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FÖRORD
När tankesmedjan Global Utmaning hösten 2015 tog initiativ till det projekt
som skulle landa i idéskriften ”En hållbar ägararkitektur för Sverige”, rasade
debatten om vinster i välfärden som mest. En stor del av näringslivet demoniserades i debatten. Samtidigt pågick, stadigt, en stark rörelse inom det svenska
näringslivet mot ökad hållbarhet och ansvarstagande för klimatomställningen. Dessa båda fenomen gick emot varandra. Vi tyckte då att det fanns ett stort
behov av en genomarbetad framställning av den mångfald av ägandeformer
som finns och de outforskade möjligheter de innebär för den svenska ekonomin; allt ifrån statligt/kommunalt ägande till noterade riskkapitalbolag, från
familjeföretag till kooperativ. Vi ville också bredda samtalet genom att visa
på de stora skillnader som finns mellan Sverige och andra västländer som vi
gärna jämför oss med. Till bilden hörde även finansmarknadernas dysfunktionalitet och tillkortakommanden, orsakssambanden bakom dessa och, inte
minst, frågan om avkastningsnivåer på kort och lång sikt.
Denna skrift tar ett steg till i diskussionen, genom att rikta fokus på de anställda, deras roll i företagets värdeskapande, hur samhället ser på den rollen
och deras möjligheter till inflytande och delägande.
I våra roller som entreprenörer och investerare märker vi av, på ett ekonomiskt mycket kännbart sätt, betydelsen av de anställdas insatser; deras talang,
deras engagemang, deras kompetens, deras flit, deras noggrannhet, deras viljestyrka, deras uthållighet. Listan är lång och det är ingen stor räkneövning att
förstå att utan dessa, de anställdas egenskaper och arbetsvilja, är det insatta
riskerade kapitalet inte värt så mycket.
Därför ligger det nära till hands att titta närmare på de anställdas roll i den
svenska konkurrensutsatta ekonomin; deras drivkrafter, prioriteringar och preferenser i förhållande till företaget och arbetsgivaren. Här tonar idag fram en bild
som inte är helt ljus. En mycket stor del av svenskarna, oavsett politisk preferens,
säger sig idag vara oroade eller mycket oroade för följderna av ökande klyftor.
Denna oro gäller såväl för Sverige som globalt. En mycket liten skara människor
sitter på förmögenheter av storlekar som vi andra har svårt att ens föreställa
oss. Hur påverkar det motivation? Viljan att anstränga sig? Solidariteten?
Visst är det viktigt med förebilder; att se att hårt arbete lönar sig. Men i världen
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idag har proportionerna blivit helt skeva. De nya miljardärerna ses av många
inte som förebilder utan som en ny överklass. Känslor som ökar polariseringen
i samhället. De största skillnaderna ser vi idag i Indien och Kina, och också i
USA. Men i spåren av finanskrisen har även klyftorna i stora delar av Europa
ökat snabbt.
I Sverige ser bilden något annorlunda ut, mycket tack vare det historiska
utgångsläget. Drivkrafterna för att ta risk och förhoppningsvis lyckas finns
fortfarande. Hur länge det förblir så är svårt att säga, inte minst eftersom några
i Sverige tjänat väldigt mycket pengar utan att behöva ta särskilt stor risk. Konflikten mellan de som bor i städerna och de som bor på landsbygden växer, och
en allt större grupp av befolkningen fastnar i utanförskap och framtidspessimism. Vi upplever också en strukturomvandling av industrin och en stor ökning av tjänsteexporten, som idag står för hela 40 procent av den totala exportens bidrag till BNP (väsentligt mer än hos våra konkurrentländer). Dessa och
andra krafter får konsekvenser för ägandet i framtiden.
Globalt har en annan förändring haft stor betydelse: De statskontrollerade
investerarintressenas intåg på investerararenan. Många menar att detta mycket
stora statsdirigerade kapital från icke-demokratiska länder kan skada europeisk
och svensk ekonomi, genom förvärv av globalt verksamma företag. I Sverige anses skadan kunna ske genom en uttunning av det svenska ägandet, som kan
leda till en utflyttning av huvudkontor och FoU, vilket utarmar den intellektuella
infrastruktur som är central för uppkomsten av nya företag. De spelreglerna som
länge ansetts gälla för direktinvesteringar över landsgränser förändras alltmer.
Därför har några vänt sig till traditionella svenska privatkapitalister och uppmanat dem att bidra till att behålla de stora svenska exportföretagen svenska.
Vi tror att sådana tankar leder fel. Varför just svenska investerare skulle nöja sig
med en eventuellt lägre avkastning för att behålla svenskt majoritetsägande är
oklart. Det finns ingen anledning att kräva eller peka finger mot någon speciell
aktör på kapitalmarknaden, än mindre svenska ägare av kött och blod. Vill
vi behålla svenskt ägande i våra storföretag, eller se mindre växa upp till nya
stora, borde vi istället titta bredare efter nya och fler ägarkategorier. Anställda
som ägare utgör just en sådan ny ägarkategori.
Mot bakgrund av detta ser vi det som angeläget att på allvar ta upp diskussionen om ett Sverige där anställda ges fler möjligheter att äga och ha riktigt
inflytande i verksamheten. Om detta nya ägarkapital dessutom får förutsättningar att samverka med oss entreprenörer och investerare skapas förutsättningar för den inkluderande och hållbara kapitalism som vi och många andra
önskar se mer av.
Catharina Nystedt-Ringborg		
Vice-ordförande, Global Utmaning

Ingmar Rentzhog
Ordförande, Global Utmaning
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FÖRFATTARENS FÖRORD
Ett Sverige där anställda äger är en idéskrift om ett Sverige där anställda inte
bara är anställda. De kan också vara hel- eller delägare i företag i det privata
näringslivet, ha andelar i vinstandelsstiftelser eller äga aktier direkt. De kan
driva arbetskooperativ tillsammans, eller utveckla den idéburna sektorns civilsamhälle, de kan brygga över utanförskap eller starta plattformskooperativ
i den digitaliserade ekonomin. Detta ger förutsättningar för en inkluderande
marknadsekonomi som kan ta sig bortom den kapitalistiska arenans konfliktyta mellan kapital och arbete. Istället sätts medarbetarna i centrum och ges
plats åt medskapande: co-creation. Det gör Sverige bättre rustat för den ekonomiska strukturomvandlingen som sker globalt och som påverkar hela arbetsmarknaden.
Idéskriften vilar på en hypotes: en ekonomi med mer medarbetarägande
kan bättre hantera samhällets omvandling mot hållbart värdeskapande. Med
fler anställda som ägare skapas mer långsiktighet i det ekonomiska beslutsfattandet, och mer social inkludering. Det borde ingå i det svenska arbetet med
FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030. Anställda som ägare öppnar
upp för både ekonomisk demokrati och social ekonomi. I Sverige associeras
ekonomisk demokrati ofta med en socialistisk idétradition och försvann ur det
svenska språkbruket i och med 1980-talets infekterade löntagarfondersstrid.
Sverige har hamnat ordentligt på efterkälken i framväxten av en modern idéburen och kooperativ sektorn – som ibland kallas för den sociala ekonomin.
I Sverige är dess andel en av de minsta i hela OECD. Kanske kan ett bättre
samtal och ett öppet förhållningssätt till medarbetarägande ändra på det.
Denna skrift visar att det i de länder som har en förhållandevis stor andel
medarbetarägda företag finns stödstrukturer, med kooperativa banker, kooperativa investeringsfonder, rådgivning, omfattande regionalt engagemang
och organiserade samarbetsformer. Stödjande lagstiftning finns på plats, liksom politiskt engagemang. Medarbetarvänliga ägarformer ger mer mångfald
i näringslivet, med fler småföretag. Generationsskiften underlättas och skapar en stabilare arbetsmarknad. Det bidrar till mindre klyftor mellan stad och
land. Den nya lagen om ekonomiska föreningar, som kom våren 2018, är tänkt
att bidra, men den räcker inte: anställda som ägare bör behandlas ännu mer
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generöst än vad som planeras nu. Låneförbudet i Aktiebolagslagen (ABL) bör
undanta anställda. Därtill behövs rätt sorts skatteincitament när anställda ska
gå in som ägare, både för företagaren som säljer och för de anställda som ska
bli ägare. Ytterligare förändringar krävs: det borde vara möjligt att använda
A-kassa som insatskapital för arbetslösa och marginaliserade grupper, och det
behövs utbildning, rådgivning, konsulter och revisorer. Och slutligen behövs
det en ny syn på inkomst- och kapitalskatter.
Arbetet med idéskriften började i oktober 2017 och avslutades i juli 2018. Den
bygger på intervjuer med över åttio personer från skilda delar av den svenska ekonomin. Utöver det har jag tagit del av hundratals publika rapporter och
vetenskapliga skrifter och läst ett trettiotal böcker, svenska såväl som engelskspråkiga. Källor finns listade i slutet av boken. Historien om den svenska kooperationens utveckling finns samlad på Svensk Kooperations hemsida. Statens
Offentliga Utredningen SOU, från 1970-talet och framåt, finns även de på nätet.
Min bakgrund som ekonomijournalist under tjugo år, och forskare i bolagsstyrning i drygt tio år har varit till stor hjälp. Samhällsteori, ekonomi, juridik och praktik hänger inte alltid ihop, vilket länge förbryllat mig. Till min
bakgrundsförståelse hör min doktorsavhandling om fientliga bud på Stockholmsbörsen, som bland annat tydliggör den marginella betydelse anställda
tilldelas när kapitalägarna, ibland kortsiktigt, gör upp sinsemellan i samband
med bolagsförvärv i Sverige. Hit hör också en Hållbar Ägararkitektur för Sverige,
en idéskrift initierad och utgiven av Global Utmaning våren 2016, och som
kommit att utgöra förlagan till den här skriften.
Målet med skriften är att engagera politiker från olika ideologiska läger,
regionala utvecklare, näringslivet i stort, landets juridiska experter, den kreativa nystartssektor, riskkapitalsektorn, civilsamhället och medborgare från
flera olika yrkeskategorier. Framförallt behöver både fackliga organisationer
och näringslivets företrädare förmås att inse att de själva har allt att vinna på
mer av ekonomisk demokrati och social inkludering.
Jag vill rikta ett tack till Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande Global Utmaning, som för andra gången uppmuntrat mig att ta mig igenom ny
terräng och tf VD Alexander Crawford som entusiastiskt fått mig att fortsätta.
Johan Ekwall, Jan Olsson, Leif Tyrén och Gordon Hahn från Coompanion,
samt Åsa Minoz hör till några av dem som generöst lämnat synpunkter på manus. Samtliga intervjuade har erbjudits att läsa sina bidrag. Åsikter såväl som
eventuella felkällor ansvarar jag däremot själv för.
Boken har genomförts med ekonomiskt stöd av Global Utmaning, arbetsgivarföreningen KFO som organiserar företag inom kooperation, civilsamhälle
och samhällsnyttiga företag, samt Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning
och utbildning och SIR, Stockholm School of Economics forskningsinstitut.

88

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

Bokens upplägg
Ämnet personalägande är mer mångfacetterat och politiskt känsligare än jag
från början trodde. Därför kom den ursprungliga planen om att på ett enkelt
sätt lyfta fram en mer innovativ syn på olika ägarmodeller tillslut att ta formen
av en detaljerad genomgång av det institutionella ramverket av lagar och regler, tradition, kulturella mönster och ideologiska raster som hindrar såväl som
stödjer tillsammansägande. Det har förstås inte räckt för att täcka in allt. Bokens
huvudsakliga tonvikt är på gemensamt ägande av konventionella företag men
tar i de två sista kapitlen upp egenanställda i den framväxande så kallade ”gigekonomin”, bland- och plattformskooperativ såväl som utmaningar för sociala
företag i välfärdssektorn och för de arbetsintegrerande sociala ASF-företagen.
Boken är uppdelad i fyra delar.
DEL ETT tydliggör ramverket; där beskrivs en uppdaterad ekonomisk Sverigebild, som sedan kopplas ihop det med både samhällsvetenskaplig teori och
empiriska studier. Kapitel 1 definierar personalägande och förklarar varför
Sverige behöver tänka bredare kring anställda som ägare, och beskriver det internationella sammanhanget. Kapitel 2 ger en bild av dagsläget för den svenska spelplanen kring anställda som ägare, och anställda som ägare definieras.
Kapitel 3 tar avstamp i olika historiska och teoretiska skolor om kapital och
arbete, och berör framväxten av den liberala marknadsekonomins och kooperativa strukturer. Därefter, i kapitel 4, görs en genomgång av resultaten av olika
forskningsstudier kring personalägande och arbetskooperativ.
DEL TVÅ består av olika fallstudier från utlandet. Kapitel 5 tar upp Italien och
Spanien som båda byggt upp kooperativa kluster. Kapitel 6 går igenom framgångarna i USA och Kanada som valt olika sätt att främja anställdas ekonomiska deltagande. Kapitel 7 fokuserar på Frankrike och Storbritannien.
DEL TRE gör nedslag i svensk historik kring ekonomisk demokrati och presenterar goda och dåliga exempel på svensk erfarenhet av anställda som ägare.
Kapitel 8 går igenom den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt, löntagarfondsstriden, fackföreningsrörelsens begränsningar och den kooperativa
sektorns utmaningar. Kapitel 9 lyfter fram några svenska exempel på framgångsrikt personalägande, som t. ex. Handelsbanken, Ljuders Silfversmidesfabrik och Abakko arkitekter. Kapitel 10 lyfter fram två exempel på bolag som
hade kunnat bli personalägda om förutsättningarna varit på plats: Findus livsmedelsfabrik i Bjuv och Volvo Personvagnar, numer Volvo Cars.
DEL FYRA vänder blicken mot ett nytt framtida Sverige med fokus på en inkluderande marknadsekonomi. Kapitel 11 knyter an till det inledande kapitlet och
fördjupar sig i den svenska strukturomvandlingen, svårigheterna för familje-
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företagen att hantera generationsskiften såväl som anställdas problem med
att ta över en verksamhet som ska säljas. Kapitel 12 beskriver juridiska hinder
för generationsskiften och den kooperativa ägarformen generellt. I kapitel 13
görs en genomgång av avsaknaden av finansiella stödstrukturer och bristerna
med en enkelspårig regionalpolitik. Kapitel 14 tittar på delningsekonomin och
egenanställning. Det uppmärksammar de växande antalet egenanställda där
köpare av tjänster behöver försäkra sig om att den som utför tjänsten har ett
fullgott socialförsäkringsskydd. Kapitel 15 fokuserar på den sociala ekonomin
med utvecklingen av bland annat ASF-företag, inklusive välfärdssektorn och
en internationell utblick.
Boken avslutas med ett slutord med sammanfattande reflektioner och en lista
med tjugo policyrekommendationer.
Varje del och kapitel kan läsas fristående från varandra. Det går alltså utmärkt att läsa några enskilda kapitel ur respektive del, eller att hoppa över
några av fallstudierna och gå tillbaka senare. För att underlätta läsning finns
i merparten av kapitlen sammanfattande inledningar såväl som avslutande
medskick med förslag på åtgärder.
Stockholm i augusti 2018
Sophie Nachemson-Ekwall

10
10

DEL 1

ATT SÄTTA EKONOMISK
DEMOKRATI PÅ DAGORDNINGEN

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

e n u t v ec k l i ng som ä r h ä r

KAPITEL 1 • INLEDNING

EN UTVECKLING SOM ÄR HÄR
I Sverige talas det sällan om anställda som ägare. Det görs knappt något alls för att underlätta eller utveckla möjligheterna för anställda att
skapa något tillsammans. Sett i ett större sammanhang finns däremot
personalägande i många länder. Det fungerar, intresset växer liksom
kreativiteten. Från svensk horisont skulle personalägande kunna ses
som ett bland flera sätt för att hantera växande obalanser och omställning till ett mer hållbart Sverige, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Ett starkt Sverige utmanas alltmer
Det går ju så bra för Sverige. Vår BNP-tillväxt ligger högkonjunkturåren 2015–
2018 i topp jämfört med övriga OECD länder.1 Jobbskapandet är högt med rekordmånga sysselsatta.2 Investeringsnivån är den högsta som någonsin uppmätts.3 Vi lägger tiotals miljarder kronor på att utforska, utveckla, finansiera,
och på annat sätt stödja svenskt entreprenörskap och individens möjlighet att
förverkliga sina idéer. Det har gett oss svart bälte i start-ups och fler nystartade
bolag med ett marknadsvärde över en miljard dollar (så kallade unicorns) än
något annat OECD-land, vid sidan av USA. Överlevnadsgraden för nystartade
bolag är exceptionellt hög.4 Sverige toppar affärstidningen Forbes lista5 över
det land som det är mest intressant att göra affärer, liksom flera andra listor
över innovations- och konkurrenskraft.
Den svenska modellen hyllas, med dess samsyn mellan parterna på arbetsmarknaden och med en stor skattefinansierad välfärdssektor som gett medborgarna ett starkt socialt skyddsnät som skapat trygga självständiga individer
som vågar ta risker.6
Men de positiva siffrorna döljer obalanser som gör att Sverige håller på att
glida isär:
● Å r av strukturomvandling i näringslivet har dränerat landsbygden på
både medborgare och arbetstillfällen.7 Inflytning till de stora städerna
eller tätorterna går snabbare i Sverige än i andra länder. Marginaliseringen av mindre städer och kommuner på landsbygden blir än större om
inkomster från kapital och arbete räknas in.8
● E
 n massdöd av familjeföretag och verksamheter pågår i det tysta utanför
de stora städerna.9 55 000 småföretag står inför generationsväxling med
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svårigheter att hitta köpare. Det utgör en fjärdedel av alla företagare med
upp till 50 anställda.10
● Det är ett mycket stort sysselsättningsgap mellan invandrade och medborgare födda i Sverige. Det ser inte bra ut i kombination med tillväxten
i antalet socioekonomiskt utsatta, och ofta invandrartäta, s.k. utanförskapsområden. Dessa är över 60 till antalet 2017.11
● S
 jukskrivningstalen växer igen.12 Det är de stressrelaterade och depressionsrelaterade diagnoserna som ökar.13 Ett av världens bäst utbyggda
socialförsäkringssystem gynnar samtidigt de som är innanför – och har
jobb – och missgynnar de som av olika skäl är utanför.
● K
 orruption smyger sig på. Vi ligger fortfarande i toppen, på en sjätteplats,
men har backat två år i rad och är omsprungna av våra nordiska grannländer, Nya Zeeland och Schweiz.14
● N
 ya risker syns vid horisonten; kring digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden, behovet av att förbereda sig för att hantera en kommande
lågkonjunktur, bestående problem bostadsbristen, och bristande beredskap inför ekologiska förändringar i klimatförändringarnas kölvatten.
Bilden av den starka svenska modellen håller därmed på att krackelera. Många
människor känner inte längre tillit till att samarbetet mellan privat näringsliv,
offentlig sektor (statligt, regionalt eller kommunalt styrd), arbetsmarknadens
parter och civilsamhället kan bidra till att tillgodose deras behov.

Det behövs nya idéer för att vända Sverige
Den här Idéskriften bygger vidare på min förra bok En hållbar ägararkitektur för
Sverige.15 Där beskrevs att den offentliga sektorn så som vi vant oss vid att se
den och den liberala marknadsekonomin inte kommer att räcka för att vända
Sverige rätt. Svensk ekonomi behöver öppna upp för en mångfald av ägarmodeller för att ge mer plats åt kooperativ, föreningar och stiftelser. Den idéburna
sektorn utgör bara 3 procent av Sveriges BNP, och hör till en av Europas absolut
minsta. Men vi kan inte bara välja mellan ett privat ”vinstmaximerande” näringsliv och ”socialisering” eller förstatligande.
I En hållbar ägararkitektur beskrevs också hur Sverige behöver få tillgång
till mer av långsiktigt svenskt inhemskt kapital. Inhemskt kapital har den unika egenskapen att det förstår sig på sitt närområde, i detta fall Sverige, och ofta
har en långsiktig placeringshorisont. Familjeföretaget är ett bra exempel. De
utgör numer ryggraden i svensk ekonomi. De ser ofta ett värde i att kunna föra
över verksamheten till nästa generation och att värna verksamhetens betydelse för det lokala samhället. Den klassiska familjeföretagaren fokuserar på att ta
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ut tillräckligt med vinst, dvs de vinstsatisfierar (ett begrepp vi återkommer till).
Sverige behöver strukturer som stödjer familjeföretag. De måste förmås att
samarbeta sinsemellan, bilda nätverk, kooperativ och konsortier. Andra måste
uppmuntras att växa sig stora. Skattesystemet, med sina kilar mellan kapitalinkomster och tjänsteinkomster, begränsar tyvärr familjeföretagens överlevnads- och växtkraft. Bankerna stryper kreditgivningen. Svenska privatpersoner, företagare och affärsänglar saknar ekonomiska incitament för att göra
lokala investeringar. Vi ligger efter många ekonomier i Europa.16 Näringslivet
domineras istället av institutionella- och utländska investerare och riskkapitalister. Men när de institutionella investerarna (pensionsbolag, aktiefonder m fl)
placerar sitt kapital avstår de vanligtvis från att investera i små och medelstora
företag. Istället köps företagen ofta upp av utländska investerare och riskkapitalister, eller så sker en avveckling. Det gäller lika mycket våra stora industriföretag på börsen, familjeföretaget på orten liksom privata verksamheter i
välfärdssektorn.
Ingen frågar sig om anställda kan spela en roll som ägare, ensamma eller
tillsammans med andra investerare.
En hållbar ägararkitektur inspirerades av olika teoritraditioner; sociologi, juridik och ekonomi, som tillsammans riktade ljuset bort från marknadsliberala
ekonomiska principer som styrande både för det privata näringslivet och den
offentliga sektorn. Det finns en fara när ekonomiska beslut ensidigt styrs av
ekonomiska modeller, där det mesta går att mäta och regleras med hjälp av
begrepp som vinstmaximering (i näringslivet) eller kostnadsminimering (i offentlig sektor). Utfallet blir till en kortsiktighet som fortplantar sig genom hela
det svenska samhället. Det skadar medborgarnas tillit till samhällets funktioner, näringslivets värdeskapande såväl som demokratin.
I En hållbar ägararkitektur gavs 53 förslag på hur Sverige skulle kunna förflyttas i riktning mot en idéburen marknadsekonomi, med mer av långsiktighet
och en större mångfald av ägarmodeller. Några av förslagen berörde en ny syn
på anställda som ägare.
Ett Sverige där anställda äger tillsammans vrider frågan om mångfald av
ägarmodeller och långsiktig kapitalbindning ett varv till genom att fullt ut sätta anställda och medarbetare i centrum. Anställda har oftast ett längre perspektiv på sitt engagemang varför fler verksamheter som ägs av anställda kan
ha både en dämpade effekt på kapitalmarknadens avarter och stärka delaktigheten. Anställda gör som familjeföretagen: de vinstsatisfierar. Värdet av detta
får stöd av en omfattande internationell forskning som pekar på att demokratiskt styrda företag är välskötta, lönsamma, innovativa och hamnar högt på
rankninglistor över anställdas trivsel såväl som hållbarhet. De värnar ofta den
lokala miljön.17 Det är mot den här bakgrunden som även Sverige behöver uppmärksamma frågan om anställda som ägare. Vägen går via medarbetardrivna
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arbetskooperativ och personalägda pensionsstiftelser. Den går också via nya
former för anställdas aktiesparprogram och delägande i privata företag. Den
går via ny-kooperativ som växer upp jämsides med den så hyllade ny-startsektorn, blandkooperativ och samverkan genom kluster av egenföretagare.
För att åstadkomma ett hållbart värdeskapande där medarbetare spelar en
mer central roll kan Sverige inspireras av Agenda 2030.18 Denna lyfter bland
annat fram företagens tre intressenter – kunder, anställda och samhället – och
betonar hur dessa måste samverka för att uppnå ekonomiska mål, ett lägre
ekologiskt avtryck och samhällsmässigt mervärde. Delmål 16 och 17 handlar
om att främja fredliga och inkluderade samhällen respektive att stärka arbetet
med globalt partnerskap.

✪ FAKTA | FN:S GLOBALA MÅL
193 medlemsländer slog 2015 fast 17 globala mål och 169 delmål som ska
vara uppnådda 2030: Att avskaffa extrem fattigdom; minska ojämlikheter
och orättvisor i världen; främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Anställdas ekonomiska demokrati och samverkan mellan olika
parter är en del av det.
DELMÅL 16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och
representativt beslutsfattande på alla nivåer.
DELMÅL 17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentligprivata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka
bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Sverige ligger i framkant på vissa områden, men på andra finns oerhört mycket
att göra. Det talas exempelvis sällan om hur anställda aktivt ska bli både delaktiga och engagerade i företagens värdeskapande. Det saknas speciell lagstiftning för att stötta personalägande i dess många olika former.
Över hela världen talas det om att aktiebolagets syfte måste vara större än
att bara åstadkomma vinst. I många länder revideras exempelvis aktiebolagets
vinstsyfte för att ge utrymme åt fler intressenter. Ett sådant samtal saknas i
Sverige. I många länder inrättas specifika bolagsformer för företag som bredvid
vinstmålet har samhälleliga och ekologiska mål. Hit hör exempelvis den i USA
utvecklade certifiering som kallas B Corps. Ett B Corp skriver i sin bolagsordning att det syftar till att lösa sociala eller ekologiska utmaningar och uppfyller
vissa kriterier t ex då det gäller transparens och redovisning. Bland B-corpfö-
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retag som ligger i framkant märks klädmärket Patagonia och världens största
livsmedelsföretag Unilever.19 Hittills har 2600 företag certifierats i 50 länder.
Endast ett är svenskt (J. Kraft AB).

