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Utan finan
branschen
stannar Sv
F

INANSSEKTORN utgör ett blodomlopp för

näringslivet. Tack vare den infrastruktur
som olika företag i sektorn gemensamt
byggt upp möjliggörs i princip allt annat
ekonomiskt utbyte. Det gäller i stort och
smått. Om inte finanssektorn fanns skulle
det vara nära på omöjligt att låna till köpet av den
första lägenheten. Även köpet av ett paket hushålls
papper på din lokala matbutik, betalningen av en
falafelrulle från det lokala gatuköket eller Swishköpet
av en biljett till kollektivtrafiken skulle bli komplext
och omständligt.

på tal. Kanske är det för att vi i dag tar denavancerade
infrastruktur som byggts upp under årtionden för
given. Kanske är det för att de bakomliggande delar
som ingår i det finansiella ekosystemet är relativt
komplexa, trots att varje svensk dagligen kommer i
kontakt med dem. Eller så är det för att sektorn är för
blygsam i detta avseende. Åsa Lindhagen var dock
tydlig när hon tillträdde rollen som finansmarknads
minister i februari i år: ”Finansmarknaden har en
viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett
hållbart samhälle, och det arbetet vill jag fortsätta att
driva framåt.”

Det var därför inte konstigt att finansiella tjänster var
en av de sektorer som Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap pekade ut som samhällsviktig
verksamhet när coronapandemin bröt ut. Ändå är det
ett faktum som sällan speglas när branschen kommer

Stockholms Handelskammare vill i den här rapporten
sätta ljuset på just det perspektivet: den fi
 nansiella
sektorns viktiga samhällsroll. Beskrivet av dem
som kan beskriva det bäst, nämligen människor
verksamma i olika delar av branschen. De allra flesta
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»Trots att svensk finanssektor under
lång tid haft goda förutsättningar finns
nu behov av att diskutera spelplanen.«

verksamma just här i Stockholmsregionen, hjärtat av
den svenska finanssektorn. Med rapporten vill vi öka
förståelsen och bidra till ny kunskap. Men lika viktigt
är att lyfta fram vad sektorn behöver regulatoriskt för
att också kunna utvecklas framåt.
För om finanssektorn är marknadsekonomins infra
struktur – eller blodomlopp om man så vill – så innebär
ju varje propp i systemet sämre förutsättningar
för samhället i stort. Under 2010-talet tog Sverige
en tät plats på den internationella fintech-arenan.
Sverige är ett av världens mest attraktiva länder för
företagstransaktioner, och bolag väljer aktivt att
börsnotera sig just i Sverige. Samtidigt har de s
 enaste
åren även bjudit på mindre positiva besked. Nordens
största bank Nordea valde att lämna landet, svenska
riskkapitalaktörer tvekar att flytta ”hem” sin verksam
het och finansbranschens flykt från London i spåren

av brexit har knappast ännu inneburit något större
tillskott på Stockholms finanskarta.
Svensk finanssektor har under lång tid haft goda
förutsättningar, men att något fungerat bra h
 istoriskt
betyder inte att det kommer fortsätta göra det i
morgon. Vi avslutar rapporten med att ge ett antal
förslag på hur vi säkerställer att branschen fortsätter
utvecklas även i morgon – och på så vis bidrar till
vår vision om Europas främsta huvudstadsregion. Att
skapa goda förutsättningar för finanssektorn är att
skapa goda förutsättningar för företagande, handel
och inte minst hållbar tillväxt i stort.
Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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Rapporten
tre minute
Rapporten beskriver den svenska finans
sektorn och dess förutsättningar. Sektorn bidrar på flera
sätt till samhället och dess utveckling. Bland annat
utgör företag inom sektorn en nödvändig infrastruktur
för all annan ekonomisk aktivitet. Dessutom står
finanssektorn för 20 procent av all bolagsskatt som
betalas in i Sverige.
Syftet med rapporten

Varje dag genomförs 1,7 miljoner
betalningar med swish.

1,7 miljone
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»Vi måste rusta
finanssektorn för
framtiden.«

Vi måste rusta finanssektorn för framtiden. I slutet
av rapporten lämnar vi förslag på flera åtgärder som
ger sektorn bättre förutsättningar framåt. Bland annat
förändringar av Finansinspektionens uppdrag samt
av skatteförfarandet. Dessutom krävs satsningar som
stärker Stockholms attraktionskraft.
Åtgärder

er

Finanssektorn betalar
20 procent av all bolagsskatt.

20

%
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»Tack vare finansbranschen
kan p
 engar allokeras till de företag
och idéer som har bäst förutsättningar
att minska våra utsläpp.«
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Sammanfattning:

En viktig bransch
för Sverige – nu
och i framtiden

FINANSSEKTORN ÄR VIKTIG för Sverige och Stockholm. Under år 2019 omsatte sektorn

över 300 miljarder kronor och stod för mer än 20 procent av all bolagsskatt som
betalades in i Sverige. Sammanlagt står branschen för nästan 5 procent av BNP.

Branschen är också viktig för vår konkurrenskraft. Företagen som utgör finans
sektorn är ett nödvändigt ekosystem för i princip all ekonomisk aktivitet i landet.
Om det inte går att försäkra sig, låna pengar eller genomföra betalningar, stannar
det övriga samhället av. Det gör branschen samhällsviktig.
Företagen inom finanssektorn kommer också att spela en viktig roll framåt.
Mänskligheten står inför en avgörande utmaning i klimatkrisen. Tack vare finans
branschen kan pengar allokeras till de företag och idéer som har bäst förutsätt
ningar att minska våra utsläpp. Utan kapital finns helt enkelt inte förutsättningar
att utveckla lösningar för att hantera klimatkrisen.
I arbetet med rapporten har vi på Stockholms Handelskammare pratat med många
företrädare för branschen. Några av samtalen återges som intervjuer längre fram
i rapporten.
De flesta anser att förutsättningarna för att verka i Sverige, och i synnerhet i
Stockholm, är goda, men att det finns utmaningar. Bland annat anser många att
kontakten med myndigheter är svår och att regelbördan man som företag har att
hantera ibland är för stor. Man uppger även att det saknas långsiktiga förutsätt
ningar, då politikens nycker gör att spelplanen ändras alltför ofta. Flera företrädare
lyfter även fram talangattraktion som en utmaning, och de uppmärksammar också
att det är viktigt att utveckla tillgängligheten till vår omvärld.
För att ytterligare stärka den svenska finanssektorn och Stockholms roll som
finanscentrum, presenterar vi tio förslag på åtgärder som på olika sätt kan bidra
till att förbättra det långsiktiga klimatet. Bland dem återfinns en ökad service
skyldighet för myndigheter, en systematisk regelutvärdering och en genomlysning
av gråzoner i skattesystemet.
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En växande miljardsektor

FÖRETAG OCH INSTITUTIONER med hundraårig historia förenas i finanssektorn med en

rik flora av nya aktörer och verksamheter. I Sverige – och i synnerhet i Stockholm
– illustreras det bättre än på kanske någon annan plats på jorden. Här g
 rundades
världens första och äldsta riksbank redan 1668, och här grundades också
fintech-bolaget Klarna som under 2020 blev Europas största tech-unicorn1.2

I Stockholm finns även aktörer som Investor, som varit verksamma som ägare och
investerare i generationer. I regionen finns även nyare tjänster som Swish, som
på rekordtid blivit ett oumbärligt ekonomiverktyg i var persons hand. Intrum, som
under hundra år successivt vuxit för att i dag vara Europas största kredithanterings
bolag, har sitt huvudkontor här. Enligt en uppskattning från Swedish Fintech
Association finns närmare 400 startups inom finanssektorn bara i Stockholm, det
är mer än en dubblering sedan 2017.3
Kombinationen av traditionella aktörer och en ström av nya tillskott har gjort att
sektorn vuxit starkt under 2000-talet. År 2019 omsatte Sveriges finanssektor
sammanlagt 307 miljarder kronor, vilket är nära en fördubbling jämfört med om vi
backar bara femton år tillbaka i tiden till år 2005.4 Värt att notera här är att s
 ektorn
skulle ha varit ännu större om inte Nordea valt att flytta sitt huvudkontor till
Finland 2018. År 2017, innan Nordeas omallokering ägde rum, omsatte branschen
356 miljarder kronor, omkring 50 miljarder kronor mer än 2019. Detta innebar ett
tapp på nästan 20 procent jämfört med året innan flytten.

Figur 1.
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1 En unicorn, eller ett enhörningsföretag, är en startup som värderas till minst en miljard dollar.
2
CNBC, Fintech firm Klarna is raising $1 billion at $31 billion valuation, sources say, 25 februari 2021, hämtad 17 maj
2021, tillgänglig: https://www.cnbc.com/2021/02/25/klarna-to-raise-1-billion-at-31-billion-valuation.html

3 Swedish Fintech Association: Fintech Rapport 2021, s. 6.
4 SCB, Resultaträkning för finansiella företag efter typ av finansinstitut och kontopost. År 1996 – 2019.
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»En stor del av sektorn är k
 oncentrerad till
Stockholmsregionen. Under 2019 stod Stockholm
för 70 p
 rocent av förädlingsvärdet i Sverige inom
finans- och försäkringsverksamhet.«
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Allt viktigare för
Stockholms ekonomi
FINANSSEKTORN UTGJORDE ÅR 2020 sammanlagt 4,57 procent av Sveriges totala
BNP.5 Andelen har varierat mellan 4 och 5 procent det senaste decenniet, vilket
är en minskning från slutet av åttiotalet då sektorn under några år närmade sig
7 procent av svensk BNP.6
Figur 2.
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En stor del av sektorn är koncentrerad till Stockholmsregionen. Under 2019 stod
Stockholm för 70 procent av förädlingsvärdet i Sverige inom finans- och försäkrings
verksamhet7. Sedan 2007 har Stockholm konstant överstigit 60 procent i andel av
den svenska finans- och försäkringsverksamheten. Stockholm är med andra ord
den bärande regionen för landets finansverksamhet, och denna verksamhet har
successivt vuxit i betydelse för regionen under hela 2000-talet.
Figur 3.
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5 Statistiska centralbyrån, BNP från produktionssidan (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 samt egna beräkningar.
6 Ibid.
7 Statistiska centralbyrån, Bruttoregionprodukt (BRP), sysselsatta och löner (ENS2010) efter region (riksområde) och
näringsgren SNI 2007 och BNP från produktionssidan (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007 samt egna beräkningar.

Källa: SCB samt egen bearbetning
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Betydande jobbskapare
och viktig skattebetalare
KÄRNAN I FINANSSEKTORNS samhällsbetydelse är givetvis den verksamhet som ryms

inom branschens dagliga värv. Men samhällsnyttan kan också mätas utifrån de
direkta arbetstillfällen som skapas och de skatteintäkter som branschen genererar.
Nästan 100 000 svenskar jobbar inom Sveriges bank- och finanssektor. Det är
ungefär lika många som arbetar inom svenskt jordbruk, skogsbruk och fiske
tillsammans, eller drygt hälften av alla som arbetar inom hotell- och restaurang
verksamhet.8
En majoritet av de anställda inom finanssektorn, drygt 56 000, återfinns i Region
Stockholm. Det betyder att 4,4 procent av alla som har ett arbete i Region Stockholm
arbetar just med bank och finans. För landet som helhet är siffran 1,9 procent. År
2019 arbetade 59 procent av alla anställda inom finanssektorn i just Stockholm,
5 procentenheter fler än för tio år sedan.9
Sammanlagt genererade branschen drygt 27,5 miljarder kronor i skatteintäkter
2019 (bolagsskatt).10 Faktum är att sektorn står för nära en femtedel av all bolags
skatt som betalas in i Sverige under ett år och har så gjort under många år.11
Figur 4.
Finanssektorns andel av Sveriges
totala bolagsskatt i ett historiskt
perspektiv
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8 Statistiska centralbyrån, Förvärvsarbetande 16–74 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter
region, näringsgren SNI 2007 och år (data från 2019).
9 Ibid.
10 Statistiska centralbyrån, Resultaträkning för finansiella företag efter typ av finansinstitut och kontopost.
År 1996 – 2019 (data från 2019).
11 Ekonomifakta, Skatteintäkter per skatt, hämtad 17 maj, tillgänglig: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/
skattetryck/skatteintakter-per-skatt/, SCB, Resultaträkning för finansiella företag efter typ av finansinstitut och
kontopost. År 1996 – 2019, samt egna beräkningar.
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»Klokt ägande och ägarstyrning är nödvändigt
för att bolag som i dag har en affärsmodell med
negativ klimatpåverkan ska kunna ställa om och
bli grönare i framtiden.«
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Bidrar till den gröna
omställningen
FINANSSEKTORN SITTER PÅ en nyckelposition när det gäller omställningen mot ett

mer hållbart samhälle. Det handlar om hur, var och till vilka sektorer och typer av
företag som kapital allokeras. Men det handlar också om möjligheten att via sitt
eget ägande och förvaltande av exempelvis pensionskapital ta en aktiv roll i styrel
ser och valberedningar för att driva på i frågor om till exempel jämställdhet och
klimat. Klokt ägande och ägarstyrning är nödvändigt för att bolag som i dag har
en affärsmodell med negativ klimatpåverkan ska kunna ställa om och bli grönare
i framtiden.
Det här är ett ansvar som bank- och finanssektorn successivt ökat under senare
år, och som accelererat kraftigt de senaste tolv månaderna. Under 2020 gavs
exempelvis cirka 270 miljarder USD ut i gröna obligationer globalt, enligt statistik
från Climate Bonds Initiative.12 Det var en kraftig ökning sedan 2019, men under
2021 förväntas siffran stiga till mellan 400 och 450 miljarder USD. År 2020 var
också året då intresset för att investera i så kallade gröna bolag exploderade.
Exempelvis steg Handelsbankens aktiefond Hållbar Energi med över 100 procent
från 1 januari 2020 till 31 december samma år, trots pandemin. 27 procent av allt
nysparande i svenska aktiefonder under 2020 investerades i just den fonden.13
Det om något är ett tecken på hur viktig hållbarhetsfrågan har blivit för svenska
sparare. Intresset för miljöinvesteringar gjorde också att världens rikaste man för
en stund var Elon Musk, grundaren av Tesla.
Men svenska banker har också tagit viktiga och kraftiga kliv framåt när det gäller
att driva hållbarhetsfrågan brett. Organisationen Fair Finance, som finns i fjorton
länder, gör en årlig hållbarhetsgranskning av alla de största svenska bankerna.
Bakom Fair Finance i Sverige står exempelvis Amnesty och Naturskyddsföreningen,
med stöd av Sida. Granskningen kartlägger vilka hållbarhetsprinciper bankerna
säger att deras investeringar och utlåningar ska följa enligt femton utvalda para
metrar. Det handlar exempelvis om arbetsvillkor, klimatförändringar och jämställd
het, och också kriterier kopplade till särskilda sektorer som vapen, olja och gas.
2020 års rapport konstaterar att de sju största svenska bankerna i genomsnitt har
gått från att deras policyer 2014 uppfyllde 22 procent av Fair Finance krav, till att
de uppfyllde kraven till 62 procent 2020. I rapporten går att läsa:
”Ser man till den historiska utvecklingen så fortsätter den tydligt positiva trenden
sedan första granskningen 2014. Förbättringen av bankernas riktlinjer under 2020
är också den största sedan 2017.”14

12 Climate Bonds Initiative, Record $269.5bn green issuance for 2020: Late surge sees pandemic year pip 2019 total
by $3bn, 24 januari 2021, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.climatebonds.net/2021/01/record-2695bngreen-issuance-2020-late-surge-sees-pandemic-year-pip-2019-total-3bn
13 Affärsvärlden, SHB-fond tog 27 % av allt nysparande, 4 februari 2021, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.
affarsvarlden.se/artikel/shb-fond-tog-27-av-allt-nysparande
14 Fair Finance Guide Sverige, Svenska bankers hållbarhetsbetyg 2020, 2020, hämtad 17 maj 2021, s. 8, tillgänglig:
https://fairfinanceguide.se/media/496393/svenska-bankers-ha-llbarhetsbetyg-2020.pdf
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Röster
från brans
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Bakom alla företag finns det människor.
För att bättre förklara hur finansbranschen
ser ut har vi låtit personer på olika företag
berätta vad de gör. Genom intervjuerna vill
vi beskriva branschen bortom siffror och
resultatrapporter samt visa vad företagen
gör för nytta och skillnad för samhället.

schen
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Vill man beskriva finanssektorn ur ett
samhällsperspektiv kan man översiktligt
se branschen som tre olika kluster, eller tre
olika h
 uvudsakliga samhällsfunktioner, om
man så önskar. Det finns s
 annolikt många
sätt att sammanfatta finansbranschen på,
men för att göra rapporten överblickbar har
vi valt den här modellen:
2.1

Betalningar och transaktioner

Tack vare företagen inom betalning och transaktioner kan vi enkelt köpa och
sälja varor och tjänster. Vare sig det gäller ett köp i en matbutik eller att tanka
bilen, har flera av aktörerna i den här kategorin varit inblandade.

