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Sjukvårdsleverantören Capio förbereds en börsnotering. Jag hoppas den blir av med 
hjälp av svenskt pensionskapital och AP-fonderna som köper mycket aktier och stora 
aktieposter. Det är vad som behövs för att aktiebolaget som organisationsform ska få 
den legitimitet som leder till att argumenten tryter hos de fåtal procent av den svenska 
valmanskåren som aktivt röstar för ett totalt vinstförbud i välfärden.  

Resonemanget är i linje med en förändrad syn på de kollektiva sparformernas 
placeringsfilosofi. I internationella forskarkretsar talas det allt mindre om det 
”ansiktslösa kapitalet”. Istället skrivs böcker om framväxten av universiella 
investerare, förtroendemannakapitalism eller medborgarkapitalism. Bakom kapitalet 
står kunder, pensionärer och anställda. Kort och gott, det svenska folket. 

Det är våra pengar som numer driver på kapitalmarknaden i riktning mot en 
hållbar ekonomi och ett hållbart värdeskapande. Vårt kapital kräver stopp för 
korruption i ett Teliasonera, kräver minoritetsrevisor i ett Scania eller uppstramning i 
ett SCA och Industrivärden.  

Peter Drucker, ofta utpekad som den moderna managementskolans grundare, 
skrev redan 1979 en bok (han skrev 40) om hur den växande fonderingen av 
allmänhetens sparande skulle ge arbetarna makten över produktionen och förvandla 
USA till en av världens första sant ”socialistiska” stater. Sveriges vinkel på samma 
ämne slutade i den infekterade löntagarfondsstriden. Socialiseringen uteblev. I USA 
såväl som Sverige reglerades istället de kollektiva sparformerna med mål att 
säkerställa både ett diversifierat risktagande och en tydlig fokusering på avkastning.  
 Vi vet hur det gick. Sundhets- och aktsamhetsprinciper förvanskades till 
kortsiktighet och kvartalskapitalism. Allt förstärktes av utvärderingsmodeller mot 
gemensamma index och förvaltare som premierats på antalet miljoner under 
förvaltning, snarare än levererad långsiktig avkastning. Finanskraschen visade tydligt 
att det pågår en förmögenhetsöverföring mellan generationer av sparare. 

Det är här börsintroduktionen av Capio kommer in. Den internationella 
spekulationsmarknaden har Löfvens vänster-regering skrämt bort, så prislappen för ett 
svenskt sjukvårsföretag kan knappast bli för hög. Istället köper några av AP-fonderna, 
AMF, Alecta, AFA eller Skandia stora aktieposter i Capio för att det är lönsamt på 
lång sikt. Med investeringar som är utvärderade enligt modern hållbarhetsanalys följer 
därefter ett ansvarstagande och engagemang som har alla förutsättningar att ligga i 
allmänhetens intresse av god kvalitet och god skattemoral. Riksdagen kan stödja 
utvecklingen genom att inrätta en Välfärdsinspektion som likt Finansinspektionen 
sätter upp kapitalkrav, godkänner styrelseledamöter och kräver tydlig genomlysning.  

En lyckad börsdebut för Capio kommer leda till att fler välfärdsföretag söker 
sig till börsen. När ägarna till skattefinansierad svensk sjukvård och skola är den 
svenska allmänheten hamnar vinsterna hos oss alla.  Det har goda förutsättningar att 
få tyst på vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Peter Drucker, som tillslut valde bort 
näringslivet för civilsamhället, skulle dessutom ha gillat det.  
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