Det finns massor med tillsammansägande
En svensk utveckling mot en ökad andel anställda som ägare ingår förstås i
ett bredare samtal. Internationellt finns flera goda exempel på medarbetarägda företag och arbetskooperativ. Marknadsekonomier som USA, Frankrike, Storbritannien och Kanada adresserar både individuellt entreprenörskap,
tillsammansägande och experimenterar med olika modeller för att kanalisera
medborgarinitiativ inom exempelvis välfärdssektorn. Även i dessa länder utgör anställda som ägare en liten del av den totala ekonomin. Skillnaden jämfört med Sverige är att i utlandet talar politiker om personalägande, frågan
utvecklas och debatteras.
I Storbritannien drivs detaljhandelskedjan John Lewis, inklusive livsmedelskedjan Waitrose genom en stiftelse som ägs gemensamt av 84 000 anställda. Av kinesiska telekomjätten Huaweis 180 000 anställda äger mer än hälften
aktier i bolaget som ger dem lika rösträtt. I Baskien i Spanien finns Mondragón,
en federation av hundratals medarbetarkooperativ med över 100 000 anställda, varav många av företagen befinner sig i den högteknologiska framkanten.
I Italien har kooperativ en rad juridiska och skattemässiga fördelar. Regionen
Emilia Romagna är världskänd med sitt kluster av entreprenöriella personalkooperativ. I Italien kan arbetslösa använda sin A-kassa som insatskapital för
att omvandla en nedläggningshotad men ofta lönsam verksamhet till ett medarbetarkooperativ.
I USA har personalägande via stiftelser blivit ett populärt sätt för familjeföretag att underlätta både generationsskiftet och kapitalanskaffning. Via dessa
s.k. ESOP-program äger 15 miljoner amerikaner aktier i 10 000 företag, varav
4 000 är helt eller hälftenägt av de anställda.20 Inkluderas optioner och direktägande genom vanliga aktiesparprogram stiger antalet till 30 miljoner amerikaner, dvs 20 procent av arbetskraften.21
Ett av de mer spännande, nyare, exempel utgörs av Frankrike. I spåren av
finanskrisen 2008 har det byggts upp en struktur med rådgivning till anställda
som vill ta över företag som hotas av nedläggning. Franska arbetskooperativ
har numer 50 000 anställda i 2 000 företag. Det finns en utvecklad regional
såväl som finansiell stödstruktur i form av ett kooperativt bankväsende. Dessutom finns planer på att anställda i franska företag ska äga upp till tio procent
av aktierna i franska bolag 2030.22
Österrike har en lång tradition med att låta företag ge anställda gratisaktier.
Detta har bl a möjliggjort för stålkoncernen Voestalpines 50 000 anställda att
äga 15 procent i bolaget. Från och med 2018 kan österrikiska företag ge anställ-
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da aktier skattefritt till ett belopp av 4 500 EUR per år. Aktierna ska hanteras
genom en kollektiv fond, precis som i Voestalpine (Mitarbeiterbeteiligungsstiftung).23 I England finns sedan några år program för både personalägande
via stiftelser (Employee Ownership Trust EOT:s), medarbetarkooperativ (Worker Co-ops) och modellen Simply buy out.
I USA gör metallarbetarnas fackförbund försök med medarbetarkooperativ,
s.k. Union Coops och det diskuteras utökade satsningar på ESOP-program för
att hantera en kommande ”silver-tsunami” när baby-boomgenerationen går i
pension och 25 miljoner anställda i småföretag riskerar att bli av med sina jobb.
Listan kan göras längre, med initiativ från exempelvis Skottland, Kanada och
Belgien.
Ländernas engagemang har det gemensamt att staten aldrig spelat en så stor
roll som tillhandahållare av offentlig service som i Sverige. Ofta finns en historik med kooperativa samverkansmodeller på regional nivå liksom en idéburen
välfärd i gränslandet mellan det privata och offentliga. I södra Europa har tilliten till statliga institutioner varit låg och näringslivet fått klara sig självt, i några
länder har den fackliga rörelsen varit för svag för att driva de anställdas intressen. Ytterligare gemensam nämnare är att det idag finns politisk vilja att underlätta transformeringar. Det handlar om allt från lagstadgad informationsplikt
till anställda, till skattelättnader och skatteväxling, statliga riskkapitalsatsningar och kompetensutveckling samt konkursförvaltare och rådgivningsaktörer.
I länder som Storbritannien, Frankrike, Italien, Kanada och vissa amerikanska delstater finns speciella associationsformer för arbets- och blandkooperativ som erbjuder välfärdstjänster, där anställda själva eller tillsammans med
brukare driver ett företag gemensamt. Det finns också upphandlingsregler
som främjar aktörer i den sociala ekonomin.
I samma grupp av länder finns även en öppenhet kring arbetarnas och medborgarnas engagemang i den nya digitaliserade plattformsekonomin. När arbetare erbjuder sina tjänster på internet är det inte längre lika klart vem som
ska ta ansvaret för löner, skatter och sociala förmåner. Frankrike, USA, Nederländerna, Belgien och Storbritannien experimenterar all med olika modeller
för plattformskooperativ där arbetare och kunder och andra intressenter går
ihop för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.

Ett växande internationellt samtal
Initiativ kring anställda som ägare har stöd av flera internationellt verkande institutioner och ses ofta mindre som en politisk ideologisk rörelse. Det handlar
istället om ekonomisk demokrati, där anställda är del- eller helägare i verksamheter som drivs som vilka företag som helst på en konkurrensutsatt marknad. Det rör sig även om aktörer i den sociala ekonomin, med verksamheter
som inte har vinst som främsta drivkraft utan framför allt söker medlems- eller
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samhällsnytta. Det kan vara föreningar, kooperativa företag, stiftelser eller
ömsesidiga företag. Tillsammansägande finns i båda grupperna.
Den internationella kooperativa rörelsen, Ica, har stadfäst sju kooperativa
principerna, som gäller lika för kooperativ oavsett om de drivs som producent-,
konsument-, medarbetar-, blandkooperativ eller banker. Det gemensamma
draget är att verksamheterna är demokratiskt styrda, alla medlemmar har lika
rösträtt och syftet är att verka för medlemmarnas gemensamma intresse där
överskottet främst går tillbaka till medlemmarna (återges i kapitel 2).24 I arbetskooperativ är det anställda som är medlemmar.
ILO, ett FN-organ sammansatt av stater, arbetsgivare och arbetstagare, utarbetade 2002 rekommendationer till medlemsländerna om stöd till kooperation. Rekommendationerna gällde även stöd till anställda som vill starta eller
ta över ett företag för att hindra avveckling samt pekar på behovet av utbildning och träning.25
EU har vid olika tillfällen uttalat sig positivt om värdet av ekonomisk demokrati, anställdas inflytande såväl som behovet av etablerade strukturer för
arbetskooperation. I EU-sammanhang ingår arbetskooperativ i begreppet social ekonomi som är ett samlingsnamn för de ekonomiska verksamheter som
bedrivs i föreningar, kooperativa företag, stiftelser och ömsesidiga företag. Det
gemensamma draget är att överskottet främst går tillbaka till medlemmarna
eller ett samhällsnyttigt syfte.26 EU-kommissionen tillsatte en grupp för den
sociala ekonomin redan 1990.
Kommissionen konstaterade 2004 att det fanns ett förnyat intresse för kooperativt företagande. I en handlingsplan från 2006 skriver kommissionen att
”den sociala ekonomins intressens [måste inkluderas] som en av hörnstenarna
i den europeiska sociala modellen”.27
Den sociala ekonomin lyftes också fram i Lissabon-föredraget 2009.28 Det
påtalades bl.a. att det fanns behov av tillförlitlig statistik från samtliga medlemsländer.
2013 antog EU-parlamentet, under ledning av socialdemokrater och vänstern, ett femtiopunkts program med förbättringsförslag för att lyfta den kooperativa sektorn inom EU, varav ett stort antal av förslagen adresserar arbetskooperativ.29 I programmet efterfrågas finansiella regelverk och stödstrukturer
utvecklade med hjälp av Baselkommittén, den europeiska Investeringsbanken
(EIB) och den europeiska investeringsfonden (EIF).30 Parlamentet beklagade
samtidigt att kooperation inte fanns med i Kommissionens handlingsplan för
entreprenörskap (Handlingsplan 2020).
Under EU toppmötet i Göteborg om den sociala pelaren i november 2017
tillägnades en hel dag åt kooperativens betydelse för sysselsättning, arbetstagarägande och socialt företagande, med tonvikt på arbetsintegrerade sociala
företag.
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Ett Sverige som trevar i ny terräng
Boken Tillsammans en fungerande ekonomisk demokrati kom ut 2012 och beskrev
utifrån akademisk, historisk och praktisk synvinkel värdet av att medborgarna
engageras mer som ägare i företagen. Boken fokuserar på just tillsammansägande där anställda styr gemensamt och har lika rösträtt. Den lyfter fram
demokratiska och demografiska värdet, den sociala ekonomin och behovet av
mer av ekonomisk demokrati.
Boken, som gavs ut av tankesmedjan SNS med finansiellt stöd av Wallenbergstiftelsen, mottogs med kompakt tystnad.31 Bo Rothstein, statsvetare och
redaktör, har efteråt berättat med vilken besvikelse bokens olika författare
tvangs konstatera att Sverige ännu inte var moget för ett diskutera och analysera ett annorlunda samhällsystem som även ser anställda som ägare.32
I arbetet med den här boken har jag bara blivit än mer övertygad om att Sverige måste ändra attityd och öppna upp för att vi har mycket att vinna på att ha
anställda som ägare på olika och nya områden. Anställda som ägare handlar
också om hela synen på egenföretagandet, frilansandet och egenanställningar
i den digitaliserade plattformsekonomin, när alltfler människor blir kollaboratörer i den framväxande gig-ekonomin. Idag omfattar dessa egenarbetare en
halv miljon svenskar; snart är de en miljon. De svenska trygghetssystemen,
uppbyggda gemensamt av arbetsmarknadens olika parter, är inte anpassad för
den här utvecklingen.
En ny syn på anställda har betydelse för välfärdssektorns samarbete med
den social ekonomin, med sina värdeburna företag. Anställda som ägare påverkar också vår syn på inkomst- och kapitalskatter, liksom behovet av att utveckla infrastruktur för rådgivning, utbildning och kapital. Det kräver ett samtal om olika associationsformer – aktiebolag såväl som ekonomisk förening.
Den senare är inte bara den vanliga formen för kooperativ i Sverige, det är också Sveriges snabbast växande associationsform.33 Företagsrådgivarstrukturen
Coompanion, som riktar sig till nykooperativen, är både för litet och okänt för
att ensamt kunna dra lasset.
Förändrade affärsmodeller i spåren av digitaliseringsrevolutionen med AI,
självlärande system, automatisering och robotisering, och andra disruptiva
teknologier, gör att de arbetsuppgifter som sysselsätter många tusentals anställda ändras i grunden, och alla dessa människor behöver skolas om.34 Samtidigt följer en trend i motsatt riktning där företagens kvarvarande anställda
utgörs av kvalificerade nyckelpersoner. Mycket talar för att kapitalägarna kommer för att våga investera i dessa bolag framöver kräva att samtliga anställda
ser sig själva som partners, medskapare och ägare. Kapitalisterna kommer att
vilja dela med sig av både kapital och inflytande.
Ett sådant bolag finns redan noterat på Stockholmsbörsen. I Svenska Handelsbanken har de anställda sedan 1970-talet, via pensionsstiftelsen Oktogo-
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nen, ägt över tio procent. I banken finns dessutom en rösträttsbegränsning
som gör att ingen enskild ägare får mer än tio procent av rösterna i banken.
Oktogonens inflytande blir därmed reellt. Banken har överlevt två finanskriser och hamnar alltid i topp när det gäller kundnöjdhet och anställdas trivsel.
Vid pension kan anställda därtill ofta kvittera ut uppemot tio miljoner kronor.
Investerarna har samtidigt haft en god värdestegring på sina aktier.
Sedan årsskiftet 2018 är det möjligt för mindre start-ups med upp till 50 anställda att använda sig av optioner, där inkomst beskattas som kapital istället för tjänst, för att locka talanger och motivera medarbetare trots att bolaget
inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön.35 Men varför stanna vid
det när vi har ett sådant behov av att skapa bra sysselsättning? Vi behöver fler
personalstiftelser som i likhet med Handelsbanken, ger verkligt medskapande,
co-creation.

Ett Sverige som höjer ambitionsnivån
Allt är inte nattsvart: det pågår faktiskt flera initiativ i Sverige för att lyfta frågan
om mångfalden av ägarmodeller:
● S
 ommaren 2017 startades Svensk Kooperation, där de svenska producentoch konsumentkooperationerna samlat sig för gemensamma krafttag. Det
inbegriper för första gången även en framtida satsning på medarbetarkooperativ tillsammans med rådgivningsorganisationen Coompanion.36
● S
 venskt Näringsliv och olika företagsorganisationer som Företagarna
har börjat uppmärksamma problematiken med generationsskiften när
baby-boomgenerationen går i pension. Bland annat analyseras möjligheten att hitta en svensk modell för personalstiftelser och hur skatter ska
kunna hanteras.
● F
 amna, de idéburna företagens intresseorganisation som även organiserar arbetsintegrerade sociala företag, fattade på sitt årsmöte beslut om att
sektorn ska växa från en andel av 3 procent av välfärden till 10 procent
fram till år 2030.
● R
 egeringen har lyft frågan om den sociala ekonomin där socialt företagande och arbetskooperativ utgör en lösning på ett växande utanförskap
hos personer som aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden.37
● D
 igitaliseringskommissionen uppmärksammar behovet av nya anställningsformer. Här spelar en plattformsekonomi med olika former av
blandkooperativ in, där anställda och kunder samspelar i ett nätverk.
● S
 ommaren 2018 tillsatte regeringen en särskild utredare som ska ta fram
ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas
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för aktörer i välfärdsverksamheter. Definitionen ska ligga till grund för
ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Initiativen är än så länge i sin linda och det går långsamt. Initiativen är inte
samordnade, det politiska intresset svagt från samtliga riksdagspartier, finansiella stödstrukturer saknas, samtalet bland allmänheten och i media flyktigt
och det saknas kunskap om värdet av anställda som både styrande och ägare.
Det råder oklarhet kring engagemanget från fackföreningsrörelsen, som har
svårt att hantera en ägarform som suddar ut den gamla konflikten mellan arbete och kapital. Det är ett förhållningssätt som därtill har stöd av tjänstemännen på finansdepartementet och Skatteverket. Synsättet att alltid se ersättning
till medborgarna som inkomst av tjänst (som beskattas högt) och inte som
inkomst av kapital (med lägre skatt), är djupt rotad. Sveriges resa mot anställda
som ägare lär därför bli lång och mödosam, men den är, som förhoppningsvis
framgår vid genomläsning av denna bok, icke desto mindre nödvändig.

✪ MEDSKICK
Demokratiskt ägda företag utgör ett begränsat inslag i de flesta utvecklade marknadsekonomier. Men tillsammansägande i kooperativ eller
stiftelser existerar, och det finns betydande erfarenhet som visar att det
fungerar i olika branscher och passar för små såväl som stora företag.
Anställda som ägare ses alltmer som ett av flera medel för att både förstärka långsiktigheten och ansvarstagandet i ekonomin och skapa en för
medborgarna mer inkluderande samhällsekonomi.
I spåren av främst växande samhällsklyftor växer intresset hos olika organisationer. FN, OECD och EU är engagerade. Sverige har hittills valt
att stå utanför den här utvecklingen. Nu börjar det tas initiativ, men de är
små och rör sig om enskilda nedslag utan verklig politisk genomslagskraft.
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KAPITEL 2

DEFINITIONER OCH HUR DET
SER UT I SVERIGE
Det finns en rad olika definitioner av ägarformer med medarbetare
som ägare. Det rör direkt aktieägande, ägande via optioner, vinstandelssystem samt kooperativ och stiftelser. Det ser olika ut i olika länder
och i olika delar av näringslivet. Sverige avviker oavsett hur statistiken
presenteras. Här är personalägande en helt marginell företeelse, utan
speciell gynnsam lagstiftning. I många andra jämförbara länder är bilden annorlunda.

Vad som menas med anställda som ägare
Anställda som äger tillsammans utgår från delägarskap i ett företags helhet.
Det går då inte att koppla den enskildes insats till ett specifikt arbetsmoment.
Det kan ske genom aktiesparprogram, överföring av ägande till en personalstiftelse, genom avsättningar till pensionssparande eller vinstdelning, eller
andelar i ett arbetskooperativ. Det kan också ske genom olika former av optionsprogram.
Utöver detta finns partnerägda advokatbyråer, konsultfirmor och tandläkarmottagningar. Dessa ingår inte här, av den anledning att anställdas delaktighet i värdeskapandet ofta är kopplad till en viss profession och deras ersättning
främst består av intäkter som generats genom det egna arbetet. I Sverige beskrivs dessa företag ofta som partnerägda. På engelska används dock partners
ofta bredare.
Delägandet kan delas upp i tre grupper, (i) enbart finansiellt deltagande; (ii)
enbart inflytande; (iii) en kombination av finansiellt deltagande och inflytande.
En fjärde grupp, personalägande i den idéburna och sociala sektorn, behandlas
i kapitel 15.
I den första gruppen, det rena finansiella deltagandet, finns vinstdelning, där
anställda får del av företagets vinst utöver den vanliga lönen. Här finns också
aktierelaterade program, där anställda får del av resultatet genom delägande i
företaget. Här ingår exempelvis subventionerade aktieköp, aktiesparprogram
eller riktade emissioner till anställda genom exempelvis konvertibler och teckningsoptioner. Även avsättning till vinstandelsstiftelser kan ses som en form
av aktierelaterat program, även om det vanliga är att dessa stiftelser investerar
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brett i olika tillgångsslag. Personaloptioner ger däremot inte verkligt delägarskap eftersom optionen endast utgör en rättighet för innehavaren att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris.1
Delägande som enbart rör inflytande i företagets styrning bygger ofta på arbetsrättslig lagstiftning. Den svenska medbestämmandemodellen har både
framförhandlats i avtal mellan arbetsmarknadens parter och ingår i lagstiftningen. Beroende av om de anställdas makt ligger hos den centrala fackliga
organisationen eller lokalt på respektive arbetsplats, utkristalliseras två varianter: (i) Den tyska modellen med medbestämmande (Mitbestimmung), som
ger anställda via en central facklig organisation rätt att utse hälften av platserna i de tyska storbolagens styrelse; 2 (ii) den svenska modellen där anställda
via sina lokala fackföreningar har rätt att utse två ledamöter i styrelsen, i bolag
med mer än 25 anställda.3
I detta kapitel berörs den tredje gruppen där anställda både agerar som
kapitalägare och har ett faktiskt inflytande i styrningen. Personal-, medarbetareller arbetarägt, och personal-, medarbetar- eller arbetskooperativ används
synonymt. Det centrala är istället storleken på det gemensamma ekonomiska
deltagandet, hur det är utformat såväl som hur de anställdas gemensamma
inflytande utövas rent praktiskt. I ett noterat bolag kan, med rätt organisation,
en ägarandel på fem eller tio procent var tillräcklig för att ge inflytande.

Tillsammansföretagande
Kooperation betyder tillsammansföretag. Med det avses att varje medlem har
lika stort inflytande – ”En andel, en röst”. Det kan organiseras på olika sätt,
utifrån olika associationsrättsliga principer. Många medarbetarägda företagen drivs i aktiebolagsform. Vill delägarna att aktiebolaget ska drivas enligt
kooperativa principer så regleras delägarnas demokratiska inflytande genom
konsortialavtal. För att förhindra att utomstående gör oönskade övertag finns
i regel hembudsklausuler.
Den naturliga associationsformen för anställda som vill driva verksamhet
tillsammans är att de bildar en ekonomisk förening där de själva blir medlemmar. Associationsrättsligt är det en personunion (till skillnad från ett aktiebolag som är en kapitalrättslig associationsform). Ett arbetskooperativ som drivs
som en ekonomisk förening drivs alltid enligt demokratiska principer, dvs ”en
anställd medlem, en röst”. Insatskapitalet kan däremot variera, beroende på
arbetsinsats, liksom nivån på återbäring.
Den ekonomiska föreningen kan välja att driva den arbetskooperativa rörelsen i ett dotterbolag som är ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen kan
vara ensamägare men också en bland flera delägare i aktiebolaget. Den parlamentariska Kooperationsutredningen 1980 beskrev arbetskooperativ som ”ett
företag med minst fem anställda som också är delägare och där minst hälften
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av de anställda äger minst hälften av aktie/insatskapitalet.” Det har därefter
sänkts till lägst tre medlemmar. Rösterna ska vara jämt fördelat mellan de anställda.4
Personal, pensions- och vinstandelsstiftelser kan också ses som demokratinstrument. De kan drivas enbart utifrån finansiell delaktighet, vilket är det
vanliga i Sverige, eller kopplas till inflytande. Det beror på hur stadgarna är
skrivna. I de amerikanska ESOP-programmen (employee stock ownership
plans) finns båda modellerna.
I The Oxford Handbook (om kooperativ, medarbetarägda företag och ömsesidigt ägande) (2017) beskriver företag som drivs av de anställda som företag
där anställda tillsammans har mer än hälften av både aktierna eller andelarna
och inflytandet. Handboken talar också om ”signifikant” ägande.5 Det avser en
verksamhet där anställda har en meningsfull ägarandel och inflytande, vilket
tolkas som åtminstone mer än 25 procent. Den globala kooperativa rörelsen,
Ica, beskriver kooperativ som ”en självständig sammanslutning av personer som
frivilligt gått samman för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och
kulturella behov och önskemål genom ett gemensamt ägt och demokratiskt kontrollerat företag”.6 Definitionen har erkänts av olika internationella institutioner
som FN, ILO och EU. I den europeiska kooperativa organisationen CecopCicopas definition av arbetskooperativ och socialt företagande finns 50 000
företag med 1,4 miljoner anställda.7
Den kooperativa identiteten stärks genom sju principer som ska följas, baserat på ”frivilligt och öppet medlemskap, demokratisk medlemskontroll, medlemmarnas ekonomiska deltagande, självständighet och oberoende; utbildning, praktik
och information, samarbete mellan kooperativ och samhällshänsyn.”

✪ DE 7 KOOPERATIVA PRINCIPERNA
antagna av den Internationella kooperativa alliansen, Ica, 1995.8
1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativ
7. Samhällshänsyn
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Ica:s arbetskooperativ, som hämtats från ILO, utgår från företag där anställda
tillsammans äger mer än hälften av aktierna eller andelarn.9 De anställda,
tillika delägare, ska kunna tillsätta hela eller delar av styrelsen; det finns en
långsiktighet där anställda delar på fram- och motgångar såväl som på den
eventuellt uppkomna vinsten; informationsrättigheter och löpande utbildning
samt; samarbete med andra arbetskooperativ och samhällsengagemang.

Anställdas aktieägande i Sverige
Sverige saknar en sammanställning över hur anställdas ägande ser ut i Sverige. Det finns inte något officiellt register; varken SCB, Bolagsverket eller kreditupplysningen UC samlar data.
När LO i en enkät 2012 frågade anställda som tillhörde LO, TCO respektive
Saco om de deltog i något vinstdelnings- eller bonussystem svarade ungefär en
femtedel ja. I samtliga förbund hade andelen ökat med några procentenheter
jämfört med 2006. Bland LO-förbunden är det If Metalls medlemmar som oftare har vinstdelning än andra: 42 procent. Inom samtliga förbund var det fler
män än kvinnor som omfattades, vilket troligtvis beror på att kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor där fenomenet i princip inte förekommer alls.10
Tankesmedjan Ratio skickade 2016 ut en enkät till 1474 svenska företag, och
närmare hundra företag svarade att de erbjöd anställda någon form av finansiellt deltagande. Det vanligaste instrumentet var vinstdelning, som främst
användes av stora tillverkande företag och majoriteten av dem som svarade var
nöjda med systemen.11
VINSTDELNING/BONUS BLAND MEDLEMMAR I LO, TCO OCH SACO 2011.
ORGANISATION

TOTALT

KVINNOR

MÄN

LO

21 %

11 %

29 %

TCO

24 %

16 %

37 %

Saco

19 %

11 %

31 %

Källa: LO ”Röster om facket och jobbet, del 5, 2012” via Statskontoret 2000:28
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✪ FAKTA | AKTIESPAR- OCH OPTIONSPROGRAM
Revisions- och konsultbyrån PwC ger årligen ut rapporten Aktierelaterade
incitamentsprogram i noterade bolag.12 Sedan bevakningen inleddes 2002
har andelen aktieprogram ökat kraftigt samtidigt som andelen optionsprogram minskat. Det gäller mer specifikt de s.k. personaloptionsprogrammen som stod för närmare 40 procent av alla program 2002 men som nu
uppgår till endast 6 procent av alla program (2017). Under samma tidsperiod har aktieprogrammen ökat kraftigt och uppgår till 36 procent av de
nya programmen. På börsens stora lista med bolag som har ett börsvärde
överstigande en miljard euro (s.k. Large Cap), har numer närmare 70 procent av bolagen aktieprogram eller prestationsaktier. Däremot har andelen
program som uttryckligen riktar sig till samtliga anställda minskat. Första
året PwC gjorde sin kartläggning (2002) riktades 62 procent av alla nya
program till samtliga anställda. Under 2017 var siffran nere i 18 procent.
Det är vanligare med aktierelaterade program i de större bolagen än
i de mindre. Under 2017 beslutade hälften av bolagen noterade på stora
listan om nya program, medan det bara vara 37 procent av de mellanstora
bolagen och 29 procent av de mindre.

Vid årsskiftet 2018 infördes nya regler för kvalificerade personaloptioner. Det
är optionsprogram som riktar sig till anställda i nystartade företag som kan ha
svårt att betala marknadsmässiga löner för speciella kompetenser, som it-ingenjörer eller forskare. Reglerna är hårda vilket gör att användningen är begränsad.13 Det är också vad grundarna till de framgångsrika internetföretagen
Spotify, Klarna och Skype – Daniel Ek, Sebastian Siemiatkowski respektive
Niklas Zennström – framhöll i ett gemensamt remissvar: 14 ”Reglerna för beskattning bör vara generella och oberoende av i vilken bransch man verkar, hur
många anställda man har eller hur mycket bolaget omsätter. Lagstiftningen borde
uppmuntra företag att växa, inte tvärtom!”