2.2

Finansiering och ägande

För att kunna finansiera sin verksamhet behöver företag i något skede ta in pengar
från investerare. Företagen i den här kategorin möjliggör att andra företag kan
växa och utvecklas genom kapital och ägarstyrning.

2.3

Krediter, försäkringar och stödfunktioner

Utan möjlighet till lån eller försäkringar skulle samhället stå still. Genom sin
verksamhet bidrar de här företagen till att andra kan ta risker i olika format och på
så sätt växa snabbare.

22
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24

Betalningar och transaktioner

DEN FÖRSTA SAMHÄLLSFUNKTIONEN handlar om att hantera alla former av betalningar

och transaktioner. Från person till person, från företag och butiker, eller mellan
olika institutioner i Sverige och utlandet. Det är enorma summor och transaktioner
som dagligen hanteras i den finansiella infrastrukturen. Faktarutan nedan illustrerar
några av dessa svindlande siffror.15
• 63 miljarder i kontantcirkulation: Under 2019 låg den genomsnittliga
cirkulationen av sedlar och mynt på 63 miljarder kronor. Detta var en ökning
jämfört med 2018, då motsvarande siffra låg på 62 miljarder kronor.
• 5,6 miljarder transaktioner (med betalningsinstrument) i Sverige: 5,6
miljarder transaktioner genomfördes med betalningsinstrument under
2019. Det motsvarar 542 transaktioner per person och år eller nästan 1,5
transaktion per person och dag.
• 3,2 miljarder transaktioner (via betalningsterminaler) i Sverige: 3,2 miljarder
transaktioner genomfördes via betalningsterminaler (med kort) under
2019. Det motsvarar 312 transaktioner per person och år. Eller nästan en
transaktion per person och dag.
• 148 miljoner e-fakturor i Sverige: Totalt betalade svenska privatkunder
147,8 miljoner e-fakturor under 2018. 2017 uppgick siffran till 138,4 miljoner.
• 618 miljoner Swishbetalningar i Sverige: Antalet Swishbetalningar ökar i
rekordfart. 2020 genomfördes 618 miljoner betalningar via Swish. Det är
mer än en dubblering sedan 2017 (277 miljoner Swishbetalningar16).
• 7,5 miljoner svenskar har Swish: Under 2020 nådde Swish 7,5 miljoner
användare.
• Swish vanligare än kontanter – 75 procent av svenskarna använder Swish:
75 procent av Sveriges befolkning har betalat med Swish under de senaste
30 dagarna.
• 92 procent av svenskarna använder bankkort: 92 procent av Sveriges
befolkning har betalat med bankkort under de senaste 30 dagarna.

15 Svenska Bankföreningen, Bank- och finansstatistik 2019, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.swedishban
kers.se/fakta-och-rapporter/statistik-och-rapporter/bank-och-finansstatistik/
Riksbanken, Så betalar svenskarna 2020, 2020, https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-beta
lar-svenskarna/sa-betalar-svenskarna-2020/1.-betalningsmarknaden-digitaliseras/
Swish, Swish statistik 2021–2020, 2021, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://assets.ctfassets.net/zrqoyh8r449h/
MaxLazjR8B9i7OqNWGcQV/4b4abfeb8728a5eb4c1bf29ea51c98d1/Swish_statistik_2012-2020_SV.pdf
16 Svenska Bankföreningen, Bank- och finansstatistik 2018, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.swedish
bankers.se/media/4339/1910_bank-och-finansstatistik_2018.pdf

Finanssektorn lyfter Sverige

Sverige utmärker sig i flera avseenden när det kommer till betalningar. Vår infra
struktur anses för det första vara mycket robust och ha en hög digitaliseringsgrad.
Det framkommer dels i internationella jämförelser, dels är det Riksbankens egen
bedömning. Betalningar i Sverige är säkra och det har varit få avbrott i de stora
betalningssystemen under 2020, menar Riksbanken. Samtidigt är de effektiva,
det vill säga snabba och billiga. Vidare är digitala betalningar billigare än betal
ningar med kontanter. Däremot anses betalningar mellan Sverige och utlandet
fortfarande ha en betydande förbättringspotential.17
Sverige sticker också ut avseende användningen av kontanter. Eller snarare den
kraftigt minskande användningen av kontanter. Swedish Fintech Association
skriver i sin årsrapport att Sverige är det land i världen där k
 ontantanvändningen
minskar i snabbast takt. År 2010 låg andelen kontantbetalningar på 39 procent,
motsvarande siffra för 2018 var 13 procent. Forskare förutspår att Sverige kan
vara kontantlöst redan 2023.18
Det här skapar givetvis ett antal nya utmaningar. Riksbanken pekar exempelvis
på att personer boende på landsbygden har svårare att klara sig utan k
 ontanter.
Detsamma gäller äldre. Det kontantlösa samhället väcker också frågor om nya
digitala valutor, som exempelvis en e-krona, kryptovalutor och blockchain-tekno
login, och deras säkerhet. Sverige tillsatte i december 2020 en utredning som
leds av Moderaternas tidigare partiledare, Anna Kinberg Batra, med uppdraget
att u
 treda statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen ska redovisa sitt
uppdrag senast i november 2022.
Men den ökade digitaliseringen har framför allt inneburit möjligheter och gett
grogrund för flera framgångsrika innovationer och nya företag. Bland de mest
kända exemplen finns Swish, IZettle och Klarna, som alla på olika sätt har en
koppling till digitaliseringen av transaktioner. Vi kommer möta Klarnas vice vd
Knut Frängsmyr i kapitel tre. Företaget har, kanske mer än något annat, kommit
att symbolisera det svenska fintech-undret. Vi kommer också möta Jeanette
Jäger och Andreas Darner, vd respektive strategichef på Bankgirot. Bankgirot
brukar benämnas Sveriges första fintech-bolag, med rötter sextio år tillbaka i
tiden, och företaget är en stor anledning till att vi har de robusta betalsystem
som vi har i dag.

17 Riksbanken, Så betalar svenskarna 2020, 2020, https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-beta
lar-svenskarna/sa-betalar-svenskarna-2020/1.-betalningsmarknaden-digitaliseras/
18 Swedish Fintech Association, Fintech Rapport 2020, s. 4.
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Jeanette Jäger, vd och Andreas Darner, stategichef, Bankgirot:



»Skulle Bankgirot stanna så stannar Sverige.«

O

AVSETT om du betalar en räkning på nätet,
swishar en kompis eller får in lönen på ditt
bankkonto, går överföringen genom en
och samma aktör: Bankgirot, med kontor
på Liljeholmen strax utanför Stockholms tullar. ”Alla
massbetalningar i Sverige sker genom oss, Bankgirots
clearingsystem är som hjärtat i ekonomin”, berättar
Jeanette Jäger och Andreas Darner, vd respektive
strategichef på ett av Sveriges mest samhällsviktiga
företag.

”Det kan nog finnas en föreställning att Bankgirot
bara är det där bg-numret man ser på räkningen, men
Bankgirot är som en centralstation som alla b
 etalningar
måste gå igenom”, fortsätter Jeanette Jäger. Och
det är många betalningar som går igenom systemet.

Totalt 2 miljarder betalningar per år, motsvarande en
summa fyra gånger Sveriges BNP. Bryter man ner det
på dagsbasis är det 75 miljarder som förmedlas genom
systemet, eller 7,3 miljoner betalningar och 229 000
e-fakturor. ”Det är brutala belopp. Och vartenda öre
hamnar på rätt konto vid rätt tidpunkt, vilket är rätt fasci
nerande”, säger Andreas Darner. Tillgängligheten är
på höga 99,9 procent.
Att det fungerar så väl kanske också är anledningen
till att verksamhetens omfattning är relativt okänd.
”Ofta så tänker man inte så mycket på den här typen
av samhällsviktiga tjänster. Det är lite som att så länge
det kommer vatten ur kranen så är det bra, men om du
stänger av vattnet och det inte fungerar, ja, då är det
riktigt dåligt”, lyfter Jeanette Jäger fram.

Finanssektorn lyfter Sverige

Men faktum är att Bankgirot anses vara en av Sveriges mest samhällsviktiga
infrastrukturer. Och Bankgirot märker att de allt oftare bjuds in i sammanhang
som exempelvis handlar om stabiliteten i det svenska samhället. Inte sällan som
ett av få företag när övriga medverkande är myndigheter eller offentliga institu
tioner. Bankgirot drivs på helt affärsmässig grund, det finns inget uppdrag från
regering eller riksdag.
Historien om Bankgirot är fascinerande i en internationell kontext. Företaget startade
redan 1959. ”Bankerna såg en möjlighet att hantera betalningar tillsammans för att
bli mer kostnadseffektiva. Och det har varit en vinnande modell för svenska b
 anker
under alla år”, säger Jeanette Jäger. Andreas Darner fyller i: ”Teknologigraden
kanske inte alltid har varit den absolut högsta, men det faktum att bankerna har
innoverat tillsammans är väldigt kraftfullt. Nätverkseffekten har varit enorm, man
har nått ut till i princip alla.” Samtidigt har Bankgirot alltid varit relativt snabba på
ny teknik. Bankgirot var exempelvis en av de första i Finanssverige att köpa in en
av IBM:s stordatorer.
Samarbetet inom Bankgirot är grunden till många andra innovativa tjänster som
vi i dag tar för givna, till exempel e-faktura och autogiro. Bankgirot har även tagit
fram plattformar som lagt grunden för både elektronisk identifiering och realtids
betalningar via Swish. ”Så ser det inte ut i andra länder. Runt om i världen finns det
fantastiska tjänster men de får inte samma genomslag eftersom det bara är en eller
ett fåtal aktörer som använder tjänsten. I Sverige har bankerna ställt sig frågan: Var
får vi större värde av att samarbeta?” säger Jeanette Jäger.
På ett sätt fortsätter samarbetstrenden inom den svenska banksfären. Det
finns ett nytt initiativ på nordisk nivå vid namn P27, vilket syftar på Nordens 27
miljoner invånare. Denna plattform förväntas ta över Bankgirots roll på nordisk
basis inom några år. Det skapar förutsättningar för effektivare tjänster även med
våra nordiska grannländer. På ett annat sätt svänger pendeln också mot mindre
samarbete. ”I själva erbjudandet mot kund vill man mer och mer äga b
 etalrelationen
med kunden”, säger Andreas Darner. Planen att skapa en nordisk gemensam
infrastruktur är något Bankgirot tycker är väldigt bra.
Det finns många trender som just nu påverkar betalmarknaden. D
 igitalisering,
realtidsteknik och den minskade användningen av kontanter är några. ”De senaste
fem åren så har digitala betalningar vuxit med 12 procent per år. Åren innan var det
snarare 5 procent per år.” Bankgirot ser att det blir fler betalningar och att snitt
nivån per transaktion blir lägre. Prognosen är att de trenderna förstärks framöver.
Det finns också en tendens till att fler statliga aktörer kommer in på betalområdet.
Där tycker Bankgirot att det är viktigt med en sund balans mellan olika aktörers
intressen för att undvika suboptimering. En statlig utredning tittar just nu på
behovet av att Riksbanken ger ut en e-krona, något som Bankgirot tycker är sunt.
Ur ett Stockholmsperspektiv ser Bankgirot fördelar med den höga innovations
graden som Stockholm har. ”Stockholm har ända sedan internets födelse varit
en väldigt intressant plats att vara på. Här har skett väldigt mycket, väldigt tidigt”,
lyfter Jeanette Jäger fram. Bankgirot har höga krav på sig när det gäller säkerhet
och stabilitet, och kraven på regelefterlevnad har ökat. Men Jeanette Jäger kon
staterar att ” samhällsviktig verksamhet betyder regelstyrd verksamhet. Ordning
och reda är A och O i en sådan här verksamhet, det är bra med höga krav.”

Bankgirot är grunden för Swish
Den 12 december 2012 lanserade Bankgirot världens första system för betalningar i realtid. S
 ystemet utgör
teknikgrunden för Swish och gör att vi kan skicka pengar och göra betalningar direkt till varandra här och nu –
på sekunden. I februari 2021 genomfördes över 49 miljoner transaktioner och Swish hade sammanlagt drygt
7,8 miljoner privatanvändare.

27

Stockholms Handelskammare

Knut Frängsmyr, vice vd Klarna:

»Pandemin tydliggjorde
Klarnas samhällsnytta.«

Att överbrygga förtroendegapet mellan
konsumenter och handlare är kärnan
i hela vår verksamhet”, förklarar Knut
Frängsmyr, vice vd på Klarna. Bolaget,
vars tjänst har 90 miljoner aktiva användare världen
över och uppskattningsvis hanterar omkring h
 älften
av alla köp på nätet i Sverige, har mer än något
annat företag kommit att symbolisera det svenska
fintech-undret.
Klarna startades 2005 av de tre studenterna Sebastian
Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson.
E-handeln var fortfarande i sin linda. Konsumenter
var rädda att beställa online och handlare tvekade
att skicka sina varor innan de hade fått betalt. Det
var där Klarna kom in. ”Vi blev en länk som innebar
att handlare kunde känna sig trygga att de alltid fick
betalt och konsumenterna kunde känna sig trygga att
de behövde betala först när de fått rätt produkt. Fick
man en tegelsten i stället för en dator behövde man
inte betala”, berättar Knut Frängsmyr och tillägger:
”Det är egentligen en ganska enkel idé som fyller ett
enkelt behov, men när man är först med något så är
det såklart mycket mer komplext.”
Själv kom Knut till Klarna 2012. Rollen som vice vd
är, för att använda Knut Frängsmyrs egna ord, ”en
omskrivning för lite allt möjligt”. Han är utbildad jurist,
och det var som chefsjurist han rekryterades. ”Jag
har haft nästan varenda roll inom bolaget, men det
passar min personlighet. Jag har fått känna mig ny på
jobbet i över nio år och det är nog också därför jag
är kvar.”
Klarnas utveckling under dessa år beskriver Knut
som ”brutal”. ”Då var vi 500 anställda och omsatte
750 miljoner kronor. Nu är de siffrorna 4 000 a
 nställda
och med en omsättning norr om 10 miljarder.” En del
av framgången är att Klarna gått från att i starten
framför allt fokusera på fakturering till att i dag ha
långt fler tjänster som hjälper konsumenter att hålla
koll på sin ekonomi och sina köp. ”Vi själva beskriver
det som att vi gått från att vara en betaltjänst till en
shoppingupplevelse”, säger Knut Frängsmyr. ”Det
som gör mig stolt är när man träffar någon på gatan i
Sverige och de säger att om de går in på en sajt och de
inte kan betala med Klarna så blir de misstänksamma
och handlar någon annanstans. Det tycker jag är ett
vittnesmål om att vi har lyckats med vad vi ville göra.”
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Klarnas utveckling har gått hand i hand med, och varit en viktig grundsten för,
e-handelns framväxt under de senaste tio till tjugo åren i Sverige och globalt.
”Hade pandemin inträffat för femton år sedan kan man ju fråga sig hur handelns
omställning hade sett ut då och vilka konsekvenser för samhällsekonomin det hade
blivit”, reflekterar Knut Frängsmyr och syftar på den v
 iktiga roll som e-handeln
spelat när stora delar av den fysiska handeln tvingats stänga ner. ”Jag fick själv
en liten personlig seger för ett par månader sedan när min 79-åriga mor ringde och
berättade att hon för första gången använt Klarna och utbrast att nu förstår jag
äntligen vad ni gör.”
Klarnas växande roll både i Sverige och internationellt har också gett ökade
möjligheter att påverka utvecklingen inom e-handeln i stort. ”Vi lägger mycket
resurser på att driva fram nya produkter och standarder för att göra det så enkelt
som möjligt för konsumenter att handla på nätet. En stor sak vi jobbar med är att
integrera information om vilken miljöpåverkan olika produkter har. Om vi kan åstadkomma samma sak för e-handeln som förteckningar över näringsinnehåll inneburit
för mathandeln tror jag det kan ha en enorm miljöpåverkan”, säger Knut Frängsmyr.
En central fråga för Klarna är att motverka att människor förköper sig eller tar lån
för att handla som de inte kan betala. ”Där har vi en fördel i att vi med vår modell
och storlek kan bedöma å
 terbetalningsförmågan vid varje enskilt köptillfälle och
därmed stoppa osunt köpbeteende i ett tidigt skede. Jämför man med kreditkort så
tar det ofta längre tid att upptäcka eftersom kunden kan sätta en fast hög gräns
från början”, berättar Knut och säger att Klarna är positiva till idén om ett centralt
skuldregister för att än mer minska risken att människor hamnar snett e
 konomiskt.
Klarna tog också ett stort initiativ i senaste kapitalrundan då man valde att
öronmärka en procent av allt kapital man fick in för att bemöta olika typer av
hållbarhetsutmaningar. Det kan handla om allt från hållbar konsumtion och cirkulär
ekonomi till att främja biologisk mångfald.
En viktig del av Klarnas framgångssaga är den g
 rogrund som har funnits, och
finns, i Sverige och särskilt i Stockholm. ”Sverige har ju haft en ganska proaktiv
attityd med exempelvis datorer i hemmet och bredband överallt. Vi har en välfungerande infrastruktur och en hög teknisk förståelse”, lyfter Knut Frängsmyr fram.
”Jag håller i högsta grad med om att vi har ett svenskt fintech-under och Klarna
har säkert inspirerat och bidragit till den utvecklingen. Vi har också drivit på a
 ndra
aktörer och fått dem att accelerera sitt kundfokus, och Swish tycker jag är ett
utmärkt exempel på en annan bra svensk fintech-produkt som storbankerna
har lanserat.”
Med verksamhet på många marknader internationellt kan Klarna se vad som
fungerar mindre bra: ”Jag kan se flera exempel där regelverk som införts kan få en
direkt kontraproduktiv effekt, både lokalt och på EU-nivå. Ofta är intentionen god,
men man har inte full förståelse för hur en verksamhet fungerar.” Klarna ser också
hur dialogen med myndigheter skiljer sig åt mellan olika länder. ”Om vi exempelvis
är osäkra på hur en ny lagstiftning ska tolkas i England kan vi ha en nära dialog med
FDA, deras motsvarighet till Finansinspektionen (FI) i Sverige, medan FI har en mer
försiktig linje. Förskjutningen av finansiella regleringar till EU-nivå kan säkert vara
en förklaring till detta. Vi har en bra dialog med FI, men tror att alla parter skulle
tjäna på att vi samverkade mellan branschen och myndigheterna när ny lagstiftning
ska implementeras”, säger Knut Frängsmyr.

