” 136 Med detta synsätt skilde 
sig Singapore markant från övriga länder som använde sig av en PWF för 
att genomdriva en ekonomisk politik eller skapa sysselsättning. Genom att 
tydligt markera hur viktigt oberoendet från politiken var för framgångsrikt 
ägande, samt att låta grundläggande företagsprinciper som värdeskapande 
vara det allenarådande syftet, blev Singapore och dess PWF Temasek modell 
för hur en professionell ägarförvaltning av offentliga tillgångar kunde drivas.

Den genomsnittliga avkastningen sedan Temasek instiftades 1974 har varit 14 
procent per år.137 Under det senaste räkenskapsåret som slutade i mars 2021, 
har Temasek sett värdet på sin portfölj öka med drygt 24 procent. Portföljen 
var då värd 381 miljarder singaporianska dollar, motsvarande 2 433 miljarder 
kronor eller drygt 80 procent av värdet av landets BNP.

Sammantaget med värdet på den portfölj som GIC förvaltar, uppvisar landet 
en total förmögenhet bara genom dessa båda förvaltningsbolag som motsva-
rar ett värde på drygt två gånger Singapores BNP. Givet en relativt modest 
offentlig upplåning som mest är till för att uppnå en optimal kapitalstruk-
tur, är Singapores nettoförmögenhet starkt positiv och har genom historien 
bidragit till att landets skattebörda är relativt låg.

136  Goh K S (maj 1972) . Preface to The Economics of Modernization
137  https://www .temasek .com .sg/en/our-financials
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3.1.2.  Ge holdingbolaget oberoende, transparens och tydliga mål
Ett holdingbolag måste också organiseras rätt . Den juridiska strukturen erbjuder vis-
serligen det bästa möjliga formatet av samtliga alternativ som står till buds . Men för 
en offentlig ägare av kommersiella tillgångar kan även detta format behöva förstärkas 
för att kunna komma så nära som möjligt till ett verkligt professionellt ägande, trots 
de svåra förutsättningarna med en politisk omgivning . 

Det kan vara på sin plats att nämna att det även hos privata ägare finns motsatsför-
hållanden och särintressen som står emot varandra . En professionell bolagsstyrning 
är utvecklad över tid för att försöka hantera dessa mänskliga faktorer . Till syvende 
och sist är det alltid den mänskliga erfarenheten, kunskapen och ihärdigheten som 
blir avgörande .

När det gäller offentligt ägande av kommersiella tillgångar är det inte minst tre 
faktorer som är värda att slå vakt om och förstärka . Dessa är framför allt:

Oberoendet:  att verksamheten upplevs som, och de facto verkar självständigt 

Genomlysningen:  att redovisningen av såväl holdingbolaget som den underlig-
gande portföljen åtminstone har lika god redovisning och infor-
mationskvalitet som noterade bolag .

Målsättningen: Att värdemaximering utgör det enda målet med verksamheten, 
och kan stå emot andra politiska målsättningar . Syftet är att 
tillgångarna bidrar till ökad konkurrenskraft, produktivitet och 
nyskapande i näringslivet .

Som stöd för professionell förvaltning i ett holdingbolag finns bland annat den 
svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) . Denna kod innebär att god bolagsstyrning 
skall säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt 
som möjligt . Därmed skapas ett förtroende hos lagstiftare och i samhället vilket ger 
holdingbolaget en frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde .138 Inte minst 
kompetensförsörjningen är beroende av att portföljen inte bara framstår som profes-
sionell och oberoende, utan också verkligen fungerar och verkar på detta sätt .

Bevisbördan ligger hos den offentliga ägaren att påvisa att holdingbolag både struk-
tureras och i praktiken reducerar och helst eliminerar trovärdighetsproblematiken . 
Förutom genom att kunna påvisa sitt oberoende av kortsiktigt politisk inflytande, kan 
detta även ske genom att holdingbolaget anammar de skrivna regler och den praxis 
som följs av svenska börsbolag, då det avser att tillgodose alla aktieägarnas anspråk 
på avkastning på investerat kapital och därmed säkerställa marknadens förtroende 
för bolagen .

Till detta regelverk hör i första hand aktiebolagslagen och årsredovisningslagen 
men också bland annat Koden, samt inte minst rekommendationer och uttalanden 
138 http://www .bolagsstyrning .se/UserFiles/Koden/Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020 .pdf
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från Rådet för finansiell rapportering och Nämnden för svensk redovisningstillsyns 
granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering . Även om en Public 
Wealth Fund (PWF) inte är noterat på någon aktiemarknad, är det lämpligt att följa 
samma krav som om det var noterat, då en PWF i slutändan har ett synnerligen spritt 
ägande och därmed ett liknande ansvar som ett noterat bolag . Detta innebär att hol-
dingbolaget skall vara ett gott exempel genom högsta möjliga standard för alla port-
följbolag genom sin koncernredovisning och ägarstyrning av den samlade portföljen .

Verktyg för bolagsstyrning i bolag med offentliga ägare
Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, 
styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra . 
Det ska också finnas ett kontrollorgan, en revisor, som utses av bolagsstämman .

Förutom den högsta möjliga redovisningsstandard är det avgörande för en PWF och 
dess portföljbolag att kunna påvisa att ägarstyrningen stärker portföljens oberoende 
av kortsiktigt politiskt inflytande . Detta innebär bland annat att ägaren begränsar sin 
påverkan på bolagsportföljen genom holdingbolagets bolagstämma . Den politiska äga-
ren och dess tjänstemän och andra representanter skall därför utan undantag undvika 
alla kontakter direkt med portföljbolagens styrelser eller ledning i någon ägarfråga, 
utan begränsa sig till att gå den lagstadgade vägen via bolagsstämman i holdingbola-
get . Detta var ett ofta återkommande problem för Fortia under dess korta existens .139

Det krävs en stark kultur, som börjar i toppen, för att motverka att en orderkedja 
inte bryts . Alternativt att det faktum att den brutits blir offentligt och att ansvaret 
för just den frågan, eller i värsta fall hela bolaget, då hamnar på politisk nivå . En PWF 
har nämligen just den politiska fördelen att när diverse skandaler briserar, erbjuda 
ett mellanskikt som ömsesidigt isolerar affärsverksamheten mot politisk inblandning 
och därmed möjlighet för den politiska sidan att slippa ansvar vid olika skandaler och 
kriser i bolagsportföljen .140 Denna typ av risker var en inte obetydlig anledning till att 
bolagstämmorna även i de helägda bolagen gjordes offentliga från och med 1999, i en 
process som dock ständigt kan förbättras .141

Ett annat organ som står till ägarens förfogande är valberedningen . Valberedningen 
ska lämna förslag till och förbereda underlag för val till holdingbolagets styrelse, samt 
förslag på ordförande, samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var 
och en av styrelseledamöterna . Valberedningen ger även förslag till val av revisorer, en 
underskattad uppgift men oerhört viktigt för en oberoende granskning av ett företag . 
Bolagets revisor utses av bolagsstämman och inte av bolagets ledning, för att granska 
dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktö-

139   Ägarutredningen SOU 2012:14 .
140  Såsom när Antti Rinne, den socialdemokratiska statministern, avgick i december 2019 efter cirka ett halvt år som 
Finlands statsminister . Detta på grund av att statsministerns kansli är den formella ägaren till finska posten och 
inte Solidium deras holdingbolag, efter att en politisk kris snabbt eskalerat i Finland som bottnade i den omfattande 
postkonflikt som pågick i Finland i över två veckor .
141   Brown-Humes C (1999) . Welcome to the ways of the market – Sweden is learning private sector ways . Financial 
Times, 12 november .
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rens förvaltning . En revisor i ett svenskt bolag har således sitt uppdrag från och rap-
porterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av varken bolagets 
styrelse eller ledning .

Med en omfattande portfölj av bolag är ett transparent system av största vikt, som 
säkerställer oberoendet genom en diversifiering och växling av de bolag och perso-
ner som utför dessa uppdrag i portföljen . Enligt koden skall majoriteten av valbe-
redningens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen . 
Verkställande direktören eller någon annan person från bolagsledningen ska inte vara 
ledamot av valberedningen . Minst en av valberedningens ledamöter ska vara obero-
ende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av 
aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning .

Att även offentliggöra bolagets medlemmar samt processen, kan även här visa klart 
på vem som bär ansvaret för detta arbete och de förslag som läggs fram och därmed 
påvisa ett större oberoende från den politiska nivån .

Styrelsen i en PWF samt i de underliggande portföljbolagen bör bestå av obero-
ende ledamöter som inte är anställda i bolaget (eng . non-executive directors) . Vidare 
ska enligt Koden en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen . Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare . Det senare innebär att det är möjligt för större ägare i 
svenska börsbolag att tillsätta en majoritet av styrelsen med personer nära knutna till 
dessa ägare . Detta ligger i linje med den positiva syn på en värdeskapande och ansvars-
tagande ägarroll som kommer till uttryck i aktiebolagslagens förarbeten, men är dock 
inte lämpligt i bolag med offentligt ägande då detta skulle motverka övriga ansträng-
ningar att skapa armslängds avstånd till den politiska makten . Det är dessutom mer 
troligt att hitta lämplig kompetens och erfarenhet som kan bistå i arbete med värde-
skapande, i den privata sfären, något som ytterligare förstärker strävan att motverka 
trovärdighetsproblematiken .

Under åren med värdeskapande ägande av den statliga portföljen (1998-2001), 
rekryterades mer än 85 procent nya styrelseledamöter till de statliga företagen för 
att möjliggöra ett fullständigt kulturellt och operationellt skifte mot aktieägarvärde 
i de drygt sextio bolagen . Dessutom rekryterade 75 procent av dessa bolag nya verk-
ställande direktörer och drygt hälften nyanställde finanschefer under denna treåriga 
omstruktureringsperiod .142

3.1.3. Holdingbolaget bör skapa värde genom att uppmuntra 
ständiga förbättringar i bolagen

Ett holdingbolag skall skapa värde genom professionell värdeskapande ägarstyrning . 
Det innebär att precis som en privat ägare ha den nödvändiga kunskapen, med hjälp 
av erfarenhet och kontinuerliga analyser och värderingar av bolagen, dess mark-

142  https://www .huffpost .com/entry/women-a-competitive-advan_b_1068106
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nad, omvärld och konkurrenter, kunna ha en meningsfull dialog med bolagens sty-
relser och agera när omstruktureringar behövs . För att illustrera denna samverkan, 
beskrivs i detta avsnitt hur ägarstyrningen genomfördes under perioden 1998–2001 då 
Näringsdepartementet inrättade en funktion som kom nära att fungera som ett hol-
dingbolag .

Regeringens ägarpolicy utgick från att värde först och främst skapas av företagets 
styrelse, ledning och de anställda . Till ägarens förfogande stod därför tre verktyg . För 
det första är det ägarens uppgift att se till att företagen har en styrelse vars kompetens 
och erfarenheter överensstämmer med de behov företaget har . För det andra skall äga-
ren ställa krav på en snabbare och mer frekvent finansiell rapportering som möjliggör 
jämförelser med andra företag och externa analyser av företaget . För det tredje skall 
ägaren – i samråd med företaget – sträva efter en optimal kapitalstruktur i företaget 
för att därigenom bland annat öka fokuseringen på kärnverksamheten .143

Regeringen införde därför en transparent och aktiv styrelsenominering, ett avgö-
rande verktyg vars avsaknad tidigare fått kritik av Riksdagens revisorer i en uppmärk-
sammad rapport .144

En valberedning inrättades för varje bolag som om varje bolag var börsnoterat, 
styrd av bolagens behov av en allsidig och relevant kompetens av värdeskapande, 
samt baserad på en årlig styrelseutvärdering . Resultatet blev att mer än fyra femte-
delar av samtliga styrelsemedlemmar byttes ut i en kulturförändring i riktning mot 
professionell ägarstyrning .145

Enheten på Näringsdepartementet ledde även arbetet med att förbättra genomlys-
ningen av portföljen och publicerade för första gången någonsin en löpande värde-
ring av den samlade statliga portföljen, via en samlad årsberättelse för företag med 
statligt ägande . Denna redogörelse skulle fungera som en årsredogörelse i avsaknad 
av en reviderad konsoliderad årsredovisning för ett holdingbolag som förvaltade hela 
portföljen . Samtidigt började regeringen även publicera löpande delårsrapporter kvar-
talsvis, samt det första officiella klargörandet hur staten ämnade förvalta sina bolag i 
den svenska regeringens första ägarpolicy .146

Denna ägarpolicy angav ett klart finansiellt perspektiv genom att klarlägga att 
ägarens kapital bör åsättas en kostnad .147 Utifrån konkurrenskraftig kapitalstruktur 
och rörelsemarginal utformades även en affärsmässig utdelningspolicy för respektive 
bolag, som föreslogs ge staten en utdelning på cirka 5 miljarder per år, enligt Björn 
Rosengren .148 Utöver detta föreslogs införandet av ett incitamentssystem för alla 
anställda inom bolag med statligt ägande, med Vasakronan som modell .

De noterade bolagen med sin offentliga värdering och möjlighet till jämförelse med 
liknande bolag i privat ägo, visade tydligt att de krävde aktiva åtgärder då samtliga 
släpade efter i värdeutvecklingen jämfört med sina index, innan år 1998 . De hade alla 

143  Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 1999 .
144  Statens roll som ägare av bolag, Riksdagens revisorer, 1997/98: RR9 .
145  Detter D (2002) .Women a Competitive Advantage . Huffington Post .
146  Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 1998 .
147  Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 1999 .
148  George N (1999) . Sweden to review state ownership, Financial Times, 15 juni .
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behov av förbättringar som hade djupare strukturella orsaker och som därför krävde 
de större ägarnas engagemang under ledning av huvudägaren .

De noterade bolagen Assi Domän och Celsius ägdes och förvaltades av holding-
bolaget Stattum, medan SAS ägdes direkt av Näringsdepartementet . Staten var då 
den ojämförligt största företagsägaren i Sverige, med en företagsportfölj värd drygt 
560 miljarder och med över 200 000 personer anställda . I portföljen ingick några av 
Sveriges största företag och sades motsvara en fjärdedel av det inhemska näringslivets 
värde .149

Resultatet av detta treåriga ägarexperiment blev inte bara effektivare bolag och ökad 
produktivitet i ekonomin, utan även en utdelning till staten på 55 miljarder, kostnads-
besparingar på 28 miljarder, samt en renodling av verksamheterna som möjliggjorde 
privatiseringar för drygt 140 miljarder . Samtidigt utvecklades de noterade innehaven 
positivt med 28 procent (december 1999 till mars 2001), trots att börsindex (AFGX) 
under samma tid sjönk med 25 procent . Värdet på den samlade portföljen (noterade och 
icke-noterade bolag) steg 12 procent (maj 1999 till mars 2001) medan Stockholmsbörsen 
under samma tid steg med 6 procent, enligt Näringsdepartementet .150

Ett par exempel, Assi Domän och Celsius, illustrerar hur denna omstrukturering av 
noterade bolag konkret gick till .

Omstruktureringen av Assi Domän

Assi Domän noterades genom en börsintroduktion 1994 och en bred sprid-
ning till allmänheten, där fler än 560 000 privatpersoner tecknade aktier. 
Staten låg kvar som majoritetsägare, via sitt holdingbolag Stattum.

Några år senare började aktiemarknaden förlora förtroendet för bolagets 
strategi, då investeringar på sammanlagt 24 miljarder kronor låg långt utanför 
kärnverksamheten i bland annat Ryssland som inte uppvisade någon accepta-
bel avkastning. Oklara åtgärder och omstruktureringar blottade djupare stra-
tegiska problem varför förtroende för styrelse och ledning försvann, medan 
aktiekursen i slutet av 1998 föll till sin lägsta nivå.

Aktieägarna med huvudägaren i ledningen tog initiativet till en fullständig 
omorganisation och ny inriktning. En ny styrelse utnämndes på en extra 
bolagsstämma i maj 1999 där Bernt Magnusson blev ordförande och ny vd 
i augusti samma år med fokus på att skapa aktieägarvärde, genom opera-
tiva förbättringar samt en renodling av balansräkningen med fokus på skog. 
Som ett första steg bildade Assi Domän dotterbolaget Sveaskog med ett 
skogsinnehav av 900 000 hektar produktiv skogsmark. Därpå påbörjades 
en renodlingsprocess, där bolagets mest svårsålda pappersbruk avyttrades 
först i enskilda transaktioner, varpå Karlsborg och Skärblacka slogs ihop med 

149  Verksamhetsberättelse för statliga företag 2000 .
150  UBS och Näringsdepartementet, presentation 2001 .
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Gruvön från Stora Enso och bildade Billerud. Billerud noterades därefter på 
Stockholmsbörsen i november 2001.

I oktober 2001 övertog staten samtliga aktier i Sveaskog genom betalning i 
form av aktier i Assi Domän, samt genom en kortfristig lånefinansiering från 
staten om högst 12 miljarder under 3–6 månader.

De medel som frigjorts i bolaget genom renodlingen tillfördes aktieägarna, 
bland annat. genom ett inlösenprogram som beslutades hösten 2000.

Genom denna aktiva ägarförvaltning kunde Assi Domäns aktieägare erhålla 
en avkastning på sin investering på nästan 16 procent sedan börsintroduk-
tionen 1994 fram till statens bud 2001. Staten å sin sida fick kontrollen över 
landets största skogsinnehav bestående av 4,1 miljoner hektar mark varav 
cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark vilket utgör 14 procent av 
skogsmarken i Sverige.

Detta aktiva ägande underlättades betydligt av att skötas inom ramen för 
holdingbolaget Stattum.

Celsius AB behövde omstruktureras

Celsius AB var ett statligt konglomerat med bakgrund i statliga Svenska Varv 
som 1991  ändrade inriktning mot försvarsindustrin, genom att gå ihop med 
den statliga ammunitions- och vapentillverkaren FFV (tidigare Försvarets 
Fabriksverk), Telub (ett bolag inom försvarselektronik) samt vapentillverka-
ren Bofors och Nobel Tech AB, vilken hade förvärvat all militär verksamhet 
från Ericsson Radar Electronics.

 Celsius börsintroducerades i juni 1993 för att ge företaget möjlighet att del-
taga i den omstrukturering och konsolidering av den europeiska försvarsin-
dustrin som förväntades ske efter Sovjetunionens fall, då försvarsanslagen 
drastiskt minskade.

Då en inhemsk försvarsindustri var en av hörnpelarna i den svenska neutrali-
tetspolitiken, behöll staten 25 procent av kapitalet men samtliga (röststarka) 
A-aktier och därmed nästan 62 procent av rösterna i bolaget, för att säker-
ställa att bolaget kontrollerades av svenska ägare.

Saab AB offentliggjorde i november 1999 ett kontanterbjudande på samt-
liga aktier i Celsius, vilket accepterades av staten i februari 2000.  Affären 
hade föregåtts av förhandlingar under en längre tid med syfte att stärka det 
svenska försvarets materialförsörjning samt forskning och utveckling på ett 
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konkurrenskraftigt sätt. Uppgörelsen med Saab hade villkorats av huvud-
ägaren och medverkade till att Celsius sålde av de verksamheter som inte 
ansågs passa in i Saabs verksamhet, varför Celsius och Stattum hade förbe-
rett för budet genom att sälja Kockums ubåtstillverkning till den tyska HDW-
koncernen (Howaldtswerke Deutsche Werft AG) medan Bofors Weapon 
Systems såldes av till amerikanska United Defense. I och med försäljningen 
av Celsius kom staten att helt avveckla sitt ägande inte bara av företag inom 
förvarsmaterielområdet utan i princip även inom den svenska varvsnäringen.

För de gamla monopolen som SJ och Posten var utmaningarna ännu större då de inte 
hade fördelen av att kunna hanteras inom ett holdingbolag som Stattum . Inte desto 
mindre var omstruktureringsbehoven stora inom dessa tidigare monopol och därmed 
fanns stora möjligheter att skapa värde för aktieägarna vilket exemplen SJ och Posten 
i rutorna nedan visar .

SJ

Efter det att statens järnvägsverksamhet delats upp i Trafikverket SJ och 
Banverket 1988, kom avregleringen av järnvägen av sig i Sverige.

SJ var typexemplet på ett statligt konglomerat med monopol som hellre än 
att visa lönsamhet och ge utdelning, samlade verksamheter på hög så att 
investeringar och fokus på kärnverksamheten – tågverksamheten, blev efter-
satt. Omfånget av detta konglomerat i början på 1990-talet sträckte sig från 
fullservice inom resandet med allt från resebyrå, färjor, taxi, bussar, hotell 
och restauranger till speditionsfirmor.

En renodling påbörjades 1990 med börsintroduktion av speditionsfirman ASG 
på Stockholmsbörsen. Därefter såldes bussverksamheten Swebus, färjetrafi-
ken Scandlines, och Royal Viking Hotels, samt Trafikrestauranger som bedrev 
kasino- och restaurangverksamhet i stationerna i de större städerna.

Bolagiseringen och ombildningen av SJ blev klar först 2001, då verksam-
heten delades upp i tre nya separata bolagsverksamheter. En för passage-
rartrafik i vad som kom att kallas SJ AB och godstrafiken i Green Cargo AB. 
Fastighetsinnehaven lades i ett separat bolag, Jernhusen AB, för att tillvarata 
den dolda värde- och utvecklingspotential som fanns inom denna stora port-
följ. De verksamheter som krävde konkurrensneutralitet enligt avregleringen 
såsom service, underhåll och catering, överfördes till Swedcarrier AB med ett 
specifikt mandat att avyttra dessa bolag till bästa villkor och högsta möjliga 
värde när tillfälle gavs.
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Uppdelningen synliggjorde en stor operativ ineffektivitet i nästan samtliga 
verksamheter, vilket möjliggjorde en process mot förbättrad lönsamheten. 
Uppdelningen synliggjorde även investeringsbehov som dolts genom en 
konglomeratstruktur, där alltför mycket kapital lagts på icke kärnverksam-
heter.

Flera studier har undersökt avregleringen av järnvägen och SJ:s roll på mark-
naden (till exempel Stelling, 2007). I vissa fall har det kunnat konstateras att 
separationen mellan infrastruktur och trafikverksamhet har medfört högre 
kostnader, medan öppningen av trafiken för konkurrens medfört sänkta kost-
nader. Avregleringen sammantaget tycks dock ha lett till lägre kostnader i 
järnvägssektorn som helhet.

Posten

Den svenska postmarknaden konkurrensutsattes från 1993 då brevmono-
polet slopades och marknaden för paket och logistiktjänster utsattes för en 
hård konkurrens och internationalisering. Samtidigt förändrades marknads-
förutsättningarna i grunden genom nya teknikgenombrott såsom internet 
och mobiltelefonen.

Postens lönsamhet sjönk då de inte kunde anpassa kostnaderna efter den nya 
verkligheten, varför bolaget sökte kapitaltillskott från regeringen för att bibe-
hålla sin verksamhet. Posten fick i stället en ny styrelse vilken bytte inriktning 
och anställde en ny vd 1999, som genomförde en fundamental förändring och 
renodling på bara ett par år då en mängd icke-kärnverksamheter såldes av, 
såsom Postgirot Bank till Nordea för drygt 4 miljarder, samt speditionsföre-
taget ASG (som tidigare ägts av SJ) till Deutsche Post.