Svenskt aktieägande jämfört med andra länder
USA ligger långt före Europa när det rör anställdas aktieägande. I USA äger 40
procent av de anställda aktier i de bolag de arbetar i. Det är framförallt utbrett
i teknologisektorn. I Europa ligger anställdas aktieägande på helt andra, och
mycket läger nivåer.
Den europeiska federationen för medarbetarägande, EFES har sedan 2007
analyserat aktieägandet i 31 europeiska länder.15 Nästan samtliga har någon
form av aktie- eller vinstdelningsprogram. I Sverige ligger antalet företag på
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ANDEL AKTIEPROGRAM AV DET TOTALA ANTALET INFÖRDA PROGRAM
32%

32%

33%

32%
29%

27%

23%

22%

16%
13%

14%

13%

15%

17%

9%

3%
1%

2002

5%
0%

2003
Aktiespar

3%

2004

2005

5%

12%
7%

8%

7%

14%

13%

9%

8%
4%

14%

3%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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2014

2015

2016
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Prestationsaktier

Källa: Aktierelaterade prestationsprogram 2017 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB

87 procent, vilket är i nivå med genomsnittet. Sverige hamnar högt när det rör
andel av de anställda som deltar, 30 procent, jämfört med europagenomsnittet
på 22 procent.
Men i övrigt hamnar Sverige långt ner i statistiken. Bara 38 procent av de
svenska företagen i EFES-studien har breda aktiesparprogram, att jämföra med
genomsnittet i Europa på 52 procent. Sverige hamnar också på efterkälken när
det gäller breda aktiesparprograms ägarandel. I Sverige låg ägarandelen 2016
på i genomsnitt 1,73 procent, betydligt lägre än Frankrike (5 procent), Tyskland
(4 procent) och Storbritannien (2,9 procent). Genomsnittet för samtliga företag låg på 3,2 procent, det högsta någonsin och motsvarande ett värde av 325
miljarder Euro. Frankrike och Storbritannien är intressanta att jämföra med
eftersom de i likhet med Sverige har väl utvecklade aktiemarknader. Det låga
aktieägandet hos de svenska anställda kan också sättas i relation till att den
svenska allmänhetens direktägande i börsaktier är bland det högsta i Europa.16
Sverige ligger även under genomsnittet när det rör vinstandelsprogram.
Drygt 16 procent av samtliga företag i EFES studie har något program, men
bara 12 procent av de svenska företagen i studien.
I EFES årliga rapport ligger Sverige på sista plats vad avser faktiskt inflytande sett till rösträtten. Endast sex länder i Europa ger de anställdas aktier
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lägre rösträtt (Danmark, Sverige, Finland, Holland, Schweiz och Tyskland) och
bland dessa ligger alltså Sverige sämst. Det beror på att 40 procent av de svenska
företagen på EFES lista har två aktieslag, A-aktier med 10 röster och B-aktier
med 1 röst och dessa företag tilldelas anställda alltid röstsvaga B-aktier. Bara sju
procent av företagen i EFES studie ger de anställda svagare rösträtt än övriga
aktieägare. I Frankrike däremot ger 30 procent av bolagen de anställda dubbel
rösträtt istället.
Sverige hamnar också under genomsnittet när det gäller tilldelning av incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Däremot omfattar de svenska
chefsprogrammen fler, åtta personer, istället för det vanligare två personer.
Programmen omfattar nästan bara män.
Det finns undantag. På EFES lista över de hundra största företagen återfinns
Handelsbanken, med Oktogonens tio-procentiga ägarandel (beskrivs närmare i kapitel 9). Oktogonen har röststarka A-aktier men får inte rösta för mer än
10 procent av de samlade antalet aktier på stämman, ett tak som gäller lika för
samtliga aktieägare eftersom det finns en rösträttsbegränsning inskriven i Handelsbankens bolagsordning. I övrigt finns bara Skanska på listan. Där fick 4 700
anställda erbjudande om att köpa aktier 2008. Programmet har vunnit priser.17
De anställda äger sju procent, men det är röstsvaga B-aktier, och det finns ingen samordnad röstning. Skanskas fackliga ledamöter deltar inte i programmet.
Även i andra studier hamnar Sverige långt ner. När EU-kommissionen 2014
kartlade medlemsländernas öppenhet för anställdas ekonomiska deltagande
genom aktiesparprogram och vinstandelssystem hamnade Sverige på näst sista plats tillsammans med Danmark och Portugal.18 Bara Estland låg sämre till.
Irland, Frankrike, England, Slovenien och Finland låg i topp. Sverige utmärkte
sig framförallt för att sakna ett specifikt regelverk såväl som politiskt och samhällsmässigt stöd för aktiesparprogram och vinstandelssystem.
Intresset från anställda att delta i breda aktiesparprogram har de senaste
åren varit lågt i Sverige. När Attendo och Humana, två bolag i välfärdssektorn,
introducerades på börsen hörsammade färre än 10 procent av de anställda erbjudanden att teckna sig i aktiesparprogram.19

Vinstandelsstiftelser
Vinstandelsstiftelser har funnits i Sverige länge. De ska inte likställas med
pensionsstiftelser. En svensk pensionsstiftelse ska vara registrerad hos Länsstyrelsen och styrelsen ska bestå av lika antal företrädare från såväl arbetsgivare som arbetstagare.20 Det finns inte några skattemässiga fördelar. Avsättning
jämställs med lön och beläggs med sociala avgifter. Någon kartläggning finns
inte men Stiftelsetjänst i Göteborg, som är marknadsledande, administrerar
700 pensionsstiftelser.
Vinstandelsstiftelser är mer ovanliga. De har friare placeringsregler än pen-
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sionsstiftelser och måste omfatta 30 procent av de anställda för att avsättningen
ska kunna vara avdragsgill för förtaget. En studie från 1988, omfattande börsföretag med fler än 500 anställda, hittade 30 vinstandelsstiftelser som placerade i det egna företaget. 140 000 anställda berördes. Statskontoret gjorde en
inventering av antalet vinstandelsstiftelser 1999.21 Initiativet kom från Vänsterpartiet (V) som ville att avsättningar till vinstandelsstiftelse skulle befrias
från särskild löneskatt.22 Förmögenheten uppgick då till cirka 15 miljarder kronor, utspritt på 391 vinstandelsstiftelser i 283 företag (varav många onoterade).
Handelsbankens stiftelse Oktogonen stod ensam för ner än hälften av den
samlade förmögenheten (eller 8,5 miljarder kronor). Dominansen förklaras av
att Handelsbanken var först ut med att bilda vinstandelsstiftelse på 1970-talet
och att bindningstiden för de avsatta medlen är ovanligt lång jämfört med
andra vinstandelsstiftelser. Av den resterande förmögenheten stod tolv företag
för drygt en tredjedel. Stiftelserna spred i regel risken och placerade i olika
tillgångsslag och inte enbart i det egna företaget. Det gäller exempelvis både
för SEB och Volvo. Bara i sju företag översteg innehavet i det egna bolaget två
procent av kapitalet.
Det saknas namn på kända vinstandelsstiftelser som placerar i det egna företaget. En sökning i olika databaser ger bara träff på Peab och Peab Industrier,
som 2007 avsatte hundra miljoner kronor till en för de anställda gemensam
vinstandelsstiftelse.23 2018 uppgick andelen till tre procent av kapital och 1,5
procent av röster, till ett värde av 700 miljoner kronor.

Medarbetarägda kooperativ
EFES sammanställning inkluderar 300 företag som ägs helt av de anställda.
Hälften av dessa drivs av de anställda tillsammans enligt tydliga kooperativa
principer. Majoriteten återfinns i Italien (33), Frankrike (94), Spanien (68), Storbritannien (63) och Tjeckien. Inte något svenskt företag finns på listan.
Bolagsverket för inte register över olika kategorier av ekonomiska föreningar eller hur det faktiska ägandet ser ut i aktiebolag. Det går därför inte att
veta hur många medarbetarkooperativ det finns i Sverige eller hur personalägandet egentligen ser ut. En paneuropeisk kartläggning från 2013 bedömer
att det ändå finns 15 500 svenskar anställda i personalägda företag. Kartläggningen täcker 1900 svenska företag, som inkluderar ekonomiska föreningar,
aktiebolag, aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SVB-bolag) såväl som
olika socialt integrerade företag.24 Här finns också arkitektbyråer, reklambyråer, advokatbyråer och konsultbyråer, hantverkskooperativ, teaterkooperativ
och företag i välfärden. Bland exempel kan nämnas Liljewalls arkitekter med
200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm och Malmö; 25 Magelungen,
med friskolor och behandlingshem som drivs på tolv orter i Sverige av 240 delägare; 26 samt Värmdö Kooperativa Hemtjänst med 60 medarbetare.
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Mest personalägande finns i välfärdssektorn. När sektorn i början av 1990talet öppnades upp för privata utförare tog anställda många gånger över tidigare kommunal verksamhet. Rådet för arbetslivsforskning gjorde 1994 en
kartläggning av medarbetarägda företag inom offentlig sektor.27 Studien fann
150 medarbetarägda företag. De flesta (59 procent) var personalkooperativ i
barnomsorgen, 11 procent bedrev verksamhet inom hälso- och sjukvård, såsom hälsocentraler, mödravård och sjukvård. Tandvårdsverksamhet bedrevs
av 12 procent av företagen. Äldre- och handikappomsorg utgjorde nio procent
av företagen. Ytterligare 9 procent av företagen hade verksamhet inom teknisk
förvaltning och övrig service såsom trädgårdsarbete, fastighetsskötsel och
storkök. De 150 företagen hade totalt 1 681 anställda av vilka 1 370 var delägare.
Av de anställda var 78 procent kvinnor.
Den övervägande delen av företagen var ekonomiska föreningar (82 procent)
och en mindre del aktiebolag (14 procent). Huvuddelen av företagen (83 procent) hade bildats av tidigare offentligt anställda. Resterande företag var nyetableringar. Det var oftast anställda som initierat förändringen. De viktigaste
incitamenten var idealistiska, att i ökad utsträckning tillgodose mer övergripande mål än vinst, till exempel solidaritet och demokrativärden som ju är
grunden för kooperativ verksamhet. Andra viktiga incitament var att behålla
den lokala förankringen och att öka den sociala gemenskapen men också att
upprätthålla eller förbättra den materiella standarden.
Det kooperativa inslaget i den svenska välfärdssektorn har trots den ursprungliga entusiasmen annars förblivit marginellt, endast 2 procent. 2017
bedrev privata utförare 17 procent av alla grundskolor, 33 procent av alla gymnasieskolor, 40 procent av alla vårdcentraler, 23 procent av hemtjänsten och
21 procent av äldreboendena.28 Någon statistik för personalkooperativ finns
inte, men inom området privata förskolor, som 2004 stod för en femtedel av
förskolorna drevs närmare hälften (44 procent) som föräldrarkooperativ och 20
procent som personalkooperativ.29
I många länder finns särskild lagstiftning för idéburna och kooperativa
verksamheter i välfärdssektorn. Det saknas i Sverige, något som den idéburna sektorn länge påpekat med anledning av de kommunala upphandlingsreglerna av vårdtjänster. Det betyder att det inte funnits någon fördel för de
medarbetarägda företag som exempelvis velat följa internationella kooperativa
principerna. Det blev extra tydligt i samband med Ilmar Reepalus utredning
om vinster i välfärden.30 När regelverket nu ändras, från och med januari 2019,
kommer det vara möjligt att reservera kontrakt vid upphandling till verksamheter där personalen har inflytande över förvaltning och ekonomi samt återinvesterar överskottet i verksamheten. Men det kommer endast gälla för ett
begränsat antal sociala välfärdstjänster, under tre år och med ett takbelopp
som är lägre än i många andra länder.
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En nykooperativ rörelse
Det finns i Sverige ett ökat intresse för tillsammansföretagande. I Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern från 2016 svarar 65 procent i
gruppen 18–30 år att det helst vill starta företag ”tillsammans” med andra, att
jämföra med 43 procent i gruppen 56–70 år.31 Mot den bakgrunden borde det
finnas en marknad för kooperativt företagande.
Stödet för att starta ett personalkooperativ är däremot litet från det svenska
samhället. För den som vill starta eget företag finns webbplatsen www.verksamt.se som samlat uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Under rubriken starta kooperativ går det att söka sig vidare till personalkooperativ. Där står: ”Det finns många olika slags personalkooperativ. Förskolor
drivs många gånger som personalkooperativ. Men det finns också kommunikationsbyråer, arkitektkontor och andra verksamheter inom tjänstesektorn som ägs av
personalen.”
Länkar finns till en vårdcentral, en förskola och ett högstadium. För den
som vill starta och driva företag som anställda tillsammans gäller det alltså
att vara väl intresserad och kreativ för att komma igenom. Att det går att driva
industriföretag nämns inte.
Rådgivningsorganisationen Coompanion har 25 regionala kontor som ger
rådgivningsstöd till den ny-kooperativa rörelsen. Många av de nyetablerade
kooperativen som startas leds av de anställda själva. Andra är blandkooperativ
i den nya digitala ekonomin, där anställda, kunder och andra intressenter är
engagerade gemensamt. Coompanion har drivit på utveckling av föräldrarkooperativ i förskolan och föreningens handbok för fibernätsföreningar har
utvecklats till något av en branschstandard. Coompanion är också starkt engagerad i framväxten av arbetsintegrerande sociala företag.
Tillväxtverket har gett Coompanionkontoren 84 miljoner kronor för åren
2017– 2019 för rådgivning vid start och utveckling av kooperativa företag
och andra företag inom den sociala ekonomin. Men det skulle kunna vara så
mycket mer.
De Coompanion-kontor som lyckats bäst är de som fått igång ett bra samarbete med sin respektive region. Hit hör exempelvis Coompanion Väst som är
en av Sveriges största aktörer inom den sociala ekonomin.
Coompanion försöker också engagera sig i arbetet med att få igång en
svensk modell för medarbetarägande av företag i samband med generationsskifte eller strukturrationaliseringar. Initiativet drivs av Coompanion Sverige,
gemensamt med flera regionala Coompanionkontor och med lok i Värmland,
med stöd från EU Kommissionen, Tillväxtverket och EU:s socialfond. 2014
gjordes en förstudie, Together, baserad på kooperativa modeller som alternativ
till företagsnedläggningar och generationsskiften. Studien är inspirerad av det
arbete som görs inom den europeiska arbetskooperativa rörelsen Cecop-Cicopa
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Europe, och erbjuder en genomgång av olika idéer på hur medarbetare ska
kunna ta över ett företag eller verksamhet.32 Rapporten går igenom allt från
skattesystemet, socialförsäkringssystemet till möjliga sätt att öppna upp den
svenska kapital- och lånemarknaden. Idag saknas en svensk finansiell infrastruktur.
Det värmländska initiativet stöds av det lokala näringslivet, liksom lokala
sparbanker såväl som lokala fackliga företrädare från både IF Metall och
Unionen. En av initiativtagarna, Leif Tyrén, utrycker sin förhoppning med ett
”Vi måste hitta de goda exemplen, för att visa politikerna att det går. Vi kan ju inte
alla bara lägga oss ner och dö eller flytta härifrån”.

✪ MEDSKICK
Sverige är ett av de länder i Europa med mest privat aktieägande och vi
sparar mycket aktiefonder. Vi är vana vid fackligt engagemang på våra
arbetsplatser och numer är det populärt att starta eget. Men när det gäller
att kombinera de anställdas inflytande och ägande hamnar vi långt ner
på olika rankinglistor. I bolag med rösträttsskillnader mellan A- och Baktier tilldelas anställda alltid de röstsvaga B-aktierna, med en tiondels
röstinflytande jämfört med A-aktien. I Frankrike är det tvärtom och anställda får alltid dubbel rösträtt.
Personalägande finns främst i välfärdssektorn och bland specialistyrken som arkitekter och reklamfirmor. Men företeelsen är ändå marginell,
intresset och engagemanget från samhället lågt. På en lista över de 300
största medarbetarägda företagen i EU är inte något svenskt.
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KAPITEL 3

DET SAMHÄLLSTEORETISKA
SAMTALET
Utgångspunkten för arbetarägande, helt eller delvis, är marknadsekonomin. Teoriskolorna som förenar marknadsekonomin med det
kooperativa ägandet spänner över olika samhällsvetenskaper, ideologier och tidsperioder från tidig industrialism och kapitalägarens
envåldsmakt till nutida finanskapitalism. Här beskrivs den klassiska
motsättningen mellan kapital och arbete.
De franska utopisterna och de brittiska Rochdale-vävarnas kooperativa modeller kom att inspirera framväxande sociala rörelser, som
med olika ideologiska förtecken såg kooperation som motkraft till den
pågående samhällsutvecklingen.
I spåren av finanskapitalismen och växande samhällsklyftor lyfts
alltmer frågan om gemensamma mål för hållbart värdeskapande.
Mer av ekonomisk demokrati passar in på det.

Marknadsekonomi
I dess enklaste form beskrivs marknadsekonomi som ett system där varor och
tjänster byter ägare genom en prismekanism som reglerar utbud och efterfrågan. Det fungerar genom de sociala normer, lagar och regler som satts upp.
Adam Smith, den liberaliserade marknadsekonomins fader, beskriver hur
välståndet i 1700-talets Skottland steg som en följd av mindre centraliserad
styrning och reglering, som gav bättre resursallokering, jämfört med mer reglerade marknader. Utvecklingen förutsatte näringsfrihet och fri konkurrens.
Därför behövde yrkesprivilegier som skråväsende luckras upp.
Aktiebolaget har kommit att inta en speciell plats i marknadsekonomin. Med
rötter i 1600-talet skapades aktiebolaget för att kunna kapsla in ekonomiskt
risktagande i en juridisk person, till skillnad från en fysisk person. Konstruktionen möjliggör kapitalanskaffning genom lån och eget kapital, utdelning,
ägarbyte och t.o.m. handel med aktier. På 1800-talet spreds associationsrättslig lagstiftning runt om i Europa. Den första svenska aktiebolagslagen dateras
1848. Näringsfriheten tillkom 1864, då skråväsendet avskaffades genom ett
riksdagsbeslut.1
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Aktiebolaget har som aktör på den marknadsekonomiska spelplanen visat sig
vara en enastående maskin för att bygga värden för dess intressenter (kunder,
leverantörer, anställda och ägare), och till gagn för samhället i stort. I kombination med teknologiska landvinningar som ångmaskinen, automobilen, itoch digitalisering, såväl som entreprenören som tar risker tillsammans med
en eller flera kapitalägare, frihandelsavtal och avreglerade kredit- och valutamarknader lade detta grunden till de senaste årtiondenas globala tillväxt- och
välfärdsexplosion som saknar motstycke i världshistorien.
Alternativet till marknadsekonomi, planhushållning, har få anhängare.
Istället har marknadsekonomin utvecklats, med ett näringsliv bestående av en
mångfald av ägare samt ägarmodeller med olika mål och placeringshorisonter. Dessa har samsats med en skattefinansierad offentlig sektor och en tredje,
idéburen sektor, med stiftelser, kooperativ, föreningar och religiösa samfund,
vars storlekar varierar mellan olika länder. Aktiebolaget finns inom samtliga
sektorer, med en rad olika huvudmän, syften och vinstmål.

Aktiebolagets svagheter
Aktiebolag har trots sina många styrkor, också en del svagheter, som i extremfallet skadar marknadsekonomins funktionssätt och får följdverkningar
på medborgarnas välbefinnande och tillit. Därför behövs omfattande reglering
för att aktiebolaget ska fungera som den värdeskapande maskin det är ämnat
att var. Hit hör konkurrens- och arbetsrättsregler såväl som lagstiftning på
miljöområdet och antikorruption.
Svagheten finns inbyggd i aktiebolagets konstruktion. Aktiebolaget är en
kapitalassociation. Ett aktiebolag kan inte över tid drivas med förlust, eftersom kapitalet då förbrukas. Hur resultatet, vinsten, ska fördelas (mellan olika
intressentgrupper) och hur hög vinsten ska vara (om den ska delas ut eller
återinvesteras) är däremot föremål för kontinuerlig förhandling. Om maktbalansen tippar över förmycket till en av bolagets intressenter minskar bolagets
värdeskapande förmåga. Den offentliga sektorn får samtidigt sin del för att
finansiera samhällsservice, infrastruktur och ordning genom att bolaget och
de som arbetar betalar skatter.
Arbetare har en speciell relation till aktiebolaget. Aktiebolaget äger allt inom
dess väggar förutom arbetare, som hyrs. Adam Smiths fria marknader utgick
från att arbetare fritt kunde välja arbetsgivare. Anställningen skulle istället
regleras via individuella kontrakt mellan köpare och säljare av arbetskraft.2
Problemet är att anställda, även om slavarbete är förbjudet, många gånger
har svårt att på egen hand förhandla till sig skäliga löner och arbetsvillkor. Det
var tydligt redan i industrialismens barndom. Fackföreningar där anställda
sluter sig samman på arbetsplatser eller inom olika branscher och yrkesgrupper har varit en lösning för att stärka enskildas förhandlingsposition. Alterna-
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tivt har arbetsvillkoren reglerats eller kompletterats i nationell lagstiftning (exempelvis minimilöner, socialförsäkringar) med europeiska och internationella
överenskommelser som stöd (ex. EU och ILO).

Kapitalismen
Kapitalismen definierar ett system där de som äger kapitalet i ett företag, kapitalisten, också har makten över produktionsprocessen. Det är en vanlig felsyn
att likställa kapitalismen med marknadsekonomi. Marknader fanns långt före
uppkomsten av både aktiebolag och frihandel. Aktiebolaget tillkom inte heller
för att göra kapitalisten rik, utan för att öka risktagandet i ekonomin. Vinsten,
överskottet som delas ut till aktieägarna, är ersättningen som krävs för att få
kapitalisten att ge sitt bidrag till den värdeskapande processen. I bakgrunden
finns banker och kreditinstitut för att möjliggöra finansiering.
Adam Smith riktar strålkastaren mot kapitalägaren, men den som läser
Smith ordentligt märker att han både ställde krav på kapitalisten och pekar på
samhällets behov av ramverk i form av utvecklade moraliska, sociala, legala
och ekonomiska institutioner för att fungera.3 Vad Smith däremot lyfter fram
är kapitalets särställning. Under industrialismen var kapital en knapp resurs.
Under industrialismen fanns det däremot gott om både anställda och naturresurser. Kapitalisterna har också, i samklang med entreprenörerna vars idéer
de stöttat, varit synnerligen befrämjande för ekonomins tillväxt.
Adam Smith fokuserade därför på kapitalägarens rättigheter, och framförallt den osäkerhet som fanns i den situation där en anställd företagsledning
som kanske ”sprang iväg med kassan”. I aktiebolagsrätten uttryckes det som
att aktiebolaget måste ha ett tydligt syfte – och om det inte framgår specifikt vilket det är så ska det vara att gå med vinst. I Sverige väljer det flesta
att inte ange något tydligt syfte utan stannar vid vinsten. För att säkerställa
detta behöver aktiebolaget övervakas, genom att aktieägarna röstar på bolagsstämman, det finns en styrelse och genom att räkenskaperna revideras av en
auktoriserad revisor.
Vad vinsten ska uppgå till lämnas öppet i all bolagsrätt. Styrelsen förslår
självt till stämman vad utdelningen ska bli, och ägarna kan rösta för lägre utdelning men aldrig högre (men det går ju förstås att byta styrelse). Olika ägare
har olika mål för sin verksamhet , vilket också påverkar nivån på risktagandet.
Leif Melin, professor i Jönköping med inriktning på familjeföretag, beskriver
hur familjeföretagaren ofta ser ett värde i att kunna föra över verksamheten till
nästa generation, självfinansiera tillväxt och att värna verksamhetens betydelse för det lokala samhället. Den klassiska familjeföretagaren fokuserar på att ta
ut tillräckligt med vinst, dvs de vinstsatisfierar. Begreppet vinstmaximera finns
egentligen bara i finansteoretiska modeller.4 Inom företagsekonomin har detta
varit självklart alltsedan Herbert Simons på 1950-talet beskrev hur företagsle-
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dare – VD:ar – såväl som ägare när de fattar beslut har att förhålla sig till flera
olika aspekter, som tid, kultur, känslor och därtill saknar full tillgång till all
information. Beslutsfattande är därför begränsat rationellt snarare än perfekt
rationellt, så som det beskrivs inom grundläggande nationalekonomisk och
finansiell ekonomisk teori.5

Vinsten
Aktiebolaget drivs inte alltid som om det vore ett familjeföretag. En väl fungerande marknadsekonomi härbärgerar en mångfald av kapitalister, entreprenörer och investerare med olika avkastningskrav och placeringshorisonter.
Företaget kan också behöva olika typer av ägare beroende på vilken tillväxtfas
man befinner sig i.
Kapitalisten kan ibland välja att plocka ut rikligt med vinst på kort sikt. Om
det begränsar bolagets resurser för möjliga investeringar och löneutbetalningar betyder det att kapitalägaren tillskansar sig fördelar på övriga bolagsintressenters bekostnad.
På en marknad kan aktiebolaget växa så konkurrenter slås ut, det skapas
monopol eller oligopol och en möjlighet att tjäna pengar genom att ensam bestämma utbud och pris. I andra sammanhang kan aktiebolaget bli så stort att
mindre underleverantörer får svårt att hävda sig. Därför finns lagstiftning för
att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor.
Kapitalismens befrämjande av ekonomisk tillväxt betyder inte heller att tillväxten kommer alla medborgare till del. Konkurrens, teknologiska landvinningar, stordrift och prispress har ökat tillgängligheten på varor och tjänster
men omfördelningen av aktiebolagets överskott mellan kapitalägarna och de
arbetare som saknar kapital fungerar inte per automatik. Det gjorde det inte
i industrialismens barndom (brittiska gruvor) och det gör det inte heller idag.
Det är samma globalisering som lyft hundratals miljoner människor ur extrem
fattigdom i Asien och Afrika, som i västvärlden skapat växande inkomstgap
mellan de rika och fattiga.
Klasskampen – som ställer kapital och arbete mot varandra – är lika gammal som kapitalismen. Det var utgångspunkten för 1800-talets stora tänkare
Karl Marx och Fredrich Engels. Den fria marknaden skulle då ersättas av ett
ekonomiskt system uppbyggt på socialism, där arbetare och medborgare sluter sig samman och tar gemensam kontroll över produktionsprocessen. Detta
övertagande kunde också ske genom revolutionärt våld. Men där olika varianter på det socialistiska systemet testats har det inte gått speciellt bra. Det har
varit svårt att sammanjämka den marxistiska modell, där staten äger resurserna, och medborgarnas demokratiska inflytande.
Det kom att gå bättre för den reformistiska icke-våldsbejakande socialismen, socialdemokratin, som under lång tid lyckats med konstycket att både
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organisera arbetarna i starka men förhandlingsvilliga fackföreningsrörelser,
och få kapitalägarna på tillräckligt gott humör för att bidra till aktiebolagets
värdeskapande (mer om det i kapitel 4).

Ekonomisk demokrati som kooperativ rörelse
Olika former för ekonomisk demokrati, där anställda äger och styr gemensamt, har omfattats av en rad tänkare med olika ideologiska bakgrunder. Medan
den socialistiska idétraditionen var inriktad på storskalighet och centralisering
så förespråkade dessa mer frisinnade grupper istället lokalt självstyrelse, småskalighet och ekonomisk delaktighet.6 Det experimenterades friskt med olika
samverkansmodeller, som samlade konsumenter i framförallt städerna, mindre
producenter bestående av bönder, enskilda hantverkare, företagare och oorganiserade arbetare, och la på så vis grunden för den kooperativa rörelsen. Däremot var de kooperativa rörelserna aldrig lika högljudda, som socialisterna, eller
välorganiserade som den socialdemokratiska rörelsen kom att bli i exempelvis
norra Europa.
Under första hälften av 1800-talet växte det bland franska utopiska socialister upp en dröm om en ny social ordning baserad på samfälligheter och
kooperation. Till de som var tidigt ute hör Henri de Saint Simon som förespråkade en snabb modernisering av samhället under ledning av vetenskapsmän,
tekniker och företagsledare, där produktionsmedlen skulle vara samhällets
egendom och förvaltas av företagare och arbetare gemensamt. En annan entusiast var Charles Fourier som menade att ett samhälle som byggde på samarbete skulle öka produktiviteten kraftigt. Fourier tänkte sig kommuner med
små jordbrukskollektiv (falangstärer), som tillsammans skulle bilda en kommunistisk enhet (primär). Under 1800-talet fanns det vid ett tillfälle över 40
falangstärer i USA.
Utopisternas experiment fick aldrig riktigt stöd i Frankrike. Det vittnar exempelvis självbestämmandeförsöken av invånarna i kommunen Paris under
den franska revolutionen 1871, som tillslut slogs ner.7
Robert Owen, som också räknas till utopisterna, brukar pekas ut som den
brittiska kooperationens fader. Under 1800-talets första hälft drev han bommulspinneri i Skottland där han experimenterade med olika modeller för
att förbättra villkoren för arbetarna och deras familjer. Owen grundade på
1820-talet samhället New Harmony i Indiana, USA, som byggdes på kommunitära principer. Det blev till en av raden av misslyckanden för Owens, men
kom ändå att driva på tanken att samverkan kan lösa både sociala problem
med fattigdom, ge arbetare egenbestämmande och stärka konsumenter.8
I spåren av 1800-talets sociala, kommunitära och kooperativa rörelser växte
det fram sparbanker, försäkringsföreningar, konsumentföreningar och producentkooperativ över hela Europa såväl som i Sverige. De uppstod både som en
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motvikt till kapitalismen och som självhjälpsorganisationer för att tillgodose
medlemmarnas behov.
Även medarbetarnas delaktighet i värdeskapandet rönte under 1800-talet
stort intresse. De engelska Rochdale-kooperativen, som bildades 1844 har fått
stå som historisk startpunkt för kooperation. I byn Rochdale startade 28 vävare
en förening som vardera investerade ett pund, för att sätta upp en livsmedelsbutik där medlemmarna skulle köpa varor. Efter ett år hade medlemsantalet
växt till 74 personer och gett ett överskott på 22 pund. Från början slogs fast
att ingen medlem skulle ha mer än en röst, även om han eller hon hade mycket
pengar innestående i föreningen. Därtill skulle överskottet delas ut i form av
återbäring enligt principen att överskottet/ vinsten fördelades ut till medlemmarna i förhållande till storleken på gjorda inköp.

