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Nyligen försvarade finansmarknadsminister Peter Norman svenska statens 
spelberoende och Svenska Spel, som förra året gav statskassan nästan 5 miljarder 
kronor. 

Till statens försvar åberopar Peter Norman den svenska modellen, med statlig och 
privat samverkan utan konflikter. Norman talar om Johan August Gripenstedt, 
Sveriges finansminister 1856–1866, som lånade stora summor från utlandet för att 
bygga det svenska järnvägsnätet. 

Gunnar Wettergren, Sacos samhällspolitiska chef och författare, har räknat ut att 
Gripenstedt lånade upp motsvarade två tre gånger statens årliga intäkter för detta. 

Peter Normans tolkning av den svenska modellen vittnar om att en ny syn på 
kapitalismen är på väg att växa fram i Sverige. Det syns på lite olika ställen i den 
svenska samhällskroppen. 

Det politiskt oberoende forskningsinstitutet SNS bjöd nyligen in Whartonprofessorn 
Franklin Allen som talare. Allen propagerar för att bolagsstyrning kan handla om 
betydligt mer än ett renodlat fokus på att skapa aktieägarvärde. 

Samma SNS presenterade nyligen en kritisk granskning av statlig försäljning av 
offentlig verksamhet. Riskkapitalbranschen kämpar redan i motvind. 

Lika provocerande kan utnämningen av industrimannen Carl Bennet till ledamot av 
det svenska bolagsstyrningskollegiet bli. Det är troligt att denne nästa år tar över 
ordförandeposten efter Hans Dalborg. 

Carl Bennet stöder, tillsammans med Robert Weil och Proventus, det radikala 
samhällsdebattforumet Glasshouse Forum. I vintras gav Glasshouse ut en skrift om 
marknadens kortsiktighet, författad av professor Gregory Jackson på Freie Universität 
Berlin. 

Enligt Jackson behövs det nya regler för att återskapa balansen mellan det 
dominerande beteendet med kortsiktig kapitalallokering och det för samhället 
betydligt mer angelägna fokuset på mer långsiktigt värdeskapande i företagen. 

Finansminister Anders Borg är inte sämre han, när han jagar de svenska 
bankdirektörerna och deras eget kapital. Den som läser finansprofessor Martin 
Hellwig, från Max Planck-institutet i Berlin, vet att det med matematiska 
effektivitetsformler går att räkna ut att det är samhällsmässigt lönsamt att kräva att 
bankerna ska ha mer eget kapital, även om det sker till priset av att statsmakten under 
en period tvingas förbjuda både utdelningar och aktieåterköp. 
 
Hellwigs ande svävade även över statssekreterare Erik Thedéens pekpinne på Nordeas 



bolagsstämma i våras, liksom den färska Vickersrapporten, som föreslår både mer 
eget kapital och en uppdelning av de brittiska bankerna. 

Det känns som om en ny syn på kapitalismen är på väg i landet, där de modiga lånar 
in akademiskt nytänkande från utlandet eller andra århundraden. Men det kommer att 
ta tid. 

Att ta till sig Christer Gardells utspel om att robothandel på börsen har gjort 
marknaden till ett monster, är än så länge lättare än att se vad lite Gripenstedt skulle 
kunna bidra med på finansdepartementet i dag. 
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