De traditionella postkontoren lades ner och ersattes av det nästan dubbla 
antalet Företagscenter, främst avsedda för företag och Servicecenter på ben-
sinstationer, tidningshandlare eller livsmedelsbutiker.

Postens kassatjänster flyttades till ett separat bolag med som sedermera sål-
des till Nordea och delvis upphörde genom lag. Postens betydande fastig-
hetsinnehav såldes av, varför balansräkningen och lönsamheten kunde åter-
ställas.

Sammantaget visar dessa exempel hur viktigt det är att en professionell ägarfunktion 
har nödvändig kapacitet för att kunna upptäcka behovet av, och inte sällan initiera de 
omstruktureringar inom bolagen som görs angeläget av omvärldsförändringar .



74

3.1.4. Så bör holdingbolag skapa värde genom att säkra kapital till 
portföljbolagens investeringar

Ett holdingbolag skall även säkra kapitaltillgången för de ägda bolagen när goda inves-
teringsmöjligheter uppstår . Varje ny investering prövas mot en affärsplan och vägs 
mot de avkastningskrav som finns på verksamheten och som kontinuerligt jämförs 
med liknande verksamheter i samma bransch . Detta för att hela tiden matcha bolagets 
verksamhet i en vidare konkurrens för kapital .

En klassisk dragkamp mellan bolagsledning och ägaren gäller kapitalstrukturen 
som oftast kommer fram vad gäller utdelningspolicy eller återköp av aktier . Ägarens 
målsättning är ofta att minimera det egna kapitalet i bolaget för att maximera sprid-
ning och avkastning på sina investeringar . En bolagsledning strävar efter ett stort eget 
kapital som buffert över tid . 151

I offentligt ägda bolag får denna dragkamp en särskild prägel då dessa inte har 
samma möjlighet till kapitalanskaffning från den konkurrensutsatta öppna markna-
den, utan är hänvisade till en offentlig budgetprocess . I denna process konkurrerar ett 
företags kapitalbehov med politiska behov av skattefinansiering till vård, skola och 
omsorg, samt försvar och polis och andra nödvändigheter i samhället .

Det innebär att offentliga bolag gärna samlar kapital på hög, genom att dölja vinster 
med komplex internredovisning eller genom investeringar bortom kärnverksamheten . 
Företagen blir expansiva konglomerat såsom Vattenfall och Telia försökte bli i början 
på 2000 med följden att lönsamheten alltmer minskar, vilket ofta inte uppmärksam-
mas . I synnerhet inte om fokus från offentliga ägare ligger mer på bolagens arbete 
och rapportering i frågor som etik, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald 
och riktlinjer för ersättningsfrågor, i stället för i frågor som rör bolagens verksamhet, 
finansiering och värdeskapande .152 

Ett professionellt holdingbolag kan bättre fördela pengar från de verksamheter som 
generar överskott, till de verksamheter som har behov av kapital enligt sin affärsplan, 
vilket blir mer professionellt och transparent ur ett ägarstyrningsperspektiv .

Detta innebär att ett holdingbolag bör vara bemyndigat att sälja innehav som inte 
längre passar in eller har nått sin fulla potential och tjänat sitt syfte som ett offentligt 
ägt bolag, likaväl som att det skall vara möjligt att låta verksamheter gå i konkurs .

Holdingbolaget kan även emittera obligationer med stöd av en oberoende rating vil-
ket ytterligare skulle förstärka den finansiella disciplinen inom portföljen . Ytterligare 
intressenter i form av långivare som intresserar sig för hur bolaget sköts, ger även det 
en ytterligare disciplin som stärker ägarstyrningen och kan agera motvikt mot alltför 
starka politiska påtryckningar .

Sammantaget ger detta finansiella muskler för att kunna sköta kapitalförsörj-
ningen till portföljbolagen utan att behöva stöd från skattemedel, och snarare bli en 
inkomstkälla för staten . 
151  Genom historien har det av politiska skäl visat sig svårt att få ut relevant utdelning från vissa bolag och då inte 
minst LKAB . Bolagets kapitalstruktur med stora egna kapital (64 procent i december 2020) har karakteriserats som 
”en bank med vidhängande gruva” . LKAB Annual Report 2020 .
152  Ägarutredningen, SOU 2012:14 .
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3.1.5. Så kan holdingbolag skapa värde genom att omstrukturera i 
portföljen

Samtidigt som ett holdingbolag är viktigt för att kunna säkra kapitaltillgång när port-
följbolagen står inför goda investeringstillfällen, bör det också kunna avyttra bolag 
eller delar av bolag när andra ägare har en bättre kompetensprofil för ägarstyrning . Så 
skedde också under perioden 1998–2001 . Sammantaget privatiserades då för ett värde 
överstigande 140 miljarder under dessa tre år, trots att privatisering inte var ett mål för 
det aktiva ägandet . En summa som var nästan sju gånger värdet på de försäljningar 
som skedde under de år då privatiseringar var ett huvudsyfte i början på 1990-talet . 
Merparten av dessa försäljningar var ett resultat av renodling av verksamheterna, då 
statliga bolag har en tendens att bli oöverskådliga konglomerat med litet krav på opti-
mal balansräkning och kapitalstruktur .

Kanslihusstyrd privatisering misslyckas ofta till följd av 
bristande professionalism
Alla former av privatisering är komplexa och omfattar en mängd olika beslut och pro-
cesser för att uppnå bästa resultat för en mängd intressenter, inte sällan med olika och 
även motsatta intressen .

Privatisering genom en börsintroduktion är av naturliga skäl den kanske mest väl-
kända formen för privatisering då den direkt berör många personer genom att aktier 
ofta erbjuds till allmänheten i samband med att ett statligt bolag introduceras på bör-
sen . Privata försäljningar sker som namnet anger utan samma insyn . Därför har för-
farandet med hjälp av en börsintroduktion ofta använts i Europa, inte sällan initierat 
av socialistiska regeringar . 153 Börsintroduktioner är inte minst gångbart för att det går 
att hävda att en försäljning har skett till ett korrekt marknadspris .

Efter det att Sonera hade noterats på Helsingforsbörsen 1998 var det i stort sett 
bara Telia och Telenor av de europeiska telekombolagen som fortfarande var helägda 
av staten . 

Efter många år av politiska turer, debatter och ett misslyckat samgående med 
Telenor beslutar sig svenska politiker för att slutligen börsnotera Telia den 13 juni år 
2000 . 

Svenska staten sålde närmare 30 procent av Teliaaktierna och noterade företaget 
på Stockholmsbörsen . Detta skedde bara ett par månader efter en skarp nedgång av 
aktiepriserna på Nasdaq-börsen i New York, den huvudsakliga plattformen för han-
deln av de aktier som utgjorde den så kallade IT-boomen .

Den strategiska motiveringen var att ge Telia samma möjlighet till kapitalanskaff-
ning som konkurrenterna, samt att möjliggöra för företaget att ta del av den uppköps- 
och konsolideringsvåg som rådde världen över . Att förbli ett helägt statligt bolag sågs 

153  Megginson (2005) . 
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som ofördelaktigt då skalfördelar var den rådande strategiska normen och konsolide-
ringar oundvikliga .154

Politiskt sett var det för riskabelt för Telia att deltaga i en eventuell sammanslag-
ning utan att ha en marknadsnotering som angav priset på bolaget och därmed det 
relativa värdet i en eventuell sammanslagning . Detta hade svenska staten lärt sig av 
det misslyckade samgåendet med Telenor .

Ur ett statsfinansiellt perspektiv är det därför inte felaktigt att påstå att börsin-
troduktionen av Telia var en framgång för staten och skattebetalarna . Detta givet 
de förutsättningar som det politiska spelet hade skapat och då inte minst med den 
ofördelaktiga tidpunkten för börsintroduktionen, sist i raden av börsintroduktioner 
världen runt och i svansen på en IT-bubbla där den påföljande kraschen ännu inte 
fullt hade blommat ut .

Problemet med denna mycket omtalade börsintroduktion låg på ett annat plan – 
det politiska . Då Telia-aktien lanserades som en folkaktie med över en miljon svenskar 
som köpte aktier i bolaget, blev det den största börsintroduktionen hittills i svensk 
börshistoria . En miljon aktieägare är även en miljon potentiella väljare .

Samgåendet mellan Telia och Telenor

Våren 1999 godkände riksdagen ett avtal mellan svenska staten och norska 
staten om sammanslagning av de bägge företagen Telia AB och Telenor AS. 
Vidare bemyndigade riksdagen regeringen att minska svenska statens ägande 
i det sammanslagna bolaget med en efterföljande börsintroduktion. Efter det 
att EG-kommissionen godkände sammanslagningen i oktober 1999 under-
tecknades ett aktieägaravtal mellan staterna.

Drygt en månad senare, i december 1999 offentliggjorde de svenska och 
norska statsministrarna ett uttalande med innebörden att arbetet med sam-
manslagningen skulle avbrytas. Motivet var bland annat de problem som upp-
stått vid sammanslagningens genomförande. De bägge länderna träffade ett 
avtal om avveckling av samgåendet.

Det bakomliggande spelet bakom denna misslyckade sammanslagning visade 
sig vara en blandning av nationella, personliga och partipolitiska ambitioner, 
med en början i att Lars Berg, vd för Telia, hade förhandlat fram en princip-
överenskommelse med sin norska motpart och dess regering om såväl villkor 
som priset för en sammanslagning under hösten 1998. Det blev aldrig trans-
parent om vd hade mandat, uppdrag eller någon form av överenskommelse 
med ägarrepresentanter eller samrått med styrelse eller ledningsgrupp. 
Under alla omständigheter så brast ägarstyrningen.

154 Regeringens proposition 1999/2000:84 .
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De bägge cheferna i Telia och Telenor försökte rädda situationen genom att 
framställa transaktionen som ett fait accompli, där den norska staten handlat 
i god tro. För att undvika en genant situation mellan två grannländer inled-
des därför regelrätta förhandlingar mellan de två länderna. Förhandlingarna 
utgick från den tidigare principöverenskommelsen mellan de två cheferna vil-
ken den svenska staten och dess rådgivare ansåg var ofördelaktig för svensk 
räkning.

Förhandlingarna avslutades dock tvärt då det visade sig att den norska sidans 
huvudsakliga ambition och målsättning var att flytta all forskning och utveck-
ling på mobilsidan inom Telia till Norge, med ambitionen att bygga upp ett 
Nordens Silicon Valley på den gamla flygplatsen Fornebu.

Sammanslagningen av de bägge bolagen framstod för den norska sidan bara 
vara ett medel för att uppnå detta politiska mål.

Beslutet att göra börsintroduktionen till den bredaste försäljningen som någonsin 
erbjudits det svenska folket, gjordes på politisk nivå av framför allt dåvarande stats-
minister Göran Persson och näringsminister Björn Rosengren, trots upprepade avrå-
danden från samtliga rådgivare och tjänstemän . Beslutet att börsnotera Telia fick dock 
naturligtvis stöd av den borgliga oppositionen i riksdagen, då de hade argumenterat 
och propagerat för en privatisering av Telia under flera år .155

Men tidpunkten var inte desto mindre illa vald, i slutändan på vad som skulle visa 
sig var en börsbubbla . Ett år efter börsintroduktionen hade aktiekursen fallit från 85 
kronor till 25 kronor . Telia blev bara ytterligare en i raden av offentliga bolag som pri-
vatiserades på ett sätt som visar att hantering av kommersiella tillgångar inte passar i 
en politisk miljö . Kommersiella tillgångar kräver en helt annan institutionell struktur 
där beslutsgången är anpassad till de snabba växlingarna och möjligheten att agera på 
det informationsflödet och hantera kommersiella risker och möjligheter .

Om aktien i stället främst sålts till institutionella investerare, vars yrke det är att 
bedöma kommersiella risker, och endast låta en mindre andel av introduktionen erbju-
das till allmänheten, och då utan braskande annonser och löften i media om stigande 
aktiekurser, kanske diskussionen inte blivit större än för andra börsintroduktioner, 
vilka sker på egen risk .

Nu körde politiken i stället fram ett pr-maskineri som om det vore ett val . Totalt sat-
sade staten 30 miljoner kronor i annonskostnader, alla hushåll fick ett prospekt i brev-
lådan, medan tidningarna fylldes av artiklar om hur mycket småsparare skulle tjäna 
på att köpa aktierna . På gator och torg sattes det upp affischer som visade människor 
som ringde i mobiltelefoner och ropade ”Nu” till en fiktiv bankrådgivare . Ett sådant 
marknadsföringssätt är i dag förbjudet för både banker och bolag . Näringsminister 

155  Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU18 Börsintroduktion av Telia AB .



78

Björn Rosengren deltog i säljmöten med investerare och uttalade sig ständigt i media . 
Statminister Göran Persson gav rådet till folket som en börsmäklare i en intervju med 
ord såsom: ”Köp mer aktier” och ”börsen är aldrig övervärderad” .156

En slutsats kan dock dras av detta exempel, liksom många andra, att privatiseringar 
bäst sköts på armslängds avstånd från dagspolitiken i ett holdingbolag med profess-
ionella förvaltare .

Ett holdingbolag har professionalism att sälja delar av bolagen 
till rätt ägare
Granskning, affärsmässighet samt inte minst ansvar, är säkerligen enklare att säker-
ställa om statens innehav förvaltas via ett holdingbolag med affärsmässig redovis-
ning . Ett exempel som illustrerar detta är den brittiska regeringens United Kingdom 
Financial Investments Limited (UKFI) .

UKFI förvaltar statens innehav av aktierna i Royal Bank of Scotland (RBS), ett inne-
hav på närmare 81 procent av aktiekapitalet som staten tog över under finanskrisen 
2007-2008, jämte 31 procent i Lloyds Bank . En situation inte helt olik den när svenska 
staten tog över Nordbanken via Bankstödsnämnden, en myndighet som sattes upp 
under den svenska finanskrisen 1992 .

När UKFI för första gången sålde drygt 5 procent av aktierna till institutionella 
investerare i augusti 2015 med en intäkt på GBP 2,1 miljarder, medförde det en rabatt 
2,3 procent mot marknadspriset . En rabatt och ett förfarande som ansågs vara accep-
tabelt i den granskning som gjordes av NAO – National Audit Office, den brittiska 
motsvarigheten till Riksrevisionen, även om försäljningen de facto gick med förlust . 157

Att granska enskilda marknadsförsäljningar är vanskligt då det är oändligt många 
parametrar som spelar in vid en försäljning och då inte bara vilken rabatt och vilket 
pris som erhålls vid den givna tidpunkten . Dessutom spelar valet av tidpunkt en bety-
dande roll, liksom syftet med försäljningen . Om syftet är att bara bli av med sin aktier 
får det helt andra konsekvenser än om säljaren kvarstår med ett stort innehav i aktien .

Med tanke på att Svenska staten är landets största ägare av kommersiella tillgångar 
blir även statens rykte som marknadsaktör avgörande, då man är nödgad att komma 
tillbaka åtskilliga gånger till marknaden . Därför blir spelet med marknaden ett givande 
och tagande, något som en aktör som bara säljer en gång i livet inte behöver tänka på . 
Därför är det är oerhört viktigt för en stat med stora kommersiella tillgångar att bygga 
upp en kapacitet inom ett holdingbolag som är en attraktiv arbetsgivare med en kultur 
och ett kunnande som ständigt utvecklas med villkoren på kapitalmarknaden .

Skillnaden är då naturligtvis stor om ett holdingbolag har karaktären av ett för-
valtningsbolag med en långsiktig horisont eller mer som ett investmentbolag där det 
ligger ett årligt krav på utförsäljningar, såsom skedde med de östtyska tillgångarna 
som hanterades av till exempel det östtyska Treuhandanstalt, eller andra statliga 
156  Östberg T (2020) . Århundradets börsflopp firar 20 år . TT, juni .
157  National Audit Office (2017) . The first sale of shares in Royal Bank of Scotland . NAO .
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bolag och myndigheter som hade för avsikt att snabbt sälja ut landets tillgångar för att 
lämna planekonomin bakom sig . Även i Västeuropa har liknande privatiseringsmyn-
digheter eller privatiseringsbolag upprättats, såsom HRADF i Grekland . Inte sällan 
uppstod dessa utan att äga några tillgångar utan fungerade snarare som en rådgivare 
till departementen som kvarstod som den verkliga ägaren . Säljaren kom med detta 
upplägg genast i ett underläge, dels för att det inte är möjligt att utveckla tillgångarna 
då det inte ingår i uppdraget, dels för att det inte har byggts upp någon kapacitet för 
detta . Dessutom är tillgångarna redan öronmärkta för försäljning som djur som förs 
till slakt . Ett sådant upplägg sänker inte bara priset i utgångsläget, utan tar även bort 
alla möjligheter till förbättringar .

Revision av enskilda försäljningar är en del av den politiska verkligheten, även om 
det kanske inte är så meningsfullt ur ett affärsmässigt eller ens ett finansiellt perspek-
tiv då det är mycket svårt att ge något klart svar på huruvida skattebetalarna har fått 
valuta för pengarna i det enskilda fallet . Om syftet däremot verkligen är värdeska-
pande, erbjuder ett holdingbolag med uppgift att förvalta och utveckla tillgångarna, 
en bättre möjlighet till granskning, inte bara för att det ger möjlighet att utveckla till-
gångarna över tiden, utan även för att det skapar förutsättningar för att få ut bästa 
möjliga värde även vid eventuella försäljningar och en redovisning som tydligt visar 
hur värdet kontinuerligt utvecklas . För regering, riksdag och allmänhet går det lätt 
att avgöra om värdeutvecklingen går i rätt riktning, genom att följa utvecklingen av 
bolagets nettoförmögenhet . Temasek, Singapores PWF, rapporterar kontinuerligt till 
exempel utveckling av värdet på sin portfölj sedan bildandet 1974 samt vilka investe-
ringar och privatisering som gjort genom åren .

Komplexiteten i val av försäljningsmetod ökar därtill genom att metoderna går att 
utföra på olika sätt och med kombinationer av olika metoder . Accelererade orderboks-
förfaranden går exempelvis att utföra med en så kallad backstop där transaktions-
banken garanterar säljaren en rabatt men behåller mellanskillnaden om rabatten blir 
lägre, och med så kallade best efforts där ingen garanti för rabatten utfärdas men där 
säljaren har möjlighet att uppnå en lägre rabatt .158 Utmaningarna och riskerna med 
försäljningar av stora aktieposter ställer krav på statens förmåga att noggrant planera 
och strukturera försäljningen på ett sätt som maximerar intäkterna och förebygger 
riskerna .159

Under perioden 2006–2010 genomfördes försäljningar av noterade aktier i statligt 
ägda bolag som totalt har inbringat nära 60 miljarder i försäljningsintäkter till staten 
från aktier i bolag såsom Telia Sonera, OMX och Nordea Bank . Svenska staten sålde 
därefter sitt resterande aktieinnehav i Nordea Bank AB, uppdelat på tre separata för-
säljningstillfällen, där den sammanlagda försäljningsintäkten uppgick till cirka 60 mil-
jarder . Därmed avslutades statens engagemang från bankkrisen på 1990-talet . I februari 
2011 såldes aktier värda nästan 19 miljarder, i juni 2013 såldes aktier för 19,5 miljarder och 
i september 2013 såldes resterande aktier för 21,5 miljarder . Vid samtliga försäljningar 

158  Riksrevisionsverket (2018) Försäljningarna av statens aktier i Nordea, RiR 2018:29 .
159  INTOSAI, (1998) Guidelines on Best Practice for the Audit of Privatisations . ISSAI 5210,1998 .
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såldes aktierna med rabatt i förhållande till aktiekursen vid börsens stängning . Rabatten 
uppgick sammantaget till cirka 2,9 miljarder eller cirka 4,6 procent .160

Riksdagens bemyndigande att sälja aktierna i Nordea framhöll att försäljningen 
uteslutande skulle ske med hänsyn till affärsmässighet, utan att ta andra hänsyn än 
att eftersträva hög försäljningsintäkt . Riksdagen tog däremot inte ställning till när 
försäljningen skulle ske . Inte heller regeringen pekade ut en tidsram för avyttringen 
av aktierna, men gjorde gällande att statligt ägda bolag till ett värde av 50 miljarder 
årligen under en treårsperiod skulle säljas .

I avsaknad av ett oberoende förvaltningsbolag, blir kraven på professionalism inom 
en myndighet som inte har aktieaffärer som sitt dagliga yrke, lätt överväldigande . 
Expertis med erfarenhet är svårt att rekrytera och behålla i en myndighet eller ett 
departement .161

Ett annat förfaringssätt att sälja ett aktieinnehav (andelar eller hela) i ett bolag är 
genom en så kallad enskild eller privat process . Detta innebär att en potentiell köpare 
förhandlar direkt med säljaren, såsom när staten sålde Civitas Holding, som ägde 
Vasakronan AB, till AP fastigheter för drygt SEK 40 miljarder, eller när Pernod Ricard-
gruppen köpte V&S, det tidigare svenska monopolet på produktion, import och export 
partihandel med vin, sprit och utländskt starköl, samt ägare till Absolut Vodka, för 
SEK 55 miljarder, medan V&S:s tioprocentiga ägande i det amerikanska spritföretaget 
Beam Global Spirits & Wine, Inc . såldes separat till Fortune Brands, dess huvudägare .

Företrädesvis sker detta genom att en säljare upprättar ett så kallat auktionsför-
farande med vilket säljaren utfärdar ett informationsmemorandum om bolaget som 
skall säljas och med detta som underlag begär in anbud för ett potentiellt förvärv 
under en strikt tidsreglerad anbudsprocess . Processen syftar till att skapa konkurrens 
mellan budgivarna för att därmed erhålla bästa möjliga villkor och högsta möjliga 
köpeskilling i försäljningen av aktierna under en given tidsperiod som säljaren valt .

Av naturliga skäl undviker en offentlig förvaltning gärna detta förfaringsätt då det 
kräver omfattande kunskaper och erfarenheter som är svårt att samla i en byråkrati . 
Det kan dessutom vara svårt att förena offentlighetsprincipen med att hantera den 
sekretess som krävs för att skapa denna konkurrenssituation om än under en begrän-
sad tid, samtidigt som det är svårt eller rent av omöjligt att i en politisk miljö påvisa 
att köpeskillingen varit den bästa möjliga för skattebetalarnas vidkommande, då det 
inte går att påvisa på samma transparenta sätt såsom verifikation av en börskurs ger 
vid handen vid en försäljning via aktiemarknaden . Den institutionella konstruktion 
som bäst lämpar sig för att hantera en dylik privat process är därför ett oberoende 
holdingbolag som har möjligheten att rekrytera och behålla den nödvändiga specia-
listkompetens som krävs .