Svensk e-handel växer snabbt
Den svenska e-handeln fick ett rejält uppsving under pandemin och
ökade med 40 procent, enligt statistik från HUI. Statistiken visar även
att den svenska e-handeln har haft en genomsnittlig årlig tillväxt
på 20 procent under de senaste fem åren. Klarna har under samma
tidsperiod haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 31 procent och
expanderat sin verksamhet till sjutton marknader.
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Finansiering och ägande

DEN ANDRA SAMHÄLLSFUNKTIONEN som finanssektorn utgör handlar om att bistå inte
bara företag, utan även kommuner, regioner och stater med finansiering. Finans
sektorn ser till att kapital finns att tillgå för exempelvis nya affärsidéer, och den är
dessutom en länk mellan investerare och dem som behöver kapital. Den förmod
ligen mest kända arenan för detta är Stockholmsbörsen, där kapital till ett värde
av 20 miljarder kronor i genomsnitt byter hand dagligen.19 Inom klustret ryms
även ägande och förvaltning av kapital.

Enligt Euroclear hade Sverige nästan 1 500 bolag som det handlades aktier i,
noterat och onoterat, under 2020. Svenskarna brukar benämnas ett ”aktieägande
folk” om man jämför med hur det ser ut i omvärlden. Under 2020 uppgick antalet
svenska privatpersoner som äger aktier i svenska aktiebolag till 2,4 miljoner, en
ökning om 11 procent jämfört med 2019. Antalet privata aktieägare har ökat varje
år sedan 2015. Ser man till det senaste decenniet har andelen svenskar som äger
aktier (20 procent) nästan kommit tillbaka på 2010 års rekordnivå (20,5 procent),
efter att ha varit nere kring 18 procent under flera år.20
Vi kommer att möta Fredrik Ekström, Stockholmsbörsens vd. Vi kommer också att
möta Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, en svensk aktör som digitaliserat och
tillgängliggjort aktiehandel för många fler, inte minst unga, det senaste decenniet.
Faktum är att 2020 stod Nordnet tillsammans med konkurrenten Avanza för en
femtedel av alla avslut som gjordes på Stockholmsbörsen.21

19 Placera, Rekordhandel under
börskraschen, 17 mars 2020, hämtad
17 maj 2021, tillgänglig: https://
www.avanza.se/placera/redaktio
nellt/2020/03/17/rekordhandel-un
der-borskraschen.html

På detta tema kommer vi också att tala med Helen Broman och Johan Nilke, aktiva
fondförvaltare på Lannebo. Sverige är inte bara ett folk som äger aktier, utan också
fonder. Under 2018 uppgick den finansiella förmögenheten till 130 000 euro
(eller 1,35 miljoner kronor i 2018 års växelkurs) per person i Sverige. Det är näst
högst i Europa, efter Danmark (140 000 euro).22 Fonderna fyller en mycket viktig
samhällsroll genom att de bland annat förvaltar stora delar av vårt gemensamma
pensionskapital.

20 Ibid.
21 Dagens industri, Bolånen väcker
stridsviljan – måttet snart rågat för
bjässarna, 1 mars 2021, hämtad 17
maj 2021, tillgänglig: https://www.
di.se/analys/bolanen-vacker-strids
viljan-mattet-snart-ragat-for-bjas
sarna/
22 Fondbolagens förening, Det
svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt,
2018, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig:
https://www.fondbolagen.se/
globalassets/faktaindex/stu
dier-o-undersokningar/det-svens
ka-fondsparandet-ur-ett-internatio
nellt-perspektiv-2018.pdf
23 Nyemissioner, Börsnoteringar,
sökning: år 2020, tillgänglig: https://
nyemissioner.se/foretag/plane
rad-noteringar/sok

Det är även en hög tillströmning av nya bolag som vill notera sig på börserna.
Under 2020 har 93 börsintroduktioner genomförts på de svenska listorna.23
Carnegie, Nordens ledande investmentbank, är ett exempel på en aktör som bistår
när företag vill låta sig börsnoteras publikt och även vid f öretagstransaktioner
utanför börsen. För jakten på kapital sker på många fler arenor änendast på
handlargolvet. Björn Jansson, Carnegies vd, delar med sig av sitt perspektiv på
klimatet för kapitalanskaffning och företagstransaktioner i Sverige och vilka
förutsättningar som krävs för att sektorn ska kunna bidra till ytterligare tillgång
till kapital.
En annan kategori företag som måste inkluderas i detta kluster är olika former
av ägarbolag. Här återfinns dels uttalat långsiktiga ägare som kan ha funnits
med i ägarlistan under decennier, dels private equity- eller riskkapitalbolag
som o
 ftast har en kortare tidshorisont med exempelvis fokus på bolag i tidig
fas eller på branscher under transformation. Här kommer vi att möta tre aktörer,
alla med sin egen särprägel, men med det gemensamt att de står för betydande
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 gande och engagemang i svenskt näringsliv. Det handlar om Katarina Martinson,
ä
styrelseledamot på Lundbergföretagen; Klas Tikkanen, partner i Nordic Capital
samt Stefan Linder, partner i Altor.
På tal om svenskt ägande beräknade tidningen Affärsvärlden i december 2020
att 2021 blir året som en svensk aktör för första gången inte har det största
ägandet på Stockholmsbörsen. Vid midsommar förväntas amerikanska Blackrock
ta över den positionen.24 Det här har väckt en diskussion om b
 etydelsen av aktivt
ägande, vilket också är kopplat till det faktum att ägandet i så kallade passiva
indexfonder kraftigt ökat under senare år. En betydande andel av nysparandet i
svenska fonder sker genom det så kallade PPM-valet. År 2020 investerades drygt
29 miljarder kronor via PPM-valet, vilket är nära 40 procent av de totalt 75 m
 iljarder
som nyinvesterades i svenska fonder.25 Här diskuteras nu en reform för att öka
spararnas trygghet, men den skulle också kunna leda till en kraftigt minskad
konkurrens på PPM-marknaden och därmed ytterligare skada förutsättningarna
för det aktiva svenska ägandet.
Sverige står sig väl när det gäller att resa kapital till startups. Svenska Riskkapital
föreningens statistik visar att under 2019 uppgick de så kallade venture capital
investeringarna i svenska portföljbolag till 3,79 miljarder kronor. De utländska
investeringarna minskade med 20 procent, medan svenska privata och statliga
fonder ökade sina investeringar med 16 procent. De privata investeringarna stod
för ungefär tre gånger så mycket som de statliga fonderna.26
Här har det förts en debatt de senaste åren om förutsättningarna för att investera
i nya bolag, både för externa investerare och för anställda som är med och satsar
i ett tidigt skede. Det finns exempelvis svenska riskkapitalbolag i dag som valt att
inte placera sin hemvist här i Sverige på grund av rådande regelverk, trots att de i
huvudsak agerar och verkar här.

»Sverige står sig väl när det gäller
att resa kapital till startups.«

24 Dagens industri, Fondjätten kan
snart vara börsens största ägare –
”Bygger på att åka snålskjuts”, 26
januari 2021, hämtad 17 maj 2021,
tillgänglig: https://www.di.se/
nyheter/fondjatten-kan-snart-varaborsens-storsta-agare-bygger-paatt-aka-snalskjuts/
25 Fondbolagens förening: Nyspar
ande och fondförmögenhet (månads
statistik), hämtad 17 maj 2021,
tillgänglig: https://www.fondbola
gen.se/fakta_index/statistik/
26 SVCA, Riskkapitalstatistik 2019 –
venture capital, 2020, hämtad 17 maj
2021, tillgänglig: https://www.svca.
se/wp-content/uploads/2020/12/
Riskkapital_2019.pdf
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Fredrik Ekström, vd Nasdaq Stockholm:

»Börsen har en central roll
i att driva hållbarhetsfrågan.«

Hållbarhetsfrågan är en av de stora frågorna
för samhället och d
 ärmed också för finansmarknaden.” Det slår Fredrik Ekström, vd för
Stockholmsbörsen, fast. ”Det är någonting vi vill
driva och det ligger oss varmt om hjärtat.” De konkreta exemplen
på hur Nasdaq verkligen gör skillnad för en hållbar samhälls
utveckling är många. Men låt oss börja med att förstå hur
Nasdaqs verksamhet egentligen ser ut i dag.
”Nasdaq är i dag två delar. Det ena är att vi är en börsoperatör,
mest kända här i Sverige för att vi driver Stockholmsbörsen, men
vi driver faktiskt åtta börser i E
 uropa och givetvis Nasdaq-börsen
i USA. Men sen har ju Nasdaq också utvecklats till att vara en
stor teknikleverantör, vi levererar system för exempelvis handel
och marknadsövervakning till över 130 marknadsplatser.”
En marknadsplats där aktier, obligationer och andra värdepapper
för miljardbelopp byter ägare varje dag är säkerligen det som
flest kommer att tänka på när begreppet ”börs” kommer på tal.
Och den funktionen är central i ett fungerande finansiellt eko
system. ”Grundbulten i en börs är att vara en oberoende plattform
för bolag som behöver kapital för att växa och skapa jobb.” År
2020 hjälpte Nasdaq bolag att anskaffa totalt 15 miljarder euro
i nytt kapital via aktiemarknaden på de nordiska börserna.
”Förra året var ju extra svårt för många bolag givet pandemin.

Vad är hållbara obligationer?
Obligationer är en typ av lån. Både företag, stater och regioner kan ställa ut obligationer
för att finansiera olika typer av projekt. Hållbara obligationer och gröna obligationer, är
lån där pengarna öronmärks till hållbara investeringar inom till exempel klimatomställ
ning. 2020 växte Stockholmsbörsens hållbara obligationsmarknad med 53 procent,
jämfört med den ”vanliga” obligationsmarknaden som växte med 8 procent. Svenska
staten gav exempelvis ut en grön obligation på 20 miljarder kronor i september och en
annan obligation utgiven av Nordic Investment Bank möjliggjorde kapital till Estlands
regering för sociala insatser till de som drabbats hårdast av covid. Nasdaqs beräk
ningar visar att det totala minskade koldioxidutsläppet som möjliggjordes av dessa
gröna obligationer motsvarar hela Stockholm stads befolknings utsläpp under ett år.

Finanssektorn lyfter Sverige

Att då ändå kunna få in kapital tror jag var otroligt viktigt
för bolagen, för att kunna överleva den tuffa period
som var”, säger Fredrik Ekström.
”Det vi verkligen är stolta över är att S
 tockholmsbörsen
är ledande i Europa när det gäller att attrahera tillväxtbolag. Förra året noterade sig fler så kallade SME-bolag
här än någon annanstans i Europa. Och enligt EU så är
Sverige också Europas ledande marknad för aktiehandel
i SME-bolag. Bolag som syftar till att lösa morgon
dagens utmaningar med hjälp av ny teknologi inom
exempelvis biotech, medtech och greentech.” Bolag
som också skapar framtidens jobb och tillväxt. Och
också bolag som kan ge investerare och småsparare
en chans att vara med om en tillväxtresa som aktie
ägare. ”Vi får aldrig glömma bort att ett viktigt syfte
med en börs är att vara en plattform för investerare.”
Fredrik Ekström vill gärna lyfta fram ordet ”inkludering”
som en ledstjärna. ”Det gäller för oss som arbetsplats
och det gäller för börsen som marknadsplats: alla ska
kunna investera hos oss. Här har också d
 igitaliseringen
spelat en viktig roll med aktörer som Avanza och
Nordnet som har demokratiserat sparandet.”
Men faktum är att det är Nasdaqs teknikdel som i
dag utgör en stor del av verksamheten. Och här har
Stockholm en mycket framskjuten roll. Teknikdelen
har sitt säte i Stockholm och är Nasdaqs s
 törsta
kontor. Här utvecklas olika former av finansiella
system som används på några av världens största
börser, som de i Hong Kong, Japan och Singapore.
Att just Stockholm är navet för detta hänger ihop
med den teknikresan som N
 asdaq har gjort. ”När vi
grundades för exakt femtio år sedan var man väldigt
tidig med att förstå att tekniken var ett sätt att utmana
genom exempelvis elektronisk handel. I Sverige föddes
OMX ur samma tanke på åttio-talet, då man var den
första elektroniska optionsmarknadsplatsen i Europa.”
År 2008 köpte Nasdaq OMX, något som har lagt grund
för att Nasdaq och Stockholm än i dag är en världs
ledande leverantör av teknik till världens finansiella
marknadsplatser.
Fredrik Ekström ser många styrkor i Sverige och
Stockholm som miljö för finansiella företag. Ett
välfungerande ekosystem av börs, banker och andra
aktörer är en viktig del. En annan styrka är den i
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allmänhet goda dialogen med politiker och reglerare,
även om förutsägbarheten ibland skulle kunna för
bättras. Den återkommande debatten om bankskatten
nämns som ett exempel. Fredrik Ekström pekar också
på att ”vi har en stark tradition av självreglering som
fungerat väldigt effektivt här i Sverige och som jag
tycker är viktig att värna”.
Men tillbaka till frågan vi inledde med: h
 ållbarhet.
”Finansmarknaden tycker jag personligen har
varit d
 rivande i hållbarhetsfrågan.” År 2015 startade
Stockholmsbörsen världens första marknadsplats för
hållbara obligationer (se faktaruta). I fjol infördes en
obligatorisk ESG-utbildning för alla bolag som vill
notera sig på börsen. ”Sedan ett par år tillbaka har vi
en guide för ESG-rapportering och vi har även etablerat
en ESG-portal där bolag kan rapportera in sin data.
Det skapar också förutsättningar till mer transparent
information som efterfrågas av många investerare på
hållbarhetsområdet.” Att sätta globala standarder
för vad som egentligen är hållbart, tycker Fredrik
Ekström är en viktig politisk uppgift som ännu inte
hanterats. ”När det gäller definitionen av vad som är
grönt, tror jag EU:s taxonomi kan spela en viktig roll,
även om det kan ta ett tag innan den är på plats. Trots
att politiken inte riktigt kunnat enas, tycker jag finansmarknaden har kommit väldigt långt i hållbarhets
frågan, särskilt här i Norden.”
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Frida Bratt, sparekonom Nordnet:

