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Rika borde manas att bli filantroper 
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Jag har svårt att förhålla mig till den infekterade debatten kring ersättning för styrelsearbete i 
våra stora börsbolag. Jag är inte säker på att till synes höga arvoden till en Carl-Henric 
Svanberg eller en Anders Sundström i ett Volvo eller Swedbank är ett verkligt problem.  
 
Min tveksamhet till det som synes vara ett självklart fördömande beror på att styrelsearvoden 
i svenska storbolag generellt är låga. Vi kan rimligen inte bejaka globalisering och samtidigt 
ha arvoden som inte är konkurrenskraftiga. Det är inte det att dugliga personer försvinner – 
hela bolag försvinner till utländska ägare, som erbjuder högre ersättning, eller riskkapitalister, 
som erbjuder både delägarskap och skattefria ersättningar.  
 
Istället för en jakt som hittills varit resultatlös föreslår jag att vi testar om vi kan pressa 
gruppen rikingar att fokusera mer på filantropi. Välgörenhet och framförallt att ge tillbaka ger 
marknadsekonomin legitimitet, helt i linje med 1700-tals ekonomen Adam Smiths idéer kring 
behovet av empati och moraliskt leverne i marknadssamhället. Till svenska kapitalister som 
förstår detta hör namn som Robert Weil, Laurent Leksell, af Jochnicks, Johnson, Zenström 
och Carlsson. Men listan är både för kort och förlite omskriven.  
 
Därför kan Anders Wall fungera som extraordinär inspiratör. Finansklipparen grundade på sin 
femtioårsdag 1981 en stiftelse som hittills delat ut 50 miljoner kronor till 350 unga 
begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, landsbygdsutveckling, ung 
företagsamhet, internationella studier samt musik. Årets cermoni på Musikaliska akademin i 
Stockholm den 10 mars, där tolv stipendiater berättade sin historia, blev till ett fryverkeri av 
passion och kvalitet helt i klass med vilken Oskarsgala som helst. Tre av stipendiaterna hade 
tydlig invandrarbakgrund. 
 
Det beundransvärda med den fattige bondpojken Anders Walls historia är just viljan att ge 
tillbaka. På samma sätt går det att inspireras av Facebook-grundaren Mark Zuckerberg som 
toppade fjolårets amerikanska välgörenhetslista genom att donera Facebook-aktier till ett 
värde av en miljard dollar till behövande i Silicon Valley-regionen där Facebook har sitt 
huvudkontor. Zuckerberg har tidigare stöttat skolor i socialt utsatta områden. Äevn om 
beloppet är större är återigen syftet att ge tillbaka.  
 
Istället för att skrämma bort till synes överbetalda styrelseledamöter eller jaga riskkapitalister 
som ändå inte betalar skatt borde vi helt enkelt testa om det istället går att pressa gruppen att 
besvara frågan vad de gör med sina pengar och framförallt vad de ger tillbaka. Det borde bita 
eftersom det ligger i linje med marknadsekonomin funktionssätt. 
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