160  Riksrevisionsverket (2018) Försäljningarna av statens aktier i Nordea, RiR 2018:29 .
161  Små fluktuationer i priset per aktie eller eftergifter i form av rabatt mot rådande börskurs får stora konsekvenser 
på köpeskillingen . Därför är det inte orimligt att riksdagen vill granska och säkerställa att alla sådana affärer sker 
affärsmässigt, utifrån riksdagens och budgetlagens krav på affärsmässighet vid avyttring av statlig egendom, bland 
annat genom att departementet anlitar oberoende expertstöd för kompletterande bedömning av huvudrådgivarens 
underlag, samt fastställer mätbara mål för försäljningen, såsom rabatt i förhållande till börskurs . Samt inte minst 
kunna visa att vald tidpunkt för försäljningen är optimal ur en affärsmässig synvinkel och helt oberoende av 
politisk påverkan .
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Sammantaget har ett holdingbolag bättre förutsättningar att ta tillvara värdet i en 
tillgång under utveckling samt vid en eventuell försäljning, och kan därmed i största 
möjliga mån undvika att en otillbörlig överföring av offentlig förmögenhet till den 
privata sektorn, sker . 

3.2. Kommunala och regionägda bolag

År 2019 översteg antalet helägda kommunala bolag för första gången 1 700 . Det inne-
bär att svenska kommuner i snitt har närmare sex kommunala bolag, och varje år till-
kommer det fler . Bolagiseringen sägs effektivisera förvaltningen, förenkla samarbetet 
med andra aktörer i näringslivet och har skattemässiga fördelar .

I praktiken är emellertid bolagiseringen ofta stympad . Ett exempel är SL, 
Storstockholms lokaltrafik . Den juridiska formen är bolag, men i praktiken drivs det 
som en del av regionförvaltningen . Vd är tillika förvaltningschef i Regionens trafikför-
valtning . De förtroendevalda i styrelsen består enbart av politiker . Samtidigt har bris-
ter i affärsmässighet kostat stockholmarna mångmiljardbelopp . Det senaste exemplet 
är att SL enligt skiljedomstolen helt har misskött upphandlingen av ett nytt signal-
system som skulle ha varit klart 2014 och som avsevärt hade kunnat öka kapaciteten i 
tunnelbanan . I stället kan SL bli skyldigt att betala miljardbelopp i skadestånd .

Problemet är att dessa bolag lätt blir ”hybrider av ondo” som Kruse uttrycker det, 
det vill säga varken kontrollerade av det finansiella styrsystemet eller det politiska, 
utan finns i en gråzon mitt emellan .162 Dessutom saknar dessa bolag en ägare som 
med professionell ägarstyrning kan kontrollera och kompetenssäkra verksamheten . I 
stället utgör ägaren, det vill säga politikerna och tjänstemännen i Region Stockholm, 
också ledningen och styrelsen av bolaget SL .

En del forskare hävdar att kommunala bolag inbjuder till korruption . Några studier 
hittar också en tydlig korrelation mellan antal kommunala bolag i en kommun och 
höjda korruptionsnivåer .163 Orsakssambandet kan emellertid vara det omvända: att 
intresset för bolagisering är större bland kommunledningar som ser fördelar med att 
kunna agera i mindre transparenta former .

Oavsett orsakssambandets riktning kan vinsterna av aktiebolagsformen i form av 
egen resultat- och balansräkning och en mer affärsmässig styrning, förtas av bristen 
på transparens och avsaknad av professionell värdeskapande ägarstyrning . Tanken 
var att bolagisering av kommunala verksamheter skulle ge bättre insyn genom att de 
inte enbart skulle lyda under aktiebolagslagen, utan även under kommunallagen . Det 
är aktiebolagslagen som definierar styrningen, men verksamhetens inriktning och 
förutsättningar för bolagiseringen av kommunal verksamhet, regleras i kommunalla-
gen . I kommunallagen finns några paragrafer som specifikt reglerar hur en kommun 

162  Kruse (1996) .
163  Till exempel Bergh m .fl . (2021) som baseras på en omfattande undersökning av uppfattad korruption i respektive 
kommun .
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ska säkerställa insyn i det kommunala aktiebolaget . Dessutom är det snarare regel än 
undantag att det är politiker som sitter i styrelsen för kommunala bolag, vilket ytter-
ligare omöjliggör en professionell ledning av dessa verksamheter .

Att politiker utses som ledamöter i kommunala aktiebolagsstyrelser är tänkt att 
kompensera för den bristande direkta politiska insynen i bolagen . Problemet är att 
effekten inte alltför sällan blir den omvända, det vill säga att insynen begränsas än 
mer . Då kommunstyrelsen enligt kommunallagen har uppsynsplikt över de kommu-
nala bolagen innebär det att politiker som sitter i båda organen i praktiken ska gran-
ska sig själva . Kretsen av personer som har insyn begränsas således och ökar risken 
för korruption och maktmissbruk . Samma problem uppstår när en politiker som är 
fullmäktigeledamot väljs in i en bolagsstyrelse eftersom kommunfullmäktige som 
ägare utser ombud på årsstämman som beviljar styrelsen ansvarsfrihet och godkän-
ner resultat- och balansräkning . Även i denna situation hamnar således den enskilda 
politikern i en situation där hon eller han är satt att granska sig själv . Detta förfarande 
bryter den ansvarskedja som aktiebolagslagen sätter upp mellan ägare bolagsstämma, 
styrelse och bolagsledning och sätter därmed lagen ur funktion .

Det finns dock kommuner som lyckas väl med att balansera mellan den finansiella 
marknadens och demokratins krav . Vår slutsats är därför att debatten om huruvida 
kommuner bör ha aktiebolag eller inte, missar det uppenbara, nämligen att ägarstyr-
ningen av kommunala bolag väsentligt kan förbättras . Korruptionsrisken i samband 
med kommunala bolag kan också minska och professionaliteten öka med hjälp av ett 
antal reformer i linje med våra tidigare resonemang .

3.2.1. Kommunala bolag bör ha armslängds avstånd från politiken
Ett gott exempel på armslängds avstånd är Stokab som ägs av Stockholms stad 
och bildades 1994 . Bolagets uppdrag är att tillhandahålla en konkurrensneutral 
IT-infrastruktur i Stockholmsregionen för att skapa konkurrens, mångfald, valfrihet, 
samt att minimera grävandet i staden .

Stokab – ett kommunalt bolag med icke-politisk styrelse

Stokab är i viss bemärkelse ett undantag. Bolaget har getts ett betydande 
oberoende från dagspolitiken, så till den grad att inga politiker sitter i sty-
relsen. Grunden är att Stockholms stad har gjort en ägarväxling av mark och 
rättigheter till Stokab, men Stokab gör dessutom avtal med många privata 
markägare och får på det sättet disponera rätten att lägga fiberkabel dit den 
behöver gå. Även dessa markägare ”ägarväxlar”, det utgör  alltså en rättig-
het, vilket tillsammans möjliggör att en ägare av nätet kan investera utan att 
fördröjas av beslutssplittring.
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Stokabs fibernät motsvarar över 35 varv runt jorden med sina 1,4 miljoner 
fiberkilometer, 6 000 kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än 18 000 
anslutningspunkter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i 
söder och är mycket väl utbyggt i Stockholms stad.

I likhet med detta exempel menar vi att kommuner själva borde besluta om att inte 
politiskt besätta styrelser för sina kommunala bolag . I själva verket borde politiska 
styrelser betraktas som jäviga . Kommunallagen borde ändras och förbjuda jäv i sty-
relser för de kommunala bolagen .

3.2.2. Holdingbolag är en bra form även för ägarstyrning av 
kommunala bolag

Göteborg har flest kommunala företag av samtliga kommuner i Sverige . För en kom-
muninvånare är det smått omöjligt att få en uppfattning om de kommunala bolagens 
spretiga struktur . Det exakta antalet bolag förändras emellanåt genom fusioner, 
ombildningar och avyttringar, men uppgår i dagsläget till cirka 90 bolag där staden 
står som hel- eller delägare . Några av de ägda bolagen bedriver verksamhet utanför 
kommungränsen och koncernen som helhet omsätter mångmiljardbelopp . Flera av 
företagen uppvisar vinster medan andra är rena förlustaffärer .

Under åren har det inte funnits brist på rubriker och avslöjanden som spätt på den 
negativa bilden av Göteborgs affärer, händelser som direkt eller indirekt gått att här-
leda just till de kommunala bolagen . Ibland har det rört sig om rena lagbrott, kombi-
nerat med miljonförluster och ett hanterande av resurser, som starkt kan ifrågasättas . 
Problem som kan förstärkas genom att stadens politiker sitter i styrelserna och där-
med ansvarar för företagens utveckling vid sidan av sitt politiska uppdrag .

Precis som för statliga bolag bör kommuner därför inrätta holdingbolag med res-
pektavstånd till dagspolitiken och utan politiker i styrelsen . Då kan politiken utkräva 
ansvar av ledningarna för bolagen och holdingbolaget .

3.2.3. Stoppa kommunala bolags konkurrenssnedvridande 
redovisning

Att kommunala tillgångar inte tas upp med sitt rätta värde i kommuners balansräk-
ning innebär också att kapitalkostnaden för kommunala verksamheter och bolag blir 
underskattad . Som en följd kan en kommunal verksamhet eller ett kommunalt bolag 
till synes gå med vinst och även konkurrera ut privata företag när det egentligen är 
så att de använder kommunala tillgångar som redovisningsmässigt har avskrivits och 
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därför inte ser ut att ha någon kostnad .164 De privata konkurrenterna tvingas däremot 
täcka även sina kapitalkostnader .

Det är sedan länge känt att företag upplever problem när de möter konkurrens från 
offentlig sektor som säljer varor och tjänster på den öppna marknaden . Som ett led i 
att komma till rätta med dessa problem infördes reglerna om förbud mot konkurrens-
begränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i konkurrenslagen . Reglerna om konkur-
rensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) föregicks av årtionden av diskussio-
ner mellan det privata näringslivet och företrädare för offentlig sektor . Näringslivet 
konstaterade att laglighetsprövning enligt kommunallagen gav ytterst begränsade 
möjligheter att få rättslig prövning av denna typ av konkurrensproblem . Näringslivet 
ville se ny lagstiftning medan kommunrepresentanter snarare ville ha frivilliga upp-
görelser . En statlig utredning föreslog 1995 en skärpt konkurrenslagstiftning . Detta 
ledde fram till att lagstiftningen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
(KOS) infördes i januari 2010 . KOS-reglerna mottogs positivt av näringslivet som såg 
lagstiftningen som ett första och välkommet steg, trots att reglerna inte var så skarpa 
som näringslivet hade önskat .

KOS-reglerna stipulerar i korthet att kommuner och regioner, inklusive deras 
bolag, kan förbjudas att bedriva en verksamhet som snedvrider eller hindrar en effek-
tiv konkurrens på marknaden eller tillämpar ett konkurrensbegränsande förfarande . 
Misstänkta överträdelser kan anmälas till Konkurrensverket . Talan om förbud och 
eventuellt vite väcks av Konkurrensverket vid patent- och marknadsdomstolen och 
med Patent- och marknadsöverdomstolen som högsta domstolsinstans .

Trots att KOS-reglerna har funnits i snart ett decennium har problemen med 
osund konkurrens från offentlig sektor inte bemästrats . Exempelvis presenterade 
Konkurrensverket år 2017 en enkät där 27 procent av de svarande företagen uppgivit 
att de möter konkurrens från offentlig sektor och 17 procent upplever denna konkur-
rens som problematisk .

Kommuner borde därför själva se till att egna verksamheter som konkurrerar på 
en marknad även täcker en marknadsmässig kostnad för användning av tillgångar . 
Dessutom bör Konkurrensverket tolka KOS tydligare så att konkurrenssnedvridande 
redovisning av tillgångar är skäl för att väcka talan .

Sammanfattningsvis kan offentliga bolag ägarstyras på ett mycket mer värdeska-
pande sätt som samtidigt ökar transparensen och minskar risken för missbruk . Så 
är det också för en ännu större tårtbit av de offentliga tillgångar, fastigheter, som är 
fokus för nästa kapitel . 

164  Ett besläktat problem är att kommunala verksamheter som konkurrerar på en marknad använder tillgångar som 
betalas av andra kommunala verksamheter, som till exempel en kommunal restaurang som billigt får använda en 
del av simhallens lokaler .
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Viktigast att göra 

Staten

• Kommersiella bolag - de som konkurrerar med privata ägare – sätts i aktie-
bolagsform och konsolideras i ett oberoende holdingbolag. Detta ska ha 
samma villkor rörande beskattning, redovisning och avkastningskrav som 
de som gäller i det privata näringslivet.

• Låt holdingbolaget omstrukturera i portföljen av bolag.

• Politisera inte styrelsen och ledningen för holdingbolaget.

• Verksamheter som inte är kommersiella bör kvarstå i myndighetsform. 

Kommuner och Regioner

•  Även kommersiella kommunala bolag bör konsolideras i ett oberoende 
holdingbolag.

• Avpolitisera styrelser för kommunala bolag och inför tydliga riktlinjer för 
professionell ägarstyrning.

• Stoppa misshushållning och snedvriden konkurrens till följd av att kommu-
nala bolag underlåter att värdera sina tillgångar till marknadsvärde.
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4  OFFENTLIGA FASTIGHETER 
 

Fastigheter är det största segmentet i den offentliga portföljen men det minst genom-
lysta . Den offentliga sektorn är utan omsvep Sveriges största fastighetsägare . Vår 
bedömning är att värdet av offentliga fastigheter antagligen överstiger 6 000 miljar-
der, det vill säga något mer än ett års BNP, varav bostäder utgör ungefär en tredjedel 
av värdet .165

Internationellt kontrollerar den offentliga sektorn i utvecklade ekonomier inte säl-
lan hälften av fastighetsmarknaden . Exakt hur mycket det rör sig om är svårt att fast-
ställa, eftersom värdet av fastigheter ofta utelämnas då de ofta inte är bokförda eller 
ens kända av de offentliga institutioner som äger dem . I Sverige äger den offentliga 
sektorn dessutom en femtedel av all skogsmark i landet .

I detta avsnitt visas på goda och mindre goda svenska och internationella erfaren-
heter av att använda offentliga fastigheter för utveckling, på ett sätt som ger fler 
bostäder och ofta bättre stadsplanering, som till exempel motverkar segregering eller 
gynnar miljön . 

Till denna bok har konsultföretaget Svefa gjort en analys av värdet av de offentligt 
ägda (statliga, regionala och kommunala) fastigheterna som geografiskt ligger inom 
Stockholms kommun .166 Resultaten är anmärkningsvärda . Det bokförda värdet är 
endast 29 procent av det faktiska värdet . Detta helt missvisande bokförda värde är 
rutinmässigt beslutsunderlaget för politiken, medan marknadsvärdet och potentia-
len med några få undantag förblir dolt . Tillvägagångssättet beskrivs närmare i rutan 
nedan .

165  Uppskattningen bygger på en extrapolering från ett antal stickprov från svenska och internationella offentliga 
fastighetsägare . Några av stickproven beskrivs i andra delar av rapporten, till exempel för Stockholm, Malmö, Boston 
och Storbritannien .
166  SVEFA (2022) .
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Svefas analys av de offentliga fastigheternas värde i Stockholm

Med offentliga ägare avses kommun, region och stat inklusive dotterbolag. 
Stockholms kommun utgör den geografiska avgränsningen. För det offentligt 
ägda fastighetsbeståndet genomförs en indikativ bedömning av marknads-
värdet på aggregerad nivå. Med marknadsvärde avses det mest sannolika 
priset vid en försäljningssituation på den öppna marknaden. Till uppdraget 
hör också att bedömda den outnyttjade potential som finns inom det offent-
ligt ägda fastighetsbeståndet. Med potential avses fastigheter som bedöms 
kunna utvecklas med nya byggrätter samt tomträtter som kan friköpas.

De offentliga aktörerna äger var femte fastighet i Stockholms kommun. Drygt 
60 000 (cirka 1,8 procent) av Sveriges totalt 3,3 miljoner fastigheter finns i 
Stockholms kommun. De offentliga aktörerna äger cirka 5 000 av dessa. 
Dessutom står de offentliga aktörerna som markägare till cirka 8 000 tomt-
rätter. Sammanräknat motsvarar detta ungefär 20 procent av Stockholms 
fastigheter. Det offentliga ägandet utgörs i huvudsak av hyreshusenheter, 
industrienheter och specialenheter.

Bedömt marknadsvärde för de offentligt ägda fastigheterna i Stockholm 
kommun är cirka 650 miljarder. Bedömd potential inom de offentligt 
ägda fastigheterna i Stockholm kommun är därutöver cirka 250 miljarder. 
Tillsammans utgör detta cirka 900 miljarder, eller närmare ett års BNP, eller 
Bruttoregionprodukten BRP, som produceras i Stockholms kommun under 
ett år. Det bokförda värdet är emellertid endast 29 procent av det faktiska 
värdet (och taxeringsvärdet är 44 procent).

Detta kapitel börjar med en analys av offentliga fastigheter för verksamheter . Därefter 
behandlas bostadsfastigheter .

4.1. Lokaler och kommersiella fastigheter

Fastigheter som tillgång är att likna vid en flaska eller ett glas, den går att använda 
för olika drycker eller vätskor . Ett hus eller en mark som förvärvats och skapats för 
ett ursprungligt syfte, kan när behoven ändras, även byta syfte och därmed innehåll . 
Detta gör att synen på fastigheter behöver vara mer neutral än vad som gäller för de 
specialiserade verksamheter som ryms inom dessa . Detta gäller oftast inte de fasta 
tillgångar som har ett natur- eller kulturhistoriskt värde . Dessa fastigheter förvaltas 
i Sverige oftast av Statens Fastighetsverk med syftet att bevaras för framtiden . Alla 
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övriga fastigheter i offentlig ägo har dock inte sällan haft, eller kommer att få, olika 
användningsområden genom tiderna såsom postkontor, telegrafstationer, järnvägssta-
tioner, domstolar, brandstationer, sjukhus eller militära anläggningar .

Avskaffandet av det statliga lokalförsörjningsmonopolet 
En första förutsättning för en professionell förvaltning av offentliga fastigheter ska-
pades i början på 1990-talet med avskaffandet av lokalförsörjningsmonopolet . Detta 
innebar framför allt att statliga och lokala myndigheter fritt fick välja både lokaler och 
hyresvärd på en öppen konkurrensutsatt marknad .167 Det föreslogs också att uppgiften 
att förvalta offentliga fastigheter skall skiljas från brukandet av lokalerna .

Förslaget innebar att förvaltningen av fastighetsbeståndet skulle delas upp mellan 
de tillgångar som kunde förvaltas i aktiebolagsform samt att en ny förvaltningsmyn-
dighet bildades för de statliga fastigheter som inte lämpar sig för bolagisering, såsom 
slott eller museer .

Avskaffandet av det statliga lokalförsörjningsmonopolet innebar att de offentliga 
myndigheterna fick välja lokaler och hyresvärd på en öppen konkurrensutsatt mark-
nad . Statens fastighetsinnehav delades då upp på ett antal nybildade och specialise-
rade förvaltare såsom Vasakronan AB, samt Statens Fastighetsverk, med ansvar för 
de fastigheter som av kulturella eller andra skäl inte passade in i ett statligt fastig-
hetsbolag .

På regional nivå skildes särskilt verksamheter för vård från förvaltning av fastig-
heter vilket medförde att det till exempel inom Stockholmsregionen bildades Locum, 
som ursprungligen var tänkt som ett förvaltningsbolag för fastigheter, inriktade mot 
sjukvården, men som i stället har blivit ett renodlat tjänsteföretag .

På kommunal nivå gjordes en mer affärsmässig avskiljning av förvaltningen av 
fastig heter och verksamheter, såsom skola och omsorg . Stockholms stad äger 70 pro-
cent av all mark inom stadens gränser vilket fördelas på ett innehav som dels ägs direkt 
av staden och som dels ägs i ett antal dotterbolag som samtliga är konsoliderade inom 
Stockholms Stadshus AB . Marknadsvärdet kan vara omkring 300 miljarder .168 Oavsett 
det exakta värdet är det ett enastående stort fastighetsinnehav med väldigt stora vär-
den, som borde styras, förvaltas och redovisas bättre . Bara Stockholm Hamnar äger 
mark och fastigheter inte bara i Nynäshamn och Norrtälje utan även i Stockholms 
innerstad på några av de mest attraktiva platserna i staden, såsom strandtomter 
kring de flesta av vattendragen runt om i Stockholm vid Blasieholmen, Strandvägen, 

167  Proposition 1991/92:44 .
168  De direktägda fastigheterna är upptagna i Stockholms stads årsredovisning till ett bokfört värde av 102 
miljarder och har fått en marknadsvärdering av dessa fastigheter som kommit fram till ett värde av 214 miljarder . 
Fastigheterna som ägs genom Stockholms Stadshus AB står upptagna i koncernredovisningen till 94 miljarder . 
Några av dessa bolag såsom bostadsbolagen samt bolagen som förvaltar fastigheter för vården (Micasa) och stadens 
skolor (SISAB), ha åsatts ett sammanlagt marknadsvärde på drygt 210 miljarder (bokfört värde 72 miljarder) . Om 
de övriga fastigheterna i holdingbolaget skulle ha samma relation mellan bokfört och marknadsvärde, skulle de 
ha ett värde på omkring 90 miljarder, det vill säga ett sammanlagt marknadsvärde på fastigheterna i Stockholms 
Stadshus AB på omkring 300 miljarder . Om sedan de 214 miljarderna skall adderas till detta värde eller skall anses 
vara inräknade, framgår inte .
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Hornsbergs strand, Djurgården och inte minst Värtahamnen, Frihamnen och Loudden, 
samtliga potentiella bostadsområden .

På statlig nivå bildades Akademiska Hus AB med syfte att äga, utveckla och för-
valta fastigheter vid landets universitet och högskolor, och Vasallen för att utveckla 
nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter . Jernhusen tog över SJ:s fastig-
hetsbestånd . Specialfastigheter AB förvaltar fastigheter för verksamheter med höga 
krav på säkerhet såsom Kriminalvården, Polisen, Försvarsmakten och MSB .

Många fastigheter förblev dolda
De offentligt ägda fastighetsbolagen kom därmed att bli något mer transparenta med 
vilka värden de förvaltar på fastighetssidan . Stora innehav kvarstår dock som dolda . 
Offentliga myndigheter och verksamheter återfinns i den absoluta toppen bland de 
största fastighetsägarna i landet . Om det verkliga marknadsvärdet var känt skulle 
antagligen Försvars-, Närings- och Finansdepartementen vara bland de största ägarna 
tillsammans med Region Stockholm och Stockholms stad . Bara Stockholms stad anses 
ha fastigheter värda drygt 300 miljarder, det vill säga nästan tre gånger så stort som 
Vasakronan och Akademiska Hus som annars listas som bland de största ägarna . 
Börsnoterade privata fastighetsbolaget SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, med sin 
73 miljardersportfölj kommer något längre ner på topplistan, och är verksamt inom 
samma segment inom den offentliga sektorn .

För att öka transparensen och möjligheterna att förvalta fastigheterna på ett värde-
skapande sätt, måste de först registreras .