»Nordnet demokratiserar
sparandet.«

Börsen är för alla, inte bara för de redan
insatta”, säger Frida Bratt med efter
tryck. Som sparekonom på Nordnet
har hon fått en fri roll och gjort sig till
en välkänd profil när det gäller att föra spararnas,
och särskilt småspararnas, talan. ”Som Nordnet ser
sin roll så är en jätteviktig uppgift att demokratisera
sparandet. Det är en av anledningarna till att jag valde
Nordnet som arbetsgivare, jag tilltalas av det”, säger
Frida som har en lång bakgrund som journalist inom
privatekonomi på bland annat Svenska D
 agbladet
och Expressen.
Vill man förstå det ökade intresset för sparande och
börsen de senaste åren, inte minst bland unga, är en
viktig del av förklaringen tillkomsten av nätmäklarna
Nordnet och sektorkollegan Avanza. De är u
 ppstickarna
som i början av 2000-talet, med digitaliseringen som
verktyg, började pressa priser, öka utbudet och
använda ett nytt språk för att på så sätt förenkla för
människor att spara och investera på börsen. ”Innan
vårt intåg var det dyrare, svårare och krångligare att
spara.” Och Nordnets inträde i branschen är uppen
barligen något som har uppskattats av spararna.
I dag har bolaget 600 anställda och 1,5 miljoner k
 under
över hela Norden.
”När vi talar om att demokratisera sparandet handlar
det om olika produkter såklart. Att vi har sänkt courtaget vid värdepappersaffärer eller tagit bort olika så
kallade skalavgifter. Men det handlar också om att vi
försöker vara en röst i samhällsdebatten där vi driver
frågor som är viktiga för spararna. Att förenkla r eglerna”,
förklarar Frida Bratt.
En viktig regelfråga som Frida Bratt och Nordnet drivit
i många år är den så kallade flytträtten för pensions
sparande. ”Spararna ska kunna placera sitt sparande
där man vill och där man tror det har störst chans
att växa, men så har det inte varit”, säger Frida. Det
har visserligen funnits en lagstadgad flytträtt, men
i praktiken har den inte fungerat eftersom många
aktörer har tagit ut höga flyttavgifter. Mycket tack vare
Nordnets och Frida Bratts engagemang infördes från
och med den 1 april 2021 ett tak på max 600 kronor
för flyttavgifter. Tidigare kunde det handla om flera
tusen kronor i flyttavgift. Problemet har varit som
störst för så kallade privata tjänstepensioner, där
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Nordnet har beräknat att det tagits ut skalavgifter för
omkring 2,6 miljarder kronor per år. ”Den summan tror
vi blir betydligt lägre nu när flytträtten på riktigt blir
fri. Det är en jätteseger för spararkollektivet, att man
faktiskt kan rösta med fötterna – jag vill inte ha den där
skalavgiften”, konstaterar Frida Bratt.
En annan fråga som Frida Bratt brinner starkt för är
att få fler grupper att börja spara. Att nå ut till dem
som traditionellt kanske inte har ett sparande. ”Det är
inte bara de som har kapitalet som ska ha d
 irektlinan
till investeringar.” Exempelvis har Nordnet satsat
mycket på att nå ut till fler kvinnor. Nordnets egna
undersökningar visar att det är stora skillnader mellan
mäns och kvinnors sparande. Frida Bratt lyfter fram
att ”för det första kan vi konstatera att män i mycket
större utsträckning har ett sparande än kvinnor, när de
fick besvara frågan: ’Har du ett tillräckligt stort spar
ande för att förändra din livssituation?’ 38 procent
av kvinnorna svarade att de har ett eget sparande år
2021. Visserligen en ökning från 35 procent år 2020,
men betydligt lägre än de 49 procent av männen som
svarade ja på den frågan.”
”Andelen kvinnor som sparar ökar, men från en låg
nivå”, konstaterar Frida Bratt. ”En av tre kunder på
Nordnet är i dag kvinnor, men där finns ett stort jobb
kvar att göra för oss på Nordnet och hela branschen.
Det handlar om att generellt nå grupper som inte
säger sig vara så intresserade av sparande. Men det
är en bra sak om de börjar spara, både på individ- och
samhällsnivå.”
En fråga som engagerat Frida Bratt mycket det s
 enaste
året är d
 ebatten om utdelningsförbud i spåren av
pandemin. ”Jag tycker det är extremt olyckligt att
många nästan verkar blanda ihop bonusar och utdelningar och att det skulle vara något för rika finans
familjer. Men utdelningar är ju tvärtom väldigt viktigt
för enskilda sparare, men också för de stora pensionsstiftelserna.”
Frida Bratt tror att debatten d
 elvis bottnar i en okunskap
kring börsen och i beslutsfattares och medias brist
på förståelse för behovet av sparande. ”Det är samma
debattklimat som gjort det möjligt att höja skatten på
sparande två gånger senaste åren”, menar Frida Bratt
och syftar på de justeringar av skatten på så kallade
ISK-konton som gjorts de senaste åren. ”Man säger
att man ska beskatta de rika, men medianvärdet på
våra kunders ISK-konton på Nordnet är 33 500 kronor,
och då har vi inte ens räknat in kontoinnehavare med
nollsaldo.”

Finanssektorn lyfter Sverige
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Sparpodden: Sveriges största podd för sparfrågor
Sparpodden började sändas hösten 2013 och varje onsdag sedan dess
har ett avsnitt publicerats. Syftet är att utbilda, inspirera och kommentera
det som händer på börsen och i sparvärlden. Podden har cirka 30 000
lyssnare per avsnitt via Soundcloud. A
 vsnitten filmas också och läggs
ut på Youtube, där varje avsnitt ses av mellan 3 000 och 5 000 personer.
Programledare är Nordnets investeringscoach Alexander Gustafsson.
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»Svenskarna har i allmänhet
ett väldigt högt kunnande och
intresse för sparande i aktier.«

Vad är fonder?
Lannebo tillhandahåller aktie-, ränte- och blandfonder för privat
sparare, företag och institutioner. De säljs till exempel via banker eller
kan väljas i PPM-valet. Fondbolaget tar ut en avgift för att förvalta
fonderna. Idén med fondsparande är att fonden ska innehålla många
olika innehav och därmed ge en spridning av risker mellan exempelvis
olika bolag, sektorer eller geografier.

Finanssektorn lyfter Sverige
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Helen Broman och Johan Nilke, förvaltare Lannebo Fonder:

»Aktivt ägande är nyckeln till ökad
jämställdhet och hållbarhetsfokus.«

På Lannebo är det en otrolig fokus på aktiv
förvaltning.” Det säger H
 elen Broman
och Johan Nilke, som gemensamt förval
tar två av Lannebos totalt arton fonder
med ett sammanlagt kapital från sparare på 80 mil
jarder kronor. Bolaget startades vid millennieskiftet,
har drygt fyrtio anställda och sitter på Kungsgatan. På
så sätt är det en ganska typisk representant för ett av
de många finansföretag som Stockholms innerstad är
fyllt av. Samtidigt är det atypiskt givet positionen som
ett oberoende renodlat fondbolag på en marknad där
merparten utgörs av större banker.
”När vi säger aktivt förvaltande menar vi dels den funda
mentala analysen; att vi är ute och träffar bolag och att
vi gör en analys. Dels att vi är aktiva ägare: våra olika
förvaltare sitter i över trettio valberedningar för tillfället.”
Helen lyfter till exempel fram jämställdhetsfrågan,
där Lannebo för ett par år sedan satte målet att aktivt
jobba för mer jämställda styrelser. Och det har gett
resultat. Mellan 2014 och 2020 har andelen kvinnor
ökat från 24 till 39 procent i de bolag där Lannebo
engagerat sig i valberedningsarbetet. ”Studier visar
att jämställda bolag har 21 procents större chans till
överavkastning, så det handlar om både spararnas,
bolagens och samhällets bästa”, understryker Johan.
Ett annat exempel där aktivt förvaltande spelar stor
roll är miljö- och hållbarhetsområdet. Johan beskriver
hur han för omkring tio år sedan fick ansvaret för en
fond med namn Nordisk miljöfond; ”Problemet var
bara att det då inte fanns tillräckligt med miljöbolag i
Norden för att fylla en fond!” Nu är situationen en helt
annan, även om båda är eniga om att de gärna skulle
se ännu fler miljöbolag på den svenska börsen. Men
hållbarhetsfrågan skär nu också genom alla sektorer.
”Vi har egentligen två vägar för att påverka hållbarhets
agendan: exkludering eller påverkan. Vi har branscher
som vi tydligt exkluderar men sen jobbar vi med olika
vägar för att aktivt påverka. Exempelvis så gör varje
förvaltare en hållbarhetsanalys på alla bolag som de
investerar i och sätter ett eget betyg från 1 till 5 för
att identifiera vilka utmaningar bolaget har. I många
fall har vi dedikerade hållbarhetsmöten med bolagen
som blir starten på en väldigt nära dialog. Just inom
hållbarhetsområdet har det blivit väldigt konkret att
finansbranschen i många fall gått före industrin, vilket
är lite spännande och så var det nog inte förut.”
säger Helen.

Givet betydelsen av aktivt ägande uttrycker båda en
oro över den utveckling som nu sker på ägarsidan
i Sverige. Det handlar dels om att fondsparare i allt
högre grad väljer så kallade indexfonder som visser
ligen kan erbjuda en lägre förvaltningsavgift men till
priset av att de inte bedriver något aktivt ägande. År
2010 skedde 6 procent av nysparandet i fonder i så
kallade indexfonder, 2020 var den siffran tredubblad
till 18 procent, enligt Fondbolagens förening. Dels
handlar det om det ökade utländska ägandet, där
Lannebo har varit ute i debatten och varnat för att
större utländska kapitalförvaltare inte engagerar
sig i valberedningsarbetet eller förstår den svenska
bolagskulturen.
Men Johan tycker också att det passiva ägandet
slår mot hela idén med en börs: ”Aktiemarknaden
ska ju tillhandahålla likviditet och riskkapital och vid
varje given punkt kunna ge en värdering på ett bolag,
de funktionerna sätts ju ur spel med indexägande. På
samma sätt blir kapitalallokeringen felaktig när prissättningen sätts ur spel.”
Ett annat orosmoln är den regelbörda som svept in
över hela finansbranschen och som slår särskilt hårt
mot mindre aktörer som tvingas följa samma omfat
tande standarder som de större. ”I dag går nästan 30
procent av verksamheten åt till att följa upp regelverk.
Så var det inte om vi tittar tio till femton år tillbaka.”
Detta har i sin tur lett till ökade inträdesbarriärer. ”Det
är särskilt problematiskt i en bransch där mycket av
innovationen har kommit underifrån och inte från de
större aktörerna.”
Lannebo efterlyser en bättre branschdialog med
politiker och myndigheter och att det ibland ges tid
för att utvärdera hur ett nytt regelverk egentligen
slagit. ”Fortsätter regelbördan att växa i samma takt
som nu finns en risk att vi försvagar hela den s
 venska
finanssektorn, vilket i sin tur riskerar att minska
konkurrenskraften för svenskt näringsliv som helhet”,
resonerar Helen.
Men Helen och Johan vill också lyfta fram ett antal
egenskaper på plussidan för Sverige och Stockholm
som hemvist för finansverksamhet. ”Svenskarna har
i allmänhet ett väldigt högt kunnande och intresse för
sparande och aktier. En annan aspekt är branschens,
litenhet, i positiv bemärkelse. Det är lätt att få kontakt
mellan olika aktörer och access till bolagsledningar. Vi
har också unikt högt tech-kunnande, utmaningen blir
att behålla bolagen i Sverige.”
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Björn Jansson, vd Carnegie:

»Vi är en mötesplats som sammanför
dem som har k
 apital med dem som har
behov av kapital.«

Bästa sättet att beskriva en investmentbank är att säga att vi är en
mötesplats för kunskap och k
 apital”, berättar Björn Jansson, vd på
investmentbanken Carnegie som är en av Sveriges äldsta finans
aktörer med anor ända tillbaka till 1800-talet. Själv har Björn verkat i
finansbranschen sedan sent 1980-tal, de senaste sex åren som Carnegies vd.
”Det är mötesplatsen som allt handlar om. Företag som behöver kapital för att växa,
göra investeringar och anställa nya människor får träffa människor och institutioner
som har kapital. Vår uppgift är att tillföra kunskap in i den mötesplatsen. Kunskap om
branscher, företag, finansiella sektorer och hur marknader f ungerar”, förklarar
Björn Jansson.
År 2020 var Carnegies mötesplats mer dynamisk än någonsin. Totalt sett gjorde
Carnegie flest aktiemarknadstransaktioner av alla investmentbanker i hela Europa,
hela 86 stycken. Aktiemarknadstransaktioner handlar dels om företag som är på
väg till börsen genom en så kallad börsintroduktion, dels om företag som redan
befinner sig på börsen och behöver mer kapital. ”Företag kommer till oss av olika
skäl. Man kan komma till oss för att de har en ägarförändring på gång. Det kan till
exempel handla om ett företag som är privatägt och som är i behov av att få in nytt
kapital”, förklarar Björn.
Ett sådant exempel är det svenska c
 leantech-företaget Swedish Stirling som arbetar
med att omvandla värmeenergi till elektricitet. Carnegie hjälpte bolaget att snabbt
och smidigt ta in 67,5 miljoner kronor i nytt kapital som ska användas för att
investera i fortsatt p
 roduktion, produktutveckling och marknadsföring. Bland
investerarna märktes flera kända företagsprofiler och bolag.
Det finns en gemensam nämnare för alla t ransaktioner, och det är företagens nord
iska koppling. Det är där som Carnegies nätverk och kunnande finns, och det är
också en av anledningarna till att Carnegie fått en så framskjuten position på den
europeiska transaktionsmarknaden, enligt Björn Jansson: ”Det gynnar Stockholm
och Sverige att vi ligger så långt fram i alla tech-sektorer. Vi ser att Stockholms
baserade bolag flyttar fram positionerna inom relativt nya områden, som biotech,
fintech och regtech. Det är en spännande utveckling. Just nu är det de bolagen som
behöver kapital för att växa och utvecklas. Det är ett väldigt tryck på just tech-sektorn”,
säger Björn Jansson. ”Sverige präglas av innovationsförmåga och entreprenörskap.
Att vi har en liten hemmamarknad gör att vi snabbt börjar titta utanför landsgränserna
och börjar expandera internationellt. Det innebär att vi har lärt oss att söka och
attrahera kapital.”
I dag är investerarna ofta internationella. ”När man pratar kapital är det lätt att
tänka förmögna privatpersoner, men det stora kapitalet i världen är pensionskapitalet.
Pensionsfonderna behöver hitta bra avkastningsmöjligheter för att säkra n
 uvarande
och framtida pensioner”, säger Björn Jansson. ”En stor del av det kapital som vi
attraherar kommer från internationella aktörer in till det svenska och nordiska
näringslivet.”

