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Nyligen skulle Aktiespararnas tidigare vd Lars-Erik Forsgårdh och If Metalls före 
detta ordförande Stefan Löfven delta i en paneldebatt på Svenskt Näringsliv under 
ledning av vd:n Urban Bäckström. 

Ämnet var min rapport om institutionella investerares roll som ägare på 
Stockholmsbörsen. Utgångspunkten i rapporten var att vi måste förhålla oss till att 
aktie-, AP-, pensions- och aktivistfonder såväl som statliga investeringsfonder äger 
över 80 procent av börsen. 

Forsgårdh ville hellre tala privat ägande och Löfven dök aldrig upp,  eftersom han två 
dagar senare skulle bli ny S-ledare. Forsgårdh höll dock med om en sak i rapporten, 
och det var att AP-fonderna borde uppmanas att göra större och aktiva investeringar i 
svenska bolag. Han tänkte säkert på Astra Zeneca, som nu lägger ned forskningen i 
hemstaden Södertälje. Att Vattenfalls vd Lars G Nordström ber om AP-fondspengar 
för att bygga kärnkraft kittlar samtidigt Löfven. 

Men poängen är att marknadsekonomi och ägande inte handlar om antingen eller, 
utan om både och. En kapitalism 4.0, som är hållbar och samhällsutvecklande, blir i 
det perspektivet för mig en ägarmodell för Stockholmsbörsen som liknar en svensk 
mångfaldsmodell 4.0. 

Exempel som tydligt stöder den slutsatsen finns i många länder, till och med i USA. 
Den kända amerikanska pensionsfonden Calpers har 17 miljarder dollar, knappt 10 
procent av sitt kapital öronmärkt för investeringar som ”gynnar delstaten 
Kalifornien”. 

Börsnoterade JP Morgan Chase börjar bokslutsrapporten för 2011 med att berätta om 
allt som har gjorts för att bidra till utvecklingen av det amerikanska samhället. Hit hör 
nya kreditkort till 8,5 miljoner människor, 68 miljarder dollar i nytt kapital till bland 
annat frivilligorganisationer, och jobb för 3  000 krigsveteraner. Framför allt är inget 
svartvitt i USA. När Facebook börsnoteras får Mark Zuckerberg ensam bestämma hur 
styrelsen ska se ut och han har veto om det kommer bud på  bolaget. 

I Danmark ägs läkemedelsbolagen, som Lundbeck och Novo Nordisk av stiftelser, 
vilket har möjliggjort långsiktiga satsningar och att de har inte blivit uppköpta. 

Möjligheten till mångfaldskapitalism finns redan i dag i Sverige. Men för att den ska 
få växtkraft måste Svenskt Näringsliv tala mer om bolagens roll för samhällsbygget 
än om ägarnas rätt till vinster och styrning, och slänga det gamla löntagarfondsspöket 
i soptunnan. 

Enskilda entreprenörer måste våga ta steget till Stockholmsbörsen och med 
självförtroende introducera bolag med röststarka A-aktier. En del av vårt 
pensionskapital måste aktivt och med långsiktig placeringshorisont placeras i svenska 
bolag. 



Och regeringen borde bjuda in paneldebatten som aldrig blev av till samtal om en 
svensk mångfaldsmodell 4.0 för de börsnoterade företagen. 
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