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Fem år efter finanskraschen 2008 rör det på sig på Stockholms kapitalmarknad. 

Marknadens aktörer är på väg att ändra beteende för att få i gång kapitalbildningen i 
landet. Hit hör en aktiemarknad som är genomlyst och befolkad av aktörer med tillit 
till varandra. 

Antalet tagna initiativ ökar hela tiden, och här är några exempel: 

Svenskt Näringsliv har i projektet Företagsamt ägande öppnat för en diskussion om 
olika ägares betydelse för tillväxt och kapitalförsörjning. Efter två år är antalet 
seminarier uppe i 16. Nu har organisationen lockat den brittiske ekonomihistoriken 
Niall Ferguson till Almedalen. Han är bland annat känd för sin kritik mot hur 
lobbyingorganisationer och särintressen har kidnappat västvärldens demokratier och 
skadat länders tillväxtmöjligheter. 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, har nyligen avverkat sin femte 
föreläsning inom ramen för sin bolagsstyrningsserie. Senast ut var Paul Myners, 
Storbritanniens förre finansmarknadsminister, som hyllade den svenska 
ägarmodellens tydlighet och förmåga att utveckla bolag långsiktigt. 

Nasdaq OMX har samlat ett hundratal intressenter för att diskutera vad börsen kan 
göra för att öka intresset för aktiemarknaden igen. När gruppen publicerade en 
debattartikel i Di i slutet av maj var det framför allt de sista raderna som var 
intressanta. 

Där står att ”slutmålet måste vara ett ekosystem för kapitalanskaffning där börsen, 
riskkapitalbolag, institutionella ägare, investeringsfonder och privata ägare och 
familjer tillsammans ger bolagen bästa möjliga förutsättningar att finansiera tillväxt 
och skapa nya jobb”. 

I förra veckan skrev sex företrädare för riskkapitalbolag i Dagens Nyheter att de för 
att kunna spela en fortsatt roll som ägare jämsides andra ska ta fram en 
uppförandekod, speciellt riktad till skattefinansierade verksamheter inom vård, skola 
och omsorg. 

Koden ska bland annat förespråka genomlysning för allmänheten, hållbart 
värdeskapande mål och fackliga representanter i styrelser. Efterlevnaden av koden ska 
följas upp på samma sätt som Advokatsamfundet eller Aktiemarknadsnämnden. 

Listan med initiativ kan göras ännu längre. Kollegiet för svensk bolagsstyrning sägs 
fundera på en översyn av hur valberedningarna i börsbolagen sätts ihop. Bland annat 
vill man ta itu med att det blivit för enkelt för ägare med uttalat kortsiktig agenda att 
påverka styrelsens sammansättning. 
 
 



Regeringen arbetar med att förändra synen på vad ansvarsfullt statligt ägande är. 
Finansinspektionen ställer, med stöd från EU, nya krav på hur finansinstituten ska ta 
sitt samhällsansvar som förmedlare av likviditet till näringslivet. AP-fonderna är på 
väg att få investera mer i onoterade tillgångar. 

I grunden är de här initiativen en demokratisk fråga. Kapitalismen får bara legitimitet 
om den underbygger en väl fungerande kapital- och aktiemarknad som är tillgänglig 
för den breda allmänheten. Därför ser jag, så här i försommartider, med tillförsikt 
fram emot att regering och riksdag tar över stafettpinnen och aktivt engagerar sig 
genom en helhetssyn kring regelverk som underlättar det här arbetet. 
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