Finanssektorn lyfter Sverige

Det är inte ovanligt att mer än 50 procent av det
kapital som investeras i nordiska bolag i våra trans
aktioner kommer från internationella investerare.
Hållbarhetsfrågan är ett bra exempel på när C
 arnegie
som mötesplats kommer till sin rätt. Carnegie
arrangerar bland annat seminarier för potentiella
investerare för att de ska lära sig mer om den gröna
teknologin. Det bidrar i sin tur till att det blir lättare för
investerare att förstå hur den gröna teknologin fungerar
och därmed kan de göra ett bra investeringsbeslut.
Carnegie satsade också tidigt på att inkludera det så
kallade ESG-perspektivet i sin analys av bolag. ”I dag
ligger ESG-perspektivet högt på agendan för de flesta
styrelser och ledningsgrupper. Det är ett viktigt mått
på hur vi kan värdera hållbara investeringar. Genom den
nya disclosure-förordningen, EU-taxonomin och det
växande ESG-intresset är finansbranschen på många
sätt en viktig del av förändringen till ett mer hållbart
samhälle. Kapitalet är ett kraftfullt verktyg när man vill
förändra på marknaden och i samhället”, understryker
Björn Jansson. ”Är man intresserad av hållbarhetsfrågan
och gillar ekonomi, då ska man söka sig till finansbranschen. Är det någon som verkligen kan påverka,
som verkligen klarar av att skapa förändring, så är det
vår sektor.”
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för finanssektorn i stort: ”Det handlar oftast om att
man vill förbättra transparensen och primärt skydda
kunden. Det går ju inte att säga att något av de m
 ålen
är dåliga, även om vissa regleringar ibland skjuter
förbi målet.” Utmaningen i Sverige handlar i stället
om hur man kan få en förbättrad dialog med framför
allt Finansinspektionen. ”När det kommer till flera nya
regelverk så skulle vi önska att det fanns mer utrymme
till att gemensamt tolka innebörden tillsammans med
FI. Det skulle gynna alla parter på marknaden och bidra
till snabbare anpassning från oss företag.”
Hur nås ökad mångfald i finansbranschen?
Carnegie ser det som en avgörande framgångsfaktor, både för sig själva
och för finanssektorn i stort, att öka branschens mångfald. En del av
mångfaldsarbetet handlar om en strävan efter att få en jämnare köns
balans på företaget. Carnegie jobbar i dag aktivt med den frågan genom
att stödja olika branschinitiativ, såsom Women in Finance, och också
genom olika interna processer med noggrann mätning och uppföljning.
År 2020 ansåg 70 procent av Carnegies kvinnliga medarbetare att kvinnor
och män har lika möjligheter till utveckling. Siffran har ökat från 65 procent
året innan, men det långsiktiga målet är självklart 100 procent.

Carnegie ser därför positivt på EU:s nya taxonomi,
även om det kan finnas enskildheter som är m
 indre
lyckade. ”När det gäller taxonomin och hela EU:s
green deal, tycker jag det viktiga är att vi rör oss i rätt
riktning.” Samma syn har Björn Jansson på regelklimatet

»När man pratar kapital är det lätt att tänka
förmögna privatpersoner, men det stora
kapitalet i världen är pensionskapitalet.«
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Katarina Martinson, styrelseledamot Lundbergföretagen:

»Jag ägnar min tid åt att skapa lönsamma
hållbara bolag som kan anställa folk.«

Vi är i grund och botten ett familjeägt
bolag, vilket i mångt och mycket präglar
vår kultur och vilka vi är”, berättar
Katarina Martinson, som tillsammans
med sin syster utgör den tredje generationen av
familjen Lundberg. Lundbergföretagen är i dag en av
de största svenska ägarna ”av kött och blod” på den
svenska börsen. Katarina sitter själv i styrelsen sedan
2009, men hon har också ett flertal engagemang ute
i de bolag som ingår i sfären och på andra håll inom
näringsliv och akademi.
”Jag tror att många bolag som har oss som ägare känner
att det är en stabilitet; vi värnar väldigt mycket om att
ha en god finansiell ställning”, förklarar Katarina. ”Hela
vår aktieportfölj är obelånad och fastighetsbolaget
belånar vi till max 50 procent, men vi är inte i närheten
av det i dag.” Den ägarfilosofin beskrivs som ”klassiskt
Lundberg-manér”. ”Att vi ska kunna bistå bolagen vi
äger även när det inte är solsken ute och ordna med
kapital så att bolagen kan fortsätta växa, är en viktig
grundsten för oss”. När bankkrisen slog till i början på
nittio-talet var exempelvis Katarinas pappa Fredrik
Lundberg djupt engagerad i att rädda Östgötabanken
undan konkurs. Eller för att ta ett mer nutida exempel,
så har Lundbergs inga planer på att lämna sitt ägande
i fastighetsbolagen, trots debatten om detaljhandels
död. ”Jag kan inte säga hur någon annan aktör hade
agerat, men vi kommer att agera långsiktigt och vi
har en möjlighet att investera om det behövs”, säger
Katarina Martinson.
”Jag får ibland frågan vad jag jobbar med. Då brukar
jag svara att jag ägnar min tid åt att skapa lönsamma
hållbara bolag som kan anställa folk. Att människor har
ett arbete, en inkomst och kan försörja sig själva är i
min bok grunden för svensk ekonomi”, förklarar Katarina
Martinson. I dag är det omkring 100 000 anställda om
man räknar samman de bolag där Lundbergs är stora
ägare, en siffra som ökat väsentligt om man jämför
med för ett decennium sedan.
Lundbergföretagens historia har sin startpunkt
1944, då Katarinas farfar grundade ett byggbolag.
Nu är byggbolaget avyttrat och man är i stället ett
investeringsföretag med stora äganden i exempelvis
Lundbergs fastigheter, Hufvudstaden, skogsbolaget
Holmen och teknikkoncernen Indutrade – för att
nämna några. Även om man är ett familjebolag till
sin kultur, är man på börsen sedan 1983 och mycket
stolta över att i dag ha över 46 000 övriga aktieägare.

”När vi har bolagsstämmor så går jag, min syster och
pappa runt i säkert två timmar efteråt och bara pratar
med småsparare. De kan ha byggt upp sina barnbarns
sparportföljer genom att investera i vårt bolag. Det är
jättekul.”
En viktig del av att äga bolag på klassiskt Lundberg-
manér är också att i hög grad återinvestera de
utdelningar, alltså vinster, som bolagen ger. Där ser
Katarina Martinson med oro på den debatt som kom
upp i spåren av pandemin och som handlade om
att stoppa utdelningar från bolag som mottagit stöd.
”Utdelningar fyller en jätteviktig samhällsfunktion
som kanske inte många tänker på. Väldigt mycket
av pensionspengarna är placerade i aktier via olika
pensionsbolag och sen är det mycket forskning som
finansieras av utdelningar.” Just kopplingen mellan
forskning och utdelningar har Katarina Martinson sär
skild inblick i som ordförande i Lundbergsstiftelserna
(se faktaruta). ”Många stiftelser är ju beroende av att
få utdelningar, får de inte in sitt kapital så kan de inte
stötta den forskning, utbildning eller annan samhälls
nytta som det är tänkt.” Lundbergsstiftelserna fick
under 2020 sälja en mindre del av sitt aktieinnehav
för att kunna fullfölja sina åtaganden, men det finns
stiftelser som kan ha begränsningar i sina stadgar
och bara tillåter att det är utdelningarna som får
betalas ut.
Katarina Martinson betonar vikten av nära dialog
mellan näringslivet och politiken. ”Det är ett jätteviktigt
samspel som måste fungera.” Hon ser en ständigt
växande regelbörda, inte minst från EU-håll, som ett
potentiellt hinder som kan ta kraft och energi från
företagandet. ”Jag tycker det är bra med transparens
och översyn, men det får inte tippa över och bli för
mycket.” Katarina Martinson nämner EU:s nya taxo
nomi och synen på skogsbruk och vattenkraft som
ett exempel på var styrningen riskerar att slå fel.
”Sverige och Stockholm är exceptionella ur den synpunkten att vi har en väldigt stark entreprenörs- och
tech-kultur. Det är en bra ort att vara på och vi har
mycket duktigt folk inom de områdena. Det är jättekul
att se”, säger Katarina. Den viktigaste frågan hon
lyfter fram för en fortsatt stark finanssektor, och ytterst
en stark svensk ekonomi, handlar om att värna den
svenska äganderätten. ”Det handlar om vår ägandeform och hur svenska aktiebolag fungerar, det är det
som utgör själva blodomloppet i
vår ekonomi.”
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»Att människor har ett arbete, en
inkomst och kan försörja sig själva är i
min bok grunden för svensk ekonomi.«

Lundbergsstiftelserna
När Lundbergs grundare Lars Erik Lundberg avgick som styrelse
ordförande 1991 donerade företaget ett kapital på 10 miljoner kronor
till en stipendiestiftelse för att främja forskning inom bygg, teknik och
hållbar samhällsutveckling. År 1995 donerades ytterligare 10 miljoner
kronor av Lars Eriks egna helägda bolag. År 1996 tog Lars Erik Lundberg
också initiativ till en vetenskaplig stiftelse som gavs ett s
 tartkapital om
50 miljoner kronor. Det två stiftelserna har sedan starten sammanlagt
finansierat forskning och andra projekt med omkring 110 m
 iljoner kronor
och de har i dag ett samlat kapital på 350 miljoner kronor. E
 xempelvis
finansierar man en professur inom bygg på Linköpings universitet, och
nu senast en professorstjänst inom HR på Handelshögskolan i Stockholm.
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Klas Tikkanen, COO Nordic Capital:

»Vi är en katalysator för jobb,
tillväxt och samhällsnytta.«
Nordic Capital förvaltar fonder som
försöker hitta bolag som b
 ehöver hjälp
att realisera sin potential”, berättar
Klas Tikkanen, COO på Nordic Capital i
Stockholm. ”När vi hittar dem så hjälper vi bolagen att
förädla verksamheterna så att de i slutändan är mycket
bättre. Olika ägare har olika typer av fördelar, men riskkapitalbolag är oftast bäst precis i den fasen när ett
bolag ska ta ett större kliv. Vi blir en katalysator.”
Nordic Capitals meritlista går inte att ifrågasätta. Från
att Nordic Capital grundades 1989, har företagen
man varit engagerade i, inom Nordic Capitals utvalda
fokusområden, vuxit tre gånger i värde i snitt från
förvärv till att en annan ägare tagit över. Ännu mer
intressant är kanske att de arbetstillfällen som skapas
i Nordic Capitals bolag växer med 10 procent per år.
Just nu är sammanlagt omkring 56 000 personer
anställda i bolagen i Sverige.
Men Klas Tikkanen pekar på en annan viktig faktor:
produktivitetsökningen och de samhällsvinster som
skapats där Nordic Capital investerat sitt kapital och
sin kunskap. ”Jobbar man smartare så blir det effektivare, bättre kvalitet och högre vinst.” Exempelvis
köptes Capio år 2006 med tesen att det går att
förbättra och utveckla svensk sjukvård ganska rejält.
Snart femton år senare har Nordic Capital fått rätt.
”Redan när Nordic Capital köpte Capio var S:t Göran,
som Capio driftar, ett av Sveriges bästa sjukhus. Både
under Nordic Capitals ägarperiod fram till 2017 och
fortsatt i dag är de bäst, oavsett vilken av landstingets
kvalitetsvariabler man tittar på. Patientnöjdhet och
medarbetarnöjdhet är i topp, samtidigt som Capio utför
vården till 12 procents lägre kostnad för skattebetalarna
jämfört med exempelvis andra Stockholmssjukhus
som SÖS och Danderyd.” Ett konkret exempel på där
man förbättrat för både patienter och personal, och
där man dessutom sänkt kostnader, är k
 näoperationer.
Capio var med och införde titthålsoperationer, v
 ilket
bidrog till att kostnaden för knäoperationer för lands
tinget hölls konstant under en femårsperiod, trots
att volymerna gick upp med 20 procent. ” Hälso- och
sjukvård är ett av tre områden där vi särskilt letar inve
steringar. Bank och finans samt betalningar och olika
typer av tech-bolag kopplat till det är de två andra.”
Vad är då hemligheten? I Capios fall var en viktig
nyckel att Nordic Capital hjälpte bolaget att ändra hur
vården organiseras. De satsade också på utbildning
för sjukhusledning och specialister samt satte kvali
teten och effektiviteten i fokus. ”Vi är en åldrande
befolkning och skatteintäkterna går inte upp i samma
takt som vårdbehoven ökar. Men Capio visar att produktivitet gör att vi kan hantera de ökade sjukvårdskraven
i Sverige”, konstaterar Klas Tikkanen.

Det är betydande summor som Nordic Capital har fått
förtroendet att placera. Oftast av amerikanska eller
andra utländska pensionsbolag som vill k
 omplettera
sina investeringar med bolag som inte finns på börsen.
Sammanlagt handlar det om runt 20 miljarder euro i
de tre olika fonder som just nu är aktiva. Varje fond
investerar i runt femton till tjugo bolag som mest. Så
det spelar roll var Nordic Capital p
 lacerar sina pengar.
”Historiskt har fonderna investerat 40 procent i Sverige,
nu är det kring 20 procent. Vi hade gärna engagerat
oss i fler svenska sjukhus, och det är synd att fler inte
granskar vad Nordic Capital faktiskt genomförde på S:t
Göran så att vi kan få en mer konstruktiv debatt om hur
bättre välfärd är möjlig utan att det kräver ständigt mer
resurser. Det vi lärde oss med Capio har vi stor nytta
av när vi nu satsar stort inom den tyska välfärdssektorn.
Vår övertygelse är nämligen att investeringar och
lönsamhet är avgörande för att uppnå ökad kvalitet
och produktivitet”, slår Klas Tikkanen fast. I dag äger
Nordic Capital fem bolag i välfärdssektorn i Tyskland.
”Den samhällsvinst som skapas i Tyskland i dag hade
vi gärna sett i Sverige i stället.”
Det är hotet om lagstiftning och ryckighet i debatten
som Nordic Capital ser som det huvudsakliga h
 indret
för att våga investera långsiktigt i Sverige. ”När
Nordic Capital investerar mindre i Sverige så blir det
också mindre tillgång på kapital till svenska bolag, det
är inte bra. Riskkapitalbranschen har stått för en sjätte
del av BNP-tillväxten i Sverige de senaste tio åren”,
säger Klas Tikkanen och hänvisar till en bransch
rapport från Copenhagen Economics.
Ryckigheten och osäkerheten kring de långsiktiga
spelreglerna skapar också andra hinder. Exempelvis
hade Nordic Capital tankar på att placera den fond
man startade senast i Sverige, men man fattade till
slut ett annat beslut. Flera olika utspel från politiskt
håll gällande eventuella nya kapitalbeskattningsregler
gjorde att man inte vågade. ”Nordic Capital vill känna
sig trygg i regleringar, förutsättningar och beskattningar under minst en kommande femtonårsperiod
och planera efter det. Det är inte så att vi hade skapat
mer bolagsskatt om fonden hade placerats i S
 verige,
men vi hade skapat mer arbetstillfällen här.” Klas
Tikkanen beskriver hur det finns 4 000 anställda i
Stockholm som arbetar i en kringindustri som levererar
tjänster till riskkapitalbolagen även om själva bolagen
bara har några hundra anställda.
”Sverige är ett fantastiskt land och Stockholm är en
fantastisk stad. Det finns mycket som gör att det är bra
att bo i Stockholm och att leva och arbeta här.” Men
Klas Tikkanen ser tecken på att vi tar många av de
fördelar vi har för givna. Och Stockholm borde i högre
grad värna just finanssektorn: ”Stockholm skulle
kunna ha en starkare röst mot regering och riksdag för
hur man ska ha ett bra företagsklimat här i Stockholm.”
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Stefan Linder, partner Altor:

»En större del av investeringarna närmsta åren
kommer absolut gå till hållbara bolag.«