En tvärpolitisk rörelse
Ekonomisk demokrati finns även inom en konservativ och liberal idétradition.
Den franska adelsmannen Alexis de Tocqueville reste runt i USA på 1830-talets
och imponerades av landets demokratiska riktning med självbestämmande.
Tocqueville såg det som självklart att det låg i kapitalisternas eget intresse att
dela med sig av kapitalet till fabriksarbetarna, även om han inte riktigt visste
hur det skulle gå till. Det hörde den demokratiska utvecklingen till.9
Liberalismens tydligaste förgrundsfigurer, John Stuart Mill hade också en
optimistisk syn på arbetarägande:10 I Principles of Political Economy with some of
their Applications to Social Philosophy (1848) beskriver Mill demokratiseringen
av samhällets resurser som en naturlig utveckling: ”den form av association, som
om mänskligheten ska fortsätta att ut vecklas, i slutändan måste förväntas bli den
dominerande, är inte den som existerar mellan en kapitalist som chef och arbetare
utan en röst i ledningen, utan en association av arbetare själva, på jämlik basis,
gemensamt ägande det kapital med vilket de uträttar sitt arbete, och underställda
chefer som är valda och kan avsättas av dem själva.”
Mill såg i ett utbyggt arbetarägande inte bara ekonomiskt positiva effekter,
utan än mer att det skulle höja hela mänskligheten till en högre moralisk och
kulturell nivå. John Stuart Mill såg det som fullt möjligt att driva medarbetarägda företag inom ramen för marknadsekonomiska principer.
Österrikaren Joseph Schumpeter, känd för den bredare svenska allmänheten
för sin mikroteori om entreprenören och kreativa förstörelse, var inne på samma linje. Schumpeter var finansminister i den österrikiska regering efter första
världskriget och införde då radikal lagstiftning om företagsstyrning och medarbetardeltagande i de så kallade ”gemenskapsföretagen”, statligt ägda men
styrda av företagets intressenter. Arbetet fortsatte efter det andra världskriget
då Schumpeter såg en socialistisk utveckling av samhällets ägande som en logisk följd av demokratins utveckling, där nya klasser och grupper gör anspråk
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på att få del av ett ökat välstånd. För Schumpeter var ekonomisk demokrati
därmed något att räkna med.11
Gillessocialismen med ursprung i Storbritannien var en annan riktning
inom den kooperativa rörelsen som hade många anhängare. Den grundade
sig på samverkan mellan arbetare och konsumenter. I debatten om socialiseringsprogrammet inom det svenska socialdemokratiska partiet i början av
det förra sekelskiftet var både det österrikiska och det brittiska alternativet
aktuella förebilder.

Kapitalistens minskade suveränitet
Det finns inte en teori som tydligt försvarar ett kapitalets suveräna bestämmanderätt över produktionsresurserna. Den brittiska samhällsvetaren David
Erdal, som omvandlat ett familjeägt skogs- och pappersbolag till medarbetarägt, och skrivit böcker om ekonomisk demokrati och kooperation, placerar
hela frågan om den förenklade relationen kapital-arbete till en förgången tid.12
David Erdal menar att det i dagens samhälle finns en otydlighet mellan vad
som gör ett företag framgångsrikt – den frivilliga samverkan mellan kunniga
och välutbildade individer – och företagets struktur, som ofta ger de anställda
noll rätt till information, inflytande eller delaktighet i det ekonomiska värde
som skapas. Den rättigheten begränsas istället till aktieägarna, som många
gånger inte tillför mer än ekonomiskt kapital (och många bolag behöver inte
ens kapital), ger styrelsens ansvarsfrihet på stämman och tillsätter styrelse
(vilket ju inte gäller i alla länder). De anställdas rättigheter och medbestämmande har istället hamnat på lagstiftarnas bord.
Att anställda blir kapitalister har idag anhängare på hela den politiska skalan – från höger till vänster håll. Marknadsliberala ekonomer pekar då på att
anställda som aktieägare är önskvärt, dels ur ett demokratiskt perspektiv för
att stärka tilltron till marknadsekonomin, dels ur ett rättviseperspektiv där
anställda anses ha legitim rätt till sin del av företagets värdeskapande.
I USA har anställdas aktieägande genom skattegynnade personalstiftelser förts fram av både demokratiska och republikanska politiker. De första så
kallade ESOP-programmen tillkom redan på 1950-talet. Förmånliga skattereformer introducerades under Ronald Reagans tid som republikans president i
slutet av 1980-talet.

Entreprenörskapets ekonomiska demokrati
Nationalekonomer som Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, knutna till det
näringslivsinriktade forskningsinstitutet IFN, lyfter fram institutionella hinder
som begränsar anställdas ekonomiska deltagande. Till detta hör kapital- och inkomstskatter, men framförallt stora skillnader i beskattning av de två tillgångsslagen. Frågan rör en ny syn på entreprenörskap och blev livligt diskuterad i
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förberedelsearbetet för lagstiftning kring lättnader i beskattning av personaloptioner i nystartade företag som har svårt att betala höga löner för specialister.13
Henrekson och Sanandaji tar sin utgångspunkt i amerikansk forskning.14
Entreprenörskap bör då ses som en speciell typ av kompetens, som även kan
finnas hos anställda, som är helt nödvändig för att det ska byggas värde i ett
bolag. Genom att få optioner får den anställda vara med och dela på vinsten
av sitt eget värdeskapande. Det blir då den samlade beskattningen av entreprenörskapet, både i form av lön och kapital, som blir avgörande för arbetsinsatsen. Henrekson och Sanandaji väljer också att se personaloptioner som
en rättvisefråga där kapitalvinster, som annars gått till utländska investerare,
förs över till svenska anställda. Konflikten mellan kapital och arbete suddas ut
även här.
Entreprenörskap kan med samma resonemang ses som socialt fenomen
som inkludera hela grupper av anställda. Det ses då som ett kulturellt koncept
som formas genom sociala processer, stödjande institutioner och som drivs
av människor i individuella, sociala och ekonomiska syften. Samhällsvetaren
Malin Gawell visar i sin forskning kring socialt entreprenörskap och social
ekonomi hur denna bredare syn på entreprenörskap lyfter frågan om entreprenörskap från det rent pekuniära värdet av arbete till att också innefatta gruppdynamik och sociala processer kopplad till inflytande.15 Arbetskooperativ och
ekonomisk demokrati blir då av stor betydelse för ett innovativt samhälle och
ekonomisk konkurrenskraft.

De institutionella investerarna och finanskapitalismen
Kapitalisten och företagsägaren utmanas också av marknadsekonomin självt.
Kapitalisten har i det närmaste försvunnit från den stora näringslivsarenan. På
kapitalmarknaden såväl som i stora delar av det privata näringslivet har privata
investerare ersatts av inhemska och utländska institutionella investerare (pensionsfonder osv), riskkapitalister och börsaktivister. På de flesta aktiemarknader
runt om i världen står de för 70– 80 procent av kapitalet. Det rör sig om sparkapital
från medborgare i demokratier där det pågår en slags ekonomisk demokratisering av näringslivet, men utan att medborgarna förstått vidden av det. Samtidigt
har finansinstitut och banker fått allt större betydelse för kapitalbildningen.
Amerikanen Peter Drucker talade redan på 1970-talet om ”pension fund
socialism” där allmänhetens pensionskapital när det blivit tillräckligt stort
och dominerande på kapitalmarknaderna också skulle börja påverka.16 Svenska
institutioner äger exempelvis 20 procent av Stockholmsbörsen. Sanningen i
Druckers påstående återspeglas i den omfattande reglering som finns av allt
institutionellt kapital. Dessa berör främst förvaltaruppdraget (engelska: fiduciary duties) som säkerställer att kapitalet hela tiden placeras med spararnas
bästa för ögonen och portföljallokeringsmodeller som ser till att sprida risker
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genom att det investeras i olika tillgångsslag. Dessutom sker det en balansering av pensionsskulder och tillgångar så sparkapitalet finns kvar den dag hen
går i pension och börjar ta ut pengarna.
Finanskraschen 2008 satte bankernas finansiella kreativitet och brist på eget
kapital på sin spets. Idag råder i stort sett enighet bland national- och finansekonomer i Europa att det blev för mycket av lånefinansiering av icke produktiva tillgångar (som fastigheter och andra finansiella tillgångar). Bakgrunden
till detta är bland annat omfattande reglering av de europeiska finansinstituten, med större krav på säkerheter vid utlåning, såväl som massiva insatser av
centralbanker för att hålla räntan på tillräckligt låg nivå för att uppmuntra till
investeringar. Någon större ökning av investeringar i nya produktionsresurser
har dock inte skett. Effekten av de låga räntorna har istället blivit stigande och
snedvridna tillgångsvärden, bostadspriser som skjutit i höjden och svårigheter
för vanliga företagare såväl som företag som bedrivs enligt kooperativa principer att få lån. CEPS, en tankesmedja i Bryssel, beskriver tiden efter finanskrisen som ett ”förlorat årtionden för Europa”.17
För realekonomin har det här skapat ett antal problem. Ett är att institutionella investerare för att uppfylla alla regelkrav har svårt att ta långsiktigt
ägaransvar. Istället finns en inbyggd passivitet och kortsiktighet i modellen,
som drar ner på riskviljan och inverkar negativt på institutionernas värdeskapande förmåga. Dessa säljer exempelvis nästan alltid så snart det kommer ett
bud på ett bolag. Kortsiktigheten fortplantar sig till företagen som uppmuntras
att vinstmaximera på kort och medelfristig sikt (istället för att vinstsatisfiera),
att driva aktiekursen i höjden och att avstå från att ta risker och investera i
långsiktiga projekt. I USA går hälften av bolagens ekonomiska överskott till
aktieåterköp. Det urholkar innovationskraften.18
Ett annat problem är att institutionella investerare inte investerar i alla företag som efterfrågar kapital. En del blir utan. Det kan bero på regler som hindrar
institutionerna, som att verksamheten är för liten för att locka till sig uppmärksamhet. För en stor förvaltare är det helt enkelt mer effektivt att placera kapital
i större bolag. Det kan också bero på att verksamheten inte finns där de stora
kapitalägarna är. Det gäller företag som ligger utanför de stora städerna eller i
en avlägsen region.19
Västerländska marknadsekonomier har därmed hamnat i en rävsax. Det
finns en stor tillgång till kapital men det allokeras inte till allt som kan bygga
värde och det investerar inte med en tillräckligt lång placeringshorisont. Bankerna har samtidigt blivit mer försiktiga i sin utlåning. Utländska aktörer och
institutionella investerare täcker inte heller upp.
Sammanfattningsvis, i en nationell ekonomi som styrs av finanskapital och
institutionellt kapital så förvrids aktiebolagets relation till sina intressenter.
Vissa aktörer, som exempelvis de ledande befattningshavarna och anställda i
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riskkapitalfonder kan dra fördel av situationen, men inte så många fler i samhället. Raghrum G. Rajan, Världsbankens chefsekonom som förvarnade om
finanskraschen, och Luigi Zingales på University of Chicago skrev i boken
”Saving Capitalism from the Capitalist”, från 2003, om vad för mycket makt åt
finans- och kapitalmarknaderna kan leda till. Luigi Zingales är idag en förespråkare av en inkluderande kapitalism. Andra ekonomer beskriver hur samhället, med stöd av FN, OECD, Världsbanken och EU, driver de fria marknaderna i riktning mot hållbart värdeskapande; institutionella investerare får nya
riktlinjer; aktiebolagsrätter i olika länder lyfter fram bolagets samhällsintresse
och inkluderar i lagstiftningen att styrelsen ska ta större hänsyn till olika intressentgrupper; det ställs krav på att bolaget ska kunna redovisa ett syfte, som
beskriver bolagets bidrag till samhället, utöver att bara tjäna pengar.20 Här
syns även ett växande och nyvaknat intresse för kooperation, som grundar sig
i medlemsnyttan och ofta sammanfaller med ett samhällsintresse (exempelvis
att driva förskola eller lägga bredband). Samhällsengagemanget är också en av
de 7 kooperativa principerna och skrivs ofta in i bolagsstadgan.

En demokratisk marknadsekonomi
En marknadsekonomi som inte klarar av att härbärgera en mångfald av ägare,
ägarmodeller mål och placeringshorisonter, slutar helt enkelt att fungera. När
värdeskapandet uteblir sviker medborgarnas tilltro. Det skadar demokratin. Ett
förhållningssätt med mer av ekonomisk demokrati blir då ett av flera sätt som bidrar till att återställa en sådan mångfald. Därför avslutas kapitlet med en diskussion om vad som menas med demokrati inom ramen för ekonomisk demokrati.
Statsvetaren Bo Rothstein brukar luta sig mot den kände demokratiforskaren Robert Dahl, som gett ekonomisk demokrati en relativt stor plats i sin argumentation för värdet av demokrati också inom företaget.21 Bo Rothstein vill
avdramatisera frågan om ekonomisk demokrati genom att peka på att om vi
anser demokrati fungera för så stora och komplexa institutioner som en nation
så borde väl ett företag klara av det. Det viktiga är att styrningen följer Robert
Dahls fem principer för en fungerande demokrati:

✪ FAKTA | ROBERT DAHLS FEM PRINCIPER FÖR DEMOKRATI
1. Effektivt deltagande,
2. Lika rösträtt,
3. Upplyst förståelse, där var och en får tillräcklig tid på sig för att sätta sig
in i frågor som ska beslutas,
4. Rätten till att bestämma frågor som ska diskuteras,
5. Alla ska inkluderas i den demokratiska processen.
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Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia i Uppsala uppmärksammar i
Svenska Dagbladet ett par inlägg i debatten om huruvida kapitalismens framfart ska avskaffas, eller åtminstone hejdas.22 De kommer från den tyske sociologen Wolfgang Streeck och den fd. amerikanske arbetsmarknadsministern
Robert B Reich som menar att kapitalismen genom att ha kidnappats av en girig elit håller på att förgöra sig själv. Det gemensamma svaret på kapitalismens
kris ligger i ett ”återinbäddande” av ekonomin i samhället. Lars Magnussons
eget svar är dessvärre inte helt hoppingivande. Han skriver: ”Finns det då en
väg tillbaka till en inkluderande kapitalism? Reich är optimist på denna punkt,
Streeck mer pessimistisk. För vilka sociala krafter är det som ska kunna rädda kapitalismen på det sätt som både han och Reich tänker sig? Var ska man börja leta?”
I den här boken blir svaret att medborgarna delvis får ta saken i egna händer,
och använda sig av den råvara som de äger helt själva – socialt kapital, lokal
samverkan såväl som en omförhandling av samhällskontrakten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att göra anställda till kapitalister, med stöd av en del
av kapitalet som finns bundet hos de institutionella investerarna, såväl som
ägare till demokratiskt styrda företag blir då ett naturligt inslag i samhällets
strävan i riktning mot hållbart värdeskapande och mer av entreprenörskap.
Studier som pekar på att det går att driva företag demokratiskt med anställda
som ägare presenteras i kapitel 4.

✪ MEDSKICK
Kooperation, personalägande och ekonomisk demokrati hör hemma i en
väl fungerande samhällsekonomi. Begreppen bejakar de värden som kapitalismen, marknadsekonomi och frihandel skapat samtidigt som de lyfter
fram det bredare synsätt som behövs för att hantera allt mer uppenbara
ekonomiska, sociala och miljömässiga obalanser. Anhängare av ekonomisk demokrati och de anställdas ägande finns därför, och har alltid funnits, inom olika ideologier från höger och vänster om den politiska skalan.
Framförallt bryggar ekonomisk demokrati över den eviga konflikten
mellan kapital och arbete. Till teorier om företagens behov av finansiellt
kapital och humankapital läggs socialt kapital. Samtidigt vidgas förståelse av entreprenörskap, central för samhällsekonomins innovationskraft,
från att bara handla om en individs verk till att inkludera både enskilda
anställda och grupper av anställda. Sist, med mer av ekonomisk demokrati dämpas finanskapitalismens och de institutionella investerarnas
ofta inbyggda kortsiktighet.
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KAPITEL 4

DET FUNGERAR MED
ANSTÄLLDA SOM ÄGARE
Amerikanska studier av anställda som ägare ger liktydigt resultat:
företag där anställda både har demokratiskt inflytande och är kapitalägare kan vara lika framgångsrika som konventionella företag.1
Europeiska studier visar hur regioner som byggt upp strukturer för
samverkan mellan arbetskooperativ stärker företagen genom utbyte
av erfarenheter, jobb och idéer. Överlag visar det sig att personalägda
företag är motståndskraftiga och överlever både konjunktursvängningar och kriser. Men det behövs stödjande institutionella ramverk.
Studier av företag med anställda som delar resultatet genom aktieägande utgår
ofta från amerikanska data, eftersom olika aktiesparprogram funnits i USA
sedan 1950-talet. Ofta ligger ägarandelen på tio procent, men i ett fåtal företag ligger ägarandelen mycket högre, över femtio procent. Nyckelfaktorer som
ekonomisk lönsamhet, produktivitet och andra faktorer som har bäring på ett
företags utveckling visar sig vara bättre i dessa företag än i konventionella bolag.
● E
 n genomgång av 129 vetenskapliga studier visar att två tredjedelar
kunde påvisa positiva effekter rörande sambandet mellan medarbetarägande och produktivitet.2
● E
 n enkätstudie baserad på svar från 40 000 anställda i 14 företag visar
på en högre upplevd jobbtrygghet, högre deltagande i besluten, bättre
behandling och mindre övervakning. Därtill är personalomsättningen
lägre. I bolagen med aktiesparprogram svarade 15 procent att de gärna
ser sig om efter ett nytt jobb, medan samma fråga till anställda i andra
bolag var 20 procent.3
● E
 n undersökning av de 1000 företag som kom ifråga för den amerikanska
tidningen Fortunes 100-i-topplista över bäst skötta företag visade på att
ett oproportionerligt stort antal av dem hade vinstdelning eller någon
form av aktiedelägande.4
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● A
 ndra studier pekar på ett samband mellan finansiellt deltagande och
högre nivåer på internutbildning.5 Det skulle kunna tolkas som att medarbetare som är delägare agerar mer långsiktigt och blir mer benägna att
öka sina kunskaper genom både formell och informell utbildning.
Dessutom visar de amerikanska studierna att anställda som både har aktier
och möjlighet att utöva inflytande har högre inkomster, stannar på sitt arbete längre, och ger mer förslag till förbättringar än anställda utan delägande.
Dessa företag är precis lika innovativa som andra företag.6
Enbart finansiellt deltagande verkar dock i sig inte vara tillräckligt för att
förbättra resultatet. Vinstdelning har bara effekt om systemet kombinerades
med andra program och åtgärder för att öka de anställdas delaktighet.7 Dessutom måste vinstdelningen vara förhållandevis betydande, det räcker inte med
att ägarna delar med sig av bara några fåtal procent i bolaget.8

Kooperativa kluster
I spåren av finanskrisen 2008 uppmärksammades att kooperativa och ömsesidigt styrda företag hade en högre överlevnad än konventionella aktiebolag.
Det var speciellt slående i finanssektorn där ömsesidigt drivna försäkringsbolag, i sak- respektive pensionsbranschen, hanterade krisen bättre än andra sparinstitut. Samtidigt överlevde de kooperativt styrda bankerna och tog
marknadsandelar medan många börsnoterade banker tvingades ta emot statsstöd. Utvecklingen var likartad i de regioner i Europa som hade ett stort inslag
av arbetskooperativ.9 Det gällde exempelvis regioner i Italien och Spanien där
speciella kooperativa styrningsmodeller vuxit fram, som bygger både på gemensamt ägande, demokratiskt deltagande och medlemskontroll samt kooperativens möjlighet att förlita sig på egna finansiella resurser och stödnätverk.
Studier gjorda av bland annat den kooperativa organisationen Cecop visar hur detta klustertänkande i Spanien och Italien ledde till samarbeten som
öppnade upp för flexibilitet och innovation av nya affärsmöjligheter istället för
nedläggning. Produktion som legat hos underleverantörer eller samarbetspartners plockades hem. Dessutom kunde kooperativen utbyta tjänster och
fördela arbetstillfällen mellan företagen i samma nätverk. Grupper av kooperativ startade yrkesutbildning för gemensam kompetensutveckling så anställda som blev av med jobbet kunde komma tillbaka när krisen var över. I både
Italien och Spanien överlevde de arbetskooperativa företagen utan att behöva
säga upp anställda, medan resten av industrin drog ner. Enligt Cecop visar
statistik från några europeiska länder att kooperativa företag når bättre resultat
när det gäller tillväxt, antal anställda, överlevnad och nystarter.10
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I alla branscher
Ovan positiva bild av anställda som ägare och arbetskooperativ förmedlas sällan i Sverige.
Rapporteringen här verkar istället kantad av misslyckade arbetskooperativ och
personalägande, vilket gett upphov till myter och ekonomiska hypoteser som
trots att de visat sig sakna förankring i verkligheten varit svåra att ta död på.11
Bland myterna hör att medarbetarkooperativ skulle vara mer lämpade för
viss typ av verksamhet. Det stämmer i några avseenden. De återfinns sällan
inom nystartade verksamheter som kräver mycket eget kapital, som står inför
en snabb tillväxt (exempelvis globala IT-plattformar) och som driver en affär
med hög risk för misslyckande (exempelvis forskningsbolag).
Det finns en hög andel medarbetarägda tjänste- och serviceföretag. Men det
går inte att dra någon generell slutsats utifrån det. Istället är variationen stor
mellan olika länder, och det finns inget som pekar på att medarbetarägda företag är speciellt begränsade till vissa branscher. Det går att hitta i alla möjliga
industrier, och med alla möjliga kapitalbehov. De finns inom tillverkningsindustri, byggindustri och service.12
De är heller inte begränsade till bara småföretag, som är en etablerad uppfattning i Sverige. I de länder där data finns visar det sig snarare att medarbetarkooperativen är minst lika stora eller större än ett genomsnittligt vinstdrivande aktiebolag. Det är ovanligt med storkooperativ som Mondragón och
John Lewis Partnership, som har 75 000 respektive 85 000 medarbetare, men
det finns alltså exempel på stora kooperativ.
Den allmänna bilden av ett kooperativ är att det är ett småföretag. Men
det är även den vanligaste storleken bland aktiebolag som ägs och drivs enligt konventionella kapitalistiska principer. I Storbritannien har 92 procent av
alla företag färre än 20 anställda, I USA är siffran 89 procent och i Frankrike
90 procent. Endast 0,3 procent av alla företag har mer än 500 anställda i USA
och Storbritannien. I Frankrike är siffran 0,2 procent. Endast 0,03 procent av
alla företag har fler än 5 000 anställda i USA, och bara 0,04 procent av har fler
än 2 000 anställda i Frankrike.13 Statistik från Frankrike, Italien och Uruguay
pekar på att den kooperativa formen tenderar till att utveckla en något större
företagsstorlek. Som delförklaring framhålls att det krävs flera medlemmar för
att den kooperativa formen ska fungera. Detta framgår också av den kooperativa lagstiftningen som i nästan alla länder fastställer att det krävs ett minsta
antal medlemmar för att bilda ett kooperativ.
Det brukar också framföras att medarbetarägda företag har svårt att överleva. Studier från Frankrike, Italien och Storbritannien har å andra sidan funnit
kooperativ som överlevt i hundra år. Däremot är det tydligt att de inte vinstmaximerar – utan vinstsatisfierar. Med det avses att de främst nöjer sig med att
generera en tillräcklig vinst för att säkerställa en sund utveckling för organi-

46

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

de t f u nge r a r m e d a nstä llda som äg a r e

sationen. Resten av överskottet kan användas för att tillgodose medlemmarnas krav på trygghet och inkomster. Medarbetarägda företag drar ner antalet
anställda mindre i lågkonjunktur men expanderar också mer försiktigt i högkonjunktur. På så sätt delar de samma perspektiv som försiktiga familjeföretag
som ser värde av att företaget är en del av både lokalsamhället och överlever
till nästa generation.
En studie av amerikanskt personalägande pekar på att de är lika goda låntagare som andra företag. Av 1 232 lån till personalägda ESOP-stiftelser mellan
lågkonjunkturåren 2009 – 2013 misslyckades endast 15 av företagen med återbetalningen, dvs 0,2 procent. En annan studie som tittade på konventionella
företag åren 2010–2013 noterade att 3,75 procent av företagen misslyckades
med att betala tillbaka sina lån.14

Har överlevnad ett värde i sig?
Medarbetarägda företag, som drivs enligt demokratiska principer beter sig inte
alltid som konventionella företag. Det är inte heller syftet. I den internationella
kooperativa alliansens, Ica:s definition av kooperativ, som anammats av internationella organ som FN, ILO och EU, beskrivs kooperativ som “en självständig
association av individer som frivilligt agerar tillsammans för att hantera gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och mål, genom ett gemensamt
ägt och demokratiskt styrt företag.” Vinsten är alltså sekundär. Medarbetarägda
företag har lättare att leva upp till de principerna än andra former av kooperativ, eftersom intressegemenskapen mellan de anställda och ägarna är hundraprocentig. Det påverkar företaget på flera sätt:
● M
 edarbetarägda kooperativ skapar färre jobb än företag utan medarbetarägande, när efterfrågan på bolagets produkter ökar och priset stiger,
eftersom möjligheten att göra sig av med anställda i nästa lågkonjunktur
är lägre.
● De bryr sig mer om att jobb bevaras än ren inkomsttrygghet, vilket betyder att det är mer troligt att de fokuserar mera på ett uthålligt arbete.
Medarbetarkooperativets beteende härleds till det kollektiva beslutandet, där
bolaget internaliserar den betydelse verksamheten har både för de anställda
och för det lokala samhället. Den lokala förankringen är därmed ett naturligt
inslag i beslutsfattandet om både löner och numerär av anställda.15 Förmågan
att fatta långsiktiga investeringsbeslut får därtill stöd av samverkan med andra
företag i regionen, med andra arbetskooperativ såväl som andra småföretag.
Det finns därmed ett inslag av socialt kapital – den råvara som utgår från närhet, tillit och ansvar, utöver det mer rationellt agerande finansiella kapitalet.16
Begreppet socialt kapital myntades av sociologen Robert Putnam som i stu-
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dier av den amerikanska medelklassens sönderfall under början av 1990-talet
pekade på att en ekonomi inte bara kan förlita sig på finansiellt kapital och humant kapital utan att medborgarna – och företagen – för att växa även behöver
kunna förlita sig på ömsesidigt förtroende – dvs socialt kapital.17
Det betyder att medarbetarägda företag, som ofta är bra på att bevara jobb
lokalt har potentiellt stor betydelse för lokalsamhälle, eftersom det finns positiva externaliteter kopplade till att arbetstillfällen behålls på orten. Att behålla
arbetstillfällen sparar A-kassa och andra sociala utgifter samtidigt som det
stärker det lokala näringslivet och samhällsservicen.
Det här medför dynamiska effekter som inte är enkla att uppskatta. Hit hör att
sysselsättning har en större betydelse än bara ekonomisk. A-kassa och socialförsäkring kan exempelvis inte kompensera för utanförskap, sämre tandhälsa
eller lägre livslängd.18 Däremot, om medarbetarägande leder till att arbetstillfällen blir mer uthålliga, samtidigt som den lokala ekonomin stärks, får det
också betydelse för folks hälsa.
Studier från Uruguay visar att det finns ett samband mellan stabilitet i sysselsättning och överlevnad relativt andra företag. Bara det att de anställda
känner kontroll och delaktighet påverkar därtill anställdas hälsa.19 Britten
David Erdal (2000) visar i sin ofta citerad avhandling hur dödligheten i hjärtoch kärlsjukdomar visar sig vara lägre i italienska byar med fler anställda i
kooperativ än med anställda i vanliga företag.