4.1.1. Registrera även offentliga fastigheter hos Lantmäteriet och 
Skatteverket

De flesta försök till värderingar som gjorts av den offentliga sektorns balansräkning 
använder statistiska uppgifter från ESV och SCB, och får väldigt olika resultat, dels 
för att de inte bokförs enligt modern redovisningsstandard, dels för att alla offentligt 
ägda fastigheter inte finns registrerade i officiella register såsom Lantmäteriets och 
Skatteverkets, vilket därmed omöjliggör en uppskattning av marknadsvärden som går 
att jämföra med fastigheter i privat ägo . Detta gör att värdena radikalt kan skilja sig åt 
när uppskattning görs av den offentliga sektorns förmögenhet .

Som ett exempel kan nämnas Storbritannien som anses ha kommit längst med 
att upprätta en balansräkning för den offentliga sektorn i Europa, med sin Whole of 
Government Accounts (WGA) .169 Även här saknas emellertid beräkningar som inklu-
derar fastighetsbeståndet . 

Ett exempel på detta i Storbritannien är TfL – Transport for London, Londons 
tunnelbana och lokala trafikbolag, vars balansräkning redovisar tusen fastigheter 
till ett värde av omkring GBP 17–21 miljarder . Men i det officiella fastighetsregistret 
169  Whole of Government Accounts 2018–2019 .
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finns ytterligare fler än tiotusen fastigheter i deras ägo som inte redovisas i årsredo-
visningen, som kan ha ytterligare flera tiotals miljarder pund i värde för bolaget och 
för staden .

För att få ett bättre grepp om förvaltningen av offentliga fastigheter i Sverige 
bör alla offentliga fastigheter först och främst registreras hos Lantmäteriet och 
Skatteverket, med relevanta fastighetsuppgifter, såsom mark- och lokalyta . Därefter 
bör de redovisas hos respektive ägare enligt marknadsvärdesprincipen, vilket därefter 
årligen uppdateras .

Det finns flera anledningar till att den offentliga sektorn saknar relevant infor-
mation om sina fastighetstillgångar, men en viktig anledning är att många offentliga 
fastigheter inte är skattepliktiga . De behöver då inte deklarera information om fast-
ighetens yta, användning och marknadsvärde för att fastställa ett taxeringsunderlag . 
Utan marknadsvärdering, inget taxeringsvärde .

Vid fastighetstaxeringen bestämmer Skatteverket en typkod för varje fastighet . Ett 
taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet och kan vara grund för belåning, 
försäkring, beskattning, värdering och underlag för tomträttsavgäld . Det ska motsvara 
75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i respektive värde-område 
två år före taxeringsåret .

Typkoder för vissa samhällsfastigheter kallas för specialenheter och har fått en tre-
siffrig typkod som börjar med siffran åtta, varför dessa ibland kallas för 800-fastighe-
ter . En specialenhet är en taxeringsenhet som är skattefri på grund av att den ägs av 
det allmänna eller på grund av att det finns en byggnad där som används för ett sam-
hällsnyttigt ändamål . Detta kan i en avreglerad marknad även gälla privat ägda fastig-
heter som används för något av de ändamål som anges under rubriken specialenheter, 
såsom för vård, skola, omsorg, idrott, rening, värme eller försvar och liknande .

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsindelningen, det vill 
säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser . Det kan 
också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter .170 Detta innebär att 
det av Lantmäteriet erhålls information såsom om en fastighetens unika ID-nummer, 
dess ägare, och adress . Däremot finns oftast ingen uppgift om fastighetens yta eller 
lokalernas storlek och nuvarande användning, data som normalt fås från Skatteverket .

Sammantaget innebär det att dessa specialenheter, eller 800-fastigheter, lever ett 
liv i det fördolda utan krav på vare sig skatt eller avkastning, trots att de samtidigt har 
krav på affärsmässighet . Privata aktörer även kan åtnjuta denna skattefrihet, men inte 
kravet på att redovisa marknadsvärdet i balansräkningen .

Eftersom lokalförsörjningsmonopolet är avskaffat och offentligt ägda fastigheter 
kan användas även för annan verksamhet är det viktigt att de förvaltas på ett affärs-
mässigt sätt så att inte konkurrensen snedvrids i de marknader de agerar, samt att 
skattepengar förvaltas på bästa sätt .

Däremot visar erfarenheter från Nya Zeeland att alla anläggningstillgångar gagnas 

170 Lantmäteriets fastighetsinskrivning ansvarar för beslut och registrering av inskrivningsärenden till fas-
tighets registret, förberedelser inför fastighetstaxering och ärenden till samfällighetsföreningsregistret . 
Fastighetsinskrivningen beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter .
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av att redovisas till marknadsvärde då det inte bara främjar en mer rationell förvalt-
ning, utan även skapar incitament för underhåll och renovering, som främjar en posi-
tiv utveckling av nettoförmögenheten .

Ett återkommande argument till försvar för att den kommunala redovisningslagen 
inte tillåter marknadsvärdering av sina tillgångar (såsom rekommenderas i interna-
tionell redovisningsstandard, enligt IPSASB), är att offentliga tillgångar aldrig skall 
säljas . Detta argument bygger på antagandet att offentliga tillgångar endast är till för 
att tillhandahållas som resurser i verkställandet av en samhällsnytta . Detta argument 
får anses ha fallit, i och med att dessa tillgångar kontinuerligt har sålts genom tiderna, 
ofta till så låga priser att det i folkmun blivit känt som ett utmärkt sätt att bli rik 
genom att köpa en fastighet från en aningslös offentlig myndighet .

4.1.2. Använd rätt kapitalkostnad och hyror
En viktig förutsättning för att en avreglering av lokalförsörjning för offentliga verk-
samheter skall kunna fungera, är att lokalhyror följer marknaden . Ett absolut mini-
mum, eller golv, för dessa hyror kan sägas vara alternativkostnaden för skattebe-
talarna . I Nya Zeeland läggs en sådan alternativkostnad på departementen med 6 
procent på värdet av nettoförmögenheten, till dess att kommersialiseringsprocessen 
till fullo är uppnådd .

Marknadsbaserade hyror för offentliga lokaler medför att hyresgästen, ofta den 
egna offentliga verksamheten, får ett incitament att omvärdera såväl omfånget av 
sitt behov samt om läget är försvarbart för den uppgift de utför, eller om det hade 
varit mer effektivt med mindre yta och kanske på en plats som inte var fullt så dyr . 
Samtidigt måste hyrorna naturligtvis vara realistiska, så att inte ett kommunalt fastig-
hetsbolag tar ut överhyror av den egna verksamheten som ett sätt att skära ner i smyg .

4.1.3. Förvalta fastighetsbeståndet professionellt
För att uppnå bästa möjliga användning och högsta möjliga värde, behöver portföl-
jerna kommersialiseras och optimeras för att slutligen rationaliseras . Detta sker bäst 
i aktiebolagsform där aktiebolagens fördelar utnyttjas på ett korrekt sätt . Ett aktie-
bolag erbjuder en gemensam balansräkning vilket är värdefullt för att samordna och 
optimera kapitalallokering och utveckling av portföljen, samt för en mer professionell 
riskhantering .

Kommersialisering sker genom att respektive ägare gör upp en affärsplan för hela 
fastighetsinnehavet, inklusive de fastigheter som står oanvända eller används av tredje 
part, liksom de som används i verksamheten, men som antingen skulle kunna (a) omlo-
kaliseras till mer kostnadseffektiva och användarvänliga lokaler, eller (b) användas för 
att generera extrainkomster (från bättre användning av mark för till exempel solpaneler, 
vindkraftverk, eller användning av IP, såsom data från verksamheten etcetera) .
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Optimeringen strävar efter att uppnå stordriftsfördelar inom en portfölj som 
används för offentlig verksamhet, vilket är minst lika viktigt som värdemaximering 
av enskilda fastigheter .

Rationaliseringen syftar till att avgöra vilka tillgångar som utvecklats till sitt fulla 
värde för det syfte i verksamheten och den ägare den har i dag och som därmed skulle 
göra mer nytta finansiellt och operativt med en annan ägare (överskott) .

Fastigheter som räknas som överskott i verksamheten kan antingen hyras ut till 
externa hyresgäster, eller avyttras . Avyttring skall dock ske när det anses optimal i ett 
marknadshänseende och det finns en stark efterfrågan för just den typen av tillgång, 
med syfte att maximera avkastningen för portföljen i sin helhet, och absolut inte för 
att det finns ett behov av likviditet i den politiska budgeten .

Likvida medel som erhålles genom att realisera värden inom portföljen skall först 
och främst användas som finansieringskälla inom bolaget för att möjliggöra genom-
förandet av affärsplanen . När dessa behov är avklarade kan en utdelning till ägaren 
ske, att användas i den vidare verksamheten .

I offentliga verksamheter som inte mäktar med en professionell förvaltning av 
fastigheter växer självfallet en politisk opinion för att sälja fastigheterna till en privat 
aktör som kan förvalta, och sedan hyra tillbaka lokalerna .

4.1.4. Reformera skräckexempel som Locum
Efter avskaffandet av lokalförsörjningsmonopolet skulle förvaltning av offentliga fast-
igheter skiljas från brukandet av lokalerna och organiseras i aktiebolagsform . Region 
Stockholm har i stället på senare tid gått åt andra hållet och tagit tillbaka Locum 
ursprungliga uppdrag, nämligen att äga och utveckla fastigheter för vårdsektorn . I dag 
äger Locum inga fastigheter, utan dessa ägs direkt av Region Stockholm genom vad de 
kallar LFS – Landstingsfastigheter i Stockholm, helt utan relevant redovisning som 
skulle göra det möjligt att jämföra vilken kostnad eller subvention, som verksamheten 
får genom sin offentliga ägare . I fallet med LFS och de regionala vårdfastigheterna är 
insynen och ansvarstagandet under all kritik .

I stället för att använda avregleringen för att bygga upp en kapacitet inom Locum för 
att förvalta regionens stora fastighetsinnehav på ett professionellt och affärsmässigt 
sätt, har fastighetsförvaltningen politiserats . Avsaknaden av en professionell fastighets-
förvaltning inom regionen lämnade sina tydliga spår i upphandlingen och genomföran-
det av Nya Karolinska i Solna (NKS) en av vår tids största infrastrukturinvesteringar .

Offentliga bolagsledningar konfronteras sällan eller aldrig med hot om konkurs 
då det antingen finns en implicit eller en explicit garanti för bolagets balansräkning . 
Därför är det särskilt viktigt för ett offentligt ägt bolag att kunna påvisa att det är fritt 
från dagspolitiskt inflytande, genom att ensamt ansvara för sin balansräkning under 
strikt kommersiella villkor . Utan ett dylikt finansiellt oberoende blir kapitalkostnaden 
dessutom likvärdig med en subvention, då kreditvärdigheten stärks genom stadens 
beskattningsförmåga .
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4.1.5. Jernhusen är förebild även för kommunala 
fastighetsförvaltare

Flera internationella exempel har visat på de möjligheter som finns för offentliga 
fastighetsbolag att bli drivande stadsutvecklare . I rutan nedan beskrivs ett sådant, 
London Continental .

London Continental Railways

London Continental Railways Limited (LCR) grundades ursprungligen 1994 
som ett holdingbolag för European Passenger Services för att bygga Channel 
Tunnel Rail Link, från London till Paris. Under 2009 stötte företaget på finan-
siella svårigheter och togs över av Storbritanniens transportministerium, som 
avyttrade järnvägen. 

Numera är det ett utvecklingsbolag med primärt fokus på fastighetsutveck-
ling och markförnyelse, såsom området runt stationen King’s Cross i London. 
Beslutet från 1996 att flytta spåranslutningen genom kanaltunneln, från 
Waterloo Station till St Pancras Station, bredvid King’s Cross, blev en katalysa-
tor för förändring. En exploatering av tre till fyra hektar ger totalt 8 miljoner 
kvadratmeters yta för blandad användning, inklusive 3 miljoner kvadratmeter 
lokaler varav cirka 500 000 kvadratmeter för detaljhandel, kaféer, barer, res-
tauranger och fritidsanläggningar; upp till 2 000 nya bostäder; ett nytt univer-
sitet och en rad utbildnings-, hotell- och kulturanläggningar.

LCR:s övriga utvecklingsprojekt omfattar bland annat kvartersprojektet kring 
järnvägsstationen i Stratford och internationella järnvägsstationer i östra 
London till ett värde av 2,6 miljarder dollar. Dessutom samarbetar LCR med 
transportdepartementet och Network Rail för att åter ta i bruk den interna-
tionella järnvägsstationen Waterloo i centrala London och utforskar potenti-
alen för att omvandla järnvägen på Leake Street till ett nytt restaurang- och 
fritidsmål. Ett annat brittiskt projekt är en omvandling av Mayfield-kvarteren 
i Manchester, bland annat där stationen Mayfield tidigare låg. Målet är att 
skapa en blandstad och förväntas ge 825 000 kvadratmeter kontor, 1 300 
bostäder, ett 350-rums hotell, detaljhandel och fritidsanläggningar och en ny 
6,5 hektar stor storstadspark längs floden.

Sammanfattningsvis har staten använt LCR för att få ett utvecklingsbo-
lag som kan ta ett helhetsgrepp på komplicerade stadsutvecklingsprojekt, 
som annars riskerar att inte bli av, till följd av beslutssplittring och bristande 
utvecklingskompetens.
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Ett gott svenskt exempel är dock Jernhusen . Att samla utvecklingskompetens har 
också varit ett viktigt motiv till skapandet av Jernhusen i Sverige . Det är ett ägarbolag 
med en betydande järnvägsrelaterad fastighetsportfölj som utvecklas på ett kommer-
siellt och professionellt sätt . Jernhusen äger och utvecklar en 1,8 miljarder stor urban 
fastighetsportfölj koncentrerad till och runt järnvägsstationer i de tre största städerna 
i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö .

Portföljen har sitt ursprung i avregleringen, från och med 1988, som öppnade det 
svenska järnvägsnätet för konkurrens genom att skilja järnvägsverksamheten från 
järnvägsnätet . År 2001 var fastigheterna mestadels tågstationer och de lades då in i 
Jernhusen, ett helägt statligt fastighetsbolag . Jernhusen skapades med värdemaxime-
ring som ett uttryckligt mål för bolaget . Det följer den svenska bolagsstyrningskoden 
och har god transparens och ett bra riskhanteringssystem . Bolaget har ökat sitt obe-
roende genom att emittera värdepapper, och de flesta styrelseledamöterna rekryteras 
för sin erfarenhet av bolagsstyrning, förutom en statstjänsteman från regeringen och 
en ordförande från det politiska etablissemanget .

Portföljen består av stationer, depåer och fraktterminaler, samt mark runt huvud-
stationerna . Depåer som är kritiska för en fungerande drift av tåg, genererar cirka 
39 procent av omsättningen och representerar 24 procent av marknadsvärdet, medan 
lastterminalerna representerar 6 procent av både värde och omsättning . Under de 
senaste tio åren har den genomsnittliga avkastningen på eget kapital varit 11 procent .

Mer än hälften av portföljens värde finns i Stockholm . Ett av dess stora utveck-
lingsprojekt, Station Stockholm City, har en betydande nytta för hela landet . Den nya 
stationen är integrerad med Stockholms centralstation, designad för Citybanan, den 
nya 3,75 mil långa pendeltågstunneln under centrala Stockholm . Ett annat projekt 
kring centralstationen i Stockholm är att däcka över järnvägsspåren, för att fördubbla 
passagerarkapaciteten på stationen och utveckla ett helt nytt område med kontors- 
och affärsytor i hjärtat av Stockholm . Jernhusen har genomfört ett annat viktigt 
tunnelprojekt under Malmö som förbinder Malmö centralstation med Öresundsbron, 
vilken länkar till Kastrup flygplats och Köpenhamn i Danmark och sedan övriga EU . 
I Göteborg finns det en plan att däcka över stationen och utveckla nya kontors- och 
affärsytor . Samtidigt avyttrar Jernhusen gradvis fastigheter i mindre kommuner .

Nationalekonomisk forskning har ofta varit snävt fokuserad på driftseffektivitet i 
offentlig verksamhet . Exemplen ovan understryker dock vikten av effektiv utveckling 
av investeringar som främjas av möjligheten att undvika beslutssplittring genom att 
ta helhetsgrepp, att samla innovations- och ägarstyrningskompetens, samt ett institu-
tionellt upplägg som fredar ett bolag från risken för klientelism .

 Jernhusen är ett exempel på hur detta kan låta sig göras bland offentliga företag 
som har stora fastighetsinnehav . Offentliga bolag kan ofta undvika kapitaltillskott 
från staten genom att skilja av sina fastigheter och därmed synliggöra värde på mycket 
kort tid . Hela fastighetportföljen skulle kunna hjälpa till att betala för framtida inves-
teringar om den hanteras rätt .

I andra fall, som till exempel vattenbolag med stora markinnehav längs med rörens 
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sträckning, finns också utvecklingsmöjligheter, till exempel att använda marken för 
solpaneler . Sådana investeringar med god avkastning kan täcka underhållsbehoven 
som ofta finns i vattenbolag, utan att behöva höja avgifter eller skatter .171

4.2. Kommunala bostäder 

Kommunala bostäder är till största delen bolagiserade i allmännyttiga bostadsbolag . 
Upprinnelsen till de kommunala bostadsbolagen går att spåra till den bostadsbrist 

som uppkom med den stora urbaniseringen och behovet av arbetare på de olika cen-
tralorterna i landet på 1930-talet . Efter andra världskriget tog byggandet åter fart för 
att nå sin riktigt stora tillväxt på 1960- och 70-talen . Produktionen från denna senare 
tid utgör än i dag ofta en stor andel av bolagens bestånd . Nu är ett antal allmännyttor 
åter i gång med nyproduktion, några i stor skala .

Totalt äger de drygt 300 allmännyttiga bostadsföretagen 730 000 bostäder och har 
en total uthyrningsbar area om 7,8 miljoner kvadratmeter . Deras värdemässiga storlek 
är dessvärre svårare att uttala sig om, då ytterst få av de kommunala bolagen mark-
nadsvärderar sina bestånd, men kan motsvara ett värde på över 2 000 miljarder kronor .

Bostadssegmentet är annorlunda på så sätt att här kan vi inte skilja på fastigheter 
och de som använder fastigheterna, då brukandet är själva syftet med att äga fastig-
heterna .

Sedan 2011 har de allmännyttiga bostadsföretagen två krav som samtidigt måste 
vara uppfyllda – allmännyttigt och affärsmässigt . Det innebär marknadsmässiga 
avkastningskrav, och affärsmässighet vid transaktioner, vid hyressättning och vid 
finansiering . Den grundläggande tolkningen är att ett affärsmässigt allmännyttigt 
bostadsföretag ska agera som ett långsiktigt privat fastighetsbolag skulle ha gjort i 
motsvarande situation . Att bostadsföretagen har ett allmännyttigt syfte påverkar inte 
kravet på affärsmässighet . Detta innebär att det bostadspolitiska ansvaret tydligt 
läggs på stat och kommun i stället för att skyfflas på bolagen . 172

En del debattörer vill rulla tillbaka kraven på affärsmässighet och tillåta att kommu-
ner återigen subventionerar de allmännyttiga företagen som i sin tur skulle ta ut lägre 
hyror .173 Det vore dock ett stort misstag . Dels därför att det blir omöjligt för en kommun 
att avgöra om verksamheten sköts effektivt . Dels för att de långsiktiga konsekvenserna 
för kommuner kan visa sig ödesdigra, eftersom bolagen låser in sig i en underskotts-
situation under lång tid framöver . Och, kanske det viktigaste, därför att det inte är sär-
skilt träffsäkert och rent av kan vara regressivt att pressa hyror på det sättet . De som en 
gång fått en hyresrätt med låg hyra är tjugo år senare ofta personer med goda inkomster 
som inte släpper sin hyresrätt, såsom fallet har blivit i Stockholms innerstad .
171  Det statliga fastighetsbolaget Crown Estate i Storbritannien fann en ny inkomstkälla i vad de trodde var icke 
produktiva kuststräckor runt om landet genom att installera vindkraftverk i dessa vatten . Detta affärsområde utgör 
i dag en fjärdedel av deras inkomst och står för ett mycket stort värde i deras portfölj,  .https://www .thecrownestate .
co .uk/annual-report-2021/
172  Lind och Lundström (2011) .
173  Westerdahl (2021) .
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4.2.1. Bygg bostäder när det är lönsamt
Städerna lockar allt fler människor, då det är där den ekonomiska tillväxten sker . 
Det här leder till ökade boendekostnader . Höga boendekostnader ses ofta som en av 
huvudorsakerna till de ökade ekonomisk klyftorna i många OECD-länder .174

I närvaro av hyresreglering byggs ofta mest bostadsrätter snarare än hyresbostäder 
vilket har visat sig svårt att ändra med bidrag, utan att lägga en orimligt stor andel av 
offentliga skattemedel på detta . Däremot vore det rimligt om kommunala bostadsbo-
lag kunde lägga sin energi på innovativa och smarta lösningar för bostadsbyggandet, 
som både sänker kostnaderna och ökar miljönyttan .

Kommunerna är samtidigt den största fastighetsägaren, såsom exemplifieras av 
Stockholms stad som äger 70 procent av all mark inom stadens gränser . Det innebär 
att kommuner har möjlighet att omvandla befintliga fastigheter och markområden 
effektivare, och de kan förtäta och utnyttja staden på ett för samhället och dess inne-
vånare och miljö, betydligt bättre sätt .

I rutorna nedan beskrivs hur Singapores bostadsbolag har lyckats, genom att lägga 
tonvikt på utbudet av bostäder samt det lite annorlunda exemplet från Hongkong . 
Mest relevant för Sverige kan dock vara goda exempel från europeiska städer, såsom 
München som därefter beskrivs .

Singapore har försett 80 procent av befolkningen med bostäder

Singapore är i dag ett av världens rikaste länder och ett land med högt väl-
stånd. Men det har inte alltid varit så. När det fick sin självständighet för drygt 
femtio år sedan, var det ett mycket utsatt och fattigt land där en stor del av 
befolkningen levde i slumområden.

Förutom att landet har lyckats rent ekonomiskt har det även skapat ett av de 
mest framgångsrika och jämlika multikulturella samhällena i världen, byggt på 
meritokrati.175 Förutom att den statliga sektorn sköts på ett mycket profes-
sionellt sätt har den även lyckats förse mer än 80 procent av sin befolkning 
med bostäder – att jämföras med de 15 procent av Sveriges bostäder som 
tillhandahållits av allmännyttan sedan 1930-talet.

Bakom denna utveckling ligger HDB, Housing and Development Board, en 
fristående myndighet som skapades 1960 för att råda bot på bostadsbristen 
och den utbredda slummen och möjliggöra bosättningarna av immigranter. 
Med en ingående kunskap om stadens mark- och fastighetsbestånd, baserat 
på fastigheternas marknadsvärde, tog regeringen till vara på varje kvadrat-
meter för att utveckla landet till vad det är i dag.

174 173 Albouy och Zabek (2016) . 
175 174 Wooldridge A (2021) . Meritocracy, Not Democracy, Is the Golden Ticket to Growth . Bloomberg .
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Hong Kong Mass Transit Railway Corporation – MTRC

Hongkong är en av de tätast befolkade städerna i världen, med över 7 miljo-
ner invånare. Där finns en konstant bostadsbrist, inte minst på grund av en 
ständigt växande ström av flyktingar från Kina. Inte bara behovet av bostä-
der var stort, utan även behovet att kunna transportera befolkningen på ett 
effektivt sätt. Dessa behov kombinerades av Hongkongs regering genom att 
ge utvecklingsrättigheter för bostadsbyggande till järnvägen.