Börsen är en ägandeform, familj är en
annan, Altors fonder är ett exempel på en
tredje.” Det berättar Stefan Linder som
har tjugofem års e
 rfarenhet av svenska
investeringsföretag och private equity-fonder. Sedan
2004 hör han hemma hos Altor där han i dag är partner
och ansvarig för den svenska och finska verksamheten.
”Vi gillar att utveckla bolag. Vi är inga förvaltare av
någonting som redan tuffar på”, konstaterar Stefan.
Fokuset ligger på medelstora bolag i Norden, oftast
med någon miljard svenska kronor i omsättning och
uppåt, men inte de allra största. Numera har Altor även
verksamhet i den tysktalande delen av Europa, och
sammanlagt är man omkring åttio anställda. Bolaget
grundades 2003 och Stefan Linder har som sagt varit
med praktiskt taget sedan starten. Altor har sedan
grundandet rest över 8 miljarder euro till sina fem
fonder, där drygt 75 procent av investerarna kommer
från länder utanför Norden. Eftersom ett stort antal av
Altors investeringar är gjorda i Sverige, är det tydligt
hur detta kapital har gynnat svenska bolag.
”Min erfarenhet av den här resan är att när jag letat efter
bolag, investerat i dem och utvecklat dem så har det
nästan i samtliga fall varit familje- eller e
 ntreprenörsägda
bolag. Det är en viktig del av vår roll i det här ekonomiska ekosystemet”, lyfter Stefan Linder fram.
Ett exempel på en sådan ”ekosystemsresa” där Altor
varit med, är företaget Dustin. Dustin startades av
Bosse och Ulla Lundevall i mitten på åttiotalet när de
började sälja disketter och datortillbehör på postorder
som en sidoverksamhet till sin zoo-butik i Farsta.
Drygt tjugo år senare, när Altor klev in, var de S
 veriges
ledande online-aktör inom IT-produkter. ”Dustin
var ett jättefint och lönsamt bolag, men för dem som
familjeföretag var det inte naturligt att därifrån våga
satsa och ta de allra största riskerna”, förklarar Stefan
Linder. ”Medan vi har lyxen och möjligheten att komma
in och säga att vi tillsammans med er tar det här från
en ledande svensk till en ledande nordisk position. Vi
har nätverket, kunnandet och kapitalet. De fick ut en
bra peng när vi klev in, de minskade sin risk men behöll
också en andel i bolaget.”
Tio år senare var det så dags för Dustins nästa steg:
börsen. ”Då får ju plötsligt alla privatsparare en chans

att investera i bolaget. Bolaget får i sin tur en chans att
synas lite mer, får lättare att locka medarbetare och
kan bli ännu mer känt som varumärke hos kunderna.” I
samband med börsnoteringen klev också familjeföre
taget Axel Johnson in som ny största ägare. ”Det blev
ett bra exempel på hur man kan få en spridd ägarbas
av hög kvalitet”, berättar Stefan Linder. När Altor tog
över Dustin från Bosse och Ulla Lundevall, omsatte
bolaget 2 miljarder kronor, hade 160 anställda och var
enbart svenskt. I dag omsätter man över 17 miljarder,
har 1 700 anställda och verksamhet i Norden och
Nederländerna. ”Vi är ödmjuka inför branschspecifika
kunskaper, men vi har ganska stort självförtroende
när det gäller att lyckas med den här typen av resor”,
konstaterar Stefan Linder. ”Men klart att vi misslyckas
ibland. Annars vore det för enkelt.”
Att PE-bolagen inte är en helt homogen bransch, i
och med att de är lika i sin verksamhet men delvis
olika till sin struktur, blev uppenbart när bolag som
Altor, EQT och Nordic Capital blev mer allmänt kända
i samband med vinster-i-välfärdsdebatten för snart
tio år sedan. ”På grund av att våra strukturer inte är
identiska blev de svåra att förstå för både a
 llmänheten
och myndigheterna, oavsett hur transparenta vi försökte att vara.” Det underlättades inte heller av att
Sverige och ytterst Finansinspektionen ställdes inför
ett nytt regelverk med avsikt att reglera bland annat
PE som ägarform strax innan Altor valde att lansera
sin nästa fond i Sverige.
Detta faktum gjorde det extra utmanande när Altor
2014 beslöt att placera sin fjärde investeringsfond
i Sverige. ”Första gången vi hade processen med FI
så var det en utbildning åt båda håll, då regelverket
var nytt. Vi behövde lära oss mer om hur de ville jobba
och vi behövde lära dem hur vi fungerade. Men jag vill
säga att det var en väldigt bra och öppen diskussion”,
understryker Stefan Linder. Skälen till att Altor valt
att placera sina två senaste fonder i Sverige är flera.
”Vi började diskutera internt om vi skulle vara redo att
ta en position och resa nästa fond i Sverige. Vi såg att
vi kunde bidra till att tydliggöra och förändra bilden
av private equity och Altor i Sverige och därmed även
underlätta den första kontakten med familjeföretagare
och entreprenörer.” Endast ett fåtal investerare har
valt att avstå att gå in med kapital i Altors fonder på
grund av att de placerats i Sverige.
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När Stefan Linder tittar framåt är det ett par saker som
är viktiga. ”Stockholm är hubben i Sverige för ekosystemet mellan olika typer av ägarbolag och kapital
flöden. Här finns också många spännande investerings
möjligheter. I dag är positionen stark, men det kan
snabbt krackelera om inte spelreglerna är långsiktiga
och rigida.” Behovet av långsiktighet och stabilitet
vad gäller regelverk för företagande inklusive skatte
lagstiftning är något som Stefan understryker. Stefan
Linder ser också en mycket spännande utveckling
inom hållbara investeringar: ”Det kommer att vara en
enorm kraft där vi och alla andra aktörer i det finansiella
ekosystemet kommer att spela en viktig roll.”

»Stockholm är hubben i Sverige för
ekosystemet m
 ellan olika typer av
ägarbolag och kapitalflöden.«

Vad är ett PE-bolag?
Private equity-fonder, eller riskkapitalbolag som de ibland slarvigt
kallas, har som affärsidé att köpa och utveckla b
 olag. Då fonderna
oftast avslutas efter ungefär tio år blir också innehavstiden tids
begränsad. En private equity-fond köper oftast ett bolag med en
tydlig idé om hur den vill utveckla eller förändra verksamheten.
Pengar som investeras kommer från större institutionella investerare.
Det är vanligt att pensionsfonder investerar en del av sitt kapital i
private equity-fonder.
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Krediter, försäkringar
och stödfunktioner
2.3

ETT TREDJE KLUSTER i finanssektorn, sett ur ett samhällsperspektiv, kan g
 enerellt

uttryckt vara olika former av stödfunktioner som säkrar värdet på t illgångar
eller som hjälper till när det saknas kapital. Det kan exempelvis handla om
försäkringsbolag som träder in när någon av försäkringstagarna råkar ut för en
kapitalförlust, eller om inkassobolag som är en länk mellan den som för tillfället inte
har betalningsförmåga och den aktör som önskar betalt. Här kan man också räkna
in aktörer som tillhandahåller lån och krediter, som visserligen också skulle kunna
tillhöra kluster två, och som är en allt viktigare del av vår samhällsekonomi. Alla
dessa fyller en mycket viktig funktion som länkar i det ekonomiska ekosystemet.
Den inhemska utlåningsstocken (till icke-monetära finansinstitut) uppgick i
början av 2021 till 7 470 miljarder kronor.27 Nästan 60 procent står de svenska
hushållen för, och den största delen av detta utgörs av bolån som nu uppgår till
en rekordnivå om nära 3 600 miljarder kronor.28 Samtidigt uppgår utlåningen till
företag (icke-finansiella samt icke-monetära finansinstitut) till dryga 2 500 miljarder
kronor. Under det senaste årtiondet har den totala svenska utlåningsstocken ökat
kraftigt, såväl i absoluta termer (65 procents ökning sedan 2011) som i r elativa (i
snabbare takt än BNP-tillväxten).29 Med låga räntor som stöttepelare har ekonomi
utvecklingen i såväl Sverige som i resten av världen sett ungefär likadan ut sedan
finanskrisen. En utveckling som accelererat under coronakrisen – både sett till
utlåningsstock och statsskuld.
Figur 5.
Inhemsk utlåning i miljarder kronor
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27 Statistiska centralbyrån, Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder (inkl. Riksbanken exkl. svenska filialer
iu
 tlandet). Månad 2004M01 - 2021M01, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.statistikdatabasen.scb.se/
pxweb/sv/ssd/START__FM__FM5001__FM5001A/FM5001SDDSMFI/
28 Statistiska centralbyrån, Bolånen ökar snabbare i år, 23 november 2020, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig:
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2020/bolanen-okar-snabbare-i-ar/
29 Statistiska centralbyrån, Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder (inkl. Riksbanken exkl. svenska filialer i utlandet). Månad 2004M01 - 2021M01, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/
sv/ssd/START__FM__FM5001__FM5001A/FM5001SDDSMFI/
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Värt att notera är att det inte bara är privatpersoner och företag som ser lån som
ett bra sätt att finansiera sig. Det gäller även stater och kommuner. Efter beslut av
regeringen gav Riksgälden exempelvis ut en så kallad grön obligation på totalt 20
miljarder kronor i september 2020, med motiveringen: ”Pengarna ska kopplas till
utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål.” 30
Obligationen listades på Stockholmsbörsen – ett konkret exempel på hur staten
och finanssektorn kan samverka för att påskynda den gröna omställningen.
Med den omfattande mängd transaktioner som dagligen sker, uppstår givetvis
också situationer där en part inte kan betala. Vi kommer att träffa Anders Engdahl
som är vd på Intrum, ett företag med över hundra års historia av att hantera betal
ningar som inte kan ske i tid. Intrum har i dag vuxit till den största aktören i Europa
på området. Enligt Intrums European Payment Report betalar svenska företag i
snitt omkring trettio dagar efter att fakturan kommit. Det är något snabbare än
det europeiska genomsnittet.
Figur 6.
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En annan typ av störning som kan uppstå i det ekonomiska systemet är när v
 ärdet
på kapital oväntat minskar kraftigt eller helt försvinner. Det kan handla om en
fastighet som vattenskadas, ett bussföretag som får sin fordonsflotta förstörd i
en brand eller ett museum som blir bestulet på sitt mest värdefulla konstverk. I
alla dessa situationer kan ett försäkringsbolag träda in och ersätta värdet på det
som gått förlorat. År 2020 betalades ungefär 287 miljarder kronor ut i försäkrings
ersättningar i Sverige.31
Vi kommer att träffa Mats Dahlquist, vd på Trygg-Hansa, ett av Sveriges största
försäkringsbolag, och även Lucas Carlsén, vd och grundare av Hedvig, ett m
 indre,
nystartat, svenskt sakförsäkringsbolag. Båda kommer att ge sin syn på hur för
säkringsbranschen håller på att utvecklas och vilken roll den spelar i dag
och framöver.
30 Riksgälden, Gröna obligationer, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/
statens-upplaning/emissioner/grona-obligationer/
31 Svensk försäkring, Försäkringsmarknaden kvartal 4 2020, 2020, hämtad 17 maj 2021, tillgänglig: https://www.
svenskforsakring.se/contentassets/ee1b8121f24f464aa89e6e28577e3d52/forsakringsmarknaden-2020k4.pdf
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Anders Engdahl, vd Intrum:

»Vi har kontakt med en
kvarts miljon e
 uropéer
varje dag.«

I

NACKA, strax utanför Stockholms innerstad, sitter

ett svenskt bolag med en a
 vgörande roll för
människors, företags och hela länders ekonomier
runt om i Europa. Kredit- och inkassobolaget Intrum,
med hundraåriga rötter, hjälper allt ifrån Europas
största finansiella institutioner till små och medel
stora företag att få betalt för sin vara eller tjänst när
motparten av någon anledning inte kan b
 etala. ”I tider
som vi är i nu är det ett högst akut problem om företag
inte får betalt; det handlar om överlevnadsförmågan
för ett litet företag och att exempelvis a
 nställda inte
kan få sina löner”, säger Anders E
 ngdahl, vd och kon
cernchef på Intrum. Intrum hanterar löpande omkring
70 miljoner olika skuldärenden i 24 olika länder.
Men obetalda skulder är inte bara ett problem för
den enskilda näringsidkaren. ”Obetalda räkningar och
obetalda skulder kan, när de aggregeras, bli en riktig
hämsko för ekonomin som helhet. Har du ett finansiellt
system som är hämmat av obetalda fodringar så hämmar det också tillväxten i ekonomin. Så det är en viktig
del i den finansiella värdekedjan.”
Anders Engdahl lyfter fram Grekland som ett skräck
exempel, där vissa banker under och efter finanskrisen
2008 hade så mycket som 50 procent av sin utlåning
i obetalda skulder. ”Nu arbetar vi tillsammans med
bankerna i Grekland för att lösa det här, men det har
ju tagit mer än tio år.” Den så kallade bruttoförfallo
procenten, alltså andelen banklån i ekonomin som
inte betalas, brukar ligga omkring någon procent i
Sverige i högkonjunktur och kanske uppemot fyra
procent i lågkonjunktur. Anders Engdahl ser att det
finns en risk för att det nu byggs upp nya skuldberg i
Europa i spåren av coronapandemin. Än så länge har
många länder gett uppskov med både räntebetal
ningar och amorteringar, men den situationen kommer
snart klinga av: ”Det finns ett antal olika rapporter vi
har kikat på, bland annat bedömningar av ECB, som
visar att v
 olymen förfallna lån kan bli så mycket som
2 till 2,5 gånger högre när vi sett den fulla effekten av
nedstängningarna. Det skulle kunna innebära totala
skulder på uppemot 1 500 miljarder euro i Europa,
jämfört med omkring 600 miljarder euro
före coronakrisen.”
Intrum har som sagt växt från att vara ett svenskt
familjeföretag till att i dag vara Europas största
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inkassoföretag och noterat på börsen. Faktum är att
bolaget är sex gånger större än sektorns alla övriga
börsnoterade bolag tillsammans. Nyckeln till framgång
stavas förmågan att hitta långsiktigt hållbara lösningar.
För samtidigt som Intrum hjälper någon av sina 80
000 kunder att få betalt, har man dagligen dialog
med en kvarts miljon människor och företag på andra
sidan skulden, parter som av något skäl inte fullgjort
sina betalningsåtaganden.
”För oss är det oerhört viktigt att vi hittar lösningar
som är hållbara för den som ska betala. Det har varit
Intrums ledstjärna i generationer. Många som hamnar
i den här situationen gör ju det av orsaker som är utom
deras kontroll eller [för] att de av olika a
 nledningar har
haft svårigheter att hantera sin privatekonomi”, under
stryker Anders Engdahl.
I de allra flesta fall hjälper Intrum till att sätta upp en
långsiktigt hållbar betalningsplan där den skuldsatta
får betala det han eller hon har möjlighet till över tid.
”Den individuella situationen kan också ändras över tid.
Om man till exempel blir arbetslös eller sjuk så kanske
man inte behöver betala så mycket under en period.
När man kommit på fötter igen ekonomiskt kan man
betala lite mer, så vi har regelbunden kontakt med
våra slutkunder.”
I vissa fall, när det visar sig särskilt svårt för den skuld
satta att betala, hjälper Intrum sina uppdragsgivare
att få in pengar genom att köpa skulden och därefter
fortsätta dialogen kring en möjlig betalningsplan. ”De
allra flesta människor, oavsett var i Europa vi tittar, vill
ändå göra rätt för sig”, konstaterar Anders Engdahl.
Intrum satsar också mycket på förebyggande
utbildningsinsatser. ”I Sverige har vi initiativet Spendido,
som är en digital lektion i privatekonomi med fokus
på krediter, som riktar sig till elever på högstadiet och
gymnasiet. I Norge hjälper vi före detta kriminella när
de ska tillbaka till en fungerande ekonomi. Vårt mål
är att bidra till en sund privatekonomi, och där är den
enskildes kunskap en mycket viktig faktor”, framhåller
Anders Engdahl.
Stockholm är som helhet en bra miljö för ett inkasso
bolag att verka i. En rimlig bolagsskatt, en god
tillgång till talanger, att vi ligger långt fram i digitali
seringen samt Kronofogdemyndighetens roll är
faktorer som Anders Engdahl lyfter fram. ”Stockholm
har många fördelar i det att det är en förhållandevis
internationellt gångbar grundmarknad.” För Intrum,
som verkar på många olika marknader, skulle ett
europeiskt ramverk för inkassoverksamhet underlätta
och även skapa likvärdiga regler för medborgare i
olika EU-länder. ”Det skulle också vara bra för oss som
ledare av ett etiskt och hållbart arbetssätt att ta bort
en del avarter i branschen som tyvärr finns kvar.”
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»För oss är det oerhört viktigt
att vi hittar lösningar som är
hållbara för den som ska betala.«

Unga och privatekonomisk kunskap
Intrums egna undersökningar, där 24 198
personer intervjuades runt om i Europa,
visar att 27 procent av alla européer i åldern
18–21 år anser att de har för lite kunskap
för att hantera sin egen privatekonomi.
Motsvarande siffra i Sverige var 20 procent.
Ser man till vad samma åldersgrupp
verkligen kan om sin privatekonomi – en
mycket viktig faktor för att undvika skuld
fällan – visar Intrums undersökningar att
fler än var tredje person i Sverige inte
känner till begrepp som ”kreditvärdighet”
eller ”årlig räntesats”.
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Mats Dahlquist, vd Trygg-Hansa:

»Vem skulle våga bygga ett hus
eller starta ett företag om det inte
fanns försäkringar?«

F

ÖRSÄKRINGSBOLAGET Trygg-Hansa har funnits i

över 220 år, lite beroende på hur man räknar.
”Vi brukar skämta internt att vi kan fira något
jubileum nästan varje år”, berättar vd Mats
Dahlquist. ”Just i år fyller varumärket Trygg-Hansa
femtio år och vi har skänkt livbojar sedan 1954.” I
dag är man 1300 medarbetare i Malmö, Umeå och
Stockholm. Den största verksamheten finns i Malmö.