Problematiken med underinvestering
En seglivad myt är att medarbetarägda företag är kroniskt underinvesterade.
Forskning från 1970- och 1980-talet ger visst stöd åt den bilden. Många av företagen hade då svårt att överleva under krisåren, vilket ansågs bero på att de
varit för långsamma med att göra investeringar för att säkerställa konkurrenskraften och bolagets överlevnad. Det har bidragit till synsättet att kooperativ
till sin natur skulle vara dåliga på att hantera svåra tider och därför inte kan
betraktas som ”riktiga” företag.
Erfarenhet från de nedkörda jugoslaviska kooperativen kan fungera som exempel. Där fick de anställda del av det löpande överskottet. Problemet var att
företagen aldrig byggde upp en egen ekonomisk buffert för att möjliggöra sådana investeringar som är en nödvändighet för att kunna ta risk och skapa tillväxt.
En av som tänkt på det här problemen är amerikanen David P. Ellerman,
som i 40 år skrivit både teoretiskt och praktiskt om arbetarkooperativ och
ekonomisk demokrati. Han var med och grundade the Industrial Cooperative Association 1977 för att främja och bilda arbetarkooperativ i USA.20 I den
svenska boken Tillsammans belyser Ellerman arbetskooperativets två inbyggda
ägarproblem: Det ena är att medarbetarna, enligt ekonomisk teori, kommer
att underinvestera genom att de föredrar att dela ut vinsterna i närtid för att
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maximera korta vinster, dvs löner, så länge de anställda finns kvar i företaget.
Teoretiskt talas det om att det finns ett horisontproblem, något som även används när investerare äger aktier.21 Problematiken uppstår i bolag där det finns
olika generationer av medarbetare. De yngre kanske vill ta högre risk, medan
de äldre heller önskar sig en stabil säker resultatutveckling eftersom de snart
går i pension. Därtill finns en frestelse att sälja bolaget när man går i pension.
Men båda problemen går att lösa. Studier visar att arbetskooperativ som
överlever har hittat hållbara modeller som gör att de anställda både få del i utdelningen och i det återinvesterade kapital, dvs värdestegringen. Därtill finns
många gånger hembudsklausuler som gör att anställda inte kan avyttra sina
andelar på den öppna marknaden. Istället återköps aktierna eller andelarna av
företaget utifrån fastställda formler i en takt som inte äventyrar företagets finansiella ställning. I länder som Frankrike, Spanien och Italien får medlemmar
del av överskottet via ett eget konto men också en intern fond som ger utdelning först i samband med pensionering. De spanska Mondragón-kooperativen
har ett system med medlemsavgifter och interna kapitalkonton som används
för att säkra lånefinansiering från medlemmarna samtidigt som varje arbetare
får ränta på återinvesterade överskottsmedel.
Det stora arbetskooperativet John Lewis Partnership fonderar vinstutdelning både centralt på ett gemensamt konto och på ett individuellt konto, med
utbetalning genom rullande fem årsintervaller.
Det finns också olika modeller för att hantera den situation då kooperativet likvideras. I Spanien, Italien och Frankrike distribueras inte överskottet till
medlemmarna utan det avsätts till en fond som inte kan lösas upp. I samband
med en likvidation tillfaller överskottet medlemsorganisationen att fördela
demokratiskt till andra kooperativ. Det leder till att få kooperativ upplöses.
I Sverige, där det saknas några egentliga förmåner för anställda att driva en
verksamhet i kooperativ form, är det dock vanligt att de anställda hanterar generationsskiften genom att företaget blir uppköpt, även i fall då de yngre anställda
blir kvar. Det är vad som exempelvis skett i välfärdssektorn där personaldrivna
skolor och vårdcentraler sålts till riskkapitalister eller andra välfärdsföretag.

Några teoretiska dilemman
Gratisåkande eller smitning förs ofta fram som argument mot medarbetarägande. Det går ut på att det lönar sig för en enskild anställd att maska, eftersom denne ändå får skörda frukterna från vad kollegorna levererar. Gratisåkarproblemet är ett vanligt fenomen i en rad olika verksamheter, exempelvis
bland passiva aktieägare på börsen, där allt arbete med bolagsstyrningen delegeras till en part (som kan vara en huvudägare eller en aktivistfond). Men det
verkar inte alls gälla på arbetsplatser. Studier visar istället på motsatt effekt,
dvs kollegor är på arbetskamrater som inte jobbar eller har andra problem.
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Finansiellt deltagande stärker istället produktiviteten på arbetsplatsen.22
Annan typ av kritik brukar komma från en del forskare som använder sig
av neoklassisk teori för att visa på att arbetarägda företag reagerar omvänt på
prischocker. Ett konventionellt företag ökar utbudet om priset höjs på produkten för att kunna sälja mer, och därmed höja vinsten för kapitalägaren. Marginalkostnaden för högre produktion är ju låg. Ett medarbetarägt företag skulle
däremot ha som målfunktion att maximera värdet, dvs lönen, för sina anställda
och prioritera att gynna sig själva genom högre lön eller mer semester.23 Men
det stämmer inte heller. Istället för att göra sig av med anställda, eller hålla
tillbaka på nyanställningar så behålls antalet anställa och istället för högre löner när priset på produkterna stiger, så använder det medarbetarägda bolaget
vinsten till att öka investeringarna i utbildning av de anställda och på så sätt
investera i företagets framtid.
En vanlig kritik är att anställda som investerar sparkapital i sin arbetsgivare
blir för exponerad mot en aktör och därmed tar för mycket risk.24 För att undvika det är det viktigt att ägandet inte ses som istället för exempelvis tjänstepension och kollektivavtal utan som ett komplement. Framgångsrika kooperativ
hanterar det genom att en del av andelssparandet löpande fonderas på den
anställdas egna pensionskonton.

Ett institutionellt ramverk
Så varför är antalet medarbetarägda företag trots en rad positiva studier så få?
Det gäller ju i de flesta länder. Conell Fanning och Thomas McCarthy ställde
1986 samman kritisk litteratur till medarbetarägda företag och de lyfte fram
sex hypoteser för att förklara varför medarbetaägda företag inte kan ses som
livskraftiga:
1. Då enskilt ägande utgör normen för allt företagande får andra ägandeformer räkna med högre etableringskostnader.
2. Det råder brist på kompetenta företagsledare i medarbetaägda företag.
3. Medarbetarägda företag med sina annorlunda styr- och kontrollformer, avviker från mera traditionella former och får svårigheter med
anpassning till ett kapitalistiskt system.
4. Arbetare har inte någon långsiktig önskan att delta i kontrollen över
sin arbetsplats
5. Anställda saknar entreprenöriella förutsättningar.
6. Entreprenöriella initiativ är till sin natur individuella.
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Forskarna Artz och Kim (2011) pekar på att arbetskooperativen inte överlever
för att de förr eller senare börjar agera som konventionella kapitalistiska företag. Synsättet är inspirerat av Karl Marx som ville bort från marknadsekonomin helt och hållet, för att istället överlåta ägandet till staten.25
En snarlik invändning utgår från att det inte går att etablera en marknad
för aktier eller andelar i personalägda företag. Aktier i ett aktiebolag kan ofta
enkelt byta ägare, vilket är svårare när det gäller anställdas ägande eller andelar. Medlemmarnas andelar i ett kooperativt eller personalägt företag följer
ju av medlemmens anställning och ägandet avyttras först när anställningen
upphör. Eftersom de anställde har ett naturligt kunskapsövertag i samband
med att en affär görs upp, det råder informationsasymmetri, så blir det svårt att
hitta en extern aktör som vill köpa aktierna eller andelarna. Därför köps ofta
de aktier som finns i personalägda aktiebolag tillbaka av företaget, och andelar
i kooperativ återlöses.26
Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, använde dessa teorier
som utgångspunkt när han följt utvecklingen för det medarbetarägda Ljuders
Silfversnickerifabrik under mer än tre decennier (se vidare kapitel 9). En av flera slutsatser är att det krävs eldsjälar som växer fram och byts av för att kunna
överbrygga en rad institutionella hinder som finns i en skeptisk omgivning.27
Ett annat argument härleds ur vanlig organisationsteori. Bristen på medarbetarägda företag beror då på strukturella svårigheter att starta dem eller
intern ineffektivitet som leder till högre misslyckande än i företag som har en
normaliserad ägar- och ledningsstruktur. Ett sådant dilemma är svårigheten
att enas om ett gemensamt mål. I ett aktiebolag med externa aktieägare kan
kanske alla enas kring vinstmaximering, men anställda kan ha olika målfunktioner, så det blir svårare att styra mot ett enigt mål. För mycket av jämlikhet
på arbetsplatsen kan leda till att talangfulla medarbetare drar vidare (vissa
anställda får exempelvis bonus i aktiebolag). Men det motsatta gäller också, för
höga löneskillnader skadar tilliten.
Ovan finansteoretiska resonemang utgår från att aktieägarna agerar som
en gemensam grupp, där ingen har större ägarandelar än övriga och därmed
möjlighet att påverka styrelsens agerande. Samtliga aktieägare anses ha ett
liknande intresse, av att vinstmaximera. Synsättet är hämtat ur amerikansk
forskning kring de stora amerikanska börsföretagen som ofta haft en mycket spridd aktieägarbas. Enskilda aktieägare har då svårt att få gehör för egna
åsikter på bolagsstämman och i bolagsstyrningen. I praktiken har det dock
visat sig att aktieägare (precis som anställda) kan ha en rad olika tidshorisonter
och målfunktioner. Samhällets rörelse i riktning mot hållbarhet, där sociala
och miljömässiga dimensioner vävs in alltmer i bolagsstyrningen, förändrar
detta. Riktningen går mot att aktiemarknaden exempelvis premierar företagsledningar som kan ena olika parter kring ett gemensamt mål, snarare än för-
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handla om hur ett överskott ska fördelas mellan aktieägare och anställda.28
Michael Jensen och William Meckling, som annars beskrivs som fäder
till modern konstraktsteori och bolagsstyrning, varnar i an artikel från 1979
för faran med att involvera anställda för mycket i beslutsfattandet. Det tyska
systemet med Mitbestimmung, förväntades medföra en signifikant reduktion
i landets kapital, ökad arbetslöshet, sämre löneutveckling, och överlag fall i
produktion och välfärd där utfallet skulle bli statligt ägande.29 Med facit i hand
vet vi att så inte blev fallet. Problemet med den tyska ekonomins bristande
tillväxtförmåga under 1970 och 1980-talen visade sig snarare hänga ihop med
korsägande och stort inflytande av bankerna och näringslivet. Tillväxten under 2000-talet och framåt har inte skett på bekostnad av anställdas inflytande,
utan tillsammans med dem.
Det går också att fundera i termer av marknadsmisslyckande. I start-up sektorn talas det exempelvis om ”dödens dal” där nya företag ofta har svårt att
finansiera nästa steg i sin utveckling. Teoriskolan bygger på att det är svårt att
få tillgång till kapital, trots att verksamheten fungerar. Liknande resonemang
går att tillämpa på medarbetarkooperativ, speciellt nystartade sådana. De har
svårt att få lån, eftersom grundarna saknar kapital, erfarenhet och marknadsplan som har tillväxt som mål. Ofta startas en verksamhet för att gå runt eller
så tas en existerande verksamhet över för att säkra sysselsättning. Därför behövs det speciella finansiella institutioner och banker som förstår sig på kooperativ, vilket de kooperativa bankerna i Europa gör. Det behövs rådgivare. Det
behövs ett uttalat stöd från samhället.
EU:s rådgivande kommitté för ekonomiska och sociala frågor drev 2012
på för att EU:s forsknings och innovationsprogram Horizon 2020, för att bekämpa den ekonomiska krisen, inte skulle glömma bort arbetskooperativ.
Kommissionen hade i sitt stödpaket till näringslivet valt en bredare syn på
innovation, och tagit med organisationsrelaterade och sociala frågor som inte
bara genererades genom forskning och ny teknik, utan också genom nya lösningar som rör marknadsföring och företagsledning. Detta borde, menade
kommittén, även innefatta innovativa affärsmodeller – som arbetskooperativ.30
Slutsatsen av ovan genomgång blir att avsaknaden av medarbetarbetarkooperativ inte beror på att de skulle ha svårare att överleva, utan för att så få skapas i utgångsläget. Många länder i den industrialiserade västvärlden saknar
stödstrukturer, lagstiftning, utbildning och finansiella strukturer. Sverige är
ett exempel på det. Rådgivningsstrukturen i Coompanion saknar kapacitet för
att ordentligt kunna bidra till utvecklingen av redan existerande kooperativ. Vi
vet också att regioner med mer av kooperativ byggt upp former för samarbete vilket leder till att det skapas fler kooperativ. Kooperativa kluster fungerar
därmed precis som småföretagarkluster som i exempelvis i Gnosjöregionen i
Småland. Småföretag och kooperativ kan därtill samverka. EU-kommissionen
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har uppmanat medlemsstaterna att underlätta för arbetskooperativ men uppmaningen måste också följas upp med att man ställer resurser till förfogande.

✪ MEDSKICK
Medarbetarkooperativ fungerar i alla branscher, de finns i alla storlekar,
de är innovativa, anställda trivs, de är lönsamma och de överlever. Ändå
är de få till antalet och omgärdade av ett flertal myter som pekar på inbyggda problem. Studier över framgångsrika medarbetarkooperativ pekar på att problematiken med underinvesteringar kan lösas genom att
låta anställda ta del av företagets överskott dels genom löpande utdelningen till eget konto, dels genom att en del av överskottet återinvesteras
i verksamheten och då blir till värdestegring. Dessutom har regioner i
Europa som med framgång har flera medarbetarkooperativ etablerat nätverk med kooperativ samverkan delar kunskap med varandra i form av
rådgivning och stöd. Framförallt visar det sig att personalägandets största problem – svårigheten med att skaffa fram kapital – mildras genom att
andra företag och kooperativ i regionen samverkar för att tillhandahålla
finansiellt kapital. Här fyller kooperativa banker en roll, men sådana saknas i Sverige.
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EN HISTORIK MED
ARBETSKOOPERATION
Det har egentligen aldrig funnits någon gemensam politisk eller ideologisk kraft bakom de olika kooperativa rörelserna i Europa. Däremot
kom enskilda kooperativ att kopplas till olika politiska och ideologiska
inriktningar och med tiden bli en samhällsbärande kraft. Den vänsterorienterade arbetarrörelsen kom att spela en viktig roll för den europeiska konsumentkooperationens utveckling. Intresset för att stötta
arbetskooperation har däremot varierat även bland fackförbund från
land till land och mellan olika ideologiska riktningar.
Några exempel ur den historiska utvecklingen:
● I Spanien har katolsk sociallära och baskisk nationalism haft stort inflytande på framväxten av det arbetskooperativa konglomeratet Mondragón.
● I italienska Emilia Romagna, där arbetskooperationen förblivit stark, var
1800-talets arbetarrörelse viktig för framväxten. Men där splittrades de
kooperativa företagen så småningom i tre olika federationer; en katolsk/
kristdemokratisk, en socialistisk/kommunistisk och en socialdemokratisk/republikansk.
● A rbetarrörelsen i flera länder antog tidigt en modell med tre pelare i form
av partiet, fackföreningarna och kooperativen. I exempelvis Schweiz
stödde facket bildandet av arbetskooperativ och det socialdemokratiska
partiet skrev in stöd till kooperativ i sitt program.
● I Storbritannien bildades 1917 The Co-operative Party som idag genom
samverkan med Labour har ledamöter i det brittiska parlamentet. Partiet
har nära kopplingar till konsumentkooperationen, propagerar tydligt för
kooperativa och ömsesidiga värderingar och har alltid stött arbetskooperation.
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Det finns flera historiska rötter till kooperation och arbetskooperation; exempelvis franska utopister, ryska anarkister men även brittiska och franska
liberala tänkare. Arbetskooperationen som företeelse motarbetades eller misslyckades i många länder. Det främsta exemplet är Sovjetunionen och det gamla europeiska östblocket där ”kooperativ” och kollektiv i olika former startades
och kontrollerades av staten. Bäst gick det i Polen. Den kooperativa rörelse som
utvecklades i Israel – jordbrukskibbutzerna – har även den ryska rötter. Dagens
kibbutzer är ordentligt förändrade, de är färre, mindre egalitära, återfinns i
alla delar av ekonomin, men har ändå överlevt trots landets marknadsliberala
utveckling.
De länder som idag har framgångsrika personalägda företag och arbetskooperationer som klarar sig på en konkurrensutsatt marknad har några viktiga
egenskaper gemensamt som varit instrumentella för anställdas framgång som
ägare: (i) det finns en regional näringspolitik som stöttar personalägande och
samverkan av kooperativa grupper, (ii) det finns finansiella strukturer som
fonder och banker på plats; (iii) det finns olika skatteförmåner både för arbetsgivare och arbetstagare, även om de tillkommit senare, och, (iv) det finns ett
nätverk av rådgivare och konsulter, engagemang från fackföreningsrörelsen
och ett stödjande socialförsäkringssystem.
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KAPITEL 5

ITALIEN OCH SPANIEN
Personalägande och arbetskooperation i olika former har funnits
länge i södra Europa. Här lyfts exempel fram från Spanien och Italien.
USA, Kanada, Frankrike och Storbritannien beskrivs i kapitel 7 och 8.
Men det finns fler regioner och länder som både har många arbetskooperativ och arbetar med att införa nya strukturer. Hit hör flera länder
i Latinamerika, exempelvis Uruguay, många länder i Sydostasien,
Kina och Indien. På en del ställen har arbetarna själva startat nytt;
på andra håll har möjligheten funnits att ta över en verksamhet i
samband med ett generationsskifte eller nedläggning.

Italien
Italiens långa historia av kooperation och arbetskooperativ är en naturlig del av
det småföretagarvänliga klimat som utgör stommen i det italienska näringslivet. Kooperationen finns inom alla områden; konsumtion, bostäder, banker
och arbetskooperativ. I den nordliga Trento-regionen domineras både näringslivet och välfärdssektorn av kooperativ som samarbetar i olika nätverk.1 Framförallt vinbönderna har blivit kända internationellt. I regionen Emilia Romagna, där kooperationen är som starkast i Italien, var 1800-talets arbetarrörelse
viktig för framväxten. Det lyfts fram här.
Emilia Romagna har 4,5 miljoner invånare. Här finns 390 000 företag varav
majoriteten är småföretag med färre än 10 anställda. I regionen finns 7 500 kooperativ där två-tredjedelar är arbetskooperativ. Många av arbetskooperativen
är sprungna ur lokalt hantverk där yrkesskicklighet fick arbetarna att sluta sig
samman, men det finns även större, som en av de största keramiktillverkarna i
Europa, Cooperativa Ceramica d’Imola i staden Imola.
Arbetslösheten ligger under EU:s genomsnitt, exporten är hög, och regionen
har utmärkt sig för att ha en av den högsta tillväxten bland EU:s 27 medlemsländer.2
Den emilianska-modellen har byggts upp genom samverkan, småskalighet
och ett uttalat stöd från regionens politiker. Politiken har påmint om svensk
socialdemokrati med förståelse för företagsamhet och vinstens betydelse för
att bygga upp ett lokalt välfärdssamhälle. Relationerna på arbetsmarknaden
mellan arbetsgivare och fack har varit goda, strejkerna få och i det närmsta
symboliska, mest för att stödja nationella strejker i resten av Italien. Emilia

57

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

i ta l i e n oc h spa n i e n

Romagia har fått stå modell för samhällsvetaren Robert Putnams klassiska bok
från 1993 om värdet av socialt kapital för att stödja medborgarnas tillit och för
att stärka demokratin.3
Men framförallt var regionen tidigt ute med att stötta småföretagare, och i
det sammanhanget har samverkan, småföretagarkluster och kooperation spelat en stor roll. När storföretagen på 1950-talet började avskeda yrkeskunniga och fackligt aktiva arbetare (bl.a. från Fiat) så stöttade regionledningen i
Emilien med olika åtgärder och organiserade lokal finansiering för anställda
som ville starta något nytt. Detsamma hände när många arbetare återvände
från Schweiz och Tyskland med sparkapital och yrkeskunnande. Mängder av
småföretag grundades. Det skapades ett 20-tal industrikluster där hundratals
småföretag i samma bransch lokaliserades i närhet av varandra. Bologna blev
centrum för tillverkning av maskiner till förpackningsindustrin. Men Bologna
blev också knutpunkten mellan den nord/sydliga och den öst/västliga leden
genom Italien, en viktig lokaliseringsfaktor för företagen. 1974 startades regionala service-centra, Ervet, för att främja den industriella utvecklingen i regionen. Dessa kom sedan att inrikta sig på specifika branscher. De finansierar
gemensamt regionens näringsliv och den offentliga sektorn.
Idag finns etablerade industrikluster som samverkar genom gemensamma
inköpscentraler, distributionskanaler och kreditgarantiföreningar. Därmed
har regionen lyckats förena stordriftsfördelar med det småskaliga företagandets korta kommunikationsvägar och lokalkännedom. Den ekonomiska utvecklingsmodellen har också beskrivits som ”flexibel specialisering”. Genom
att företagen är små, har de snabbt kunna ställa om sin produktion. Idag är
regionens näringspolitik inriktad på att utveckla kluster för forskning, utveckling och innovation.

Italienska arbetskooperativ
Det finns 25000 arbetskooperativ i Italien, flest i hela Europa.4 Sedan 1985
finns speciell lagstiftning som stödjer anställda som vill ta över det egna företaget i samband med nedläggningar och omstruktureringar, den sk Marcoralagen. Mellan 1985 och 2015 användes Marcora-lagen för att ombilda 250 företag. Det har räddat kvar 12 000 italienska arbetstillfällen åren 2007–2013.5
Det handlar om arbetar-utköp (Worker Buyouts) och påminner om den modell som de svenska riskkapitalisterna använder för att göra uppköp genom de
så kallade utköpsfonderna (Privat Equity funds eller PE-fonder). Den är uppbyggd på samverkan mellan de anställda, den kooperativa sektorn och staten.
Själva övertagandet sker genom förhandling med motparten, företagsägaren
eller konkursförvaltaren. Till detta kommer jurister, fackföreningar och olika
konsulter.6
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✪ FAKTA | MARCORA-INTRESSENTERNA
DE ANSTÄLLDA: Så fort de anställda får information om att en nedläggning planeras kan de påbörja arbetet med att sätta upp ett eget utköpsbolag. Minst nio anställda måste vara redo att gå med i utköpsbolaget.
I processen får de stöd av den lokala fackföreningen, regionala aktörer
och olika rådgivare. Så fort utköpsbolaget är skapat kan de börja köpa
aktier i företaget, som sedan omvandlas till andelar i arbetskooperativet.
Investeringen kan finansieras genom förskott på upp till tre års arbetslöshetsersättning. Utköpsbolaget kan därtill få lån och garantier från banker
och kreditgarantifonder.
DEN KOOPERATIVA SEKTORN: Arbetskooperativet blir i regel medlem i någon federation av kooperativ. Dessa erbjuder hjälp med finansiering av
både riskkapital och lån, bland annat genom de riskkapitalfonder som
startats gemensamt mellan staten och tre italienska kooperativa federationerna. Ett kooperativ måste betala in tre procent av nettovinsten till
någon av de tre fonderna, kapital som användas för att stödja kooperativ
utveckling. I likhet med andra kooperativ drar arbetskooperativen fördel
av att vinsten som återinvesteras i kooperativet är befriat från skatt. Om
ett kooperativ likvideras fördelas överskottet centralt till Coopfonden för
utveckling av andra kooperativ.
STATEN: Två av de tre kooperativa fonderna har statligt stöd. Fonden Foncooper stödjer de anställda ekonomiskt under en övergångsperiod med
förmånliga lån. Specialfonden (Fondo speciale per la salvaguardia dei livelli
occupazionali) kanaliserar kapital från institutionella investerare som vill
investera eller låna ut pengar till utköpsbolaget. Specialfonden kan även
låna ut lika mycket som de anställda investerar där lånet ska betalas av
på 7–10 år.
INVESTERARNA: Utköpsbolaget och relationen med ”Specialfonden” administreras av ett statligt kooperativ finansbolag, Cooperazione Finanza
Imprese (CFI). Finansbolaget sattes upp 1986 och har till uppgift att koordinera hela omvandlingsprocessen under Marcora-lagen. CFI har varit
med i närmare 80 procent av samtliga konverteringar. Arbetskooperativen kan ta in externt kapital och erbjuda upp till en tredjedel av rösterna.7
					
En tredjedel av alla utköpta arbetskooperativ finns i Toscana och Emilia Romagna-regionerna. Över hälften återfinns i tillverkningsindustrin. I genomsnitt har varje kooperativ femtio anställda, bara två av utköpen mellan 1985
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och 2015 hade fler än 250 anställda. Kooperativen har överlevt i lika hög grad
som övrig italiensk industri, med den skillnaden att de klarat industrikriser
bättre, reagerat med sänkta löner och inte gjort sig av med anställda i samma
utsträckning. Det har därtill varit en lönsam affär för samhället. Statistik från
Legacoops Coopfond, pekar på att åren 2001–2009 skapades eller räddades 7 300
jobb till en kostnad av 700 miljoner kronor, 100 000 kronor per arbetstillfälle.8
Emilia Romagna ligger även i framkant när det gäller den sociala ekonomin
och fungerar även här som förebild i resten av Europa (mer om det i kapital 15).
Det finns en separat lagstiftning för sociala arbetskooperativ, som driver det vi
i Sverige kallar arbetsintegrerande sociala företag. Här finns också blandkooperativ med både arbetare, brukare/kunder och lokala organisationer.9

Spanien
Spanien ligger i framkant när det gäller både den sociala ekonomin och arbetskooperativ i Europa. En del av förklaringen till framgången finns i Spaniens
historia, där arbetarrörelsen tidigt kom att inriktas mot att organisera arbetare
lokalt, i syndikalistisk tradition, snarare än centralt och politiskt. Mondragónkooperativen med rötter i 1940-talets Baskien är en välkänd modell.10
Sedan 1992 finns en gemensam centralorganisation, Cepes, med 43 000
medlemsföretag och 2,2 miljoner anställda och egenföretagare som tillsammans representerar 12 procent av den spanska arbetskraften.11 Av dessa är
10 000 arbetskooperativ. Medlemmarna finns i olika branscher med allt från
kooperativ till socialt företagande, olika former av stiftelseägande, och de för
kontinuerlig dialog med myndigheter och regering. Den gemensamma nämnaren för företagen är målet om att generera ekonomisk och social nytta för medlemmarna (dvs inte vinst), oberoendet från staten och samhällsengagemanget.
Spaniens lag för kooperativa företag har utvecklats med Mondragón som förebild. Det finns en special lag för små kooperativa företag från 2008. Det räcker
med två medlemmar för att starta ett arbetskooperativ för att senast efter tre
år vara som minst tre medlemmar. Det finns även blandkooperativ vilket gjort
att Mondragóns motsvarighet till KF:s Coop, Eroski, kan ägas gemensamt av
konsumenter och anställda.
Den spanska arbetslöshetsersättningen kan investeras i kooperativ. Genom
det så kallade ”pago único” systemet kan upp till två års A-kassa utbetalas för
att finansiera köp av andelar i ett arbetskooperativ.
Det finns också en medlemsägd kreditgarantifond, Elkargi SGR som sedan
början av 1980-talet stöttat 15 000 företag inom den sociala ekonomin med lån,
garantier och rådgivning. Verksamheten har en utlåning på 5,5 miljoner euro
och finns främst i regionerna Baskien, Navarra, Aragon, La Rioja, Kantabrien,
Madrid och Katalonien. Fonden har haft en stabil lönsamhet.
Baskien-regionen, som varit speciellt framgångsrik med kooperativ utveck-
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ling och nystartsprojekt, bedriver idag ett brett arbete med att stödja företag
som vill omvandla företag till arbetskooperativ. Rådgivningen är avgiftsfritt,
det finns medel avsatta till förstudier och företagskuvöser och det finns tillgång till bankfinansiering. Dessa arbetskooperativ betalar bara 20 procent
skatt på vinst och bonus, jämfört med 30 procent för övriga företag. Kravet är
att 75 procent av de anställda ska vara delägare. Modellen bygger också på att
30 procent av kooperativets överskott återinvesteras i företaget, bland annat för
att främja utbildning av de anställda. Dessutom tillfaller det kapital som blir
kvar efter en eventuell avveckling den centrala medlemsorganisationen, som
använder tillskottet för att stötta nya arbetskooperativ.12 Uppgifter från 2015
indikerar ett totalt antal på 17 000 arbetskooperativ med sammantaget 210 000
anställda varav den stora andelen är medlemmar.13
Spanien har även utvecklat en modell för personalägda aktiebolag, Sociedad
Laboral.14 Totalt omfattar de 66 000 anställda. Upprinnelsen var 1980-talets
industrikris som ledde till att flera företag togs över av de anställda. Sedan
mitten av 1990-talet utgör SL-bolag en egen associationsform.15 Krisstämpeln
är numer borta. Hälften av kapitalet måste ägas av de anställda; ingen partner
får äga mer än 25 procent; det går att ta in externt kapital, och anställdas aktier
kan belånas. Återköp av aktier från anställda regleras i bolagsordningen.

