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Efter årets friande domar, först för den så kallade Cevianmannen och dennes nätverk, 
och sedan förde tre Carnegiemäklarna, är det dags att omvärdera synen på potentiella 
insiderbrottslingar och marknadsmanipulatörer. 

I Sverige utverkas fällande dom enbart när det står utom allt tvivel att ett brott är 
begånget. Jag önskar därför att ett av finansmarknadsminister Peter Normans 
nyårslöften blir att ta en seriös titt på Storbritannien, som har valt en annan väg i 
frågan. Där utdömer Finansinspektionen, FSA, bötesstraff i stället för att låta 
Ekobrottsmyndigheten agera via domstol. 

Genom att se aktiemarknadens aktörer som offer har FSA i flera fall lyckats utverka 
kännbara bötesstraff där det har gått att göra sannolikt att ett visst agerande skadar -
övriga aktörers tillit till aktiemarknaden som en neutral och effektiv marknadsplats. 

FSA:s insiderjägare Margret Cole får ge medlöpare som tjallar straffreduktion. FSA 
vänder dessutom på hela beviskravet: det är fullt tillräckligt att FSA kan göra det -
sannolikt att den anklagade, på grund av sin position eller kunskap, borde ha insett att 
ett visst beteende skulle kunna uppfattas som misstänkt. 

Hit hör att den anställde bryter mot sitt eget anställningskontrakt att exempelvis inte 
handla, eller att den anklagade har samtalat med en misstänkt medlöpare i anslutning 
till en transaktion. 

FSA behöver inte kunna bevisa vad som har sagts under själva samtalet. Dessutom 
staplas de misstänkta affärerna på varandra. 

Ett annat nyårslöfte som jag ser fram emot är Volvochefen Leif Johanssons om att -
omvärdera sin idé om att han ”inte vill” bli ordförande i Volvo, men väl kan tänka sig 
den rollen i Ericsson. 

I Ericsson finns redan en bra ordförandekandidat i Carl-Henric Svanberg. Internt på 
Volvo är Leif Johansson fortfarande favoritkandidat och hans kontaktnät i fordons-
världen värderas högt. Också för Industrivärden borde det vara ytterst angeläget att 
kunna knyta till sig en så erfaren industriledare som Leif Johansson. 

Sverker Martin-Löf blir 68 nästa år och utöver ordförandeskapet i Industrivärden har 
han klubborna i SCA och Skanska. 

Leif Johansson sitter i SCA:s styrelse och tar han inte över så har tiden där varit 
bortkastad. Samtidigt kommer resten av Industrivärdens stämmovalda ledamöter, 
förutom Fredrik Lundberg, att falla för 70-strecket inom de närmaste två åren. 

Den relativt unge Olof Faxander har lämnat styrelsen sedan han utnämndes till vd för 
Sandvik. Handelsbankens ordförande Hans Larsson blir 69 nästa år. Att bara ropa på 
Fredrik Lundberg är att göra det enkelt för sig. 



Industrivärdensfären behöver helt enkelt kunna locka till sig bra industripersoner av 
egen kraft för att hålla ihop och få legitimitet, och någon annan än Leif Johansson 
finns inte att tillgå just nu. För det kan väl ändå inte vara meningen att vd Anders -
Nyrén och Fredrik Lundberg ska svinga alla sfärens ordförandeklubbor i framtiden? 
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