Man hade insett att marken runt ny offentlig järnväg ökade i värde. Många av 
de tidiga järnvägarna i Storbritannien och USA finansierades av det första för-
värvet och efterföljande försäljning av mark. Ett offentligt lagstadgat företag 
bildades i Hongkong för att hantera processen, MTRC, helägt av regeringen. 
Markägare och hyresgäster längs linjen köptes ut av regeringen till priser som 
gällde innan järnvägen planerades, och marken leasades sedan till MTRC. 
Mekanismen fastställdes i en offentlig förordning.

MTRC använde marken som säkerhet för att utfärda företagsobligationer 
som utgjorde ett lån. Det var då möjligt att auktionera ut utvecklingsrätten 
att bygga lägenheter, hotell eller kontorshus över stationerna till fastighets-
utvecklare, baserat på prisutvecklingen efter järnvägsbygget. Skillnaden mel-
lan det pris som betalats för markhyror och intäkterna från försäljningen av 
utvecklingshyror, betalade för järnvägen.

Utvecklarna kunde i sin tur hyra ut de nya fastigheterna. De premier som folk 
var villiga att betala för lägenheter ovanför stationerna varierade från 15 till 
80 procent, beroende på plats och närhet till stationens entré.

I vissa fall behöll MTRC äganderätten till tillgångar, i synnerhet när det gällde 
köpcentra byggda ovanpå stationer, för att tillhandahålla löpande hyres- och 
förvaltningsinkomster. Det är intressant att notera att licensen till MTRC för 
att driva järnvägen är knuten till järnvägen. Om de skulle förlora licensen att 
driva järnvägen skulle de förlora äganderätten på mark. Mellan 2001 och 2005 
genererade MTRC mer än hälften av sina intäkter från fastighetsutveckling. 
Investeringsportföljen består huvudsakligen av köpcentra och arton kontor-
skomplex i två höghus med internationella finanscentra. Därtill hyrs lokaler 
ut till detaljhandel, reklam, bankautomater och telekomtjänster. Detta gene-
rerar drygt hälften av rörelsevinsten för inhemska affärer i Hongkong, fastig-
hetsutveckling och uthyrning samt fastighetsförvaltning inräknat. Utveckling 
av försäljningen sker huvudsakligen av bostäder och fastigheter i samarbete 
med privata sektorns fastighetsutvecklare. Själva transportverksamheten 
bidrar bara med 40 procent.
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Medan de flesta västerländska regeringarna subventionerar sitt kollektivtra-
fiksystem i varierande grad, är Hongkongs MTRC konsekvent lönsamt. MTRC 
var så framgångsrikt att Hongkongs regering 1999 beslutade att sälja 23 pro-
cent av bolaget genom en börsintroduktion, vilket genererade 9,2 miljarder 
Hongkongdollar för regeringen. Sedan dess betalar MTRC varje år en utdel-
ning till sina ägare.

MTRC har fortsatt att använda samma metod för att finansiera nya vägar 
och arbetar hand i hand med Hongkongregeringens planeringsmyndighet 
att utveckla nya städer och annan infrastruktur. Det vore dock ett misstag 
att enbart se MTRC som en indirekt beskattning av marken. En stor del av 
värdena som MTRC skapar, hänger på kompetensen och förmågan att ta ett 
helhetsgrepp kring stora planprojekt och upptäcka intressanta möjligheter till 
multiuse som har bidragit till att påskynda byggandet av nya bostäder. Många 
stationer är integrerade i stora bostads- eller handelskvarter, som från början 
planerats för detta multiuse.

Samtidigt har MTRC lyckats få själva tågrörelsen att täcka sina egna kost-
nader. Biljettintäkterna täcker 187 procent av kostnaderna för MTRC, en av 
världens högsta siffror. I jämförelse har Singapore cirka 125 procent, medan 
tunnelbanan i London och New York ligger på 90 respektive 51 procent. Ändå 
är biljettpriserna inte högre än i New York och bara en tredjedel av priserna 
på Londons tunnelbana. 

Insikten från exemplet MTRC är att ett institutionellt upplägg med en ägar-
växling till ett ekonomiskt oberoende bolag, frigjorde bolaget från dagspoli-
tikens klientelism, och gjorde det möjligt att undvika beslutssplittring, välja 
effektiva investeringar, bygga utvecklingskompetens och med det också 
lägga grunden för en effektiv transportrörelse.
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4.2.2. Gör som Münchens fastighetsbolag – bryt segregeringen 
genom att utveckla stadsdelar

München är en stad som är väldigt beroende av industri, lika mycket som till exempel 
Detroit var . Båda städerna hade cirka 30 procent av sina sysselsatta inom industrin år 
2000 och har sedan dess tappat lika mycket, ungefär en tredjedel av industrijobben .176 
Till skillnad från Detroit är München en blomstrande stad med högre sysselsättnings-
grad än på decennier, och har mindre segregering och lägre brottslighet än på decen-
nier, trots stora inflöden av migranter .177

Dessa bredare faktorer hjälper självfallet till att bygga en inkluderande stad . Men 
omvänt kan också sägas att stadsplaneringen ofta har präglats av samma pragma-
tiska handlingskraft som övriga politikområden såsom skolan, brottsbekämpningen 
och integrationen .178 München har engagerat sina invånare och företag i intensiva dia-
loger under 1990-talet kring ”Perspektive München” . Fokus låg på återanvändning av 
tidigare industriområden, militär mark och järnvägsmark . Kollektivtrafiken byggdes 
ut . Stadsplaneringen inriktades på att skapa blandade grannskap . Exempelvis fick 
detaljplane- och bygglovsansökningar för nya bostadsområden förtur om de blandade 
hög- och lågkostnadsbostäder med arbetsplatser och grönområden .

Ett renoveringsområde heter Westend, och består av tidigare arbetarbostäder 
något utanför innerstaden . Runt 1980 konstaterades att det behövdes genomgående 
renovering . Mindre företag trängdes ut av storskaliga lagerverksamheter och andra 
verksamheter . De tidigare arbetarna ersattes alltmer av migranter som då utgjorde 
en tredjedel av befolkningen . Sociala verksamheter räckte inte till för den förändrade 
befolkningssammansättning . Ur ett svenskt perspektiv kan konstateras att Westend 
inte hade samma koncentration av nyanlända som till exempel Rinkeby . Men å andra 
sidan visar exemplet också hur München började agera långt innan koncentrationen 
blev för svårhanterlig .

För att samordna förnyelsen har München ett eget bolag, Münchner Gesellschaft 
für Stadterneuerung GmbH (MGS) som numera är dotterbolag till det kommunala 
bostadsbolaget GWG München . Intressant är att GWG sedan många år inte bara byg-
ger och förvaltar bostäder utan har mandat och uppdrag att engagera sig i stadsut-
veckling med syfte att främja integration och social utveckling och att vara ledarorga-
nisation i olika stadsutvecklingsprojekt . Därtill har GWG också ett annat dotterbolag 
som förvaltar kommersiella ytor . Det ger en betydande hävstång för att kunna tillgo-
dose önskemål från både boende och företag .
176  Marco Görlinger, Silvia Stiller, and Isabel Sünner, Ökonomische Eckdaten und wirtschaftsstrukturelle Entwick-
lung in der Metropolregion Hamburg [Economic facts and structural development in metropolitan of Hamburg] . 
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), February 26, 2013 
(www .hwwi .org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Studien/2013_02_26_Metropolregion_Hamburg .pdf) . 
177  Viss draghjälp har München fått av nationella skatte- och bidragsreformer och konjunkturen . Bland reformer på 
delstatsnivå fanns också en stor uppryckning av skolornas kvalitet . Från att ha fått relativt dåliga Pisa-resultat år 
2000, är de tyska eleverna och särskilt de i Bayern, bland Europas bästa . Relevant för att skapa mindre segregerade 
städer är att tyska barn med invandrarbakgrund nu är bättre i matematik än vad svenska barn är i snitt . Till 
framgångsfaktorer hör också att München anstränger sig att erbjuda ett utmärkt företagsklimat i sådana avseenden 
som staden kan påverka .
178  Se till exempel City of Munich, Department of Urban Planning and Building Regulation, Shaping the Future of 
Munich, 2005 .
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Särskilt intressant är tre tydliga mål som skiljer sig från en del motsvarande 
svenska projekt:

1 . Ett tydligt krav är att undvika en gentrifiering (social statushöjning av ett 
område) som via högre bostadskostnader leder till att delar av den befintliga 
befolkningen behöver flytta därifrån . Detta mål har också uppnåtts i Westend 
genom punkterna nedan, visar utvärderingarna de senaste åren .

2 . En stark prioritet är att bevara små verksamheter och rentav möjliggöra utbygg-
nad för de minsta företagen . I Westend har man gjort det, dels genom att säker-
ställa att markplanet i bostadshusen ofta reserveras för företag . Det gjordes 
särskilt med ett öga på att värna om hemnära arbetsplatser för föräldrar med 
barn . En del av de nya bostäderna byggdes rentav som kombinerade bostad och 
lokal som efterfrågades av ensamföretagare som till exempel kombinerar verk-
samhet och familj . Münchner Gewerbehofgesellschaft (MGH), dotterbolag till 
GWG, erbjöd också de företag som ville, plats i två nybyggda företagsparker, med 
tillräckligt med plats även för mikroföretag .

3 . Starkt fokus har legat på en god blandning av dyrare och billigare bostäder . När 
man ser på detaljer finns många mindre skillnader mellan tyska regelverk och 
arbetssätt som hjälper i denna utveckling . Kommuner kan göra överenskommel-
ser med privata fastighetsutvecklare, som till exempel innebär att det ska fin-
nas en viss andel social housing i varje projekt . Denna så kallade Sozialgerechte 
Bodennutzung innebär att staden sluter avtal med privata markägare och fastig-
hetsutvecklare om att en andel nya bostäder måste ha låga hyror eller låga sälj-
priser, för tillfället runt 30 000 kronor per kvm . I München har det formulerats 
riktlinjer enligt vilka cirka två tredjedelar av värdestegringen på marken som 
uppstår av byggrätter, skall användas till sociala ändamål och infrastruktur .

Sammantaget kan offentliga fastigheter bidra mycket bättre till samhällsutveck-
lingen . Det kräver dock att de syns och redovisas tydligt, transparent och rättvisande . 
De måste förvaltas professionellt och av aktörer som har kompetens och förmåga att 
använda fastigheterna för god stadsutveckling . Det måste också ske i nära samklang 
med infrastrukturinvesteringarna, vilket skärskådas i nästa kapitel .



Viktigast att göra 

Staten

• Skapa en överblick av värdet på samtliga fastighetstillgångar inom den 
offentliga sektorn. Med hjälp av analysföretag såsom Svefa bör detta 
kunna göras inom sex månader för samtliga nivåer i hela Sverige.

• Offentliga register (Lantmäteriet och Skatteverket) skall innehålla uppgif-
ter avseende lokalarea för samtliga fastighetstyper, dvs även skattebe-
friade fastigheter (typkod ’800-serien’).

• Inordna alla kommersiella fastigheter, inom samtliga departement och 
statliga bolag, i bolagsform och möjliggör för värdeskapande, så som 
Jernhusen gör.

Kommuner och Regioner

• Låt kommunala fastighetsbolag redovisa till marknadsvärde och omstruk-
turera och skapa värde, så som Jernhusen gör.        

• Med riktig redovisning och självständighet kan kommunala bostadsbolag 
rentav spelar större roll för att bygga bostäder och motverka segregering 
såsom Münchens fastighetsbolag gör.
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5  INFRASTRUKTUR 
 

En stor del av den offentliga förmögenheten består av infrastruktur i form av vägar, 
räls, kollektivtrafik, vatten- och elanläggningar, digital infrastruktur, flygplatser, ham-
nar och mycket annat . Dessa tillgångar kan inte lätt omvandlas till helt annan använd-
ning, men ofta kan tillgångarna användas smartare, underhållas effektivare eller kom-
pletteras på ett sätt som ökar tillgångarnas värde . Avkastning på dessa tillgångar sker 
till stor del i form av resmöjligheter, kortare väntetider, billigare vatten och andra nyt-
tor för invånarna . En viktig fråga är därför om det investeras tillräckligt i infrastruktur 
eller rentav för mycket, eller både och, i olika delar .

Prognoserna tyder på en fortsatt ganska stor ökning av behoven . Trafikarbetet med 
personbil har sedan sekelskiftet ökat något mer än folkmängden . Inget tyder på att 
utvecklingen har nått peak car . Tvärtom talar mer för att bilresandet kommer att få 
ytterligare skjuts när allt fler inom den stora gruppen nyanlända efter hand skaffar 
körkort .

Samtidigt har många under pandemin velat undvika trängsel i bussar och tåg, vil-
ket till en del kan komma att bestå .179 Delvis förklaras detta av att fler fortsätter att 
jobba hemifrån, samt en ökning av cykeltransporter . På grund av ökad folkmängd, 
inkomst och urbanisering pekade Trafikverkets prognoser för biltrafiken före pande-
min, på en stadig fortsatt tillväxt av personresande under 2012-2040 i en årstakt av 1 
procent för bil och 1,7 procent för tåg . Det skulle innebära att infrastrukturen måste 
skalas upp med någon tredjedel under de kommande två till tre decennierna .

Det spelar stor roll hur kloka dessa investeringar är, hur väl den existerande stocken 
förvaltas, och hur nytänkande och innovation tas tillvara .180 I dessa avseenden finns 
stora brister .

Det första problemet är att regeringen redan lovat stora summor till en rad sam-
hällsekonomiska infrastrukturprojekt som Trafikverket beräknar vara djupt olön-
samma . I den nationella planen finns 13 objekt som är tänkta att igångsättas efter 
år 2024, som inte ingår i de regionala länsplanerna, och som har ett negativt net-
tonuvärde . Om man begränsar det till de sex objekt som kostar över en miljard har 
dessa en sammanlagd investeringsutgift på 74 miljarder . Nettonuvärdet är minus 76 
179  WSP:s enkätstudie (2020) tyder på en bestående minskning av efterfrågan på kollektivtrafik med 20 procent .
180 Enligt Schwartz m .fl . går 15 procent av infrastrukturinvesteringar i utvecklade länder förlorade till följd av 
ineffektiv styrning .
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miljarder .181 Där är inte risken för fördyringar inräknad . En studie av ett stort antal av 
Trafikverkets normalstora upphandlingar pekar dessutom på kostnadsöverskridande 
för 94 respektive 86 procent av järnvägs- respektive vägkontrakten, med i genomsnitt 
32 respektive 20 procent .182

Riksrevisionen är skarpt kritiskt till att regeringen och Trafikverket åsidosätter 
den så kallade fyrstegsprincipen som riksdagen står bakom, som innebär att man 
ska utreda och överväga mindre kostsamma åtgärder innan man fattar beslut om att 
bygga nytt, till exempel när det gäller höghastighetståget .183

Regeringens köplust för olönsamma projekt är inte bara en tillfällig förvillelse . Flera 
studier visar att svenska regeringar, oavsett färg, i decennier nästan helt bortsett från 
de samhällsekonomiska värderingar av infrastrukturinvesteringar som görs . I stället 
fattas besluten ofta utifrån en dragkamp mellan regionala intressen . I den nationella 
transportplanen för perioden 2010–2021 är till exempel de investeringar som är utvalda 
av regeringen, just de som uppvisar den svagaste lönsamheten bland de projekt som 
ingår i planen .184 Problemet är inte bara slöseriet, utan att andra lönsamma investe-
ringar som ger högre avkastning i form av att de bättre stimulerar produktivitetstill-
växt i landet, eller bättre bidrar till klimatomställningen, samtidigt prioriterats bort .

Det andra problemet är risken för kapitalförstöring av att inte sköta den befintliga 
stocken väl, i synnerhet när det gäller bristande underhåll . Offentliga monopol kan ha 
svaga politiska incitament för att fatta beslut om högre taxor för att finansiera före-
byggande underhålls- och återinvesteringsåtgärder, i synnerhet som nyttan av dessa 
åtgärder är uteblivna problem och kostnader i framtiden . Trafikverket har uppskattat 
storleken på det eftersatta underhållet till 70 miljarder kronor . Trots detta prioriterar 
inte den nationella planen infrastrukturunderhållet . Det innebär att underhållsskul-
den kan komma att fördubblas de kommande tolv åren .

Att renovera det kommunala avloppsledningsnätet, eller järnvägsnätet, är till exem-
pel en åtgärd som under lång tid kan gå obemärkt förbi för den vanlige medborgaren, 
tills problemen blir ohållbara . I det läget blir det ofta mycket dyrare att komma i kapp 
med underhållet .

Det tredje problemet är att innovationen kan komma till korta . Nationalekonomisk 
forskning har visat att detta ofta är ett problem för monopolverksamheter . Avseende 
offentliga monopol hänger problemets omfattning mycket på hur innovationsverk-
samheten är organiserad . Väl vald och implementerad innovation, kan kraftigt öka 
värdet av infrastruktur .

OECD (2017) belyser hur stor roll ägarstyrningen av infrastrukturbeslut spelar, för 
utfallen av projekten och för länders tillväxt i stort . IMF har utvecklat ett index för 
att kvantifiera robustheten och effektiviteten i styrningen av infrastrukturprojekt . 
Det kallas PIMA och värderar 15 aspekter av länders institutioner som påverkar pla-

181  Ett ytterligare objekt, Ostlänken, kostar ytterligare 64 miljarder . En aspekt på den frågan är att denna bandel 
ursprungligen var kostnadsberäknad till 20 miljarder . Sedan blev det 50 och nu är det 64, trots att maxhastigheten 
är sänkt och underhållskostnaderna högre .
182  Nilsson m .fl . (2019) .
183  Riksrevisionen (2018) .
184  Eliasson och Lundberg (2012) . Börjesson m .fl . (2014) .
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nering, urval och implementering av infrastrukturprojekt .185 IMF visar empiriskt att 
högre resultat i PIMA för med sig att infrastrukturinvesteringar får väsentligt större 
genomslag på ekonomisk tillväxt .186

Sverige uppfyller några av PIMA-kriterierna, men är betydligt svagare i andra avse-
enden . I det följande beskrivs ett antal förslag som ligger i den färdriktning som OECD 
och IMF förespråkar . De skulle öka värdet av infrastrukturtillgångarna och även 
minska behovet av nyinvesteringar .

5.1. Inför en rättvisande balansräkning för 
infrastruktur

Infrastrukturvärderingar behövs för att avgöra om förvaltningen av tillgångar skapar 
värde eller försämrar dess värde . De blir ett mått på, eller en väckarklocka, om bris-
tande underhåll eller renoveringar vållar kapitalförstörelse . Förväntade framtida kost-
nader kan då prognosticeras bättre . Sådana värderingar är ofta också en förutsättning 
för olika former av samarbeten med privata eller kommunala aktörer .

En del av den moderna redovisning som införts i Nya Zeeland, och som mer över-
gripande beskrivits i tidigare kapitel, avser en mer träffsäker värdering av infrastruk-
tur än Nya Zeeland .187 Där beräknas ett så kallad ”optimerad deprecierad återanskaff-
ningsvärdering” . I Sverige används i stället oftast det historiska anskaffningsvärdet . 
Detta medför att värderingen inte påverkas av infrastrukturens nuvarande tillstånd i 
Sverige och att det därmed inte finns någon tydlig korrelation mellan tillståndet och 
det bokförda värdet . Det har sannolikt bidragit till att till exempel bristande under-
håll på räls eller vattenförsörjningen har kunnat pågå länge utan att uppmärksammas 
förrän i ett sent skede .

The International Public Sector Accounting Board (IPSASB) utger en uppsättning av 
internationella redovisningsstandarder som offentliga myndigheter världen över kan 
använda vid finansiell rapportering . Standarduppsättningen benämns International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) och omfattar bland annat hur infrastruk-
turtillgångar bör värderas .188

I Nya Zeeland har behovet av noggranna finansplaner ställt högre krav och dri-
vit på planeringen av tillgångsförvaltning, vilket krävt bättre information om infra-
strukturen och dess tillstånd . Där är reglerna för hur offentliga infrastrukturägare 
ska redovisa sina tillgångar, liknande de som gäller för privata aktörer . Nya Zeeland 
185  Public Investment Management Assessment . https://www .imf .org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/ 
pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
186  Schwartz m .fl . (2020) .
187  Nya Zeelands tillvägagångssätt beskrivs i detalj i WSP (2020) och sammanfattas endast i sina huvuddrag här .
188  IPSAS baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) som regleras av International Accounting 
Standards Board (IASB) . IASB är en internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra finansiell 
redovisning . IFRS är skapade för större verksamheter som använder internationella börser för sin kapitalförsörjning . 
Europaparlamentet och Europarådet antog 2002 en förordning, IAS-förordningen, som innebär att alla europeiska 
företag ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen . (Skatteverket) IPSAS är i många avseenden likt IFRS, men där 
IPSAS är anpassat för offentliga verksamheter .



106

följer NZ IAS 16, som är en version av den internationella redovisningsstandarden IAS 
16 Property, Plant and Equipment, för kommersiellt driven infrastruktur . Reglerna för 
hur infrastruktur ska redovisas, är likadana för all infrastruktur och har haft en cen-
tral roll för metodutvecklingen .

5.2. Enklare, mer standardiserade 
investeringskalkyler

Utöver att offentliga tillgångar inklusive infrastruktur, måste börja använda ett redo-
visningssystem som gör det möjligt att följa värdeutveckling eller avveckling i tillgång-
arna, måste även kalkylerna som i förväg görs för att välja bland infrastrukturinveste-
ringar bli tydligare, mer lättillgängliga och transparenta .

Regeringen prioriterar olika investeringar på politiska grunder utan att avslöja för 
väljare på vilken grund det sker . Det framgår emellertid att samhällsekonomisk nytta 
per investeringskrona i alla fall inte varit någon prioriteringsgrund . I Trafikverkets 
förslag till gällande åtgärdsplan 2018–2029 har bara de projekt som valts in i planen, 
och inte ens alla dessa, lönsamhetsberäknats .189 Det finns således inget underlag som 
förklarar på vilka grunder andra möjliga investeringar valts bort .

I Sverige använder Trafikverket och en del andra aktörer en manual för kalkyler av 
samhällsekonomisk lönsamhet, som heter ASEK 7 . Den tas fram i samarbete mellan 
flera myndigheter och ett vetenskapligt råd, Men det är Trafikverket, i sista hand GD, 
som till slut avgör hur de utformas .190 Poängen är inte bara att ge riktlinjer för state 
of the art-kalkyler, utan också att alla större investeringsprojekt skall beräknas enligt 
samma mall . Tanken är att antaganden om till exempel framtidens efterfrågan på tåg-
tjänster skall appliceras på alla projekt på samma sätt . Det skall alltså inte gå, som 
en del har velat, att marknadsföra enskilda investeringar baserat på en mycket högre 
antagen framtida efterfrågan, utan att ta hänsyn till att detta antagande också skulle 
göra alla andra projekt mer lönsamma, vilket då inte nödvändigtvis ändrar priorite-
ringen av projekten .

