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Regeringen överlämnar idag skrivelsen om företag med statligt ägande till 
riksdagen. Skrivelsen redogör för regeringens ägarförvaltning och för de 
statligt ägda företagens verksamhet. I skrivelsen ingår 
Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2007.  
 
På riksdagens uppdrag förvaltar regeringen 54 företag som tillsammans 
värderas till cirka 750 miljarder kr. Under 2007 omsatte de tillsammans 336 
(315) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 53,6 (54,2) 
miljarder kronor. Utdelningarna uppgick till 31 (37) miljarder kronor. 
 
Regeringen vill minska det statliga ägandet av företag och regeringen har 
fått riksdagens mandat att minska ägandet av sex företag. Hittills har 
regeringen annonserat minskat ägande och försäljning av Telia Sonera, OMX, 
Vin & Sprit och Vasakronan. 
 
I verksamhetsberättelsen presenteras bland annat regeringens 
ägarförvaltning med regeringens ägarpolicy i vilken regeringen redogör för 
viktiga principer avseende frågor som exempelvis styrelsens sammansättning 
och styrelsens ansvar för frågor som rör hållbar utveckling och socialt 
ansvar samt anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Därtill 
ingår redogörelse över företagens verksamheter och resultat för 2007. 
 
Regeringen beslutade i höstas om nya riktlinjer för extern rapportering för 
de statligt ägda företagen, som bland annat innebär att företagen från och 
med 2008 ska göra en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting 
Initiative), som är internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
En genomgång som presenteras i Verksamhetsberättelsen visar att åtta av de 
tio största företagen redan i år gör en hållbarhetsredovisning enligt GRI. 
 
En sammanställning visar också att andelen kvinnor i de statligt ägda 
företagens styrelser fortsätter att öka och uppgår nu till 48 procent i de 
helägda statliga företagen, att jämföra med börsbolagens 18 procent. 
Andelen kvinnliga styrelseordföranden ökar också och uppgår nu till 33 
procent jämfört med 2007 då motsvarande siffra var 27 procent. Det har 
skett en rejäl förbättring jämfört med 2005 då siffran var 22 procent. 
Andelen kvinnliga ordföranden på börsen var förra året 3 procent, enligt 
SIS Ägarservice. 
 
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga 
bolagsportföljen finns 54 hel- och delägda företag, varav tre  är 
börsnoterade. Företagen representerar stora värden och är stora 
arbetsgivare. 
Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. 
Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i 
förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias. 
 
Toni kommentar: 
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 54 hel- 
och delägda företag, varav tre är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och är 
stora arbetsgivare. 



Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Regeringens 
övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i förekommande fall se till att 
uttryckta samhällsintressen infrias. 
Då undrar vän av ordning varför staten inte sätter press på företagsledningarna? 
Statens bolag står för långt över hälften av Co2 utsläppen i Sverige ändå ägnar man sig 
åt att bråka med privatbilism som svarar för en bråkdel av utsläppen där man dessutom 
driver Sverige fortsatt allt djupare in i irrvägen med Biobränslen som ökar svälten i 
världen, ökar Co2 utsläppen, ökar fattigdomen, ökar skövlingen av regnskogen, 
avverkningen ökar C02 utsläppen, slår ut tusentals bönder från sina hem allt för att ett 
par tusen i Stockholm skall passera gratis biltullarna och i Göteborg samt Malmö få 
parkera billigare eller helt gratis. 
Har ett helt folk slagits av hjärnsläpp? 
 
 
 
 
 
 


