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Från svenskt håll har EU:s kommissionär för den inre marknaden, fransmannen 
Michel Barnier, stämplats som någon slags regelivrare som hotar det svenska 
näringslivet i allmänheten och Stockholmsbörsens livskraft i synnerhet. 

Barniers färska förlag på bolagsstyrningsområdet är inte ett sådant exempel. I stället 
erbjuder det en behövlig inspirationskälla till samtal kring hur vår svenska 
aktiemarknad egentligen mår. 

När det 20-sidiga formuläret (”Green paper”) lades fram i förra veckan sa Barnier att 
”Så som den ekonomiska situationen ser ut är det ännu viktigare än tidigare att 
företagen styrs på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Ett kortsiktigt tänkande har fått 
katastrofala följder. … Framför allt måste styrelserna bli effektivare och aktieägarna 
måste ta sitt ansvar”. 

Detta synsätt förstärks sedan genom 25 riktade frågepunkter. En fråga berör 
incitamentsstrukturen för förvaltare som premierar både kortsiktighet och 
indextänkande. Det funderas kring hur olika redovisningskrav kanske har tvingat in 
pensionsförvaltare i kortsiktigt beteende. En annan fråga rör samröret mellan olika 
förvaltare och dess ägarbolag, som ofta är större finansinstitut. 

Sedan ställs det frågor om skyddet för minoritetsägarna mot storägare. EU väcker 
även frågan om hur styrelseledamöter ska tillföras tillräcklig med kompetens med 
avseende på bakgrund, nationalitet och kön. 

Ingen som har agerat på den svenska aktiemarknaden torde hävda att detta inte berör 
Sverige. 

Här hemma har vi fortfarande en finansminister som ensidigt talar om att slå ihop de 
fyra svenska AP-fonderna till något slags passiv global indexfond. 

I Sverige låser skattesystemet fortfarande spararna till förvaltarna hos bankoligopolets 
fondbolag. 

Årets bolagsstämmosäsong visar upp en rad storägare som kör över minoriteterna. 
Det gäller hela skaran från Investor (som sett till att vd:n i Electrolux premieras 
rikligt), Handelsbanken (som genom olika uppdelningar av sitt aktieägande helt 
kontrollerat den egna stämman), och storägarna i Volvo som har valt att rösta igenom 
ett perveterat ersättningsprogram till cheferna. Och på Scanias stämma kommer VW 
att utse hela styrelsen (även om ingen erkänner det öppet). 

Bland EU:s börsbolag saknar fortfarande 48 procent marknadsföringskompetens och 
37 procent av revisionsutskotten saknar ledamöter med finanschefsprofil. Antalet 
kvinnliga styrelseledamöter är bara 12 procent i hela Europa. Vi kan tycka att Sverige 
är bättre på någon enskild punkt, men absolut inte på samtliga. 



Det finns tabubelagda frågor på Barniers lista. Hit hör förhållandet till distansröstning 
via ombud eller direktröstning via internet. Det känns märkligt att en av Europas 
främsta it-nationer ska framhärda med att just stämmorna ska förbli ett fredat 
Skansen. 

Den 2 maj har SNS seminarium under rubriken ”Svensk bolagsstyrning ifrågsatt”. 
Med Barniers 25 frågor på bordet hoppas jag att rubriken omformuleras till något mer 
framåtriktat. Rimligen är jag inte ensam om det. 
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