ASEK 7 kan emellertid göras mer användarvänligt, lämpligt för bredare tillämp-
ning, och samtidigt lättare för utomstående att granska . I Nya Zeeland tillhandahål-
ler finansdepartementet ett relativt lättanvänt verktyg, CBAx, för värdering av infra-
struktur som förenklar inventeringen och förståelsen av vad samhällstillgångarna är, 
i vilket tillstånd de är och vilka som bör prioriteras för investeringar .191 I verktyget 
finns också inlagt standardiserade forskningsbaserade värden för olika nyttigheter 
som investeringar kan ge upphov till, till exempel renare luft eller lägre brottslighet . 
Verktyget används inte enbart för infrastrukturinvesteringar, utan även på en bred 
palett av sociala initiativ och även försvarssatsningar .

189  Se Börjesson (2021) .
190  Det blev uppenbart när Trafikverket höjde CO2-priset med en faktor 6 – från 1,14 till 7 kronor/kg .
191  https://www .treasury .govt .nz/information-and-services/state-sector-leadership/investment-management/plan-
investment-choices/cost-benefit-analysis-including-public-sector-discount-rates/treasurys-cbax-tool



107

Ett verktyg som CBAx, bör också innehålla sätt att uppmärksamma tänkbara fel-
källor . Mest välbelagt är till exempel att infrastrukturprojekt oftast blir dyrare än vad 
som förutspåddes i kalkylerna . I flera länder byggs nu kontroller in för att undvika 
optimism bias, som det ofta kallas .192

Andra möjliga aspekter som kan uppmärksammas är att det har hävdats att CBAx 
eller andra samhällsekonomiska kalkylmetoder inte tillräckligt värderar bredare till-
växteffekter av infrastrukturinvesteringar eller fördelningspolitiska värden . Dessa 
frågor är just nu föremål för en hel del forskning . De förtar inte heller kalkylernas 
förmåga att rangordna jämförbara projekt med hänsyn till samhällsnyttan .

Ett enklare verktyg skulle också underlätta uppdateringen av samhällsekonomiska 
kalkyler som gjordes innan investeringen, med liknande efteråt . Det görs i dag ytterst 
sällan i Sverige, vilket innebär att lärdomar av tidigare investeringar inte dras .

5.3. Skapa ett oberoende ”Infrastruktur Sverige”

Svårigheterna att få till politiska beslut som inte främst präglas av svagt underbyggda 
kompromisser, regionala intressen, eller politisk kohandel, har fått flera länder att 
stärka beslutsprocessen och göra den mer oberoende . I Australien och Nya Zeeland 
har detta gjorts genom att skapa från dagspolitiken mer oberoende organisationer 
som ansvarar för att analysera infrastrukturprojekt, rangordna dessa och även före-
slå reformer som stärker hela beslutskedjan kring infrastrukturinvesteringar . Dessa 
beskrivs i rutan nedan .

Infrastructure Australia

År 2008 etablerades Infrastructure Australia som ett oberoende organ med 
mandat att ge råd till regering, industri och allmänheten om vilka investe-
ringar som bör göras och vilka reformer som behövs på infrastrukturområ-
det. Där ingår att upprätthålla en prioriteringslista (Infrastructure ’Priority 
List) över vilka investeringar som är samhällsekonomiskt mest lönsamma. 
Dessutom revideras infrastruktursatsningar, och forskning och råd om viktiga 
reformer på området, presenteras. Infrastructure Australia gör alltså en del 
av vad Trafikverket gör i dag, men med ett större oberoende än vad en svensk 
myndighet har, och med mandat att föreslå reformer. Däremot är besluts-
rätten och utförandet fortfarande i händerna på myndigheter och departe-
ment. I praktiken tvingas dock myndigheter och departement att motivera 
sig mycket mer övertygande än tidigare om de avviker från Infrastructure 
Australias rekommendationer.

192  Se till exempel Flyvbjerg (2006) .
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Infrastructure Commission (Infracom)

Te Waihanga

I Nya Zeeland inrättades Infrastructure Commission därför att infrastruktur-
investeringarna ansågs skötas bristfälligt och kortsiktigt av regeringar, med 
ungefär samma klagomål som beskrevs ovan för svenska infrastrukturinves-
teringar. Därtill ansågs erfarenheter från Australien goda. Infracom inrätta-
des som politiskt oberoende, som en så kallad crown entity.193 Den är också 
rådgivande, och tar således inte ifrån departementen och andra myndigheter 
beslutsrätten. Å andra sidan samlar den landets främsta analyskapacitet. Det 
är betydligt svårare för politiken att avvika från Infracoms prioriteringar utan 
att kunna förklara det övertygande för väljarna. Finansdepartementet över-
vakar Infracoms prestation, dock utan att kunna lägga sig i analysarbetet.

I dess ännu så länge korta historia har Infracom överraskat på flera sätt. 
Exempelvis har Infracom bjudit in och organiserat en nationell dialog kring 
infrastrukturstrategin på ett helt annat sätt än vad som sker i Sverige, i form 
av hetsiga mediadebatter kring enskildheter som följs av politiska förhand-
lingar bakom lyckta dörrar och plötsliga publiceringar av prioriteringslistor.

Ett annat exempel är att Infracom brett har tolkat sitt mandat och publice-
rat analys och förslag för ganska omfattande ändringar i stadsplanearbetet, 
som dels skulle tvinga kommuner att ta större hänsyn till infrastruktur- och 
bostadsbehov i sin region men även följa centralregeringens planeringsdirek-
tiv i fråga om utbud av bostäder. Samtidigt skulle städer också få möjlighet 
att friare införa trängselavgifter på eget bevåg.

Även IMF betonar vikten av institutioner motsvarande de som Australien och 
Nya Zeeland infört i sitt ramverk Public Investment Management Assessment 
(PIMA).

Ett motsvarande förslag i Sverige skulle vara att ett ”Infrastruktur Sverige” bildas 
som tar över Trafikverkets analysverksamhet och som får en mer av politiken obe-
roende status ungefär som Riksrevisionen, riksdagens revisorer, Riksbanken eller 
Finanspolitiska rådet .

Infrastruktur Sverige upprättar en prioriteringslista för större offentliga investe-
ringar, baserat på beräkningar av samhällsekonomiska värden . Trafikverket gör i dag 
en del prioriteringar, men är som myndighet under regeringen, också bakbundet . I 
stället borde ett Infrastruktur Sverige ha större självständighet, samt även kunna 
räkna på statliga investeringar i gemensamma IT-system eller infrastruktur för väl-

193  En närmare motivering ges i ett Cabinet paper, Treasury New Zealand (2019) .
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färden och för klimatpolitiska satsningar, och kunna utreda och publicera förslag till 
reformer för förvaltning av offentliga investeringar . Den övriga delen av Trafikverket 
skulle då antingen vara kvar som myndighet med ansvar för investeringar i transport-
systemen samt drift, eller omvandlas till ett statligt bolag .

5.4. Flytta ägandet och investeringar i infrastruktur 
till offentliga bolag

I Norge bildades det helstatliga bolaget Nye Veier AS år 2015 . I Österrike har två stat-
ligt ägda väg- och järnvägsbolag ett stort ansvar för utbyggnaden av infrastruktur . 
Dessa har, jämfört med myndighetsformen, större frihetsgrader att disponera kapital 
över tid än vid årliga anslag via den statliga budgeten . Ändå lånar bolagen till investe-
ringar med statliga garantier som sänker räntekostnaderna . Lånen återbetalas delvis 
med intäkterna från brukaravgifter .

Redan 1990 presenterade utredningen ”Finansiering av vägar och järnvägar”, ett 
svenskt förslag som i korthet gick ut på att dåvarande Vägverket och Banverket 
skulle sälja de tillgångar som inte behövdes för den primära verksamheten samt att 
dåvarande Televerket skulle bolagiseras och säljas . Intäkterna från försäljningen 
skulle användas för att bygga upp en statlig infrastrukturfond och ett statligt bolag, 
Vägfinansiering AB . Bolagets uppgift skulle enligt förslaget vara att investera i det 
statliga vägnätet . En särskild vägavgift baserad på bensinförbrukningen föreslogs 
oavkortat gå till bolaget för att kunna betala omkostnader för drift och underhåll, 
räntor och amorteringar på upptagna lån samt ge avkastning till ägarna . Det statliga 
vägnätet skulle, enligt förslaget, finansieras helt utanför statsbudgeten .

Den gängse formen för finansiering och upphandling av transportinfrastruktur 
innebär att investeringar i transportinfrastruktur behandlas på samma sätt som 
övriga utgifter för offentlig konsumtion . Om investeringar, underhåll och drift sköttes 
av ett statligt bolag skulle revisionsreglerna bli desamma som i koncerner . Samtidigt 
skulle upphandling bli enklare . Även innovativa samarbeten med andra aktörer skulle 
underlättas .194

Vårt förslag är i huvudsak att lägga Trafikverkets utförandedel och beställarfunk-
tion i ett statligt bolag motsvarande det norska Nye Veier, oavsett om dess verksamhet 
finansieras genom stadsbudgeten eller separat från den . Nye Veier fick en budget och 
en tydlig uppgift att skynda på byggprocessen . Trafiköppning skulle ske snabbare . De 
ligger också längre bort från politisk inblandning, vilket (enligt egen utsago) gav dem 
större frihetsgrader att manövrera . Nye Veier sjösattes 2015, och de tidiga utvärdering-
arna tyder på i huvudsak positiva erfarenheter .195

194  Några länder som Schweiz eller Storbritannien har infört infrastrukturfonder eller en infrastrukturbank i syfte 
att underlätta gemensam finansiering från olika källor i former som också främjar nytänkande . Se till exempel UK 
Infrastructure Bank: https://www .ukib .org .uk
195  Johansson och Nyström (2022) .
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Även för kommunala infrastrukturbolag bör bolagisering på armslängds avstånd 
från politiken vara i hög grad relevant . Exemplet SL, Storstockholms lokaltrafik, har 
redan beskrivits tidigare, samt dess fadäser, mot bakgrund av dagspolitisk styrning av 
verksamheten .

Ställd inför en liknande situation av grav vanskötsel i det statliga järnvägsbo-
laget i Japan JNR, bildades ett professionellt holdingbolag Japan National Railway 
Settlement Corporation (JNRSC) i mitten av 1980-talet, som i sin tur äger flera kollek-
tivtrafikbolag och har kontrakt med privata bolag .196 Bolagen har reglerade biljettpri-
ser och samordnad tidtabell, men är utsatta för en professionell ägarstyrning . Det har 
lett till att trafiken runt Tokyo mer eller mindre går runt på egna intäkter, inklusive 
finansiering av höghastighetståget Shinkansen . Cirka 70 procent av kostnaderna beta-
las med biljettintäkter . Tunnelbaneoperatören Tokyo Metro har blivit så professionell 
att de också tjänar pengar på olika utvecklingsprojekt och driften av tunnelbanor i 
andra asiatiska länder .

Ett liknande resonemang kan också föras om annan infrastruktur än den i trans-
portsektorn . Ett liknande gott exempel, Jernhusen, beskrevs i förra kapitlet . Ett annat 
gott exempel på en mer nischad aktör som fått arbeta relativt fri från dagspolitiken är 
Stokab som beskrivits i tidigare kapitel . I tidigare kapitel diskuterades även MTRC:s 
(Hong Kong Mass Transit Railway Corporation) framgångsrika utveckling av fastig-
heter med grund i effektivare utnyttjande av transportrelaterade fastigheter . Insikten 
från exemplet MTRC är att ett institutionellt upplägg med ett bolag frigjord från 
dagspolitikens klientelism, kan undvika beslutssplittring, välja effektiva investeringar, 
bygga utvecklingskompetens och med det också lägga grunden för en effektiv trans-
portrörelse .

5.5. Prissätt på nya sätt

Bolagisering enligt förslagen ovan kan också underlätta smartare prissättning . I dag 
är till exempel prisstrukturen i kollektivtrafiken starkt politiserad, vilket har hindrat 
försök med till exempel tidsdifferentierade priser i kollektivtrafiken som kan hjälpa 
till med att kapa efterfrågetoppar och samtidigt göra det billigare att åka andra tider . 
En ganska enig forskning förespråkar sådana tidsdifferentierade taxor .197

Ett annat exempel är att banavgifterna som tågoperatörerna betalar är låga i 
Sverige, rentav lägre än de lagstiftade miniminivåerna .198 Den mest effektiva åtgärden 
för att minska kapacitetsbristen vore att prissätta järnvägens kapacitet, genom höjda 
banavgifter på sträckor där kapaciteten är begränsad enligt samma princip som väg-
trafikens trängselskatter . Så länge som den knappa kapaciteten i järnvägens flaskhal-
196  I dag finns två huvudsakliga operatörer av spårbunden kollektivtrafik . Tokyo Metro privatiserades 2004, och 
Toei Subway som ägs av Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation . Tillsammans har de 278 stationer och cirka 
300 km räls . Därutöver finns dock ytterligare ett femtontal privata operatörer av lätt spårtrafik, bland dem Keihin 
Electric Express Railway, Keio Corporation och Keisei Electric Railway .
197  En tidig litteraturöversikt gavs i Fölster och Wiigh (2013) . Resultaten har stärkts även i nyare forskning .
198  Odolinski (2020) .
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sar inte prissätts kommer det sannolikt att råda kapacitetsbrist . Höjda banavgifter ger 
också tågoperatörerna större incitament att köra längre tåg med högre beläggning och 
därmed nyttja kapaciteten bättre .

Även VA-taxor, trängselavgifter, och det växande antalet vägavgifter (Motala, 
Sundsvall och snart Skuru) öppnar för att ta infrainvesteringar utanför statsbudget 
med en smartare prissättning . Den behöver inte enbart göras gentemot kunden utan 
även gentemot leverantörer . I Danmark tillämpas till exempel sedan länge straffav-
gifter av vattenverk för läckage vilket har fått vattenleverantörerna att investera i 
intelligent mätteknik, med fjärravläsning och nya analysmöjligheter .199 Där är det 
genomsnittliga läckaget från dricksvattenledningarna en tredjedel av de genomsnitt-
liga nivåerna i Sverige .

5.6. Smart digitalisering

Inrättandet av ett Infrastruktur Sverige, ett offentligt infrastrukturbolag och även 
olika former av ägarväxling, kan inte minst öka värdet och samhällsnyttan av infra-
strukturtillgångar, genom de möjligheter som smart digitalisering öppnar . I dagslä-
get görs i princip inga samhällsekonomiska kalkyler av digitaliseringsinvesteringar . 
Trafikverket beaktar normalt inte heller i sina vanliga infrastrukturkalkyler hur de 
påverkas av framtida digitalisering, trots att de ibland kan komma att få stor bety-
delse . Hur påverkar till exempel framtida självstyrande bilar efterfrågan på kollektiv- 
trafik?

Till saken hör att många andra länder har gått om Sverige när det gäller digitalise-
ring i offentlig sektor . I OECD:s ”2019 Digital Government Index” är Sverige sämst inom 
OECD . Indexet fokuserar just på hur effektivt regeringar driver digitalisering genom 
att tydliggöra och anpassa lagar och regler samt att tillhandahålla plattformar och 
säkerhet . Det finns alltså utrymme för att stärka digitala investeringar även som en 
del av infrastrukturinvesteringarna .

Samtidigt har en ny analys visat att Sverige potentiellt skulle kunna spara 200 
miljarder kronor per år, eller motsvarande fyra procent av BNP per år, om Sveriges 
offentliga sektor digitaliserade till en best practice-standard i världen .200 Digitalisering 
kräver ofta investeringar som inte bara kan tas ur innevarande års driftbudget utan 
konkurrerar med andra tänkbara investeringar . Utan en värdeskapande ägarstyrning 
av offentliga verksamheter stryker digitaliseringsinvesteringar ofta med, eller genom-
förs halvhjärtat med åtskilliga haverier som följd .

I närtid handlar det dock om en lång rad möjliga effektiviseringar som digitalise-
ring öppnar för . Ett exempel är att en icke försumbar andel av biltrafiken i storstäder 
utgörs av bilar som letar efter parkeringsplats, trots att digitala system kan guida till 
ledig plats .

199  Se WSP (2019) .
200  Fölster (2022) .
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Digitalisering främjar även den sortens differentierad prissättning som beskrevs 
i förra avsnitt . Ännu viktigare är dock att innovativa tjänster kan komma till om det 
finns en digitaliserad infrastruktur som tillåter att betalning för dessa tjänster kan 
ske . Ett positivt exempel är olika försök med möjligheter att ladda el-fordon medan 
de kör på vägarna .201 Sverige agerar föregångsland inom el-vägar . Här finns nu två för-
söksprojekt, ett i Gävle och ett vid Arlanda . Båda projekten använder sig av konduktiv 
teknik, det vill säga att elen överförs via kontaktledningar i luften eller via en skena 
i asfalten . Hur snabbt försöken övergår till normal användning hänger inte minst på 
hur lätt det är att ta betalt för tjänsten .202

5.7. Oberoende effektivitetsrevision av kommunala 
infrastrukturinvesteringar

I tidigare kapitel har redan föreslagits oberoende revision av kommunala bolag . Här 
vill vi dessutom föreslå att det därmed också ställs krav på effektivitetsrevision av 
kommuners och regioners infrastrukturinvesteringar . Revisionen bör bland annat 
granska att kommuner tillämpar samma analysverktyg för att beräkna samhällse-
konomiska effekter av infrastrukturinvesteringar som används av det föreslagna 
Infrastruktur Sverige . Effektivitetsrevisionen bör vidare granska att infrastruktur-
tillgångar värderas rätt så att balansräkningen blir ett användbart verktyg . Hur till 
exempel renoveringsbehoven påverkar värdeutvecklingen, bör där beaktas .

5.8. Var öppen för innovativa ägarväxlingar

Empiriska studier av ägande har ofta fokuserat på frågan om privat eller offentligt 
ägande har lett till bättre effektivitet i den löpande verksamhet . Dessa studier har inte 
alltid gett särskilt tydliga utfall, delvis därför att de ofta inte har skiljt ut verksamheter 
med risk för naturliga monopol .203 Exemplen nedan illustrerar att dimensionen privat/
offentligt ofta överskuggas av frågan i vilken mån en verksamhet får arbeta marknads-
mässigt, samla rätt kompetens, och i någon mån får arbeta fredad från dagspolitiken .

En intressant tendens är att flera specialister på ägarstyrning av infrastruktur 
expanderar framgångsrikt . Ett sådant är Macquarie Infrastructure Corporation som 
är aktiv ägare i fyra segment: International-Matex Tank Terminals (IMTT), Atlantic 
Aviation, Contracted Power (CP), and MIC Hawaii . Även Singapores holdingbolag 
Temasek är aktivt engagerat i de bolag som man är ägare i, varav en del är infrastruk-
201  Här ligger ett förslag: https://www .regeringen .se/4a70c6/contentassets/37e1f87a819e48ff9c79d615ff8fd8ec/sou-
2021_73 .pdf
202  Den första vägen ska byggas: https://www .trafikverket .se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-06/sveriges-forsta-
elvag-byggs-mellan-hallsberg-och-orebro/
203  Till exempel gör Gong m .fl . (2012) en litteraturgenomgång av studier som jämför offentliga och privata hamnar 
och flygplatser .
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turbolag . I andra fall har det gått åt andra hållet, och infrastrukturbolag har köpt på 
sig eller startat infrastrukturbolag utomlands inom områden där man anser sig ha 
ägarstyrningskompetens .

År 2015 föreslog Infrastrukturkommissionen att ägarväxling skulle prövas som 
metod för att frigöra resurser och uppnå effektivare förvaltning av infrastrukturtill-
gångar .  Utredningen föreslog bland annat att den svenska järnvägens kraftförsörj-
ning skulle ägarväxlas genom att först samla alla delar av kraftförsörjningen i ett 
separat bolag för att därefter avyttra hela eller delar av bolaget till en privat infra-
strukturaktör . Intäkterna föreslogs bygga på att tågoperatörerna fakturerades för fak-
tisk elförbrukning och att det skulle införas ett tydligt incitamentsystem som belö-
nade driftssäkerhet och straffade driftsavbrott . Försäljningen beräknades inbringa 
20–30 miljarder kronor, och samtidigt bedömdes driftssäkerheten kunna förbättras 
och energiförbrukningen minskas . Infrastrukturkommissionen föreslog också en 
utredning för att möjliggöra ägarväxling av VA-infrastruktur från kommuner till 
pensionsfonder och institutionella placerare . Försäljningen av Fortum Distributions 
(nuvarande Ellevio) svenska elnät till ett konsortium bestående av bland annat första 
och tredje AP-fonden samt Folksam, liksom försäljning av statliga Vasakronan AB till 
AP-fonderna, framhölls som exempel .

Från försäkringsbolag och pensionsförvaltare har det under en tid uttryckts 
intresse för ökade möjligheter att investera i infrastruktur . Försäkringsföretagen för-
valtar sammanlagt över 4 000 miljarder kronor och många bolag är intresserade av att 
öka sina innehav i infrastrukturtillgångar . Det kan te sig ganska rimlig att låta svenska 
pensionssparare investera även i svensk infrastruktur, inte bara i utländsk sådan .

Det kan också finnas annan vägrelaterad infrastruktur som kan vara av intresse 
för ägarväxling . Ett exempel är att solkraft är en möjlig intjäningsmöjlighet för vat-
tenbolag, och järnvägar som äger mycket till synes obrukbar mark . Ett annat exempel 
är att det runt om i landet finns drygt 350 rastplatser som förvaltas av Trafikverket . 
Rastplatserna håller mycket varierande standard och åkerinäringen har länge påta-
lat behovet av trygga uppställningsplatser . Bristande säkerhet och trygghet samt låg 
standard på rastplatserna har uppmärksammats i media . Det finns kommersiella aktö-
rer som driver avgiftsbelagda rastplatser där området är kameraövervakat, inpasse-
rande bilar registreras och där det ingår exempelvis wifi .204

I rutan nedan beskrivs ytterligare ett exempel på kanske mer marginell ägarväxling 
som förekommer i världen, men också illustrerar att det kan finnas många olika sätt 
att öka samhällsvärdet av befintliga tillgångar .

204  Terra Firma investerade till exempel framgångsrikt i rastplatser .
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Rails with Trails – en annorlunda ägarväxling

Oftast går Rails with Trails ut på att en kommun eller en annan huvudman via 
köp, hyra, servitut och kompletterande avtal får nyttjanderätt av mark vid 
sidan om rälsen. Till en början var amerikanska järnvägsbolag mycket skep-
tiska. Men de som har provat är nu oftast positiva, och har i själva fått ett av 
sina större problem lösta.