Mondragón-kooperativen
Mondragón i Baskien är världens största koncern av arbetskooperativ. Det står
för 6,5 procent av Baskiens BNP. Det grundades i början av 1940-talet av den
katolske prästen Jose Maria Arizmendiarrieta, som bekymrades över regionens ungdomsarbetslöshet. Han satte upp yrkesutbildningar och trodde på
kooperation utifrån tron på att socialisera kunskap och stärka arbetarnas inflytande. Därtill skulle lokalsamhällets långsiktiga utveckling och integration
sättas före maximering av ekonomisk vinst.16
Idag har Mondragón-kooperativen vuxit till 270 företag med 140 produktionsanläggningar. Antalet anställda är 74 000 varav 43 procent i Baskien, 40
procent i övriga Spanien och 17 procent utomlands. Gruppen omsätter 11,4
miljarder euro och investerar 460 miljoner euro årligen (2016). Många av Modragon-kooperativen är små, med upp till 400 anställda. Men några har flera
tusen anställda. Störst av Mondragóns företag är Eroski, en dagligvarukedja som fungerar som ett blandkooperativ med en styrelse bestående av lika
många arbetare som konsumenter, men med en konsumentrepresentant som
ordförande med utslagsröst. Nästan hälften av Mondragóns övriga kooperativ
är vanliga (personalägda) industriföretag.
Av de anställda i Spanien är 80 procent medlemmar i federationen. Delägarskap erbjuds anställda som arbetat i mer än ett eller tre år. Investeringen görs
i det egna Mondragón-kooperativet till ett pris som styrelsen bestämmer. I ut-
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byte ges en andel av vinsten (motsvarande 30 procent av företagets överskott)
som fördelas på individuella andelskonton. Andelskontona administreras av
Mondragón och får tas ut först vid avslutad anställning. Vanlig pension är däremot kopplat till försäkringssystemet.
Förutom den kooperativa värdegrunden med ett gemensamt arbetarägande, uppvisar Mondragón en intressant organisation och federativ struktur runt
verksamheten där de olika kooperativa verksamheterna samverkar sinsemellan och delar på resurser och kompetens. Det finns gemensamma finansieringslösningar och ett gemensamt socialförsäkringssystem. 1977 startades ett
kooperativt forskningsinstitut och 1997 ett eget universitet med tre fakulteter.
1991 bildades Mondragón Corporation Cooperativa (MCC) som en form av
moderbolag i koncernen och samtidigt påbörjades den internationella expansionen. Av medlemsföretagens överskott går tio procent till de gemensamma
Mondragónkooperativen. MCC övervakar löneskillnaden mellan lägst och
högst betald, som inte får vara större än 6,5 gånger. MCC fattar också övergripande beslut avseende försäkringssystem och finansieringsfrågor.
Hittills har det fungerat. Forskning visar att Mondragón-kooperativen både
är mer lönsamma och mer effektiva än motsvarande kapitalistiska företag,
samtidigt som de återinvesterar vinsterna. För en bredare europeisk publik
blev Mondragón uppmärksammad under finanskrisen då Mondragón inte
bara avhöll sig från att säga upp anställda utan tvärtom nyanställde, samtidigt som resten av det spanska näringslivet gick på knäna. Baskiens arbetslöshet ligger sex procent under övriga Spanien. Regionens motsvarighet till det
svenska initiativet UF (Ung Företagsamhet) heter Junior Cooperative, vilket
visar hur de styrande tänker.
Till Mondragóns framgångar hör att man lyckats bygga upp entreprenöriella
kunskaps- och forskningsinriktade arbetsplatser på lokal nivå. Mondragón
har 15 FoU-center som sammanlänkas i ett innovationsnätverk med 2000 anställda forskare. En anställd som har en idé erbjuds möjlighet att “testa denna”,
eventuellt utveckla prototyper, få finansiellt stöd för att få ut affärsidén på en
marknad, och kanske hjälp med att skapa ett eget kooperativt företag. Därmed
finns en naturlig inneboende tillväxt i modellen. Internationella storföretag
som GM och Microsoft har avtal med Mondragón och skickar forskare till Saiolan, Mondragóns innovationscentra med koppling till universitetet. Arbetssättet kan närmast jämföras med hur de svenska universiteten och högskolorna
bygger upp inkubatorer med stöd av det lokala näringslivet och Vinnova.
Mondragón-modellen har inte räckt för att helt förhindra problem. Kooperativet Fagor Electrodomesticos, som tillverkat hushållsmaskiner, som tvättmaskiner, försattes i konkurs 2013. Fagor hade som mest 6 000 anställda. Mondragónkooperativen, som såg ett symboliskt värde i att ett för gruppen centralt
kooperativ levde kvar, lånade ut 70 miljoner euro i syfte att rädda företaget.
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När konkursen var ett faktum uppmärksammades det i stora delar av världen
och vändes till att vara beviset på kooperationens svaghet. Med facit i hand
höll Mondragón ut för länge, i en bransch där även ett flertal andra företag
hade problem och gick i konkurs. De medlemmar som arbetade kvar på Fagor
erbjöds nya jobb inom Mondragón-kooperativen, förtidspension eller annat
stöd. Däremot fanns inget stöd för icke medlemmar och 900 arbetare har stämt
företaget för att de aldrig fått tillbaka sitt sparande.
Hur stort kan Mondragón-federationen bli? Expansionen utomlands i kombination med att dessa nya anställda inte blir medlemmar gör att det finns
kritik mot att Mondragóns arbetare börjar agera som vanliga kapitalistister.
Fyra nya jobb utomlands skapas idag på varje nytt spanskt.17 Det finns också
en generationsaspekt där de kooperativa principerna spelar allt mindre roll för
de yngre anställda.

Mondragóns nätverk och styrning
När Mondragón startades på 1950-talet kunde kooperativ inte få traditionella
banklån, eftersom andelskapital inte gick att använda som säkerhet för lån.
Istället startades en egen bank, CLP, Folkets Sparbank, för att hjälpa nya kooperativ med pengar och utvecklingsstöd. Idag är banken omvandlad till en vanlig
kooperativ bank, LABORAL kutxa med 335 kontor och med en balansomslutning på 19 miljarder euro. Av bankens intäkter ska 25 procent satsas på sociala
åtgärder och kooperativa sysselsättningsskapande verksamheter. Nyligen fick
banken ta del av lånegarantier från den europeiska investeringsfonden, EIF, på
100 miljoner euro riktad till mindre företag och sociala företag i norra Spanien.
Mondragónkooperativen har skapat och utvecklat ett eget socialförsäkringssystem, LagunAro, vari arbetsgivaravgifter betalas in till. Således betalar kooperativen bara en liten del till det nationella systemet, vilket medfört att arbetsgivaravgifterna är något lägre än vad det är i det nationella systemet. Samtidigt
är tryggheten större, med t.ex. bättre sjuklön och arbetslöshetsförsäkring.
Socialförsäkringsskyddet ger bl.a. sjuklön om 80 procent av lönen från dag
1, efter tre veckor 90 procent av lönen. Systemet tillhandahåller pensionsersättning liksom ersättningar vid skador etc.
En förklaring till att LagunAro kan erbjuda högre ersättningar trots att arbetsgivaravgiften är lägre än i motsvarande nationellt system är Mondragónkooperativens grundläggande prioritering gällande att skapa arbetstillfällen,
med resultat att kostnader för arbetslöshetsförsäkringar blir lägre än i riket.
Mondragón har en mycket speciell styrmodell, där medlemmarnas inflytande utövas både lokalt i det egna kooperativet och centralt genom koncernbolaget MCC. Varje medlemmarna har en rösträtt (andel) vid val av strategi
och styrelse till det egna kooperativet. Själva ledningen för varje kooperativ
utses däremot av en generalförsamling.
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De enskilda kooperativen utser representanter till ett regionalt råd som i sin
tur utser representanter till MCC:s kongress. Den består av 650 delegater och
fastställer riktlinjer och policys. Kongressen utser också 100 delegater till MCC:s styrelse, som i sin tur utser ordförande, vice ordförande och sekreterare.
MCC-styrelsens sammansättning ska spegla olika divisioner, områden och
branscher. Femårsplaner och policys återkopplas sedan till de enskilda kooperativen.
De flesta kooperativ har ett socialt råd som är ett rådgivande organ som
representerar alla medlemmar internt. Dessutom finns en övervakningskommission vars syfte är att se till att kooperativen följer gällande redovisningsprinciper. Slutligen finns också en central ledningsgrupp som är högst ansvarig för Mondragón-gruppen, utsedd av MCC.18
MONDRAGÓNKOOPERATIVEN KÄNNETECKNAS AV TIO PRINCIPER
1. Öppna för alla
2. Demokratisk organisering
3. Suveränitet av anställda
4. Underordnad kapitalet
5.Anställda delaktiga i styrningen
6. Solidarisk betalning/lön
7. Samarbete över alla gränser
8. Social transformation
9. Universalitet
10. Utbildning

✪ MEDSKICK
Framgången för de spanska och italienska arbetskooperativen vilar på
samarbete, som bäst beskrivs som regionala kooperativa kluster. Regionerna Emilia Romagna i Italien och Baskien i Spanien kan tas som exempel. Det som från början varit enskilda initiativ har med tiden fått stöd
från regionpolitiker, i form av rådgivning och finansiering, och staten,
bl.a. genom gynnande lagstiftning och skattesubventioner. Gemensamt
för båda regionerna är inslaget av kooperativa finansiella institutioner
såväl som att arbetskooperativen är anslutna till en central organisation.
Därmed underlättas samarbeten mellan kooperativ inom olika branscher.
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KAPITEL 6

USA OCH KANADA
USA och Kanada är i kraft av utpräglade marknadsekonomier två
extremer när det gäller personalägande. USA är det land som har det
största medarbetarägandet genom olika personalstiftelser. Kanada,
har å sin sida en av västvärldens största kooperativa sektorer. I Kanada
finns arbetskooperativ, arbets- och investerarkooperativ och blandkooperativ, med brukare, anställda och organisationer. Båda länderna
arbetar aktivt för att främja olika finansieringslösningar och politiker
från olika ideologiska bakgrunder är engagerade. Detta kan tyckas
motsägelsefullt i det marknadsliberala Nordamerika men förklaras av
amerikanernas vurm för eget ansvar och eget ägande, och av kanadensarnas mångåriga aktiva politik för ett regionalt förankrat ägande.

Landet med flest anställda som ägare
USA, ofta utmålad som en av världens mest liberala marknadsekonomier, har
absolut flest anställda i världen som delägare i företag. Ungefär 52 miljoner
amerikaner, 40 procent av alla anställda i den privata sektorn, har någon form
av direkt eller indirekt ägande i de företag de är anställda. Det kan röra sig om
olika aktieprogram, aktieoptioner, vinstandelar, eller pensionssparande via
fonder eller personalstiftelser, som investerar i det egna företaget.1 Hygienjätten Procter & Gamble har länge haft vinstdelnings- och aktiesparprogram
och 15 –20 procent av aktierna ägs av de anställda. I flygbolaget Southwest
Airlines äger de anställda 13 procent av aktierna. I den högteknologiska industrin används vinstdelning och optioner för att locka talanger. Varenda ett av
de 100 största företagen knutna till internet-industrin – såsom Amazon, Cisco
Systems och Microsoft – delar ägande med de anställda på ett eller annat sätt.2
Även riskkapitalsektorn har en hög grad av personalägande. Inför börsnoteringen av C.H.I. Overhead Doors 2015 förde säljaren KKR över aktier till de
anställda motsvarande ett belopp av 40 procent av varje anställds lön. KKR:s
Peter Stavros beskrev programmet med orden: ”För mig är detta sunt förnuft.
Riskkapital handlar om gemen samma intressen. Om du tar fram rätt incitamentsstruktur och förankrar det brett hos samtliga anställda så visar det att du
faktiskt bryr dig, och resultatet kommer som en följd av det.” 3
Mest intressant är den modell där grundare i familjeföretag men även
börsbolag säljer aktier till de anställda via en personalstiftelse, sk Employee
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Stock Ownership Program ESOP. Det blev möjligt som en följd av ett antal
pensions- och skattereformer som genomfördes under 1970-talet. Idag omfattar ESOP-programmen 14 miljoner amerikaner, motsvarande tio procent
av arbetskraften utanför jordbrukssektorn. Ytterligare en miljon amerikaner
arbetar i företag med ”ESOP-liknande” program, definierat som företag med
vinstandelsprogram som överstiger mer än 20 procent av aktiekapitalet och
har minst fem anställda.4
ESOP används mest i små- och medelstora, tidigare familjeägda företag,
där en åldrande ägare valt att sälja bolaget till de anställda.5 Andra vanliga
skäl är för att ge lån för expansion och förvärv eller till kompensationspaket åt
anställda i linje med synsättet att de anställda har en aktiv del i bolagets framgång. Över 4 000 amerikanska bolag ägs idag till en majoritet av de anställda.
ESOP-modellen har inspirerat många andra program i Europa och uppmärksammas emellanåt från svenskt håll, nu senast i en debattbok av Patrik Witkowsky, framtagen med stöd från Coompanion, fackförbundet Unionen och
Svenskt Näringsliv.6

ESOP-modellens framgång
Företag med stora ESOP har rykte om sig som attraktiva arbetsgivare. När
tidningen Fortune 2017 rankade de 100 bästa bolagen att arbeta i hade 37 av 76
bolag någon form av breda aktiesparprogram (resterande 24 bolag kunde inte
utvärderas eftersom de exempelvis ägs av en stiftelse). Fyra av företagen var
majoritetsägda av de anställda (R.W. Baird, TD Industries, Publix, och Burns
and McDonnell).
Det finns ESOP-företag över hela USA, men några stater sticker ut; Kalifornien, New York State och Illinois. Flest ESOP-företag finns i ”Midwest”,
32 procent av de totala antalet ESOP-företag i USA, med kända industristäder
som Chicago, Indianapolis, Columbus och Detroit. ESOP-företagen återfinns
i olika branscher. Många finns i tillverkningsindustri, inom byggsektorn och
bland ingenjörs- och arkitektbyråer samt finans- och försäkringssektorn. Ca
10 procent av ESOP-företagen är f.d. krisföretag. De flesta ESOP-företagen är
mindre och privatägda med ungefär 50 anställda.
Antalet ESOP-företag har legat ungefär oförändrat i ett tiotal år, men antalet
anställda i dessa bolag har däremot vuxit. Skälet till att det inte tillkommit fler
är att ESOP-företagen är aktiva i strukturomvandlingen, varje år försvinner
300– 400 som en följd av uppköp. Ungefär lika många nya tillkommer. Att de
växer i storlek hänger samtidigt ihop med att de har en tillväxt som ligger 2,5
procent högre än övrig amerikansk industri.7 På senare år har anställda blivit
utkonkurrerade av högre bud från riskkapitalister, vilket satt fokus på behovet
av bättre finansieringsmöjligheter.8
Anställdas demokratiska inflytande i ESOP-företagen varierar. ESOP-mo-
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dellen ställer krav på att anställda ska ha inflytande över avgörande frågor
som nedläggningar, köp och försäljningar, men inte i företagets löpande verksamhet. Den amerikanska fackföreningsrörelsen är svag, bara 6,5 procent av
arbetskraften i den privata sektorn är organiserad. Det finns ingen tradition
med anställda i styrelsen. Amerikansk bolagsstyrning låter därtill styrelsen
föreslå nya ledamöter självt, ofta utan större inflytande av aktieägarna, så vida
det inte finns en dominerande aktieägare.
Idag är ESOP en bred samhällsrörelse över hela USA. Det finns flera intressentorganisationer, en uppsjö av utbildningspaket, nätverk av revisorer och
rådgivare inklusive ett brett engagemang från politiker och konsultfirmor som
specialiserat sig på ESOP, kooperativ och personaloptioner. Bland exemplen
märks Industrial Cooperative Association, startat 1977 av David Ellerman.9
Sedan 1981 finns ett nationellt centrum för anställdas ägande, National Center
for Employee Ownership.

✪ EXEMPEL | ESOP-FÖRETAG
W.L Gore & Associates baserade i Newark, Delaware, producerar det vattenavisande textilmaterialet Gore-Tex. Företaget har 10 000 anställda och
har haft en ESOP sedan 1970-talet. Genom den äger idag de anställda
en majoritet av aktierna. Utöver att ha en majoritets-ESOP har de också
uppmärksammats för sin platta och demokratiska organisationsstruktur.
Företaget hamnade på plats nummer femton på Great Place to Work Institute:s lista Världens bästa arbetsplatser 2017.
Det största ESOP-företaget är Publix Supermarkets med 188 000 anställda. Publix är 100 procent ägt av sin personal och har uppmärksammats i bland annat Forbes Magazine där man beskrev hur företaget, tack
vare sitt personalägande, tar allt större andelar av dominanten Wal-Mart.
Idag är företaget det sjunde största onoterade företaget i landet med en
omsättning på 34 miljarder dollar. Publix har varit med på Great Place to
Work-listan 20 gånger.

ESOP historik
USA:s stora intresse för anställdas delägande går tillbaka till Thomas Jeffersson, USA:s tredje president (1801–1809) och fader till den amerikanska självständighetsdeklarationen. Thomas Jeffersson var liberal och tydligt inspirerad
av tänkare som britten John Locke och fransmannen Charles-Louis de Secondat Montesquieu. Målet var att bygga ett USA bestående av självägande
och egenförsörjda bönder, utan slavar.10 Exempel på företagsledare som expe-
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rimenterat med personalägande är flera. William Cooper Procter, sonson till
ena grundaren av hygienjätten Procter & Gamble, införde i slutet av 1800-talet
ett av de första delägarprogrammen för anställda i USA, som ett sätt att få de
anställda att känna sig delaktiga. Leland Stanford, en järnvägsmagnat och politiker som gett namn till det kända universitetet i Kalifornien såg framför sig
en framtid där medarbetarägda företag skulle bli den dominerade formen för
ekonomisk verksamhet.11
Owen D. Young, som bland annat var VD för General Electric provocerade
1927 sin publik vid Harvarduniversitetet genom att säga: ”Jag hoppas att dagen
kommer då dessa stora företagsorganisationer verkligen kommer tillhöra de människor
som ger dem sina liv och ansträngningar. /.../ Då kan vi en gång för alla göra upp med
anklagelsen att industriella organisationer är autokratiska och inte demokratiska. /.../
Då skall vi inte ha några hyrda människor.”
Robert Brookings, ytterligare en förmögen industrialist och grundare till
Brookingsinstitutet, skrev då depressionen var som djupast i början av 1930-talet boken The Way Forward, där han menade att kapitalismen måste inkludera
arbetarna i ägandet av företagen om systemet skulle överleva.12
Den första lagen om vinstandels- och bonussystem kom redan 1921. Men
det var först på 1950-talet som programmen tog fart, då som en följd av engagemang från juristen och investmentbankiren Louise Kelso, beskriven som
ESOP:s fader. Kelso drevs av tanken att det kapitalistiska systemet skulle fungera bättre om samtliga arbetare, inte bara några aktieägare, fick ta del av företagets ekonomiska framgång.
Louise Kelso startade den första ESOP:n på Peninsula Newspaper 1956.
Företaget hade redan en vinstandelsstiftelse för att premiera de anställda som
gjordes om för att köpa ut den gamla ägaren. Men upplägget var krångligt och
den fick inte några efterföljare. Lagstiftning hindrade. Tillsammans med samhällsvetaren Morten J Adler gav Kelson 1958 ut boken The Capitalist Manifesto,
en polemik till Marx:s kommunistiska manifest. Kelson argumenterade för att
anställdas ekonomiska deltagande, genom en rättvis fördelning av delägande
utifrån nedlagt arbete och ägardelning mellan olika ägargrupper, ska ses som
en förutsättning för en väl fungerande kapitalism. Boken kom att nå New York
Times bästsäljarlista.13 Louise Kelso fortsatte sitt arbete, orolig för både 1960och 1970-talets strukturomvandling och att kommunismen skulle attrahera
arbetarklassen.14
1973 övertalade Louise Kelso senatorn och demokraten Russell Long, då ordförande i senatens skattekommitté, att inkludera skatteförmåner för pensionsplaner som innehöll ESOP-stiftelser i pensionsplaner. ESOP är sedan dess en
del av de företagsknutna pensionsprogram som annars är mer kända för att ha
banat väg för amerikanarnas omfattande sparande i pensionsfonder. Ganska
omedelbart startades ett hundratal ESOP-stiftelser, omfattande 25 000 anställda.
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I USA finns två bolagsformer – C-företag som beskattas på bolagsnivå och de
ofta mindre S-företagen, som beskattas hos individen direkt och inte får ha fler
än 75 delägare. Från början fick ESOP:s bara äga aktier i C-bolagen men efter ett
kongressbeslut 1996 breddades användningen till att också inkludera S-bolag.

Så här fungerar ESOP
Det finns olika varianter av ESOP, beroende på om det riktas till större eller
mindre bolag, och beroende på om de är börsnoterade eller ej.15 Företaget bildar en fond (ESOT Employee Stock Ownership Trust, som skiljer sig från en
svensk stiftelse) som investerar i bolagets aktier på olika sätt; Stiftelsen kan
tilldelas aktier (till exempel genom aktieåterköpsprogram); Företaget kan ge en
kontant utdelning till stiftelsen för att kunna köpa aktier; eller så tar stiftelsen
upp ett lån med aktier i bolaget som säkerhet, köper aktier och får utdelning
som används för att återbetala lånet över några år.
ESOP är det enda pensionsprogram till anställda som går att belåna med
bolaget som säkerhet, givet att lånet används för att köpa aktier i arbetsgivaren. Eftersom det är ESOP-stiftelsen som tar upp lånet blir det möjligt att genomföra generationsskifte till anställda som saknar kapital. Samtidigt skapas
ytterligare en marknad för aktier i onoterade företag.
ESOP måste rikta sig till samtliga anställda som arbetar heltid och är över
21 år. 70 procent måste delta, och de fast anställda måste utgöra 70 procent
av programmet. Aktierna fördelas till ett individuellt sparkonto som är låst
över en tid, ofta fram till pensionering. För att S-företagen ska kunna ta del av
ESOP:s olika förmåner så måste stiftelsen äga minst 30 procent av aktierna.
Skattefördelarna är flera:
● F
 ör bolaget är utdelningen och skuldräntor till en ESOP-stiftelse avdragsgilla.
● S
 äljaren, som kan vara en grundare eller en större aktieägare, får 30
procents lägre skatt på utdelning, och även övriga aktieägare får del av
samma förmån.
● A
 ktieägare som säljer till en ESOP kan skjuta upp reavinstskatten. Vid
ägarens bortgång behöver dödsboet inte betala någon arvsskatt, givet att
värdet av aktieförsäljningen återinvesterats i andra företag.
Vanligen uppgår vinstandelen till tre eller fyra procent av lönesumman i noterade bolag och fem till åtta procent i onoterade företag, men det finns en
maxgräns på 25 procent av den anställdas årslön. En tumregel är att en ESOP
fungerar i bolag som har fler än 20 anställda och löneutbetalningar på åtminstone 250 000 dollar, annars blir programmet för dyrt att administrera. Det kostar ofta mellan 50 000 och 100 000 dollar att sätta upp ett program.
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✪ FAKTA | SÅ DRIVS EN ESOP-STIFTELSE
En ESOP-stiftels består av två delar. Dels finns det ett kollektivt uppsamlingskonto (suspense account) som tar emot de förvärvade aktierna. I takt
med att banklånet betalas av så frigörs aktierna från uppsamlingskontot och fördelas ut till de anställdas personliga konton. Även utdelningar
från aktierna hamnar i uppsamlingskontot.
Om alla aktierna slutligen sålts till stiftelsen och lånet är återbetalt ägs
således hela aktiekapitalet av de anställda. Företaget är då ett helt och
hållet personalägt företag.
En ESOP måste, likhet med alla andra pensionsplaner, ha stiftelseförvaltare och förtroendemän. Bland ansvarsområden ingår att rösta för
aktierna, förvalta ESOP:n, övervaka att priset som betalas för aktierna är
korrekta, slå fast det årliga aktiepriset, följa planens lagar och regler, såväl
som säkerställa att planen uppfyller sina förpliktelser gentemot förmånstagarna. Vem som helst kan utses till stiftelseförvaltare, anställda, ledande befattningshavare såväl som externa. Det åligger på bolagets styrelse
att utse stiftelseförvaltare och god man.
En fördel med att föra över ägarandelar till en ESOP är att det inte
påverkar företagets löpande verksamhet. Någon förändring behöver inte
ske av styrelsen. Stiftelsen röstar bara för aktierna. Det normala är också
att de anställda röstar med ledningen.
I börsnoterade ESOP:s har anställda rätt att själva rösta för de aktier som
tilldelats deras konton. I onoterade ESOP:s begränsas rösträtten ofta till avgörande frågor som förvärv och samgåenden, försäljningar av stora verksamheter, och kapitalfrågor. Rösträtten kan omfatta samtliga aktier eller
så sker röstningen demokratiskt där varje deltagare i systemet har en röst.

De anställda har i regel väldigt begränsat med inflytande över ESOP-planens
utformning och graden av engagemang från de anställda varierar, beroende
på ESOP-stiftelsens statut. En stor del av ESOP företagen kombinerar ändå
ESOP:n med någon form av arbetsråd. Flera studier visar att det är de bolag
som kombinerar delägande med en öppen informationspolicy och inflytande
som redovisar högre resultat på trivsel, prestation och tillväxt än ESOP-bolag
med lägre nivå på delaktigheten (som i sin tur visar på bättre utfall än bolag
som saknar incitamentsprogram). ESOP-företag där anställda har ett betydande inflytande växer mellan sex och elva procent snabbare än andra företag.16
Ofta varnas det för att ESOP:s innebär ett stort risktagande för anställda,
eftersom pensionssparande görs i det egna företaget som då har ”alla ägg i en
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korg”. Värdet i ESOP-program garanteras inte, till skillnad från traditionella
pensionsprogram, av staten.
Annat pensionssparande sprider riskerna genom att investera på börsen
och i olika värdepapper. Med tiden har även risken i ESOP-sparandet dragits
ner. En studie från NCEO (2010) visar att anställda i ESOP-företag hade dubbelt så högt pensionskapital och en större variation av pensionsprodukter än
anställda med likvärdiga jobb i företag med andra pensionsplaner.