Trygg-Hansas historik är lång, men Mats egen tid i
finans- och försäkringsbranschen är desto kortare
och har gått via en ovanlig väg. ”Jag har tillbringat
större delen av min karriär inom turism, eller charter
branschen, för att vara e
 xakt.” Efter att ha lämnat
rollen som nordisk koncernchef för Apollo, kom Mats
till Trygg-Hansa 2016 och är sedan 2018 vd. Ändå
kan Mats Dahlquist med lätthet sätta ord på kärnan

»Men om något händer ska vi finnas där.
Vi måste finnas, vi måste fungera och våra
kunder måste kunna lita på oss.«
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i Trygg-Hansas och andra försäkringsbolags verksamhet: ”I sin enklaste grund
så vill jag säga att utan försäkringar skulle inte samhället fungera. Vem skulle våga
bygga en villa, köpa en bil eller starta ett företag om man inte hade försäkringar? I
den meningen är vi systemkritiska. Idén är enkel: många människor delar på risken.”
Försäkringsbranschen brukar delas upp i två huvudsakliga delar: sakförsäkring
respektive livförsäkring. ”Vi är ett sakförsäkringsbolag med fokus på privatmarknaden
och små och medelstora företag”, säger Mats Dahlquist. Med en premieomsättning
på 12 miljarder kronor, har man Länsförsäkringar, If och Folksam före sig i storlek
på den svenska marknaden. Men när det kommer till just individuellt tecknade
barnförsäkringar är man störst.
Trygg-Hansa satsar mycket på det förebyggande arbetet: att förhindra brott,
skador och olyckor. ”Det bästa för både oss och kunden är om ingenting händer”,
berättar Mats Dahlquist. ”Vi har genom vårt långa engagemang i Samverkan mot
brott/Grannsamverkan bidragit till att göra Sverige tryggare i snart fyrtio år. Men om
något händer ska vi finnas där. Vi måste finnas, vi måste fungera och våra kunder
måste kunna lita på oss.”
Trygg-Hansa investerar omkring 20 miljoner kronor årligen i olika typer av skade
förebyggande åtgärder i samhället. Det förmodligen mest kända exemplet är de
80 000 livbojar som finns utplacerade på vattennära platser runt om i Sverige.
”Vi har beräkningar som visar att livbojarna räddar omkring fjorton liv per år”, säger
Mats Dahlquist. ”Sett till nyttan är det en liten investering.” Livbojarna är inte det
enda Trygg-Hansa gör för att minska drunkningsolyckor. Varje sommar gör man
olika typer av informationskampanjer för att belysa exempelvis drunkningsolyckor
bland små barn och olyckor i kombination med alkoholintag.
En mindre känd del av Trygg-Hansas förebyggande skadearbete, men som bolaget
lägger mycket resurser på och Mats Dahlquist talar varmt om, är forskning kring
neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa bland barn och unga. ”Vi
ser genom våra barnförsäkringar att det är ett accelererande samhällsproblem.”
Förutom att Trygg-Hansa har en egen forskningsstiftelse som stöttar olika projekt
på området, har de också startat något de kallar Familjehjälpen. Familjehjälpen
ger kostnadsfri rådgivning till föräldrar med barn som har fått en diagnos om
hur de ska navigera mellan exempelvis BUP, skolan och socialtjänsten. ”Kan vi
bidra till att en enda person klarar sig genom det här och kommer ut och fungerar
som vuxen i samhället, så är det naturligtvis en enorm vinst för både individen och
samhället”, säger Mats Dahlquist.
Tidigare hade försäkringsbranschen viss intjäning på kapitalvinster. Det vill säga
att man kunde investera en del av försäkringstagarnas premier och på så sätt få
avkastning på investeringarna. Med den låga räntan har den möjligheten minskat.
”Men det finns ju en poäng med att vi under vissa tidsperioder ska ha en ganska
bra lönsamhet för att kunna vara stabila över lång tid. Det är ju en del av att vi är
samhällskritiska”, beskriver Mats Dahlquist.
Som helhet tycker Trygg-Hansas vd att försäkringsbranschen har en bra regula
torisk miljö i Sverige. En utmaning för branschen är dock att det ibland kommer
många och stora regelverk samtidigt, till exempel 2018 när GDPR och IDD kom
parallellt med att andra regelverk (AML) uppdaterades. ”Jag tycker att vi bedriver
vår verksamhet under väldigt bra former även om det påförs mycket ny lagstiftning”,
säger Mats Dahlquist.

Historien om livbojen
Trygg-Hansa skänker livbojarna
till kommuner, båtklubbar,
stugföreningar och andra som
ansvarar för vattennära platser
dit allmänheten har t illträde.
Livbojarna sattes upp för första
gången 1954 och sedan dess
har Trygg-Hansa gett bort mer
än 250 000. I dag finns 80 000
livbojar runt om i Sverige vid
stränder, vattendrag, båtklubbar
etc. Trygg-Hansas livbojar räddar
livet på i snitt fjorton personer
om året.
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Lucas Carlsén, vd och grundare Hedvig:

»Vi ger människor
möjlighet till ett friare liv.«

Vi ville skapa ett försäkringsbolag med en
annan incitamentsstruktur”, säger Lucas
Carlsén, grundare och vd på Hedvig.
Företaget är ett lysande exempel på den
explosion av fintech-bolag som Sverige, och särskilt
Stockholm, upplevt det senaste decenniet. Men att
Hedvig valt just försäkringssektorn gör dem unika.
”Vad jag vet har Finansinspektionen aldrig mottagit en
licensansökan från ett snabbväxande tech-bolag inom
försäkringsbranschen tidigare”, berättar Lucas.
Idén bakom Hedvig föddes under kvällarna på
ett h
 otellrum när Lucas Carlsén hade ett uppdrag
inom försäkringssektorn som konsult på ett stort
managementkonsultbolag. ”Jag ville fokusera på
att förbättra kundupplevelsen, men insåg ganska
snabbt att de inte alls var intresserade av den typen
av förslag.” Det blev en krock med den affärslogik
Lucas upplevt i andra uppdrag. ”Samtidigt förstår jag
ju hur de resonerar. De har ju otroligt stabil kundstock,
begränsad konkurrens och ingen tillväxt. Okej, vad gör
vi då ... Den största kostnaden är skadeutbetalningar
så då måste man hitta sätt att betala ut mindre. Men
det blir ju en väldigt konstig incitamentsmodell.” Efter
projektets slut hösten 2017 sade L
 ucas Carlsén upp
sig för att tillsammans med sin barndomskompis
Fredrik Fors och kollegan John Ardelius fundera på
hur man skulle kunna driva ett försäkringsbolag på
ett annat sätt.
Efter att ha funderat på lite olika upplägg och s
 kapat
sig en förståelse för det rigida regelverk som styr
sektorn, lanserades Hedvig 2018. ”Vi hittade en
modell som gör att vi tar 25 procent av den premie
som kunderna betalar till oss i en fast serviceavgift
för att bedriva verksamheten. Det är där vi ska tjäna
pengar. Resten lägger vi i en skadepott som vi reglerar
skador med under året. Och blir det pengar över så
donerar vi det till välgörenhet. På så sätt spelar det
ingen roll om vi betalar si eller så mycket i utbetalningar
för det som blir kvar går ändå till SOS Barnbyar eller
Barncancerfonden”, beskriver Lucas Carlsén. Upp
lägget, tillsammans med ett stort fokus på digitala
lösningar, gjorde att Hedvig kunde fokusera helt på
att ge bra service på det sätt som grundarna redan
från början haft som ambition.

I dag har bolaget, som sitter på Valhallavägen i
Stockholm, omkring 65 anställda och en värdering på
en halv miljard kronor i senaste finansieringsrundan.
Framför allt är Hedvig verksamt inom hemförsäkring
ar och har där en marknadsandel på 8 procent av alla
försäkringar som nytecknas. Bolaget finns i Sverige
och Norge, och siktar nu in sig på att expandera till
andra länder i Europa där man ser stora tillväxtmöjlig
heter. ”I Frankrike måste du till exempel fortfarande gå
till en mäklare för att teckna en försäkring och byråkratin i skadehanteringen är också på en helt annan
nivå. I Sverige är vår kundnöjdhet tio gånger högre än
branschsnittet, men i Europa tror jag den kan bli ännu
högre”, spår Lucas.
En viktig förutsättning för att ta klivet ut i Europa
och fortsätta att bedriva d
 jupare innovation kring
själva försäkringsprodukten, var att få en egen
försäkringslicens från Finansinspektionen (FI). Med
tillståndet har man också rätt att bedriva försäkrings
rörelse i övriga EU. En stor skillnad mot exempelvis
i USA, där det krävs en licens i varje enskild stat.
Tidigare har Hedvig enbart opererat som försäkrings
förmedlare, men sedan i mars 2021 har man nu alltså
en egen licens.
Vägen till licens var dock ingen enkel process. ”Å
ena sidan är det en väldigt skyddsvärd bransch och
FI gör ett mycket viktigt jobb. Den enskilda försäkringstagaren ska exempelvis inte behöva tänka på om
försäkringsbolaget är t illräckligt välkapitaliserat eller
ej. Å andra sidan har det skapats så mycket regleringar
i branschen att det blir svårt för nya aktörer att komma
in, vilket i sin tur kan skapa ett dåligt klimat för konkurrens och innovation.” Lucas Carlsén tycker att det
är viktigt att man framöver hittar vägar för att främja
innovation och konkurrens, samtidigt som man bi
behåller det skyddande regelverket.
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Det som lockade Lucas till försäkringsbranschen
var inte bara de utmaningar han såg i sitt konsult
uppdrag, utan också den roll som försäkringsbolag
ytterst fyller i människors liv. ”Försäkringsbolag gör ju
att människor slipper oroa sig för risk i vardagen och
på så sätt kan leva friare. Det blir också effektivare
kapitalallokering. Om man köper ett hus för 5 miljoner
kronor och det brinner ner, så kommer du ju behöva ha

»Vet man att det finns ett skyddsnät
har man också friheten att våga satsa
på sin dröm och starta bolag.«
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5 miljoner sparade för att ersätta huset. Men med en
försäkring så räcker det att betala 500 kronor i m
 ånaden
och då kan du i stället köpa ett hus för 10 miljoner
kronor.” Lucas Carlsén konstaterar att det kan liknas
vid att ha en fungerande välfärd: ”Vet man att det
finns ett skyddsnät har man också friheten att våga
satsa på sin dröm och starta bolag.”

Personaloptioner – viktigt för startups
Kvalificerade personaloptioner innebär att
företag under vissa förutsättningar kan
erbjuda nyckelpersoner möjlighet att köpa
aktieoptioner. Syftet med de kvalificerade
personaloptionerna är att fungera som
ett incitament för att motivera attraktiva
medarbetare, då dessa unga företag ofta
inte kan erbjuda en marknadsmässig lön.
Systemet är populärt, men omfattar inte
finansbranschen. Bedriver ett företag
verksamhet inom exempelvis bank- eller
försäkringsområdet är de exkluderade från
möjligheten att låta medarbetarna köpa
in sig i företaget genom optioner.
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Förslag
för en s
 tar
finanssekt
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I det här avslutande kapitlet vill vi samman
fatta den bild som företrädare för finans
sektorn ger av förutsättningarna för att
verka och utvecklas här i Stockholm och
Sverige. Vi p
 resenterar också ett antal
konkreta utmaningar och förslag som har
kommit fram i de samtal vi har haft samt
hur sektorn ser på några av de frågor som
berör näringsklimatet i stort här i S
 tockholm.

rkare
tor
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Så tycker finansbranschen:
Bra grund men oförutsägbar
spelplan
EFTER ATT HA samtalat med en mängd olika aktörer
inom olika delar av finanssektorns ekosystem, kan
man konstatera att de allra flesta, för att inte säga
alla, ser Stockholm som en mycket god miljö att verka i.

Här finns många faktorer på plats som gynnar en
livskraftig finansbransch. Tillgång på kapital, väl
etablerade storföretag, entreprenörskap och en
livskraftig startup-scen, för att nämna några. En
långt kommen digitalisering och en stark talangpool
bidrar också. Sverige är dessutom en välfungerande
stat med välutvecklad demokrati och låg korruption.
Det talas också om ett gott samarbetsklimat mellan
olika aktörer och företag. Allt detta summeras till en
mycket god grogrund för en stark finanssektor, och
omvänt har en stark finanssektor gynnat och skapat
förutsättningar för ett bra näringsklimat. Samtidigt
är det flera som varnar för att slå sig till ro och ta det
goda klimatet för givet.

Rapporten Global Financial Center Index rankar olika
finansiella centers globala konkurrenskraft två gånger
per år och placerar Stockholm på plats 31 i sin första
mätning för år 2021. Stockholm tappade dock åtta
placeringar jämfört med den andra mätningen för
år 2020 , och regionen tappade även i totalpoäng.
IE
 uropa hamnar Stockholm på elfte plats, ett tapp
på två placeringar jämfört med föregående mätning.
Rankningen bygger på fem parametrar: business
environment, financial sector development, infra
structure, human capital och reputation and general
factors. Stockholm rankas relativt högt inom infra
struktur, men utanför topp femton för övriga faktorer.32

Lyfter vi blicken och jämför oss internationellt går det
också att hitta flera bevis för det relativt goda n
 uläget.

Förmågan att attrahera kapital kan vara ett annat sätt
att bedöma svensk bank- och finanssektors ställning.
Atomicos rapport State of European Tech visar att
Sverige är det land som rest överlägset mest investerat
kapital per capita mellan 2016 och 2020. I Sverige
restes 910 USD per capita, långt mer än tvåan Irland
på 668 USD per capita. Det europeiska snittet ligger
på 173 USD. Sverige har därtill två av de företag som
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gjorde de största kapitalrundorna under 2020, varav
det allra största, som tidigare nämnts, var fintech-
bolaget Klarna.33
”Stockholm is positioned in the top three hubs in 2020,
pushing out Berlin for the first time, though this has
largely been driven by two of the year’s largest rounds
of investment raised by Klarna ($650M) and Northvolt
($600M).”
Det här är givetvis ett tecken på att vi som land och
region har duktiga entreprenörer, och likaväl på att
Stockholm och Sverige upplevs som attraktivt och
tryggt att investera och allokera kapital till.
Å andra sidan finns det också ett par å
 terkommande
problem som många aktörer väljer att adressera. Det
handlar om en regulatorisk miljö som i många delar
upplevs som ryckig och oförutsägbar och som präglas
av avsaknad av långsiktighet. Man uppfattar även
att det finns en brist på förståelse och kunskap om
sektorns villkor.
Enligt en undersökning från Swedish Fintech Asso
ciation uppger så många som 79 procent av deras
medlemmar att politiker och makthavare har låg
förståelse för branschen.34
I rapporten Stockholm som framtidens finanscentrum,
skriven av Stockholm Business Region och utgiven
i mars 2020, konstateras att Stockholm ”sällan haft
regeringens stöd, oavsett partifärg, att utvecklas till ett
globalt finansiellt centrum”.

skadats av denna ryckighet är när Nordea i september
2017 tog det dramatiska beslutet att flytta sitt huvud
kontor till Finland. Bland annat hänvisade man till det
faktum att Sverige inte är medlem i den europeiska
bankunionen. Samtidigt pågick då också – precis
som nu – en debatt om den så kallade bankskatten,
sedermera riskskatten, som skapade en stor regula
torisk osäkerhet. Som visats i rapportens övriga kapitel
fick detta stor inverkan på antalet arbetstillfällen och
skatteintäkter för svensk ekonomi.
Vi har därutöver i våra samtal fått flera exempel på att
företag har avvaktat eller avstått från investeringar
eller beslut som skulle ha gynnat Stockholm som
region. Antingen för att det vid det tillfället var ett
oklart regulatoriskt läge eller för att det från politiskt
håll uttalades hot om kommande ny lagstiftning. I
princip ingen av dem vi talat med tycker att det i
grunden råder en orimlig skattesituation eller att det
övergripande regelverket är feltänkt. Men o
 säkerheten
och ryckigheten är ett gift för finansmarknadens
utveckling och tillväxt.
För att ytterligare illustrera hur förutsättningarna för
branschen ser ut rent regulatoriskt har vi intervjuat
Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan. Han
ger sin bild av hur han uppfattar det svenska regel
klimatet.

