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MEDLEMSINFORMATION  Valberedningens förslag

”Aktiespararna behövs 
i samhällsdebatten”
Fondprofilen Erik Lidén föreslås bli 
ny ledamot i Aktiespararnas styrelse. 
– Jag vill arbeta för att Aktiespa-
rarna blir en ännu starkare kraft i 
samhällsdebatten, säger han. 

 E
rik Lidén, grundare 
och investeringsan-
svarig på Insider-
fonder, är valbered-
ningens förslag till ny 

ledamot inför kongressen i maj, 
som representant för region Väst.

Sedan Lidén disputerade vid 
Handelshögskolan i Göteborg 2005 
med en avhandling om värdet och 
intressekonflikter i aktierekom-
mendationer, har han blivit en av 
Sveriges främsta experter på sam-

bandet mel-
lan insyns-

handel och kursutveckling. Erik 
Lidén förvaltar fonder utifrån sina 
vetenskapliga slutsatser och med-
verkar regelbundet i näringslivs-
pressen. Inte minst har hans analy-
ser av intervjuade börs-vd:ars egna 
aktieinnehav i Aktiespararen väckt 
stor uppskattning i läsekretsen. 

– Jag känner mig förstås väldigt 
hedrad över valberedningens förfrå-
gan. Jag är uppvuxen i en familj med 
ett stort lokalt engagemang i Aktie-
spararna sedan många år.

Som entreprenör och expert har Erik 
Lidén också gjort avtryck i sam-
hällsdebatten, bland annat i frågan 
om hur PPM-spararna ska kunna 
skyddas från oseriösa aktörer utan 
att staten rycker undan mattan för 
seriösa fondbolag.

– Jag vill arbeta för att 
Aktiespararna blir en ännu 
starkare kraft i samhällsde-
batten. Vi har en viktig upp-
gift i att representera och 
försvara spararnas intres-
sen, både gentemot större 
ägare och bolagsledningar 
men också genom att på-
verka politiker. 

Gunnar Ewetz, valbered-
ningens ordförande, lyfter 
speciellt fram Erik Lidéns 
engagemang, kreativitet och 
kommunikativa förmåga 
som värdefulla personliga 
egenskaper i styrelsearbetet. 

– Erik Lidén besitter en 
stark kombination av erfa-
renhet och teoretisk kun-
skap om finansmarknader, 
regelverk och bolagsstyr-
ning, kommunikations-
förmåga, nätverk och har 

många spännande idéer om hur 
Aktiespararna kan utvecklas.

Thomas Ahlandsberg, region Nord, 
har tackat jag till att ställa upp ännu 
en period. Med detta förslag finns 
minst en representant för varje re-
gion i styrelsen.

– Jag är väldigt glad att Thomas 
Ahlandsberg är beredd att ställa sin 
erfarenhet och kunnande till styrel-
sens förförfogande. Han spelar en 
viktig roll som mentor för nya le-
damöter och har en viktig roll i sty-
relsearbetet, inte minst genom sitt 
engagemang för det lokala arbetet, 
säger Gunnar Ewetz, som konsta-
terar att en enig valberedning står 
bakom förslagen.

Thomas Ahlandsberg understryker 
att Aktiespararna med Per Wester-
berg som ordförande och Joacim 
Olsson som vd befinner sig i en 
spännande förändringsprocess. 

– Det finns fortfarande en del 
kvar att göra. Det handlar bland 
annat om att utbildningsverksam-
heten och lokalavdelningarna fort-
sätter att utvecklas på ett bra sätt.  
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Erik Lidén, 43
Grundare och inves-
teringsansvarig på 
Insiderfonder. Expert 
på insynspersoners 
aktiehandel.  Samhälls-
debattör och förfat-
tare. Doktor i finansiell 
ekonomi, Handelshög-
skolan i Göteborg. 
”Det stora intresset jag 
hade för insynshandel 
från början reflekteras 
i mitt starka engage-
mang för transparens 
på marknaderna. Jag 
rekommenderar alla 
som har en idé som man 
tror på att våga fullfölja 
och testa den i en kom-
mersiell miljö.”

Thomas Ahlandsberg, 60 
Ledamot i Aktiespararna 
sedan 2008, ledamot i 
Aktieinvest sedan 2012 
och ordförande i lokal-
föreningen i Sundsvall 
sedan 2007. Fil kand 
i statistik vid Lunds 
universitet.
”Till vardags arbetar 
jag som IT-konsult i det 
egna bolaget. Jag känner 
starkt för och vill arbeta 
för att Aktiespararna 
anammar och bejakar den 
pågående digitalise-
ringsprocess som sker i 
samhället.”
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