Politiskt samförstånd
ESOP-modellen har hela tiden haft starkt stöd bland företrädare från helt olika delar av USA:s politiska landskap. I ett tal 1987 beskrev Ronald Reagan,
republikansk president, personalägande som ”nästa logiska steg” och ”en väg
som passar ett fritt folk”. Samtidigt förespråkades ESOP av medborgarrättsaktivisten och pastorn Jesse Jackson, som ställde upp för att bli demokraternas
presidentkandidat 1984 och 1988.
I början av 2017 la den republikanske kongressledamoten Dana Rohrabacher
tillsammans med demokraten Colin Peterson fram ett lagförslag som de kallade för ”ESOP:s på steroider” i syfte att göra ”arbetsgivare och arbetstagare till
partners istället för rivaler”. Bland förslagen finns att anställda ska kunna rösta
direkt för sina aktier istället för att de ska kontrolleras av en ESOP-stiftelse.17
Bland förespråkarna finns också senator Bernie Sanders, som utmanade Hillary
Clinton som demokraternas kandidat i valrörelsen 2016 och som även talat sig
varm för arbetskooperativ.18
I november 2017 presenterade fyra demokrater, inklusive Bernie Sanders,
två ytterligare förslag som ska uppmuntra små och medelstora företag att sätta
upp ESOP-stiftelser för att hantera generationsskiften. Lagförslagen har fått
stöd av republikanerna. Det är den största förändringen sedan 1970-talet rörande skattefrihet för småföretagare kopplad till ESOP. Det ena lagförslaget
ska underlätta lånefinansiering av ESOP:s, göra det enklare för säljaren att arbeta kvar i företaget efter det att överföringen av ägandet är klart och stödja
tillskapandet av nya mikrofonder och investeringsfonder för att underlätta långivning. Bernie Sanders har talat om att sätta upp en US Employee Ownership
Bank med 500 miljoner dollar i startkapital för att ge förmånliga lån och garantier till anställda som vill ta över företag med hjälp av ESOP-stiftelse eller en
omvandling till ett medarbetarkooperativ.19 Den andra lagen rör en satsning
på 45 miljoner dollar för utbildning och rådgivning till familjeföretagare som
närmar sig pension.
Tidpunkten är väl vald. På senare tid har uppmärksamheten i USA vuxit
kring baby-boomgenerationen som går i pension de närmsta 10–20 åren och
alltmer tagit formen av en kommande ”silver tsunami”.20 Det rör sig om en generation 55+ som äger 2,3 miljoner företag som sysselsätter 25 miljoner ame-
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rikaner. 85 procent svarar på enkäter att de saknar successionsplan. Samtidigt
utgör småföretag ryggraden i den amerikanska ekonomin. Tillsammans sysselsätter de hälften av arbetskraften. Beräkningar visar att dessa småföretag
återinvesterar tre gånger så mycket kapital lokalt än företag som är dotterbolag
till större koncerner eller där ägarna bor utanför regionen.21
Enigheten kring personalägande kan också ses som en del av amerikansk
regionalpolitik. Den amerikanska lagen om ”återinvesteringar i lokalsamhället” (CRA, Community Reinvestment Act) från 1977 kräver att bankerna måste
redovisa hur mycket de investerar i lokalsamhället; till småföretag, till lokal
utveckling, och för att stötta personer i utamförskap.

Amerikanska arbetskooperativ
Den kooperativa sektorn i USA har 850 000 anställda i 30 000 företag, knappt
en procent av de anställda utanför jordbrukssektorn. Kooperation utgör därmed mindre än en procent av landets BNP.22Frågan om verklig ekonomisk demokrati – där anställda de facto både äger och styr helt tillsammans – har haft
svårare att få gehör i USA. Delvis speglar det en svag kunskap om den kooperativa sektorn. Arbetskooperativ tenderar dessutom att bildas som nystartade
personalägda företag medan ESOP-företagen har ombildats från konventionella till personalägda företag.
Under andra hälften av 1800-talet fanns 325 arbetskooperativa företag, men
de försvann i takt med att arbetarrörelsen försvagades. Idag finns uppskattningsvis 300–400 arbetskooperativ med ungefär 7000 anställda. De tillämpar
olika associationsformer. Ungefär hälften är vanliga kooperativ, en fjärdedel
kooperativa aktiebolag (LLC) och resten vanliga publika aktiebolag (så kallade
S eller C-bolag, beroende på antalet delägare).23 Det stora hemtjänstföretaget
Cooperative Home Care Associates, baserade i Bronx, New York, är landets
största och har runt 2 000 anställda.
Dagens arbetskooperativa rörelse har rötter i 1970- och 1980-talets idéer
om alternativa ekonomiska styrformer. De som överlevt har med tiden hunnit
bli ganska stora. En andra våg följde under 1990-talet då det började utvecklas
finansiella stödstrukturer. Under 2000-talet har fokus varit på att starta arbetsplatser för låginkomsttagare och arbetslösa, ofta inom hemtjänsten och städservice. Detta har lett till ett tillskott av 150 nya kooperativ.
På senare tid har intresset från fackföreningsrörelsen ökat. Organisationen
US Federation of Worker Cooperatives har varit igång sedan 2004 och är en
sammanslagning av en handfull organisationer för arbetskooperativ runt om
i USA.24 Federationen representerar 200 företag med ungefär 6000 anställdamedlemmar.
USFWC har även startat the Democracy at Work Institute, en bidragsfinansierad tankesmedja som är inriktad på praktik och tillhandahåller utbildning,

73

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

usa oc h k a na da

träning och hjälp med organisationsuppbyggnad för kooperativa företag.25
Målet är att bli självfinansierat enligt modell från de baskiska Mondragón-kooperativen.
Bland medlemmarna finns stålindustrifacket (US Steelworkers) som utvecklat en egen kooperativ modell – Union Co-ops – med inspiration från
Mondragón kooperativen.26 Modellen kan beskrivas som att de anställda på
företaget är medlemmar/delägare utifrån principen en medlem en röst. Dess
högst beslutande organ (föreningsstämma, bolagsstämma) väljer styrelse bestående av representanter för de anställda. Styrelsen ansvarar gentemot medlemmarna för företagets förvaltning. Styrelsen tillsätter också företagsledning.
De fackliga företrädarna företräder å sin sida medlemmarna inom Steelworkers där företagets ledningsgrupp och de fackliga företrädarna förhandlar avseende arbetstid, löner etc. Inom stålindustrifacket kopplar man också an till
försäkrings- och solidaritetssystem. Arbetet med att bygga upp en nationell
infrastruktur för finansiering, teknisk support och nätverk på lokal, regional
och nationell nivå är fortfarande bara i sin linda.
Budskapet från US Steelworkers, som ofta varit kritiska till ESOP-stiftelser
är tydligt: ”de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna som vårt land
står inför kanske kräver av oss att vi organiserar nya former av hybrida affärsmodeller inkluderandes fackföreningsstödda arbetarkooperativ.”
Valet av associationsform – kooperativ eller kooperativ aktiebolag (limited
liability cooperation LLC) bestäms ofta av skattefördelar. Arbetskooperativ
finns i delstater som Massachusetts, Maine, Connecticut, Vermont, New York
och Kalifornien eftersom lagstiftningen är fördelaktig. I andra delstater finns
bara de kooperativa LLC-företagen. I arbetskooperativen får bara boende i delstaten vara medlemmarna. I LLC är däremot medlemskapet helt öppet.27
Staden Cleveland i Ohio, hårt drabbad av både avvecklingen av stålindustrin och finanskrisen, ligger i framkant. Institutet Ohio Employee Ownership
Center (OEOC), knutet till Kentuniversitet, grundades 1987. Under ledning av
professor John Logue lyckades delstaten rädda 3 000 jobb till en kostnad för
samhället av 150 dollar per arbetstillfälle, långt under vad delstatliga bidrag
och skattesubventioner burkar ligga på. På senare tid har fokus alltmer blivit
på riktade insatser till områden med fattigdom på över 30 procent av invånarna. Genom Nätverket Evergreen Cooperatives samverkar och stöttas företag
genom att de får teckna långsiktiga kontrakt med sjukhus och universitet. Det
har räddat 500 jobb i Cleveland.28
Kalifornien ligger i framkant när det gäller stödjande lagstiftning för kooperativ. Ny lagstiftning förenklar redovisningsregler och gör det möjligt för
arbetskooperativ att ta in lokala investerare som en egen medlemskategori.29
Dessa lokala investerar kan skjuta till 1000 dollar var utan ett komplicerat registreringsförfarande. Rösträtten är ofta begränsad. Kooperativen är också
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momsbefriade. LLC är dock fortfarande att föredra om det finns många anställda som bor utanför delstatsgränsen.

Kanada
USA:s grannland Kanada, med sin stora landyta, sina 34 miljoner medborgare,
rötter i basnäringar som gruvor och skog, stabila demokrati och moderna välfärdsstat och marknadsekonomi, har egentligen många likheter med Sverige.
Men landet har på ett helt annat sätt än både Sverige och USA varit öppen för
kooperation, arbetskooperativ och generationsskifte genom ESOP-program.
I Kanada finns 10 000 kooperativ med över 18 miljoner medlemmar. I vanliga
kooperativ finns 155 000 anställda. Med kooperativa banker och ömsesidiga
finansinstitut stiger antalet anställda till 270 000. Lika många arbetar i underleverantörer till den kooperativa sektorn. Det motsvarar närmare fyra procent
av alla arbetstillfällen. Sektorn utgör 3,4 procent av BNP.30 Det finns 650 arbetskooperativ och kombinerade arbets- och aktieägarkooperativ med 13 000
anställda, intäkter på drygt tre miljarder kronor och tillgångar på 2,5 miljarder
kronor. Av dessa är 273 kopplade till skogs- och pappersindustrin.31
Kanada har också haft en annan syn än både Sverige – och USA - på landets
kapitalbildning. Det finns ett nätverk av kooperativa finansiella stödstrukturer
och det är möjligt för kooperativ att ta in extern kapital. Den kanadensiska
arbetarrörelsen har samtidigt varit en framgångsrik kapitalägare till små och
medelstora företag. Inställningen går igenom hos de stora pensionsfonderna, som har kapital öronmärkt för investeringar i kanadensisk industri och
infrastruktur. Bakgrunden till detta finns delvis att finna i landets federativa
struktur med stort självstyre åt de tio provinser. Provinsen Quebec, med åtta
miljoner till stor del fransktalande befolkning, är speciellt intressant.
Quebec har 3300 kooperativa och ömsesidigt ägda företag med 8,8 miljoner
medlemmar och närmare 90 000 anställda.32 Med underleverantörer inräknade
utgör det fyra procent av Quebecs BNP.33 Banken Desjardin Credit Union med
45 000 anställda, 7 miljoner medlemmar och 293 kontor i Ontario och Quebec,
är provinsens största arbetsgivare. Quebecs motsvarighet till KF, Coopérative
Fédérée du Québec, med detaljhandel, jordbruks- och livsmedelsproduktion
och 13 500 anställda, är regionens femte största arbetsgivare.
Merparten av kooperativen finns utanför tätorterna där 70 procent av de
anställda arbetar i alla sektorer av näringslivet. Många arbetar i livsmedelsproduktion och skogsnäringen. Quebec har också varit synnerligt framgångsrikt
när det gäller nykooperativ. Sedan 2006 har 50 procent av alla nya kooperativ startats i Quebec, trots att regionen befolkas av för en fjärdedel av landets
medborgare. Åren 1997–2007 växte sysselsättningen i den kooperativa sektorn med 5,4 procent, dubbelt så snabbt som i resten av Quebecs näringsliv. Av
Kanadas 350 arbetskooperativ ligger 2/3 i Quebec.34
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Bakom Quebecs framgång finns en uttalad politik för att få den kooperativa
sektorn, inklusive arbetskooperativ att växa.35 Den grundlades under 1970och 1980-talet när massiv strukturomvandling förebådade stor avfolkning av
regionen. Behovet av att hitta sätt att behålla sysselsättning regionalt delades av både fackföreningsrörelsen och delstatspolitiken.36 Idag har Quebec en
egen kooperativ lagstiftning som stöttar fem olika sorters kooperativ: konsument-, producent- och arbetskooperativ; kooperativ som drivs gemensamt av
medarbetare och externa aktieägare liksom solidaritet eller blandkooperativ
som drivs gemensamt av brukare, medarbetare och organisationer som delar
kooperativets mål och värderingar. Många av blandkooperativen finns inom
välfärdssektorn. De finns även i glesbygden där det drivs bensinstationer och
livsmedelsbutiker. Medlemmar i kooperativen åtnjuter skattefördelar om de
investerar i sitt kooperativ. Återbäringen är också skattegynnad om den återinvesteras. Åren 1997–2007 bidrog det till kapitaltillskott på 250 miljoner kronor.

✪ FAKTA | EXEMPLET BOISACO, QUEBEC, KANADA
Quebecs skogsindustri utsätts regelbundet för konjunktursvängningar
som leder till stora neddragningar av peronal. Åren 2000 till 2006, när
USA:s bostadsmarknad kollapsade försvann 26 000 sågverks jobb.
För Boisac med 200 anställda har utvecklingen varit annorlunda.
Företaget ägs sedan 1985 till lika delar av ett skogsarbetarkooperativ
(Cofor), ett sågverksarbetarkooperativ (Unisaco) och ett kooperativ
bestående av lokala affärsintressen. Modellen leder till att personalen
kan dra full fördel av expertisen från affärskooperativet. Mellan parterna
finns ett aktieägaravtal med veto på viktiga beslut.
Boisaco har inte bara överlevt, Det har dessutom köpt aktier i bolag
runt om i regionen som det levererar skogs- och pappersråvaror till.

Finansieringslösningar
Kanada har genom året byggt upp ett nätverk av finansiella aktörer till den sociala och kooperativa ekonomin. Initiativen är privata, delstatliga och helstatliga och omfattar både riskkapital och kreditgarantier. Det finns flera fonder
som lockar medborgare att spara långsiktigt och dessa kan gå in som investerande medlemmar i kooperativ. Hösten 2017 gick 14 olika kooperativa grupper,
inklusive arbetskooperativ, ihop för att starta en fond CCIF, Canadian Co-operative Investment Fund, med tydligt fokus på att tillhandahålla riskkapital,
kreditgarantier och lån till nykooperativ och kooperativ som behöver tillväxtkapital, men har svårt att få banklån. Startkapitalet är på 200 miljoner kronor.37
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Quebecs regionala investeringsfond, Investissement Quebec, har kooperation som ett speciellt fokusområde. Sedan starten 1985 har fonden investerat 3,3 miljarder kronor i riskkapital till kooperativ. Fondspararna är vanliga
löntagare, de flesta medlemmar i något kooperativ, och sparandet subventioneras skattemässigt. Investissement Québec har även satt upp en fond för att
stötta nykooperation, nya företag, omvandlingar och utköp.38 Budgeten ligger
på 350 miljoner kronor och lånebeloppen varierar mellan 700 000 kronor och
15 miljoner kronor. Till fonden har knutits ett nätverk av rådgivare. Desjardins
har en kooperativ fond som stöttat 400 företag och därmed räddat 62 000 jobb.
Det förvaltade kapitalet uppgår till åtta miljarder kronor. Spararna får skattefördelar.
Kanadensiska skattelagar tillåter även att delstaternas löntagarorganisationer sponsrar aktiefonder som investerare i små och medelstora företag. Den
första och största fonden, Fonds de solidarité FTQ grundades av Quebecs
största fackförening 1984 och har ungefär hundra miljard kronor i förvaltat kapital och 650 000 löntagare som investerare.39 Fonden har bidragit till 185 000
arbetstillfällen i Quebec och står för ungefär 20 procent av allt riskkapital i
regionen. Sparare i fonden får en årlig skatterabatt på 30 procent på sparande
upp till ett 30 000 kronor.
FTQ investerar även i den kooperativa sektorn. Nyligen gav exempelvis
Quebecs motsvarighet till svenska KF ut preferensaktier för 1,5 miljarder kronor till ett konsortium bestående av FTQ, den kanadensiska nationalbanken
och den kooperativa banken Desjardins.
Andra regioner som startade liknande fonder har dock inte varit lika framgångsrika. Skillnaden har varit att FTQ aldrig gett sig i kast med spännande
(och dyra) prestigeprojekt.
Modellen uppmärksammades i Sverige i den parlamentariska Småföretagardelegationen 1998, men ansågs då ointressant.
Quebec har också varit duktig på att dra fördel av en arbetskooperativ fond,
Tenacity Works, som grundades 2000. Fonden ägs och drivs av de kanadensiska
arbetskooperativens samarbetsorganisation CWCF, ger lån och investerare i
arbets-, arbets- och aktieägar- och blandkooperativ över hela Kanada.40 Lånen
varierar mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor.
Kanada har ett system med ESOP-liknande program för att möjliggöra för
anställda i privata företag att ta över ägandet i samband med generationsskiften.41 Företagaren slipper reavinstskatt och de anställda får förmånliga låneoch skattevillkor. Kanada har även utvecklat en modell som ska underlätta att
anställda investerar i samband med nyemissioner.
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✪ MEDSKICK
USA och Kanada har kommit långt i förståelse av vad som behövs för
att personalägande ska ta fart, med sina respektive aktieägarprogram,
ESOP-stiftelser och arbetskooperativ. Framförallt har USA och Kanada, trots olika utgångspunkter, under lång tid haft en annan inställning
till både organisering och beskattning av personalägande jämfört med
Sverige. I båda länder ses det idag som samhällsmässigt gynnsamt att
stötta regional utveckling genom mer av personalägande. Dessutom uppmuntras anställda som ägare som en del av en frihetsreform som stärker
individiden. De amerikanska ESOP-programmen sprids nu i olika lokala
varianter över hela världen. Det samma gäller Kanadas finansiella stödstrukturer, inklusive privata sparande i regionala fonder.
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KAPITEL 7

STORBRITANNIEN OCH
FRANKRIKE
Storbritannien
Anställdas ägande har på senare år blivit en stor fråga i Storbritannien. Det
finns ungefär 300 medarbetarägda företag som ägs av 200 000 anställda. Även
om siffran blåses upp av John Lewis Partnership och dess livsmedelsfilial
Waitrose med tillsammans 85 000 medarbetare som ägare/partners, så har
utvecklingen på senare tid rönt stor uppmärksamhet. Formerna för medarbetarägandet varierar i Storbritannien; i kooperativ, genom aktieägande eller
genom trygghetsstiftelser.1
Ägandet finns i en rad olika branscher, men företrädesvis i mindre kapitalintensiva verksamheter. Hälften finns inom den kvalificerade tjänstesektorn; ungefär 20 procent i tillverkningsindustrin. 2017 hade de en sammanlagd
försäljning på 23 miljarder pund, en ökning med 3 procent jämfört med året
innan.2 De är också välmående, merparten av de femtio största bolagen drivs
med finanserna i balans och är lönsamma. Storbritannien utmärker sig också
genom att ha den snabbaste tillväxten i Europa av nya större företag med en
majoritet av de anställda som ägare. Hälften av bolagen har tillkommit efter 2014, när det kom nya regler som underlättar omvandlingar med hjälp av
trygghetsstiftelser.3
Storbritanniens historik av anställda som ägare går hela vägen tillbaka till
Rochdale-vävarna på 1800-talet. Den kooperativa rörelsen, inklusive ömsesidigt ägda företag, har varit stark och det finns till och med ett eget politiskt
parti, the Co-operative party, som är nära knutet till Labour. Kooperationen
har annars haft en liknande utveckling som den svenska, med kriser under 1970- och 80-talen och omvandlingar till vanliga aktiebolag. Skillnaden
jämfört med Sverige är att den kooperativa rörelsen hela tiden varit bättre organiserad och samordnad vilket gjort att den kunnat komma tillbaka under
2000-talet. Dessutom har det hela tiden funnits konsument-, producent-, finans (banker och spar/låneföreningar) och arbetskooperativ. Det största brittiska konsumentkooperativa företaget the Co-operative Group med 70 000
anställda och nio miljoner medlemmar, gick igenom en kris för några år sedan
men är idag omstrukturerad, med en ny styrmodell, externa ledamöter och har
återfått lönsamheten.
Storbritannien saknar speciell lagstiftning för arbetskooperativ. Istället är
de aktiebolag, partnerägda, föreningar eller stiftelser. I en studie av 250 per-
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sonalägda företag var 70 procent ägda genom stiftelser och 55 procent genom
direkt aktieägande.4 En tredjedel hade båda modellerna, vilket förklarar siffrorna. 90 procent av företagen med en stiftelse som ägare uppgav att de avsåg
att låta en del av kapitalet ligga kvar i stiftelsen för evig tid, vilket både skyddar
från uppköp och ger förutsättningar för värdegemenskap med de anställda. De
flesta omvandlingar har skett i bolag med 30 och 50 anställda, den största med
650 anställda. Av omvandlingarna utgjorde 40 procent generationsskiften, där
gamla ägaren sålde av sitt bolag till de anställda.
Förebilden till de brittiska stiftelserna utgörs av John Lewis, som genom sin
storlek allmänt betraktas som flaggskeppet både i England och internationellt
(en utförlig beskrivning finns i slutet av kapitlet). Hit hör också konfektyrtillverkaren Wilkin & Son, som sedan 1911 styrts av en personalstiftelse för de nu
250 anställda. The Edinburgh Bicycle Co-operative är ett av de äldre medarbetarkooperativen i Skottland, grundat 1977, med expansionsplaner över hela
Storbritannien. Det har ett hundratal medlemmar; cykelbud, cykelförsäljare
och har också byggt upp en internetplattform.
Många av företagen styrs efter de sju kooperativa principerna. Sedan 2006
publiceras en brittisk kod för arbetskooperativ av Co-operatives UK, Coop, i
stil med Icas och ILO. Många av företagen styrs genom en icke-hierarkisk ledningsmodell. Bland exemplen märks Suma, Storbritanniens största oberoende
livsmedelskedja med fokus på organisk mat. Försäljningen ligger på 50 miljoner pund och antalet anställda medlemmar är 166. Samtliga medarbetare har
samma lön (15,60 pund i timmen).5

En politisk målsättning
Brittiska regeringar har i linje med brittisk liberal tradition genom åren tagit
flera initiativ för att uppmuntra anställda som ägare i olika former. Försöken på
1970- och 80-talen att omvandla krisföretag till medarbetarkooperativ slutade
dock i en rad misslyckande som gav kooperativ dåligt rykte. Brittiska exempel
på krisföretag som tagits över av anställda har därefter förblivit få.
Privatiseringar har varit ett annat sätt att stötta personalägande.6 Det har
skett i två faser; Först Thatcher-Major regeringarnas privatiseringsprogram
under 1980-talet och första hälften av 1990-talet. Hit hör omvandlingen av
nästan all kollektiv stadsbusstrafik i England och Skottland. De anställda fick
ta över bussverksamheterna till förmånliga priser. Oppositionen från central
fackligt håll var stor men omvandlingen hade stöd lokalt. Bussbolagen blev
dock för små och efter en konsolideringsprocess försvann i stort sett samtliga.
Den andra privatiseringsfasen gällde kommunal service, som omvandlades
till ömsesidigt ägda allmännyttiga företag (public service mutuals). Labourregeringen 2005–2010 riktade in sig på öppenvården. Den konservativa-liberala
koalitionsregeringen 2010–2015 hade istället fokus på äldrevård, socialvård,
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ungdomsmottagningar, bibliotek och förskolor. Dessa ömsesidiga allmännyttiga företag har nästan alltid anställda som en ägargrupp men är i övrigt organiserade som kooperativ eller sociala företag. Programmet fortgår och idag finns
ett 100-tal allmännyttiga företag i England. 2018 har det satts upp en ny fond
med 1,7 miljoner pund riktat till utbildning och finansiellt stöd för allmännyttiga företag och företag som vill växa. Fonden ska verka fram till 2020.7
Parallellt med omvandling av offentlig verksamhet har det pågått olika försök med att utveckla modellen med personalägda stiftelser i näringslivet. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var det populärt med ESOP:s,
snarlika de amerikanska programmen.8 Intresset svalnade under slutet av
1990-talet, bara för att ta fart igen under 2000-talet.
Intresset för både personalstiftelser och kooperativ har vuxit sedan 2010,
särskilt i spåren av finanskrisen har andra ägarformer än aktiebolaget lyfts
fram. Problematiken med bristen på ägarengagemang – och kortsiktigheten – i
den brittiska ekonomin uppmärksammades i en stor ägarutredning som dåvarande Labourregeringen tog fram, The Ownership Commission 2012.9

Employee Ownership Trusts
En rad reformer genomfördes 2014 för att uppmuntra bildandet av personalstiftelser. Bakom dessa stod den konservativa regeringen, som hade tvingades
till eftergifter av Liberalerna, de konservativas koalitionspartner i regeringen,
och dess samarbetspartner The Co-operative party. Reformerna bygger på The
Nuttall Review on Employee Ownership, ett 28-punktsprogram framtaget 2012.10
Bland annat finns en ny stiftelseform EOT:s (Employee Ownership Trusts) som
samtliga anställda äger och som ger lika tilldelning av andelar och rösträtt.
Stiftelsen måste äga minst 51 procent av aktierna. Den gamla modellen hade
formen av en trygghetsstiftelse EBT (Employee Benefit Trust). I EBT:n bestämmer styrelsen, de anställda är inte involverade och ofta inkluderas inte heller
samtliga anställda. I en EOT deltar istället de anställda på ett meningsfullt sätt
i utvecklingen av bolaget, både som ägare och del av styrningen.
Bland punkterna märks:
● Skattelättnader rörande förmögenhetsskatt och arvsskatt för den ägare
eller entreprenör som säljer aktier i sitt bolag till en EOT.
● Undantag från inkomstskatt på bonusar i form av kontanta medel (upp
till 3 600 £) för anställda i EOT-företag.
● Stiftelsen ska förvalta aktierna långsiktigt på uppdrag av de anställda.
I åtgärdspaketet ingår också ett nationellt program för att öka medvetandet
kring medarbetarägda företag, utbildning för rådgivare, revisorer och konsul-
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ter, såväl som hjälp med finansieringslösningar. Anställda har också setts som
möjliga källor för finansiering till små och medelstora företag som i spåren av
finanskrisen haft svårigheter att få expansionskapital från bankerna.
Utan dessa förändringar i skattereglerna och de övriga punkterna i åtgärdspaketet hade Storbritannien sannolikt inte sett det uppsving i den kooperativa
ägarformen på 2010-talet som nu blivit fallet.