Det tydligaste exemplet på hur Sverige och Stockholm
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Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm:

»Hellre en kraftfull
och tydlig reglering, än en
mängd detaljstyrregler.«
När Sverige 2001 skattebefriade kapitalvinster som återinvesterades i onoterade
innehav skapades en katalyserande
kraft för investeringar i unga bolag.
Regelförändringen har visat sig bidra till en positiv
spiral i ekonomin. Lönsamma investeringar ger avkastning som direkt kan investeras i nya lovande bolag,
som i sin tur ger avkastning. Kanske var det mer tur än
skicklighet, då detta inte riktigt var motivet med avregleringen. Men det visar vilken påverkanskraft finansiell
reglering kan ha.” Det berättar Per Strömberg som
under femton års tid forskat om finansiell ekonomi på
Handelshögskolan i Stockholm.
Han lyfter hur Finansinspektionen under denna tid
blivit en allt proffsigare och mer kompetent organisa
tion med en gedigen förståelse för finansmarknaden
och dess komplexitet. Samtidigt är han noga med att
poängtera att det finns en annan sida av myntet – när
de regulatoriska initiativen sätter käppar i hjulet för
det finansiella systemet – och höjer ett varningens
finger. ”Problemet med reglering är när det politiska
interagerar med det ekonomiska, då blir det för mycket
micro management. Reglering får aldrig användas som
medel för att dra hem kortsiktiga politiska poänger.
Vilket tyvärr ofta händer”, förklarar Per Strömberg och
fortsätter: ”Ett annat exempel är penningtvättsdirektiven
som visserligen är nödvändiga, men som är väldigt
komplexa. De kräver enorma investeringar i regelefterlevnad och datasystem. Men ändå åker företagen på
böter på tiotals miljarder dollar.”
Givet finanssektorns funktion som marknads
ekonomisk infrastruktur som skapar förutsättningar
för resten av ekonomin att verka och utvecklas,
behöver sektorn en stabilitet och förutsägbarhet som
är oförenlig med så kallad perfekt konkurrens, det vill
säga en marknad där alla bolag konkurrerar på exakt
lika villkor. Strömberg beskriver inträdesbarriärer för
nya finansiella aktörer som en nödvändig konsekvens
av finansiell reglering. ”På en välfungerande finansmarknad är det svårt med helt fri konkurrens. En viss
grad av imperfekt konkurrens är en förutsättning för
en välfungerande finansmarknad. Att s
 äkerställa ett
franchise value – att man har en långsiktigt lönsam
affärsmodell – är den bästa garanten för att en finansiell institution inte ska göra något dumt. Om konkurrensen är alltför hög och man kämpar för sin överlevnad,

då finns det en större risk för kortsiktighet och ökat
risktagande – och det kan bli ödesdigert.”
Startskottet för finanskrisen 2007–2008 utgör en
symbol för denna typ av risktagande. Lehman Brothers
fall kom att skapa en dominoeffekt som i förlängningen
lamslog och förändrade hela världsekonomin. ”Kort
sagt: vi kan inte tillåta stora finansiella aktörer att gå
i konkurs. Finansiell reglering är avgörande för att
säkerställa detta.”
Sveriges finanssektor har sedan avregleringen under
1980-talet haft en snabb och omfattande vinst
utveckling. Branschens relativlöner har ökat snabbt
under de senaste årtiondena, trots att takten s
 tannat
av sedan finanskrisen. Samtidigt har konkurrens från
en ny typ av aktör tagit fart sedan dess. ”Det som
händer nu är att teknologiutvecklingen stöper om
finansbranschen. Fintech-bolagen tar ut olika delar
från traditionella aktörer, oftast de mest lönsamma,
vilket gör det tuffare för storbanker och finansjättar.”
Per Strömberg lyfter behovet av innovation i en
gammalmodig bransch, men återkommer s
 amtidigt
till vikten av finansiell stabilitet. ”Det som h
 änder nu
med fintech-utvecklingen är jättebra. Vi b
 ehöver inno
vation och produktivitetsförbättringar i fi
 nanssektorn.
Teknologin har sett likadan ut i hundra år, men nu
börjar det plötsligt hända grejor. Men det är en avvägning mellan innovation och finansiell stabilitet. Det är
där reglerarna befinner sig just nu. De kommande åren
kommer att vara t uffa”, fortsätter Per Strömberg.
En central aspekt av den regulatoriska miljön och
utvecklingen, är vikten av tydlighet och f örutsägbarhet.
Under de senaste åren har komplexiteten ökat på
grund av att allt fler regleringar med mycket hög
detaljnivå införts. Detta skapar både en osäkerhet
och en betydande arbetsbörda kopplad till regelefter
levnad. Per Strömberg lyfter förutsägbarhet som en
nyckel för finanssektorn, såväl som för näringslivet i
stort. ”Förutsägbarhet är jätteviktigt på alla marknader.
Man måste börja med de viktigaste regleringarna, de
som har störst effekt på verksamheten. Hellre en kraftfull och tydlig reglering, än en uppsjö av detaljregler.
Det är lättare att acceptera tuffare men förutsägbara
regler, snarare än tvärtom.”
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Men trots detta omfattande regelverk och ett av värl
dens högsta skattetryck, sticker Sveriges finanssektor
ut i positiv bemärkelse. ”Sverige slår över sin egen
vikt. Trots att man är ett litet land med höga skatter
och betydande reglering har man bland de största
riskkapitalmarknaderna respektive hedgefondmarknaderna i världen per capita. Sverige har en väldigt
utvecklad finansmarknad som exporterar tjänster långt
över våra gränser.” Den svenska finanssektorn är i
sin helhet en välfungerande marknad som i många
aspekter är ett föredöme för andra länders finans
sektorer. ”Det kan inte vara alltför dåliga förutsättningar
givet aktiviteten på den svenska finansmarknaden.
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Samtidigt borde man kunna dra fler lärdomar om hur
man reglerat finansmarknaden och applicera dessa på
andra sektorer. Folk klagar på Finansinspektionen, men
jag tycker att man ska vara noga med att påpeka att
det är en kompetent och professionell organisation”,
avslutar Per Strömberg.
Reglering
Sedan finanskrisen 2007–2008 har regleringarna på fi
 nanssektorn
ökat. I efterdyningarna av finanskrisen var den uppenbara policy
åtgärden att högre kapitalkrav ställdes på bankerna. Den andra
betydande åtgärden var att hantera missmatchen mellan korta
skulder och långa åtagandengenom krav på extra buffertar.

»Problemet med reglering är när det politiska
interagerar med det e
 konomiska, då blir det
för mycket micro m
 anagement.«
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Så stärker vi finanssektorn
– och därmed Stockholm
och Sverige
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ÖVERST PÅ FINANSSEKTORNS personer önskelista står en generellt högre förutsäg

barhet och långsiktighet i den reglering som diskuteras och införs för sektorn. De
allra flesta är eniga om att grunden för de flesta regleringar är bra, men att sättet
de införs på ibland blir kontraproduktivt. Det finns exempel på lagstiftning som
knappt hunnit införas förrän den justeras eller byggs på igen.
Givet att finanssektorn är en bärande samhällsbalk borde det finnas ett större
politiskt intresse av att ge långsiktiga och stabila spelregler. Alltför ofta a
 nvänds
branschen som grund för politiska utspel, vilket bidrar till osäkerhet och sänkt
investeringsvilja. Det är nödvändigt att det upphör.

Branschövergripande åtgärder
Nedan följer ett antal konkreta förslag som skulle kunna komma till rätta med
övergripande problem inom branschen.
1 Ge Finansinspektionen ett ökat rådgivningsuppdrag
Även om många vittnar om en god dialog med Finansinspektionen (FI) så
saknar man m
 öjligheten att resonera om hur lagstiftningen ska tolkas i
diverse sammanhang. Ofta är regleringarna komplexa och det finns inga
tydliga rätt eller fel. I dag är FI:s hållning att man inte ägnar sig åt rådgivning,
vilket leder till att processer blir onödigt utdragna eller svåra. Vi menar att
det skulle öka effektiviteten och förutsägbarheten om FI antog en mer
rådgivande hållning utan att för den sakens skull tumma på sitt gran
skande uppdrag. Detta förutsätter även en översyn av skadeståndsrätten,
då dagens utformning av lagstiftningen under vissa omständigheter
skulle kunna medföra skadeståndsansvar för felaktiga råd.
2 Gör skattesystemet mer förutsebart
Flera av företagen vi intervjuat vittnar om att det emellanåt är svårt att
förutse på vilket sätt man ska betala skatt. I vissa fall svarar de verkliga
situationerna inte mot lagstiftningens utformning. En situation där ett
företag tvingas gissa hur de ska agera för att göra rätt för sig, riskerar
sänka investeringsviljan. För att öka förutsebarheten bör Skatteverket få
möjlighet att förhandla om ett skatteupplägg med berört företag – innan
den beskattade handlingen vidtas. Dagens situation till där företag och
ansvariga myndigheter får processa i efterhand – påverkar näringslivs
klimatet negativt. Det bör även göras en generell översyn för att identifiera
sammanhang eller gråzoner då skattesystemet kan behöva utvecklas
eller förtydligas.
3 Tillsätt en regelutvärderingskommission
Givet den enorma mängd regler som har implementerats i finansbranschen
i spåren av finanskrisen 2008, är det hög tid att utvärdera dess e
 ffekter.
Merparten av regelverken är styrda från EU, så en given startpunkt är
att se över hur väl den s
 venska implementeringen harmoniserar med
andra EU-länders. Genom att jämföra med andra kan vi säkerställa att vår
konkurrenskraft som minst är i nivå med andra marknaders. En kommission
skulle också skapa ett forum för dialog mellan sektorn, b
 erörda myndig
heter och Finansdepartementet, vilket skulle gynna ett kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.

61

Stockholms Handelskammare

62

Lokala åtgärder för Stockholmsregionen
Vid sidan av de generella åtgärderna behövs även politiska initiativ på andra
områden för att förbättra branschens funktionssätt.
4 Tillgång till talanger
Tillgången till högkvalificerad arbetskraft ses som mycket god i Stockholm.
Det gäller både personer att rekrytera och personer att samverka med,
till exempel andra företagare och entreprenörer. Samtidigt påtalar flera
företag att det är svårt att attrahera utländsk talang. Processen att lösa
nödvändiga tillstånd för arbete är för omständlig. Det behöver åtgärdas
skyndsamt.
5 Bostadsbristen – mer tillgängliga bostäder u
 nderlättar rekryteringen
De företag som har många unga anställda eller behöver attrahera arbets
kraft från andra delar av landet eller världen, ser huvudstadens bostads
situation som ett betydande hinder. Det saknas en fungerande hyres
marknad, och amorteringskraven stänger ute många från att låna till ett
boende på den ägda marknaden. En lösning av dessa knutar skulle också
främja finanssektorn.
6 Säkerställ god tillgänglighet till vår omvärld
Det är viktigt att fortsätta utveckla Arlanda för att skapa underlag för fler
linjer till andra större städer runt om i världen. Även om allt fler möten
kommer genomföras digitalt i framtiden, är det fortsatt viktigt med en
god tillgänglighet till andra ekonomiska centrum i såväl närområdet som
på andra kontinenter.
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Specifika åtgärder för att stärka delar
av finansbranschen
Det finns flera delområden där kloka beslut kan stärka delar av finanssektorn.
Nedan listar vi förslag som framkommit i de intervjuer vi genomfört med
företrädare för branschen.
7 EU:s taxonomi – säkerställ att hållbara investeringar främjas
Det råder inget tvivel om att finanssektorn varmt välkomnar – och länge
har efterfrågat – EU:s nya taxonomi som ska definiera vad som bedöms
som en miljömässigt hållbar aktivitet. Temat har starkt präglat finans
sektorn under särskilt de senaste åren och lett till stora kapitalflöden till
hållbara företag och fonder. Den oro som finns handlar om att det som vi i
dag i Sverige betraktar som hållbart, riskerar att hamna utanför EU:s mall,
exempelvis skogsbruk eller lokala elnät. Därför är det viktigt att det slut
liga regelverket verkligen säkerställer att hållbara investeringar gynnas
fullt ut.
8 Värna valfriheten i PPM-systemet
De reformer som införts för att minska risken för oseriösa aktörer på
PPM-valets fondtorg är rätt och bra. Därom råder klar enighet. Spararna
ska känna sig säkra på att de fondaktörer som kvalar in på fondtorget
är seriösa och har en god avkastning som enda syfte. De ytterligare
åtstramningar som nu diskuteras, med kanske bara ett tiotal fonder i ett
upphandlingssystem, är dock att ta regleringen för långt. Förutom att det
försämrar valfriheten och sparengagemanget hos den enskilde, kommer
det slå mot konkurrensen och framför allt mindre, svenska fondaktörer.
9 Låt även finanssektorn omfattas av kvalificerade personaloptioner
För att underlätta för unga innovativa företag att attrahera och b
 ehålla
personal, infördes ett delvis nytt system med så kallade kvalificerade
personaloptioner den 1 januari 2018. Optionerna beskattas först när de
avyttras och det uppstår därför ingen kostnad när de väl delas ut. Dock är
bank-, finans- och försäkringsverksamhet i princip den enda sektorn som
uttryckligen är utestängd från möjligheten att nyttja kvalificerade personal
optioner. Detta skapar en märklig orättvisa bland olika startups och borde
omedelbart justeras för att främja entreprenörskap inom finanssektorn.
10 Begrav bank- och riskskatten
Tanken på en särskild skatt på bank- och finanssektorn lanserades
sommaren 2014. Sedan dess har den gång på gång visat sig ogenom
förbar i verkligheten, men inte desto mindre skadlig. Bankskatten, eller
riskskatten som den döpts om till i sin senaste version, har legat som en
våt filt över sektorn, och den innehåller stora oklarheter kring vilka aktörer
som ska omfattas och på vilket sätt.
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För en
finanssekt
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Sveriges välstånd är bero
ende av en välfungerande
finanssektor. Utan tillgång
till system för betalning,
finansiering av investeringar,
skuldindrivning och försäk
ringar, riskerar samhället att
stanna upp. När ett företag
inte kan vara säkert på att
få betalt, inte hittar kapital
för att expandera eller inte
kan försäkra en investering,
tenderar den ekonomiska
aktiviteten att påverkas
negativt.

förutsättningarna för
finanssektorn kommer vi
också över tid att tappa
konkurrenskraft globalt.
I decennier har finans
sektorn tjänat Sverige väl.
Nu rapporterar företag och
representanter om
utmaningar som långsiktigt
riskerar landets konkurrens
kraft. Det borde stämma till
eftertanke hos de politiker
och beslutsfattare som har
möjlighet att påverka de
långsiktiga förutsättningarna.

Det är i det här ljuset finans
sektorn ska ses: som möjlig
görare för något större. Utan
finanssektorn kommer inte
den gröna omställningen
att bli av, för det går inte att
finansiera forskning och
investering i nya hållbarare
lösningar. Om vi försämrar

Genom den här rapporten
hoppas vi på Stockholms
Handelskammare att vi kan
skapa en plattform för en ny
diskussion om finanssektorns
förutsättningar – med mer
långsiktighet än den dagliga
politiska diskussionen.

tor i tiden
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