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Strax innan jul annonserades förändringar i styrelsen för Finansinspektionen, FI, som 
väljs för tre år i taget. Jag blev förvånad över resultatet. Det var inte så mycket för att 
Bengt Westerberg fick förnyat förtroende som ordförande. Trots ersättningsrullningen 
i Röda korset, där han också är ordförande, har hans ställning förblivit stark. Ändå 
hade det varit okontroversiellt med ett skifte på posten. 

Bengt Westerberg har redan suttit i nio år och blir 68 år i augusti. Det som förvånade 
mig mer var att regeringen försatte chansen att tillsätta en styrelse även bestående av 
personer med bakgrund från finansmarknaderna, med antingen praktiska eller 
akademiska meriter. 

Av inspektionens sex ledamöter har numera fyra juristbakgrunder; lagman Margareta 
Åberg, före detta riksrevisor Eva Lindström, hovrättsråd Hans Nyman samt -
hovrättsassessor Gustaf Sjöberg. Vice riksbankschefen Lars Nyberg och före detta 
Swedbankchefen Birgitta Johansson-Hedberg är ensamma om att tillföra annat 
perspektiv. 

Det räcker förstås inte för att utgöra en trovärdig motkraft till generaldirektör Martin 
Andersson. Bland den brittiska finansinspektionens sju ledamöter syns som 
jämförelse bara en med juridisk bakgrund. Resten av ledamöterna har olika 
erfarenheter från finansmarknaden. Det har inte hindrat dem från att ha varit 
synnerligen aktiva med att rensa upp efter finanskraschen. 

Nu är FI:s styrelsesammansättning inte ensam om att bemötas med tystnad. 
Detsamma gäller övervakningen av den svenska självregleringen. 

I november förra året blev Anders Narvinger ny ordförande för paraplyorganisationen 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden efter Industrivärdens Anders 
Nyrén. Det har inte annonserats någonstans. 

Då står ändå svensk självreglering i år inför den stora utmaningen att byta ut sex av 
tio ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Enligt kollegiets stadgar ska 
ledamöter utses för mandatperioder om två år med möjlighet till omval högst två 
gånger. 

Invalda sedan 2005 är ordförande Hans Dalborg, Lars Otterbeck, Lars-Erik 
Forsgårdh, Marianne Nilsson, Michael Treschow samt Anders Ullberg. Samtliga 
utom Marianne Nilsson och Anders Ullberg balanserar därtill kring 70-strecket. Det 
gäller för övrigt även kollegiets verkställande ledamot Per Lekvall. 

Nyvalda under 2008 och 2010 är revisor Lars Träff, Caroline af Ugglas från Skandia, 
Eva Halvarsson från Andra AP-fonden samt Carola Lemne, vd för Praktikertjänst. 

När jag sökte Anders Narvinger innan julhelgen bad han om att få återkomma. Om 
han ringer tillbaka ska jag berätta att kollegiets stadgar från 2005 säger att styrelsens 



ledamöter ska hämtas från ”institutionellt, privat och statligt ägande, svensk och 
internationell kapitalmarknad samt företagsledning och styrelsearbete”. 

Vad som gäller för FI vet jag inte men kanske ska jag tipsa Bengt Westerberg om att 
be finansdepartementet att snegla på kollegiets stadgar när det framåt 2013 åter är 
dags för omval till FI:s styrelse. 
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