Ett exempel finns i Richmond i Kalifornien, den så kallade Richmond Greenway. 
Cirka 140 lokaltåg trafikerar sträckan från Richmond till olika områden i San 
Franciscobukten. Tågens hastighet är normalt 130 km/h. Bredvid rälsen går 
nu en så kallad multi-use trail cirka 2,5 meter bred och bestående av asfalt 
och ibland grus. Leden är belyst, och ett ordentligt stängsel skiljer leden från 
rälsen. På ett ställe där leden korsar rälsen är bron helt instängslad för att 
minska risken att någon tar sig ut på rälsen. Under bilvägar går leden i tunn-
lar. Totalt är bredden på rälsen och leden cirka 25 meter. I snitt är avståndet 
mellan rälsen och leden cirka 7 meter.

Kommunen Richmond äger leden, och har även bekostat marksanering och 
åtgärder för att undvika skador på träskmarker. I detta fall ägde kommunen 
marken från början och behövde inte köpa den av tågsällskapet BART, men 
behövde ändå komma överens och betala för en del av de nya stängslen vid 
leden.

Detta är i själva verket en stor del av poängen för tågföretag. I USA sker cirka 
430 dödsfall per år av att människor försöker att korsa räls där de inte borde. 
I de olika rails with trails-lederna tar kommuner eller andra huvudmän över 
ägande eller nyttjanderätten av marken bredvid, eller har den redan, men 
bekostar sedan mycket bättre hinder mot beträdande av rälsen. I dagsläget 
finns ca 2 400 km rails with trails i USA (och över 30 000 km av leder på ned-
lagda tågsträckor). Enligt en kartläggning kunde endast ett dödsfall under en 
tjugoårsperiod konstateras på någon av rails with trails-sträckorna.205

Det är vanligt att tågbolagen får en ersättning för att det inrättas ett servitut, 
eller att marken säljs helt. Det omvända har också förekommit, det vill säga 
att tågbolaget säljer marken helt, och i ett servitut får rätten att bedriva tåg-
verksamhet.

I en svensk kontext kan man tänka sig att mark längs räls inte enbart utnyttjas 
för cykelvägar. Det har till exempel varit svårt att hitta lägen för skidtunnlar 
som skulle passa utmärkt längs med räls. Förmodligen skulle konceptet också 
få bättre genomslag om förhandlingarna inte skedde styckevis, utan att det 
bildades en enhet som mer fokuserat förvaltar Trafikverkets rälsnära mark 
för olika ändamål.

205  Rails-to-trails Conservancy (2013) .
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5.9. Ägarväxling av flygplatser och hamnar

Betydelsen av flygförbindelser ter sig fortsatt viktig . Enligt en studie av Ferguson och 
Forslid (2016), som på ett ovanligt gediget sätt belägger kausalitet, kan en tioprocentig 
ökning av antalet direktavgångar i närområdet leda till en ökning av exporten av kun-
skapsintensiva tjänster med mellan 9 och 24 procent samt att det påverkar utländska 
företags lokalisering av dotterbolag till Sverige .

En ägarväxling av flygplatser har i flera länder lett till smartare prissättning av 
slot-tider samt bättre användning av marken . I Sverige finns tio flygplatser som ägs 
av det helstatliga bolaget Swedavia, däribland Arlanda, Bromma och Landvetter, samt 
33 kommunala eller regionala flygplatser . Skavsta flygplats är sedan år 1998 i huvud-
sak privatägd . Flygplatsen i Ängelholm–Helsingborg är Sveriges enda helt privatägda 
flygplats .

Alla offentligt ägda flygplatsinvesteringar missköts inte på samma sätt som Berlin 
Brandenburg, BER, som skulle bli Europas modernaste flygplats . Prestigebygget sik-
tade på att förvandla kalla krigets huvudstad till en metropol i världsklass, men blev i 
stället tio år försenat . För att undvika sådana brister har ett sextiotal större flygplatser 
i världen ägarväxlats, dock i många olika former . De flesta har överförts till statliga 
bolag med avkastningsmål och respektavstånd till den politiska styrningen . Ett exem-
pel är en av världens mest prisbelönta flygplatser, Singapores Changi, som omvandla-
des till ett mer oberoende statligt bolag som med vinst driver flygplatser också i flera 
andra länder .206 Singapores regering har flera gånger varit på gång med att börsnotera 
bolaget och sälja en del av aktierna, men har varje gång skjutit upp beslutet till följd 
av osäkerhet angående framtida markanvändning som flygplatsen disponerar över .

I andra fall har flygplatser privatiserats delvis eller helt . Ett exempel är Kastrup, 
som ursprungligen var en statlig institution . En partiell privatisering inleddes 1990 
när Kastrup togs över av Köpenhamns Flygplatser A/S . Statens ägande i företaget 
har gradvis minskats till en dryg tredjedel av aktierna . En vanlig slutsats från dessa 
erfarenheter är att bolagisering och partiell privatisering lämnar ägandet till aktörer 
som ofta skickligare kunnat utveckla flygplatsers ytor för kommersiella ändamål .

I rutan nedan beskrivs ett exempel som särskilt belyser några mekanismer som 
ägarväxling kan utlösa . Ett av effektivitetsproblemen vid flygplatserna har varit oför-
mågan att omallokera slot-tider för avgångar efter hur högt de värderas . Slot-tider 
styrs av komplicerade branschöverenskommelser, där de gamla flygbolagen hittills 
framgångsrikt blockerat införande av auktioner . Huvudprincipen är fortfarande att 
slot-tider behålls av de som tidigare ägt dem .

206  Singapore’s Changi Airport ägs av Singapores finansdepartement, men är i praktiken ägarväxlad till Changi 
Airport Group (CAG) . År 2014 blev den sjunde största flygplatsen i världen, och har en mycket hög vinstmarginal . 
Numera är CAG också delägare i flygplatser i Indien, Brasilien, Saudiarabien och Ryssland .
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Effektivare prissättning av slot-tider efter ägarväxling vid Gatwick och 
Heathrow

På senare tid har ett par flygplatser som privatiserats fullt ut lyckats med 
en liten uppluckring. Till dem hör Gatwick och Heathrow. British Airports 
Authority, BAA, skapades 1965 med ansvar för de statliga flygbolagen 
Heathrow, Gatwick och Stansted, samt senare Glasgow, Edinburgh, Aberdeen 
och Southampton. Hela bolaget privatiserades genom en börsnotering 1986 
och togs över av ett konsortium som leddes av spanska Ferrovial men också 
inkluderar Singapore Investment Corporation. Av konkurrensskäl tvinga-
des dock BAA avyttra andra flygplatser och har endast behållit Heathrow. 
Gatwick ägs och förvaltas sedan 2009 av Global Infrastructure Partners (GIP) 
och ett konsortium av sina medinvesterare.

GIP är en oberoende infrastrukturfond som för närvarande förvaltar över 40 
miljarder dollar för sina investerare, och är specialiserat på investeringar inom 
lufttransport, frakt, hamnar och energi.

Gatwick och Heathrow lyckades efter åtskilliga ansträngningar åtminstone 
skapa en andrahandsmarknad för slot-tider. Genom den har man uppmuntrat 
flygbolagen att utnyttja sina slot-tider fullständigt och frigöra underutnytt-
jade tider till nya aktörer.207 Till skillnad från auktioner betalas inga förskotts-
avgifter på denna andrahandsmarknad. Det gör det också lättare för nya 
bolag att komma in jämfört med ett auktionsförfarande som normalt kräver 
ganska stora betalningar flera år i förväg. Gatwick har sett en passagerarök-
ning med 50 procent sedan 2010, vilket delvis tillskrivs den bättre allokeringen 
av slot-tiderna.

Erfarenheten från hamnar speglar i många avseenden dem från flygplatser . Empiriska 
studier hittar ofta effektivitetsvinster i hamnar som i någon form privatiserats .208 I 
Sverige har emellertid en hel del ägarväxling redan skett . Sveriges hamnar är huvud-
sakligen ägda av kommunala bolag . Omkring hälften är ägda av helt kommun ägda 
bolag och i hälften finns privata intressen i ägandet . I cirka 25 procent av fallen är 
de privata ägarna i majoritet . Hamnarna drivs kommersiellt, vilket innebär krav på 
kostnadstäckning och avkastning, och finansieras huvudsakligen av hamnavgifter . 
Vad gäller hamnar tillämpar kommunerna alltså ägarväxling, åtminstone i så måtto 
att man släppt in privat kapital och privata ägare .

Även när det gäller hamnar kan klientelism kan vara ett problem . I Sverige har 
utbrytargrupper av hamnarbetare återkommande hotat med strejker och samtidigt 
vägrat att teckna kollektivavtal . Det var särskilt effektivt gentemot kommunala ägare 

207  Haylen och Butcher (2017) .
208  En forskningsöversikt finns i Gong m .fl . (2012) . 
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som ledde till relativt höga lönenivåer . Detta är en bakgrund till att driften på några 
håll, som i Göteborg, överlämnats till ett privat företag som tagit konflikten .

Även om hamnars drift har ägarväxlats en del i Sverige, utgör hamnområden också 
fastigheter som ofta skulle kunna utvecklas på ett sätt som skapar värde . Där finns 
fortfarande stora outnyttjade möjligheter .

5.10. Vettiga regler för vatteninfrastruktur

Kommuner kan driva VA-verksamheten i egen regi eller upplåta drift och ägande av 
det kommunala VA-nätet på en annan aktör . Av landets kommuner utför cirka 65 pro-
cent dricksvattenförsörjning genom egen kommunal förvaltning . Därtill finns olika 
samarbetsformer genom bland annat kommunalförbund, gemensam nämnd och kom-
munala bolag . Oavsett vilken tyder mycket på att det har underinvesterats i vattenin-
frastrukturen på ett sätt som på sina håll kan ha fört med sig ren kapitalförstöring . 
Investeringsglappet har beräknats till nära 7 miljarder kronor årligen .209 Om investe-
ringarna inte sker i dag kommer problemen i framtiden att bli mycket mer kostsamma 
och skapa konsekvenser för näringsliv, samhälle och individer . Till en del uppstår pro-
blemen redan i dag, till exempel i form av episoder av giftiga bakterier i dricksvattnet 
i Östersund och på andra håll .

Ett problem är att det inte är tillåtet att fondera medel för framtida förnyelseåtgär-
der även om det skulle behövas enbart för att hålla systemet i gott skick . I dag med-
ges visserligen att överskott får läggas i en resultatutjämningsfond, men dessa medel 
måste återföras redan inom tre år . Problemet kan också beskrivas som att vattenbola-
gen inte får prissätta utifrån vanlig balansräkning utan i stället tvingas till impopulära 
årsvisa variationer i VA-taxan och politiskt motstånd mot att ta renoveringskostnader 
i god tid . Det är ofta ekonomiskt mycket lönsamt i längden att åtgärda en ledning 
innan den kollapsat helt . Ett skäl är att en någorlunda intakt ledning gör det möjligt 
att relina, det vill säga gjuta ett nytt rör i det befintliga, vilket både är billigare och 
ställer till mindre jobb än om man måste schakta upp .210

5.11. Vettiga regler för el-infrastrukturen

För elnäten är problemen med bristande framförhållning och investeringar ännu mer 
kostsamma för samhället . För tillfället kan en rad företag som vill investera i Sverige 
inte garanteras elleverans .

I Sverige finns 564 000 km elnät vilket motsvarar 14 varv runt jorden . I stort sett 
alla kraftverk som är i drift 2022 kommer att behöva totalrenoveras eller ersättas de 

209  WSP (2019, 2022) .
210  Ett ytterligare problem är att den statliga tillsynen av ett så viktigt område som VA-förvaltning är uppsplittrad på 
så många olika myndigheter .
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närmaste 30–40 åren, till en kostnad av 600–900 miljarder kronor .211 Då är kostnaderna 
för förnyelse av elnätet inte medräknade .

Långa tillstånds- och utvecklingsprocesser för svensk el gör problemet alltmer 
brådskande . Att bygga en kraftledning tar två år, men tillståndsprocesserna tar tio 
till tolv år . Ett av Sveriges mest akuta renoveringsprojekt är att säkerställa långsiktig, 
leveranssäker och hållbar elproduktion i hela Sverige .

Mer utförlig analys av hur offentlig och privat förmögenhet har tagit stryk av miss-
tag i energipolitiken, utgör förfärande läsning .212 Svenska regeringar har felplanerat 
mixen av  el som varierar och behovet av baskraft som finns även när det inte blåser . 
Svenska regeringar har helt missbedömt behovet av kapacitet för överföring av el . De 
har missbedömt konsekvenserna av att tillstånd för produktion och överföring av el 
inte processas i rimlig tid . Inte minst har regeringar helt missbedömt konsekvenserna 
av att manövrera för att få statliga Vattenfall att lägga ner elproduktionen i södra 
Sverige . Enligt Energiforsk har elpriserna i södra Sverige ökat med 30-50 procent till 
följd av nedläggningen av kärnkraften i södra Sverige .213

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät driver stamnätet, elens motsvarighet till 
motorvägen . Staten har inte lyckats ta sitt ansvar som ägare med uppgift att garantera 
tillräcklig framförhållning i utvecklingen av tillgången, och inte heller som reglerare 
med uppgift att undanröja källor till onödiga fördröjningar för tillstånden . Förutom 
problemen för övriga samhället har detta också inverkat negativt på den offentliga 
sektorns nettoförmögenhet .

Kostnaderna för denna misskötsel var stora även innan Ukraina-kriget bröt ut . 
Därefter har de formligen exploderat . Enligt analysen214 dräneras svenska ekonomin 
med 80 miljarder kronor om året från år 2022 i form av högre kostnader för företag 
och lägre köpkraft hos konsumenter . Detta avser policyskapade fördyringar utöver 
kostnaden av de direkta prishöjningarna för bränsle och el .

5.12. Direkt ansvar för framtida samhällsförluster

Förslagen ovan är vedertagna och införda i åtminstone en del länder . De följer rekom-
mendationerna som exempelvis IMF utvecklar inom ramen för PIMA . I det följande 
utvecklas däremot ett förslag som skulle bli en internationell innovation, men som 
väsentligt skulle stärka ramverket för infrastrukturen och även finanspolitiken .

Tanken är att samhällsnyttan som en infrastrukturtillgång ger upphov till, betraktas 
som en avkastning . Principen har under decennier försvarats av Finansdepartementet 
och många ekonomer när det gäller privatbostäder, där boende ses som en avkastning 
som kan vara föremål för en löpande beskattning i form av fastighetsskatt .

Med ett liknande resonemang, är samhällsnyttan av en infrastrukturtillgång en 
211  Enligt WSP (2022) .
212  Exempelvis Fölster (2022) .
213  Broberg m .fl . (2021) .
214  Se Fölster (2022) .
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form av avkastning . Om en regering då beslutar om en investering uppstår kostnader 
och samhällsnytta under åtskilliga år framåt, ibland under decennier . Om det rör sig 
om ett projekt som är samhällsekonomiskt olönsamt kan kostnader, och den negativa 
avkastningen, ofta ligga långt i framtiden .

Den demokratiska utmaningen är att en kortvarig politisk konstellation som bildar 
regering kan vålla stora kostnader för generationer framåt utan att det över huvud 
taget inkräktar på det budgetutrymme som denna innevarande regering kan fördela . 
Här beskrivs två varianter av reformer som adresserar problemet, varav endast det 
första är vårt förslag:

Generationsfond
Ett sätt att begära att sittande regeringar tar ansvar för sina beslut när konsekvenserna 
ligger så långt fram i tiden skulle kunna utformas som följer . Anta att ett Infrastruktur 
Sverige har bildats enligt tidigare förslag, en något oberoende instans som också 
löpande beräknar den samhällsekonomiska värderingen av nya infrastrukturprojekt . 
När en regering beslutar om ett projekt som beräknas vålla en samhällsekonomisk 
förlust långt fram i tiden så bör den vara tvungen att avsätta en lika stor summa som 
den väntade förlusten till en ”generationsfond” .215 Denna avsättning betraktas som en 
statsfinansiell kostnad och minskar i motsvarande grad reformutrymmet under kom-
mande budgetår . generationsfonden släpper senare de ackumulerade pengarna i takt 
med att förlusterna uppstår . Under dessa framtida år ökar då i stället reformutrym-
met . På det sättet kan sägas att generationsfonden kompenserar framtida generatio-
ner för de samhällsförluster som tidigare regeringar har belastat dem med .

För att få en uppfattning om hur det skulle slå, fanns 27 objekt i Trafikverkets förslag 
till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 till en sammanlagd kost-
nad av 50 miljarder kronor, som är kalkylerat olönsamma och som enligt vårt förslag 
skulle kräva att beslutande regering gör avsevärda avsättningar till generationsfonden .

Samtidigt finns det 30 objekt utanför plan, till en sammanlagd kostnad på 42,9 
miljarder kronor, som har bedömts som lönsamma . Om successiva regeringar under 
denna planperiod bytte ut de olönsamma objekten i planen mot de lönsamma objekt 
som sållats bort i Trafikverkets planering, skulle planens samhällsekonomiska lön-
samhet öka, samtidigt som den totala investeringskostnaden minskar . Den samlade 
nettonyttan av investeringarna (det vill säga nyttan minus kostnaden) skulle öka med 
160 procent, eller 66 miljarder kronor . Grovt räknat skulle det innebära att sittande 
regeringar skulle kunna frigöra 5,5 miljarder per år för andra utgifter genom ett byte 
från olönsamma till lönsamma infrastruktursatsningar .

215  Singapore har något som skulle likna en generationsfond, som dock fungerar något annorlunda än det som 
beskrivs här .
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Ett sämre alternativ – flytta hela infrastrukturen till en 
investeringsfond
Ett närbesläktat, men sämre, förslag är att lyfta hela infrastrukturägandet och inves-
teringarna ur statsbudgeten . Det kallas ibland för kapitalbudgetering . Denna inves-
teringsfond skulle även kunna låna till infrastrukturinvesteringar . Ett sådant förslag 
har ansetts attraktiv i ett läge där staten inte får skuldsätta sig mer, samtidigt som 
viktiga infrastrukturinvesteringar skjuts på framtiden . I Sverige har ett sådant förslag 
emellertid också stora nackdelar . Det skulle frigöra utrymmet för löpande utgifter i 
statsbudgeten utan att begränsa en regerings möjlighet att besluta om förlustbring-
ande infrastrukturprojekt . Vår slutsats är därför att denna variant enbart är intres-
sant om det samtidigt införs ett bindande regelverk som förbjuder investeringsfonden 
att investera i projekt med negativ förväntad samhällsnytta .

Viktigast att göra 

Staten

• Dela Trafikverkets verksamhet i två delar. Ett mer självständigt 
”Infrastruktur Sverige”, efter förebild från Nya Zeeland, och ett utförande 
bolag med förebild från Norge.

• Rensa orimliga tillståndsprocesser som hämmar all infrastruktur, inte minst 
avseende el.

• Prioritera Infrastruktur som ger störst samhällsvärde. Inför till exempel en 
Generationsfond som tvingar en sittande regering att ta ansvar för beslut 
som framgent skapar stora framtida samhällskostnader.

• Ändra reglerna för redovisning och avskrivning av infrastruktur som exem-
pelvis vatten for att råda bot mot nuvarande investeringsskuld.

Kommuner och Regioner

• Driv på smart digitalisering och prissättning av lokal infrastruktur för bättre 
utnyttjande.

• Låt inte underhållsskulder i t.ex. vatteninfrastruktur ackumuleras.
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6  NETTOFÖRMÖGENHET SOM ANKARE 
I DET FINANSPOLITISKA RAMVERKET

Tidigare kapitel har redovisat förslag för de olika slagen av offentliga tillgångar . Här 
dras de makroekonomiska slutsatserna för förvaltning av vår gemensamma förmö-
genhet . Vår ambition är att göra finanspolitiken mer fokuserad på att vårda förmögen-
heten för samhällets bästa – och då inte enbart det nuvarande samhället, utan även 
framtida generationers samhälle .

I tabellen nedan redovisar Ekonomistyrningsverket utvecklingen av statens bok-
förda nettoförmögenhet . Här är myndigheters tillgångar, till exempel Trafikverkets 
infrastrukturtillgångar, redovisade till anskaffningskostnad (vilka anges till cirka 
390 miljarder kronor) . Det har skett en mycket kraftig ökning av den statliga sektorns 
nettoförmögenhet, till den grad att den nu motsvarar cirka 37 procent av BNP . Stora 
ökningar av nettoförmögenheten har skett bland myndigheter . Den största ökningen 
står dock AP-fonderna för (som numera och efter EU-direktiv redovisas exklusive pre-
miepensionssparande) .

Den statliga sektorns samlade nettoförmögenhet som andel av BNP  
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Den statliga sektorns samlade nettoförmögenhet per organisation

Källa: Ekonomistyrningsverket216

Den statliga sektorns nettoförmögenhet är samtidigt en komplicerad målvariabel till 
följd av att AP-fonderna och Riksbankens ekonomi är tänkt att vara föränderlig utan 
något beslut av regeringen . Inbetalningar till inkomstpensionen används samma år 
till att betala ut pensioner till årets pensionärer . Det finns en ”broms” som dämpar 
uppräkningen av pensionen om framtida utgifter bedöms överstiga framtida intäk-
ter . Om det betalas in mer medel till inkomstpensionssystemet under året än vad 
som behövs till årets pensionärer går överskottet in i AP-fondernas buffertkapital . 
Om årets inbetalningar inte räcker till årets utbetalningar av pensioner tas i stället 
mellanskillnaden från AP-fondernas buffertkapital .217 I dagsläget finns ett överskott 
motsvarande 800 miljarder kronor . Det finns inte någon ”gas”-funktion motsvarande 
bromsen som automatiskt höjer pensionerna över ökningstakten för de allmänna 
inkomsterna . Detta har dock varit uppe till diskussion, och det är möjligt att en sådan 
gasfunktion införs med tanke på debatten om nivåerna i pensionssystemet . Det kan 
216  https://www .esv .se/contentassets/2b8327099d19404b956a25abb8855974/esv-2021-20-den-statliga-sektorn-2020 .pdf
217  Fördelningssystemets finansiella stabilitet säkras genom reglerna för automatisk balansering . Den automatiska 
balanseringen avser indexomräkningen av pensionsbehållningar och pensioner och säkrar att systemets skulder på 
sikt aldrig överskrider systemets tillgångar . Detta sker genom en årlig beräkning av fördelningssystemets samlade 
skulder och tillgångar . Om skulderna ett år överstiger tillgångarna skapas ett så kallat balansindex, som i stället för 
inkomstindex räknar om pensionsbehållningarna och pensionerna så att balansen i systemet på sikt återställs . I takt 
med att systemets tillgångar ökar i förhållande till skulderna, återställs indexeringen till att göras med inkomstindex . 
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naturligtvis inte heller uteslutas att fall på börserna raderar ut överskottet . Oavsett 
vilket måste nog överskottet i pensionssystemet ses som svårt att använda till något 
annat än pensioner .

Allt sedan 2009 har utbetalningarna i pensionssystemet varit större än inbetal-
ningarna, vilket resulterat i ett nettoutflöde av medel från systemet . Det beror på de 
stora årskullarna som är födda på 1940-talet . Nettoutflödet från pensionssystemet 
förväntas fortsätta under ytterligare cirka tjugo år . Därefter förväntas AP-fonderna 
åter kunna få ett nettoinflöde . Tanken är således att AP-fonderna under de kommande 
decennierna kraftigt krymper, vilket delvis uppvägs av uppbyggnaden av premiepen-
sionerna, som redovisningsmässigt ligger utanför den statliga sektorn .

