
2012-04-10 
Dagens Industri 
Modig regering utreder ägande 
Sophie Nachemson-Ekwall 

Storbritannien har presenterat en statlig kommission om ägande, Mångfald, 
Övervakning och Engagemang. Storbritannien brottas, precis som i Sverige, med svag 
växtkraft hos de små och medelstora företag som står för lejonparten av 
sysselsättningen. 

Kommissionens ordförande Will Hutton, rektor för Hertford College i Oxford, 
kritiserar 1900-talets ensidiga bejakande av det publika aktiebolaget och den växande 
kortsiktigheten hos aktörerna på börsen. 

I  stället slår kommissionen ett slag för olika ägarkategorier där en ny skattepolitik 
öppnar för lika behandling av eget kapital och lån och speciella obligationer ges ut av 
stiftelser som behöver kapital. Kommissionen belyser i positiva ordalag den tyska 
mittelstand-modellen med familjeföretag som vuxit i balans och samklang med 
anställda, utbildade på yrkesskolor. 

En modig svensk regering tillsätter en egen ägarkommission. Den kan passa in i den 
nya Framtidskommissionen, under rubriken ’Hållbar tillväxt i globaliseringens tid’, 
där näringsminister Annie Lööf är koordinator. 

Som svensk hållbarhetstanke kan vi fundera på varför en stiftelse som driver ett 
lärosäte som en gymnasieskola inte kan locka till sig pengar för att utveckla sin 
verksamhet utöver vad den kommunala skolpengen tillåter. 

Det kanske inte heller är speciellt hållbart att missgynna privat aktieägande, som är 
känt för att vara långsiktigt, i sådan grad att det privata direktägandet av börsaktier har 
sjunkit från 30 procent 1980 till drygt 10 procent. 

Lika ohållbar är den i Sverige tankemässiga självklarheten att det institutionella 
kapitalet inte skulle lämpa sig för att bedriva aktivt ägande, på eller utanför börsen. 
Kanske vittnar försäkringsbolaget AMF:s nyinvigda konceptgalleria Mood Stockholm 
om motsatsen. Mood ska både locka till sig nya shoppingturister och höja 
attraktiviteten för kontors- och butikslokaler i angränsande fastigheter, varav flera har 
AMF som ägare. 

Det är utveckling och risktagande i världsklass på en och samma gång. 

Självfallet borde AMF mäkta med att vara både lika uppfinningsrik, och långsiktig 
som ägare till ett Atlas Copco eller ett Astra Zeneca på börsen. 

Sverige behöver en näringspolitik som lockar olika ägarkategorier med olika 
placeringshorisonter. För att nå dit behövs lika villkor för stiftelser, föreningar, 
kooperativ, ömsesidighet, fonder, personalägande, privatpersoner, stora kontrollägare 
och ett och annat riskkapitalbolag. 



Det här går dessutom att åstadkomma samtidigt som vi ställer krav på långsiktighet 
och ansvarstagande. 

Den brittiska ägarkommissionen provocerar modigt den brittiska liberala allmänheten 
med att slå fast att ”eftersom det är så att all äganderätt är given och beskyddad av 
allmänna institutioner; så är det helt i sin ordning för allmänheten att ha synpunkter på 
vad den ska få tillbaka i utbyte”. 

En lika modig formulering borde platsa i en svensk framtidskommission. 
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