Värdet av AP-fonderna har samtidigt stigit mycket mer än vad Finansdepartementets 
prognoser ställde i utsikt . Dessa pengar blir dock som sagt sannolikt inte tillgängliga 
för statskassan .

Den statliga sektorns nettoförmögenhet kan därför vara en knepig krok att hänga 
upp ett nytt finanspolitiskt ramverk på . Däremot är statens nettoförmögenhet rim-
ligare att använda . Den är i huvudsak sammansatt av statsskulden, de finansiella 
tillgångarna till exempel i form av aktier i statliga bolag, och det bokförda värdet 
av materiella tillgångar såsom vägar och räls . Diagrammet nedan visar hur statens 
nettoförmögenhet under åren har ökat .

Statens (ej statliga sektorns) samlade nettoförmögenhet, miljarder kronor

Källa: ESV .
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Ett bättre finanspolitiskt ramverk
De budgetpolitiska målen, som ofta benämns som det finanspolitiska ramverket, 
består i dag av i huvudsak fyra mål: ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn, 
ett skuldankare för offentlig sektor, ett utgiftstak för staten samt ett krav på kommu-
ner och landsting att ha en god ekonomisk hushållning och balans i budgeten .

Överskottsmålet, även kallat saldomålet, är ett mål för den offentliga sektorns 
finansiella sparande . Från och med 2019 är målet att den offentliga sektorns finansiella 
sparande, det vill säga inkomster minus utgifter, i genomsnitt ska uppgå till en tredje-
dels procent över en konjunkturcykel . Syftet med överskottsmålet är att bygga upp en 
buffert som kan användas om konjunkturen försämras, samt att finnas till för fram-
tida generationer då allt fler kommer att utnyttja offentliga sektorns välfärdstjänster . 
Överskottsmålet har genom åren kritiserats eftersom det innebär att den offentliga 
sektorn tar in mer skatt från privat sektor än vad som egentligen är nödvändigt . En 
offentlig förmögenhetsbuffert byggs därmed upp av kapital som annars hade kunnat 
användas i privat sektor . Denna effekt blir dock framöver inte lika påtaglig i och med 
att överskottsmålet 2019 sänktes, och dessutom inte respekteras såsom skedde tidi-
gare .

Sedan 2019 kompletteras överskottsmålet med ett skuldankare . Innebörden av skul-
dankaret är att den offentliga skuldsättningen (Maastrichtskulden) inte bör uppgå till 
mer än 35 procent av BNP på medellång sikt . Regeringen ska varje år redogöra för 
bruttoskuldens utveckling i den ekonomiska vårpropositionen . Om bruttoskulden 
avviker med mer än 5 procent av BNP ska regeringen lämna en skrivelse till riksdagen 
och förklara vad som orsakat avvikelsen och hur den ska hanteras .

Det finns dock ingen teori eller empiri som tydligt visar var en optimal målnivå 
bör ligga .218 Mot denna bakgrund och den trendmässigt minskande statsskulden fram-
står överskottsmålet allt mindre som något som är stabilt över tid . Överskottsmålet 
sänktes för tre år sedan, och redan har såväl Magdalena Andersson i sin tidigare roll 
som finansminister, såväl som Sverigedemokraterna och en rad nationalekonomer, 
initierat en diskussion om att ytterligare lätta på det . De offentligt finansiella riskerna 
för Sverige framstår visserligen som små . Men hur stabilt framstår ett ramverk om 
många så ofta är beredda att ompröva något så centralt som målen för de offentliga 
finanserna?

Visserligen kan det hävdas att det finns stora behov av offentliga investeringar i 
infrastruktur och klimatomställning, liksom i utbildning . Problemet med att luckra 
upp ramverket är emellertid att politiken just nu mer än på länge satsar på en våg 
av investeringar med negativ samhällsekonomisk lönsamhet (klimateffekterna inräk-
nade) samt stora utgiftsökningar som inte kan betraktas som investeringar, utan ren 
konsumtion .

I stället borde målet vara att utforma ett ramverk som är stabilt över tid på ett sätt 
som ändå ger flexibilitet när omvärldsförändringar sker . Helst bör flexibiliteten vara 

218  Se till exempel utvärderingen av överskottsmålet som togs fram av Finansdepartementet (Ds 2010:4) .
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mer generös när samhällsekonomiska investeringar görs eller stora kriser skall hante-
ras, och mindre generös för utgiftsökningar till konsumtion eller valfläsk .

För att uppfylla dessa mål skissas här ett finansiellt ramverk som består av två delar . 
Det är inte kopierat från något specifikt land, men följer förslag från forskningslitte-
raturen och policydiskussionen i länder som har lång erfarenhet av finanspolitiska 
ramverk .219

IMF (2018) pläderar starkt för användning av den offentliga sektorns nettoför-
mögenhet som målvariabel för finanspolitiken, även i länder med mer begränsad 
information om förmögenheternas värde än i Sverige .220 För det talar inte bara att 
förmögenheten då kan förvaltas bättre, IMF anför även rent makroekonomiska skäl . 
Länder som har ordning på sin nettoförmögenhet drabbas lindrigare i kriser . Länder 
som kan visa att de har tillräckligt goda tillgångar och lånar för investeringar snarare 
än löpande utgifter, betalar lägre räntor på sin statsskuld .221 Finanspolitiska mål som 
fokuserar på överskott och skulder tenderar också att krympa offentliga investeringar .

Att synliggöra och införa ett skarpt mål för offentlig nettoförmögenheten kan 
också öka statens och kommuners intresse av att skära i regelkrångel som stjälper 
värde inte enbart i privata utan också i offentliga verksamheter . Enligt en studie som 
Näringslivets regelnämnd låtit göra, skulle Sverige kunna få hela 1,3 procents ökad 
BNP per år genom ett regelverk som motsvarade de allra bästa i Världsbankens index 
över möjligheter att göra affärer .222 Ändå är det som förgjort i de konkreta frågorna . 
Inte minst har Riksrevisionen återkommande pekat på regleringar och tillståndskrav 
som ger ringa effekt, förutom krångel och som ändå snarare ännu mer trasslas till av 
regering efter regering .

Liknande mekanismer präglar kommuners byråkrati . En del kommuner låter till 
exempel skolor stå halvtomma eftersom fastigheterna är detaljplanelagda för skol-
verksamhet vilket föranleder långa ledtider om de eller delar av dessa skall kunna 
användas till annat . Under tiden anses de inte ha något större värde . Mål och mått 
på nettoförmögenhet skulle tydliggöra att kommunen kan ändra i detaljplanen och 
frigöra inlåsta värden .

6.1. Komplettera finanspolitiken med mål om 
nettoförmögenhet

Ett kompletterande mål för statens finanser bör vara att statens nettoförmögenheten 
hålls på en stabil nivå på medellång sikt . Precis som med dagens överskottsmål och 
skuldankare, kan avsteg göras under lågkonjunkturer eller andra kriser, men måste 
hämtas igen efter krisen .
219  Se till exempel Hughes m .fl . (2019) .
220  IMF (2018) . https://www .imf .org/en/Publications/FM/Issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018 . Gaspar m .fl . 
(2018) .
221  Peppel-Srebrny (2020) .
222  Lappi och Peterson (2022) .
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Enligt detta förslag blir överskottsmålet och skuldankaret kvar, men måste syn-
kroniseras med målet om stabil nettoförmögenhet . Det innebär att de kan ändras då 
och då om det anses förenligt med eller nödvändigt för att uppnå målet om stabil 
nettoförmögenhet . Sådana ändringar skulle då inte som i dag skapa en osäkerhet om 
det finansiella ramverkets stabilitet så länge målet för nettoförmögenheten ligger fast .

Samtidigt ger ett mål om stabil nettoförmögenhet politiken ett tydligt rättesnöre 
om att vårda offentliga förmögenheter . Statliga investeringar som ökar i värde öppnar 
för större möjliga utgifter på andra poster, medan utrymmet krymper om staten satsar 
på kapitalförstörande investeringar eller regleringar .

Ett mål om stabil nettoförmögenhet avdramatiserar också frågan om privatise-
ringar av statliga tillgångar . Å ena sidan bromsas privatiseringar som enbart genom-
förs för att frigöra pengar till transfereringar eller konsumtion . Enbart privatiseringar 
vars intäkter investeras på andra håll, lämnar nettoförmögenheten oförändrad . Å 
andra sidan motverkar nettoförmögenhetsmålet att staten kontinuerligt ökar sin till-
gångsmassa i stället för att återföra pengar till medborgarna . Det uppmuntrar också 
till privatiseringar av verksamhet i fall där en annan ägare är mer lämpad och har hög 
betalningsvilja, samtidigt som staten har andra investeringsmöjligheter som ger bättre 
avkastning .

I rutan nedan redovisas ett antal poänger och risker som har diskuterats i de tidi-
gare k, med att införa nettoförmögenhet som målvariabel i finanspolitiken .

Vanliga frågor om Nettoförmögenhet som kompletterande målvariabel för 
finanspolitiken

– Kan regeringar spendera mer, eller sänka skatter, om offentliga till-
gångars värde ökar, så att de överstiger målet för nettoförmögenhe-
ten? Ja, förutsatt att överskottsmålet och skuldankaret också uppfylls. 
Nettoförmögenhetsmålet ökar inte regeringars frihetsgrader.

– Måste regeringar spendera mer, eller sänka skatter, om offentliga tillgångars 
värde ökar så att målet överskrids? Ja, förutsatt att överskottsmålet och 
skuldankaret uppfylls. Staten skall inte bli allt rikare på bekostnad av med-
borgarna.

– Måste regeringar spara mer om nettoförmögenheten faller under målet? Ja, 
eller investera mer i värdeskapande och mindre i förlustprojekt. Och låta 
bli att sälja ut tillgångar till underpris.

– Kan regeringar låna mer och investera i lönsamma projekt? Ja, förutsatt att 
överskottsmålet och skuldankaret uppfylls. Att investera i lönsamma pro-
jekt blir mer intressant eftersom det ökar utrymme för framtida utgifter.

– Hur påverkas stabiliseringspolitiken? Inte alls, eftersom nettoförmögen-
hetsmålet gäller över konjunkturcykeln precis som överskottsmålet.
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– Är nettoförmögenhet ett robust mått? Farhågor har rests kring frågan om 
huruvida nettoförmögenhet som mått påverkas av större omvärderingar. 
Detta kan helt klart ske för enskilda tillgångar. Undersökningar från andra 
länder visar emellertid att de aggregerade måtten är tämligen stabila 
(Hughes, 2019). I Sverige gäller det även för den statliga nettoförmögen-
heten (exkl. AP-fonder och Riksbanken) och sannolikt.

I första hand bör alltså statens balansräkning ligga till grund för nettoförmögenhets-
målet samtidigt som värderingen av statens tillgångar vidareutvecklas till best prac-
tice som beskrivits i tidigare kapitel .

Det lämnar tillgångarna i den övriga statliga sektorn utanför, främst AP-fonderna, 
av de skäl som utvecklats ovan . AP-fondernas raison de’être är ändå att väsentligt 
kunna dras ned under kommande decennier .

På sikt skulle nettoförmögenheten kunna utvidgas till kommuner och regioner . 
Men det skulle kräva en väsentlig uppryckning av redovisning och extern revision i 
denna sektor .

6.2. Komplettera med generationsfonden

En finanspolitisk regel om nettoförmögenhet enligt förslaget ovan bygger på offent-
liga tillgångarnas bokförda värden som i bästa fall mäter marknadsvärde eller återan-
skaffningsvärde . Däremot garanterar det inte att offentliga tillgångar också strävar 
efter gott och hållbart samhällsekonomiskt värdeskapande, det vill säga att de skapar 
nytta för miljön och invånarna, som överstiger kostnader . Eftersom beslut om inves-
teringar av offentliga tillgångar eller nedläggningar får konsekvenser flera decennier 
senare, bör ett hållbart finanspolitiskt ramverk också tygla regeringar att göra avsätt-
ningar nu, för beslut som vållar förluster långt senare .

De exakta avsättningar till generationsfonden bör fastställas av en instans som inte 
direkt styrs av regeringen, främst av Riksrevisionen som också bör bevaka att måttet 
på statens nettoförmögenhet inte utsätts för opportunistisk glidning .

Vårt förslag har redan beskrivits i föregående kapitel . En regering som tar beslut om 
investeringar som vållar samhällsekonomiska förluster i framtiden, tvingas avsätta 
en motsvarande summa till generationsfonden ur innevarande budgetutrymme . 
Generationsfonden frigör sedan pengarna när förlusterna faktiskt uppstår .
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Viktigast att göra  

Staten

• Komplettera det finanspolitiska ramverket med ett mål för nettoförmö-
genhet.

• Inför en Generationsfond som försvårar för sittande regering att belasta 
framtida generationer med stora kostnader.

Kommuner och Regioner

• Redovisa kommunens nettoförmögenhet och målsätt denna.
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7OFFENTLIGA TILLGÅNGAR SOM 
HÄVSTÅNG FÖR FRAMTIDSPROJEKT?

En rimlig prognos är att stora teknikskiften kommer att anses vara avgörande under 
de kommande decennierna . Det kommer att vara frestande, eller anses som nödvän-
digt, av regeringar att använda offentliga tillgångar som spjutspetsar i sådana tek-
nikskiften . En del kommer att vara föranledda av klimatomställningen, andra av möj-
ligheter som öppnar sig till följd av digital teknik, som till exempel autonoma fordon . 
För sådana teknikskiften finns också till följd av växande inkomster och urbanisering, 
en tilltagande betalningsvilja .

Till det kommer finansiering via EU:s Green Deal – med sina 1 000 miljarder euro, 
som till synes kan göra det mer frestande att låta offentliga bolag bli verktyg i omvand-
ling, med dessa EU-medel som smörjmedel i form av billiga, villkorade lån, riktade 
bidrag och forskningsmedel . Av en händelse har staten ökat sitt ägande i SSAB under 
det senaste året och de två andra företagen i den stora satsningen på fossilfritt stål, 
Hybrit, är helstatliga . Nära 70 procent av Sveriges andra stora investering i fossilfritt 
stål, H2GS, finansieras samtidigt med ”gröna projektkrediter”, det vill säga offentliga 
lån som kan skrivas av . Huvuddelen av H2GS finansieras av ”gröna projektkrediter” 
från EU och andra offentliga medel .

Detta är sannolikt bara början på en väg av initiativ med inriktning mot att använda 
offentliga bolag och andra tillgångar till klimatomställning och andra policy-ändamål . 
Vår slutsats är att möjligheter eller risker med att använda offentliga bolag och andra 
tillgångar för sådana missions är helt avhängigt att det görs på rätt sätt .223

7.1. Transparenta ägardirektiv för framtidsprojekt

Det finns även ett demokratiskt problem . En regering som använder sin ägarmakt i 
ett statligt bolag bakom lyckta dörrar och genom informella kanaler, kommer alltid 
att misstänkas för att ha en dold agenda och syften som inte enbart gagnar landet . 
I många fall kan sådan påverkan dölja en politisk kohandel eller dålig kompromiss .

Den väntade kostnaden och nyttan förblir oklart . Hur avvägningarna av alterna-
tiven har gjorts, förklaras inte . Ur ett demokratiskt perspektiv är viktigt att undvika 

223  Resonemanget utvecklas i Detter, Fölster och Ryan-Collins (2020) .
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sådana risker . I förlängningen leder de också till ökade krav att privatisera offentliga 
tillgångar .

Vår slutsats är därför att alla försök att använda offentliga tillgångar i framtids-
projekt bör göras mycket tydligt och transparent genom ägardirektiv . En vd för ett 
offentligt bolag skall inte kunna klandras för bristande initiativ som inte tydligt spe-
cificerats i ägardirektiven .

7.2. Betala konkurrensneutralt för framtidsprojekt ur 
statsbudgeten

Ägardirektiv om framtidsprojekt kan ibland tänkas påverka på ett sätt som både främ-
jar regeringens politik, och ökar företagets värde . Ett exempel skulle kunna vara att ett 
statligt ägt flygbolag kan få direktiv att investera i bränslesnåla flygplan som också 
råkar vara mer lönsamma i längden .

Frågan är dock vilken påverkan den sortens ägarstyrning kan ha, givet att flygbolag 
ändå har incitament att göra det som är lönsamt . Risken är i stället överhängande att 
det statliga bolaget tvingas fatta beslut som möjligen främjar regeringens politik, men 
också sänker företagets lönsamhet . Det kan också ske utan att det är avsikten, efter-
som statsrådsberedningens kunskap om företagens situation ofta är mer begränsad .

Fyra problem uppstår därför . För det första kan det statliga företaget som en följd 
tappa mark gentemot konkurrenter . För det andra, blir det mycket svårare att avgöra 
om förluster beror på ineffektivitet eller på kostnader för att uppfylla regeringens 
direktiv . För det tredje, kan kostsamma direktiv inkräkta på andra minoritetsägare 
och antingen minska deras intresse för att investera eller rentav vara olagliga . För det 
fjärde, kommer förlustbringande statliga företag att anklagas för att vara ineffektiva . 
I längden leder det till ett politiskt tryck att privatisera dem .

Regeringar bör därför kompensera företagen för extrakostnader för dessa fram-
tidsprojekt, och erbjuda samma kompensation till konkurrenter . Allt detta blir mer 
transparent om det statliga bolaget styrs via ett holdingbolag snarare än via infor-
mella kontakter mellan departement och bolagsledningar .

7.3. Sikta hellre på tekniksprång än statlig 
industripolitik

Erfarenheterna av att regeringar själva försöker identifiera framtidsteknik och inves-
tera i den, har för det mesta varit dåliga . Därför vill vi avslutningsvis lyfta ett alterna-
tivt sätt att uppnå tekniksprång . Innovationsinsatser som inte tar sin utgångspunkt 
i ansökningar om stöd till specifik teknik, har vuxit kraftigt i amerikanska offentliga 
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förvaltningar och bolag . De börjar med att formulera de prestations- eller funktions-
höjningar som man med stor sannolikhet kan fastslå skulle skapa ett stort värde, så 
kallade tekniksprång .

Framgångsrika satsningar på tekniksprång har ofta skett genom att formulera så 
kallade Grand Challengepriser (GCP) . En sådan pristävling tillåter en myndighet eller 
en privat forskningsfinansiär att definiera en stor utmaning som väntar på en lösning 
och utlovar ett pris till den som först lyckas . Till skillnad från vanliga forskningsanslag 
utgår ersättning bara till den som uppnår tydligt definierade resultat . Ännu viktigare 
är att metoden undviker staters stora svårigheter att välja lovande teknik – pick the 
winners . I stället formuleras vilket problem som skall lösas, och sedan kan uppfinnare 
och företag konkurrera med olika tekniska lösningar .

Internationellt har GCP en lång historia och lett till spektakulära innovationer . 
Intresset avtog under 1900-talet när stora förhoppningar knöts till utbyggnaden av 
patentsystem och forskningsanslag . Under de senaste tre decennierna har emeller-
tid GCP-tävlingar upplevt en renässans, återigen med till synes spektakulära resultat . 
Som en följd har den amerikanska statsförvaltningen kraftigt utökat användningen 
av GCP-tävlingar . För tillfället genomförs runt 800 tävlingar som ligger på en särskild 
hemsida, Challenge .com .

I en forskningsöversikt från Konkurrensverket (Fölster, 2018a) sammanställs forsk-
ningslitteraturen om innovationstävlingars effektivitet och bästa utformning . Bland 
slutsatserna finns att GCP-tävlingar, rätt utformade, kan generera stora samhällsvin-
ster, särskilt jämfört med vanliga universitetsanslag eller stöd till inkrementell inno-
vation . Tävlingarna kan dock inte ersätta mer än en begränsad andel av innovations-
politiken, bland annat därför att vissa villkor måste vara uppfyllda . Det måste finnas 
en större grupp potentiella innovatörer utanför de vanliga forskningsinstitutionerna 
som kan lockas av GCP-tävlingar och som är beredda att acceptera vissa kostnader 
och risker . Ett kvantifierbart mål måste kunna formuleras, som specificerar funktion 
snarare än teknikval . Och arrangören måste ha tillräcklig kunskap om möjliga teknik-
språng som kan ligga till grund för en tävling .

I Sverige finns många innovationstävlingar . Där utses en vinnare utan att något 
tydligt mål eller funktionskriterium har specificerats . De siktar på det sättet inte mot 
framtida tekniksprång . Ett skäl till att GCP inte har använts mer, är att det finns en 
osäkerhet kring EU:s regelverk mot statsstöd . I Fölster (2018a) visas dock hur det kan 
göras . EU självt har också infört ett antal GC-priser inom Horizon 2020 . Storbritannien 
har också infört omfattande GC-tävlingar utan att ha fått problem med statsstödsreg-
lerna . Landet utlyste sitt Longitude Prize 2012 via en stiftelse med huvudinriktning 
mot att hitta nya antibiotika . Delvis tack vare priset bildades också en rad start-ups i 
världen kring specifika nya antibiotika .224

Poängen här är att ett ökat fokus på större tekniksprång ofta kan göra det lättare 
att beskriva värdeskapande som innovationerna för med sig, och därmed att motivera 

224 Flera av dem hotades av konkurs under krisen, men har fått nytt liv efter ett samarbete mellan Världs hälso-
organisationen, den Europeiska Investeringsbanken, Wellcome Trust och tjugo av de största läkemedelsbolagen 
kring en fond på en miljard dollar för kapitaltillskott till dessa företag .
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investeringar och insatser . Innovationstävlingarnas framgång hänger till exempel i 
hög grad på att innovationsfinansiären själv formulerar tekniksprång utifrån en före-
ställning om var stort värdeskapande kan ske .

En del tekniksprång uppnår inte automatiskt ett stort samhällsekonomiskt värde, 
utan enbart i kombination med en politik som formar ramarna . Det kan ofta vara ett 
mer lovande alternativ än att försöka skapa teknikskiften direkt genom offentliga till-
gångar .

Sammanlagt kommer det att finnas ett större tryck att använda offentliga verksam-
heter för att åstadkomma teknikskiften . Vårt resonemang tyder dock på att det bör ske 
på rätt sätt: Transparent, med armslängds avstånd från politiken, med konkurrens-
neutrala ersättningar, och med teknikneutrala styrmedel som fokuserar på funktion i 
stället för på exakt hur det skall göras .

Viktigast att göra för stat, kommuner och regioner 

• Räkna på samhällskostnader och nyttan i framtidssatsningar.

• Behåll transparensen. Belasta inte offentliga bolag med kostnader genom 
pådrivning bakom lyckta dörrar. Betala i stället öppet för dessa kostnader.

• Satsa hellre på offentliga verksamheters tekniksprång enligt Grand 
Challenge modellen än på industripolitik och bidragsentreprenörskap i pri-
vata företag.
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Svenska folket är betydligt rikare än vad som hittills varit känt. Det beror på att 
våra offentliga tillgångar i form av fastigheter, infrastruktur och offentliga företag 
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två författarna, Dag Detter och Stefan Fölster, i denna bok. 
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