Metodiken bakom EOT:s
En EOT-stiftelse sätts upp av företaget. Stiftelsen tar sedan upp ett lån och
köper aktier på marknaden eller direkt från en större ägare. Aktierna utgör säkerhet för lånet. Något stämmobeslut behövs inte (som i normalfallet ska vara
75 procent av avlagda röster). Är aktierna onoterade värderas de av en rådgivare som utses av parterna gemensam. Lånet återbetalas genom att företaget
årligen avdragsgillt avsätter en viss summa av vinsten till stiftelsen. Säljare
kan välja att acceptera delbetalning eller gå med på ett långfristigt lån. Det kan
ske över en period om 8 –10 år.
Bland styrkorna med EOT-modellen är att samtliga ursprungliga aktieägare
inte behöver sälja, det räcker med 49 procent.11 Dessutom kan den gamla ägaren såväl som styrelse kvarstå. Stiftelsen bildas också i regel av den ursprunglige ägaren. De anställda behöver därmed varken belåna sig eller engagera sig
nämnvärt i processen.
2. purchase price
left outstanding
Styrningen av de medarbetarägda
företagen varierar. Skillnaden mot amerikanska ESOP-programmen
är
stor.
I
Storbritannien ska styrelsen alltid bestå
1. Disposal of
>50%
shares
av en blandning
avofexterna
och interna ledamöter. De
anställda tillsätter i regel
EOT
in Company EOT
4.
EOT
pays
purchase
en av styrelseplatserna. Två anställda utses till personalstiftelsen, som överprise in tranches
vakar att företagets syfte följs och har veto rörande större förändringar. Ofta
EOT funded by
har företaget också en av personalen3.capital
sammansatt
rådgivande kommitté vars
contributions
from company
uppgift är att ha en dialog med styrelsen.

COMPANY

VANLIG ÄGARSTRUKTUR PÅ EN BRITTISK EOT-STIFTELSE

2. purchase price
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1. Disposal of
>50% of shares
in Company EOT

EOT
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COMPANY
3. EOT funded by
capital contributions
from company

Källa: revisionsbyrån BDO, Skriften Simply Buyout 2013
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3. EOT funded by
capital contributions
from company

BOLAGSTYRNING I ETT EOT FÖRETAG
Trustees in their capacity as shareholders hole the
Board of Directors to account for its management
of the company as an employee owned business

TRUSTEES
BOARD OF DIRECTORS

EMPLOYEE
OWNERSHIP
COUNCIL

SENIOR MANAGEMENT

The board of Directors is responsible for setting
and delivery the strategy of the business and
ensuring performance targets
The senior management team ensures that
operational activities are completed and lead
teams/departments of employees
Employees elect fellow employees to any of:
• Employee Ownership Council
• Board of Directors
• Trustees

EMPLOYEES

The Employee Ownership Council acts as the conduit
between employees and the Board of Directors

Källa: revisionsbyrån BDO, Skriften Simply Buyout 2013

Skottland, med en tiondel av den brittiska befolkningen, har varit mer framgångsrikt än England med att uppmuntra familjeföretag att överlåta ägande
till de anställda. Av Storbritanniens totala antal medarbetarkooperativ finns
ungefär en tredjedel i Skottland. Förklaringen finns i ett nära samarbete mellan de skotska handelskamrarna, regionala kooperativa utvecklingscentra
(Cooperative Development Scotland CDS) och den skotska nationella investeringsbanken, som stöttar med olika finansieringslösningar till det lokala näringslivet. Skottland kan på många sätt sägas vara Storbritanniens ”Norrland”
och ansträngningarna för att skydda regionala företag och arbetstillfällen har
varit intensiva.
Cooperative Development Scotland (CDS), har tagit fram en modell som
bygger på att de anställda äger en majoritet av aktierna, antingen direkt genom
att de anställda får skattesubventionerade andelar eller genom en av de anställda kontrollerad trygghetsstiftelse som lånefinansierar aktieförvärv.12 Rådgivning erbjuds till företagsägare som vill gå i pension och kan tänka sig sälja
företaget till ett rimligt pris, dvs utan att maximera priset genom exempelvis en
offentlig budgivning. Företagsägare får tillgång till finansiering på ett skatteeffektivt sätt och motiverar de anställda genom att dela med sig av ägarskapet.
Modellen har stöd av offentliga myndigheter som vill utveckla gemensamma servicelösningar. För de anställda finansieras förvärvet med utdelning och
bonus som de erhåller från företaget. Om en anställd slutar i företaget köper
trygghetsstiftelsen tillbaka dennes andel av aktierna.
Trots den relativa framgången, till och med första halvåret 2017 hade det
satts upp 150 EOT:s med 12 000 anställda och ökningstakten ligger på 50 procent per år, finns det en viss besvikelse över att EOT-modellen inte lett till fler
överlåtelser.13 Att sprida kunskapen har tagit längre tid än väntat. Revisorerna
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har haft svårt att sätta sig in i ägarmodellen och regelverket. Därför behöver
lagstiftningen förändras ytterligare för att förenkla omvandlingar.14

Omvandling av offentlig verksamhet och blandkooperativ
Omvandlingar av brittiska kommunala bolag fungerar lite annorlunda. Eftersom de utförda tjänsterna är skattefinansierade så måste verksamheten registreras som antingen ett Community Benefit Society, (Bencom) eller ett
Community Interest Company (CIC). Ett Bencom har ett tydligt ideellt syfte
medan CIC är ömsesidigt ägt av anställda och brukare. Anställda skjuter till
1 pund och i regel involveras 80 procent av samtliga anställda. Även brukarna
går normalt in som medlemmar. Till skillnad mot EOT-stiftelserna, så kommer
initiativet ofta från ledningen eller de anställda med stöd av facket. Båda modellerna erbjuder anställda utdelning på sina aktier. Däremot får vinsten inte
vara huvudsyftet.
För att underlätta finansiering av de företag som arbetar i de socialt mest
utsatta områden finns speciella kreditfonder, Community Development Financial Institutions (CDFI). Privatpersoner som investerar i fonderna åtnjuter skattemässiga fördelar. Till detta kommer ett växande brittiskt intresse för
bland- och ny-kooperativ.
Ungefär en tredjedel av alla nya brittiska företag sätter upp någon form av
personalstiftelse, vilket visar vilken betydelse de anställda har i den nya ekonomin. Här finns en växande grupp av kvalificerade tjänsteföretag, som tänker
i nya banor när näringslivet förflyttas från tillverkningsindustrins beroende av
maskinellt kapital till humankapital, där den senare gruppen behöver kunna
behålla sina anställda. Hit hör arkitektbyråer och teknologi-konsulter, men
personalstiftelser är vanligt i samtliga former av tjänstebolag.

Aktiesparprogram
Storbritannien ligger i framkant i Europa på aktiesparprogram. Sedan år 2000
finns olika former av skattemässigt understödda aktiesparprogram, som Share
Incentive Plans och Enterprise Management Incentives.
På en lista över 617 noterade bolag på Londonbörsen har 193, dvs nästa en
tredjedel, breda aktiesparprogram som överstiger 6 procent av kapitalet. Anställda kan få ”gratisaktier” till ett värde av 3 000 pund per år. Det finns program för matchningsaktier, där anställda som köper aktier skattefritt för som
mest 1 500 pund per år tilldelas ytterligare aktier från bolaget, vilket understryker Storbritanniens positiva syn på direktägande och individuellt ägarengagemang utifrån liberala ekonomiska teorier.
Det finns ett index som jämför kursutvecklingen på börsen för företag med
breda aktiesparprogram som uppgår till tre procent respektive tio procent av
kapitalet. Mellan perioden 2003 och 2015 utvecklades bolagen med en trepro-
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centig andel med i genomsnitt 23 procent per år, medan övriga börsbolag steg
med 11 procent. För gruppen med 10 procents ägande steg aktiekursen med i
genomsnitt 16 procent.
Trots att Storbritannien är störst i Europa på breda aktiesparprogram till de
anställda så har det inte bidragit till något märkbart inflytande. Något centralt
register på anställdas ägande finns inte och de röstar inte samordnat, om de
alls röstar.
Det politiska engagemanget för anställda som ägare fortsätter. Labourledaren Jeremy Corbyn uppmanar den kooperativa sektorn att fortsätta komma
fram med nya idéer så att britterna kan “omvandla vår ekonomi så den arbetar
för de många, inte några”. Därtill vill han involvera regionala handelskammare,
facket och småföretagens organisation. På Corbyns agenda finns att:15
1. b
 rittiska bolag som ska säljas eller avvecklas ska tvingas erbjuda anställda en möjlighet att ta över innan andra åtgärder tas.
2. s taten ska stötta med finansiering och regionala utvecklingsfonder ska
erbjuda billiga lån till all kooperativ verksamhet.
Jeremy Corbyn pekar också ut den nya delnings- och plattformsekonomin som
en tillväxtsektor (mer om det i kapitel 14).

John Lewis Partnership
John Lewis öppnade sitt första varuhus på Oxford Street 1864. Idag har gruppen 85 000 anställda, som kallas partners, som tillsammans äger 60 John
Lewis butiker och 354 Waitrose livsmedelsbutiker, en internetkedja, ett katalogföretag och en lantgård. Omsättningen ligger på 11 miljarder pund. John
Lewis har under åren vuxit genom förvärv, bland annat av kedjorna Peter Jones
och Knight & Lee.
John Lewis införde det första vinstdelningsprogrammet redan 1920. Syftet
var att utveckla ett experiment med ekonomisk demokrati. Lewis var övertygad om att det var ett bättre sätt att driva affärsverksamhet på. Den slutliga
överföringen till de anställda blev däremot klar först 1957 när John Lewis Partnership grundades. I konstitutionen, som fortfarande utgör företagsgruppens
och stiftelsens styrande dokument står bl.a. att ”medlemmarnas lycka är det
yttersta målet med partnerskapet”. Partners/ägares trivsel på en arbetsplats
skapar nöjda kunder och i ett framgångsrikt företag.16 Konstitutionen slår fast
ett antal skyldigheter och rättigheter, som gör det obligatoriskt för de anställda
att arbeta med att förbättra affärsverksamheten med vetskap om att de själva
får del av resultatet. Lönegapet mellan de bäst betalda, styrelsen och ordförande, och de lägst betalda får inte vara högre än 75 gånger.
Varje partner har en röst var i hur John Lewis styrs. Styrelsen består av fem
arbetstagarrepresentanter plus en ordförande. Till dessa finns knutet ett råd av

85

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

stor br i ta n n i e n oc h f r a n k r i k e

tre externa ledamöter, som också styr stiftelsen, John Lewis Partnership Trust.
Företaget ger ut veckotidningen (Weekly Gazette) som innehåller en lång lista
med frågor från de anställda som alltid besvaras av styrelsen. Det finns därtill
ett nätverk av kommittéer på divisions-, regional- och butiksnivå. Representanter väljs på två eller tre år i taget.
Varje år får de anställda procentuellt likvärdiga vinstandelar baserad på lön.
De senaste tio åren har tilldelningen motsvarat en eller två månadslöner.
Hittills har det fungerat. John Lewis anställda stannar i bolaget dubbelt så
länge som i den övriga detaljhandeln; varuhusen rankas alltid högst eller nästan högst på listor över kundnöjdhet, trovärdighet och kvalitet. John Lewis
och Waitrose genomför för närvarande den största satsningen på digitaliserade och innovativ detaljhandeln i Storbritannien.
Konkurrensen på den brittiska detaljhandelsmarknaden är hög samtidigt
som Storbritanniens beslut att lämna den Europeiska Unionen hittills påverkat
ekonomin negativt. För 2017 redovisar John Lewis ett svagt resultat och vinstdelningen hamnade bara på en kvarts månadslön.

Frankrike
I Frankrike talas det om Economie Sociale et Solidaire (ESS) som betonar den
sociala ekonomins solidariska och demokratiska dimension. I Frankrike sysselsätter de kooperativa företagen 1,3 miljoner personer. Ytterligare drygt en
miljon arbetar i övrig idéburen sektor. Totalt omfattar den sociala ekonomin 12
procent av den franska arbetskraften.17
Den sociala ekonomin ses av fransmännen som ett sätt att bedriva företagande på ett alternativt sätt, genom att organisera kluster av samverkande företag,
nätverk och finansiering liksom att stärka anställdas inflytande på arbetsplatsen. Det är också en del av fransk regionalpolitik. Franska regeringar har, oavsett
politisk färg, varit engagerade i uppbyggnaden av olika finansiella stödstrukturer. I franska regeringar har det ofta funnits en minister för den sociala och
solidariska ekonomin.18
Den franska modellen med medarbetarkooperativ – Scop (Société coopérative de production) – har en lång historisk tradition. De går tillbaka till början av 1800-talet men avtog under 1900-talets första hälft för att ta fart igen i
samband med de krav på självförvaltning som fördes fram under 1968. Lagen
La participation utmanade både den kapitalistiska logiken och fackföreningsrörelsens klasskamp19 Ett Scop fungerar som ett vanligt kommersiellt företag
men åtnjuter skattefördelar och överlevnaden är hög, eftersom anställda inte
kan avyttra sina andelar med vinst. Den spanska och italienska utvecklingen
har som jämförelse handlat mer om pragmatism.20
Frankrike har även förmånliga regler för socialt företagande och arbetsintegrerande sociala kooperativ och ligger i framkant när det gäller utformning

86

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

stor br i ta n n i e n oc h f r a n k r i k e

av både blandkooperativ (sk. Scic)21 och de nyare plattformskooperativen (mer
om detta i kapitel 14). Frankrike är även det enda land i Europa som har en generell lagstiftning om vinstdelning till alla anställda. Frankrike var först 1997
med skattesubventionerade generella aktiesparprogram. I genomsnitt ligger
ägarandelen på 5 procent, vilket är högst i Europa.

Fransk arbetskooperation
2017 uppgick antalet franska arbetskooperativ – Scops – till 2 370 med tillsammans 50 650 anställda. Ökningstakten ligger på ungefär 100 Scops per år.22 Det
utgör fortfarande en mycket lite del av de anställda i Frankrike, ca 2 promille,
men intresset har vuxit i spåren av finanskrisen. Åren 2012–2017 genomfördes
780 företagsomvandlingar som säkrade 21 000 jobb. Av dessa kom 60 procent
från omvandlingar av företag i samband med generationsskifte. Resten utgjorde företagsrekonstruktioner.
Även antalet Scics växer och har nått 740 stycken med 6 900 anställda med
någon form av funktionsnedsättning eller psykologisk begränsning (mer om
detta i kapitel 15).
Av Scops som var lönsamma från början återfanns 40 procent inom tjänstesektorn, 20 procent inom byggindustri och 11 procent inom tillverkningsindustrin. Även här dominerar alltså de industrier som binder förhållandevis lite
kapital, men det finns arbetskooperativ i alla branscher. Av krisföretagen återfanns 40 procent inom tillverkningsindustrin, en tredjedel kom från byggnäringen. Endast tio procent kom från tjänstesektorn. Överlevnaden efter både
tre och fem år var något högre jämfört med det franska näringslivet som helhet. Svårast att överleva hade företag med ekonomiska problem och nykooperativ, ett mönster som annars känns igen från vanliga företag och start-ups.23
Kooperativen är generellt sätt större än det genomsnittliga franska företaget
och de flesta har 20 anställda (84 procent av de franska företagen hade 2006
färre än 10 anställda medan samma siffra för kooperativen är 60 procent).
Löneskillnaderna är oftast lägre än i företag utan medarbetarägande (1:3,5)
men det finns skillnader beroende på bransch och yrkeskategori.
Scops har en egen associationsform som ett komplement till den allmänna
kooperativa lagen.24 Ett Scop påminner om en ekonomisk förening. Det ägs
i sin helhet av de anställda. Vid en omvandling ligger själva rörelsen kvar i
det ursprungliga aktiebolaget. När ett Scop etableras köper minst hälften av
aktierna i bolaget genom en vanlig företagsöverlåtelse. Det rör sig därmed om
vanlig kommersiell verksamhet, men ägarbolaget organiseras som scop och
åtnjuter ett flertal olika skattefavörer. Inkomstskatten i Frankrike är 33 procent. Pengar som investeras i ett Scop beskattas till 18 procent. Ett Scop betalar
inte kommunal skatt. Anställda kan ta med sig arbetslöshetsersättning.
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✪ FAKTA | LES SCOPS- ARBETSKOOPERATION
Resultat i frankrike per 31/12 2016 (jämfört med 2012):
2 300 Kooperativ (+9 %)
49 000 Anställda (+10 %)
Genomsnittlig storlek på företag: 21 anställda
Omsättning: 4,3 miljarder euro (+ 6,3 %)
Värdeskapande: 1,8 miljarder euro
Nettovinst: +143 miljoner € (+ 34 %)
Källa: Le Scops

För att bilda ett Scop behövs minst 2 medlemmar. Det tar ungefär ett halvår
att starta. Att genomföra själva aktieöverföringen till ett scops kan dock ta upp
till sju år. För ändamålet bildas ett utköpsbolag upp – Scop d’amorcage – som
köper aktier av säljaren (en ägare eller konkursförvaltare). De anställda/de nya
delägarna avsätter en del av lönen till insatskapital vilket fungerar som riskkapital som bankerna i Frankrike godtar. Modellen ses som “eget sparande”.
Utköpsbolaget samägs ofta med andra investerare.25
Utköpsbolaget administreras i sin tur av en bank, som ofta är en de franska
kooperativen bankerna. De kooperativa bankerna spelar generellt en viktig roll
för att utveckla den franska kooperativa sektorn. Credit Cooperatif låter delar av
sitt överskott gå in i en fond och används ofta för att stödja kooperativ utveckling.
Alla anställda kan bli medlemmar, ofta efter att ha arbetat i 2 år. I ett Scop
är vanligen 80 procent av de anställda medlemmar. Ofta krävs att de anställda köper andelar (aktier) varje år, för exempelvis 6–8 procent av lönen, men
det kan uppgå till 10 procent. Aktieköpen finansieras via vinstandelsprogram.
Aktierna är inte överlåtningsbara utan återköps vid en avslutad anställning till
nominellt värde. Däremot har samtliga medlemmar en röst var.
Även om bara medlemmar har rösträtt så fördelas 25 procent av vinsten till
samtliga anställda.
Lagen kräver att minst 25 procent av vinsten återinvesteras i företaget, men
det vanliga är att så mycket som 45 procent återinvesteras.

En fransk kooperativ chock 2014
Sedan 1978 finns en aktiv intresseorganisation för den franska arbetskooperativa rörelsen, CG Scop (Confédération Général Scop). Den har varit pådrivande
för att få fram stödstrukturer både genom lagstiftning och regional samverkan
med olika intressenter, ofta riktad mot den nykooperativa rörelsen med fokus
på arbets,- och blandkooperativ samt egenföretag. Sedan 2009 finns CG Scop
representerat i statens enhet för företagsförnyelse.
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✪ FAKTA | SG SCOP
CG Scop är organiserat som en federation med 12 regionala föreningar. Här finns 170 professionella rådgivare som stödjer de anställa i uppstartsskedet med kontinuerlig utbildning och arrangemang av möten.
Det finns tre nätverk med specialistkunskap inom industri, byggnads
och kommunikation. Tre jurister arbetar med att informera och utbilda
revisorer, som i sin tur påverkar företagen och affärsmännen. Det finns
en hemsida, aktiviteter i press och media, socialt nätverkande. CG Scop
har en budget på 500 000 Euro per år för kommunikation. För CG Scops
tjänster betalar medlemmararna en avgift.
2013 påbörjades en stor lobbyingsatsning för att få ägarna att se en ombildning av företaget till ett medarbetarkooperativ som ett möjligt alternativ till försäljning. Satsningen har gett resultat: 2010 visste 58 procent
av företagsägarna vad ett medarbetarkooperativ var. 2016 hade siffran
stigit till 82 procent. 2010 skulle 45 procent av företagsägarna tänka sig att
rekommendera en omvandling till ett medarbetarkooperativ i samband
med ägarskifte; sex år senare var andelen 63 procent.

CG Scop var också engagerad i den nya lagen för den sociala och solidariska
ekonomin som kom 2014. Denna tar också upp omvandlingen av mindre och
medelstora företag till medarbetarägda.26 När ministern för den sociala ekonomin, socialisten Benoît Hamon presenterade lagen i nationalförsamlingen talade han om en ”kooperativ chock”, där den uttalade målsättningen var att på
fem år dubbla antalet företagsöverlåtelser till anställda. Det skulle både underlätta för Frankrike att komma ur den ekonomiska krisen och stärka den ekonomiska demokratin.27 Lagen gör det obligatoriskt för ägare att ge anställda
förhandsinformation rörande uppköp eller ägarförändring om verksamheten
har färre än 250 anställda. Alla bolag måste vart tredje år informera anställda
om att de kan ta över verksamheten genom att starta ett Scoop. Dessutom
möjliggör lagen för ett Scop kan förvärva andra Scop, vilket möjliggör bygga
upp kluster av företag som äger i varandra. I det ursprungliga förslaget skulle
de anställda även få förköpsrätt, men det motsatte sig bankerna.
Lagen involverar regional utveckling där lokala handelskammare tillsammans med representanter för den sociala ekonomin organiserar utbildning,
rådgivning och skapandet av kluster.
Framförallt ger lagen medarbetare förköpsrätt på företag som hotas av nedläggning. Det har medfört en ökad statlig satsning på utbildning av konkursförvaltare och andra professioner i hur en omvandling av företag till arbetskoo-
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perativ. CG Scop hjälper till med att sätta upp den legala strukturen, utvärdera
affärsmässigheten (värdering, prislapp, ledningsgrupp och styrning) och går
in som finansiell partner (juridiskt stöd och relation till banken). Offentlig
upphandling har regler för att väga in sociala aspekter i samband med upphandling.

En finansiell stödstruktur
I Frankrike finns en bred finansiell stödstruktur för den sociala ekonomin, som
utvecklas kontinuerligt.
Scop har fyra finansiella verktyg som stöd:
● Socoden, bidrar med kassaflöde genom att låna ut pengar till eget kapital
● Scopinvest, tillhandahåller långsiktigt kapital för att finansiera tillväxt
● S
 ofiscop, erbjuder kreditgarantier till lån som erbjuds av Crédit Coopératif bank, vilket företagsledningen behöver får att få lån
● G
 räsrotsfinansiering (crowd funding), där CG Scop hjälper till med kapitalinsamling från allmänheten
Sedan 2014 kan anställda i Scops använda arbetslöshetsersättning som insatskapital. Medlemmarna betalar en avgift på tre procent av företagets omsättning för att finansiera dessa verktyg.
Den stora kooperativa banken Credit Cooperatif har flera fonder som stödjer utlåning till den sociala ekonomins företag. CDC (Caisse des Depôts et
Consignations), är en offentlig långsiktig investeringsaktör, med 100 miljoner
euro tillgängligt för att stötta den sociala ekonomin.28 Den statliga investeringsbanken Bpifinance, ägd dels av statliga CDC dels av staten direkt, har
en fond som ger lån, garantier och investerar kapital i den sociala ekonomin.
Genom lagen 2014 tillfördes Bpifinance ett kapital på 500 miljoner euro öronmärkta för investeringar i små och medelstora företag inom den sociala ekonomin. Andra aktörer är France Active, en idéburen organisation specialiserad på
sociala och solidariska projekt.
SG Scop tog 2016 initiativ till en europeisk modell för att sprida kunskap om
hur man genomför en omvandling av företag till arbetskooperativ. Transferto
COOPS. Projektet bestod av fem partners: CG Les Scop (Frankrike), CAAP
(Polen), Coompanion (Sverige) Febecoop (Belgien) och Cooperatives Europé.29

Franska aktiesparprogram
Franska börsbolag ligger i framkant när det gäller anställdas aktieägande. Det
finns skattegynnade aktiesparprogram som koordinerar anställdas gemensamma aktieinnehav via en stiftelse eller med stöd av lån från den franska
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banken BPI.30 2016 ägde anställda fem procent av de 40 största företagen på
Paris börsen (CAC 40). Bland bolagen med ägarandelar på 5 procent märks
storbolag som Axa, BNP Paribas, Essilor, Saint-Gobain och Societé General.
I flera bolag var ägandet långt högre, som Bouygues (23 %), Safran (16 %) och
Vinci (10 %).
Den franska Florange-lagen från 2014 ger alla som ägt aktier mer än två
år dubbel rösträtt, så kallade lojalitetsaktier. Lagen omfattar även anställdas
aktiesparprogram. I december 2017 presenterade den franska föreningen för
anställdas aktieägande (FAS) ett 12-punktsprogram för att överföra tio procent
av aktierna i samtliga franska bolag till de anställda senast 2030.31 Programmet
stöds av president Emmanuel Macron och den franska regeringen, som ser det
som ett sätt att stärka det privata franska aktieägandet, skydda franska företag
från utländska oönskade uppköp samt stärka arbetarnas delaktighet i företagens styrsystem.

✪ MEDSKICK
Ekonomisk demokrati med breda aktiesparprogram, arbetskooperativ
och personalstiftelser är en del av franskt och brittiskt ekonomiskt historiskt idéarv. I båda länder gynnas anställdas ekonomiska deltagande
skattemässigt. I Frankrike är begreppet Economie Sociale et Solidaire en
självklar del av den ekonomiska och samhälleliga debatten, och landet
ligger med sina Scops i den europeiska framkanten när det gäller personalövertagande. Storbritannien uppmärksammas istället för sin enkla
modell med personalägda s.k, EOT-stiftelser. Trots att personalägande
utgör små företeelser sett utifrån respektive lands ekonomi finns flera
organisationer och tongivande politiker som ser dem som viktiga bidrag
till lösningen på dagens problem med arbetslöshet, bristande regional
företagsutveckling, svåra generationsskiften och fabriksnedläggningar.
Dessutom prövas olika modeller för bland-, sociala- och plattformskooperativ. I båda länder finns starka finansiella stödstrukturer som utvecklas kontinuerligt och det pågår satsningar på utbildning.

91

DEL 3

SVENSKA ERFARENHETER
AV TILLSAMMANSÄGANDE

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

e n s v e nsk p ol i t i sk h i stor i a

KAPITEL 8

EN SVENSK POLITISK HISTORIA
Det låga svenska intresset för anställda som delägare eller helägare
av företag har sina rötter i början av förra seklet. I det här kapitlet lyfts
framförallt tre faktorer fram; (1) Det socialdemokratiska partiets och
arbetarrörelsens enkelspåriga reformagenda rörande strukturomvandling; (2) Den kooperativa rörelsens ensidiga bejakande av konsument- och bondekooperation som lett till bristande stöd för arbetskooperation och den ny-kooperativa rörelsen; (3) löntagarfondsdebatten,
inklusive hotet om fondsocialism, som skadat tanken på att anställda
skulle kunna äga och delta i styrningen på lika villkor som kapitalägarna. Sedan 1970-talet har frågan i stort sett varit död.
Under andra hälften av 1800-talet industrialiserades Sverige, precis som andra länder i norra Europa. Landets beroende av skogen och malmen gjorde
att vi hade ett större inslag av stora industriföretag. Svenska entreprenörers
förmåga att utnyttja ett stort ingenjörskunnande kom att lägga grunden för
storföretag som Scania, Volvo, SKF, ABB och läkemedelsindustrin. Exportindustrin växte och en begynnande kapitalism såg ljuset.1 Nya inflytelserika
grupperingar växte fram i städerna vid sidan av den då styrande klassen med
storgodsägare, adel och präster.
Den kooperativa rörelsen växte fram parallellt utifrån sina behov och förutsättningar. Någon politisk eller ideologisk kraft låg egentligen aldrig bakom.
Istället handlade det om att lösa behov för människor i vardagen, i övergången från det agrara samhället till industrisamhället. Sparbanksväsendet växte fram. Länsförsäkringsbolagen hade lagt grunden till sin federation redan
1801. Sverige fick sin variant på den tyska kooperativa folkbanken, grundad
av Hermann Schulzes på 1850-talet. Men de överlevde inte särskilt länge.
Svenska Landshypotek grundades däremot redan 1836. Föreningsbanken,
som började som jordbrukskassor, tillkom 1915 och gick upp i Sparbankerna
i början av 1990-talet. Bondekooperationen kom att organisera producenterna av livsmedel. Det uppstod flera skogsägarföreningar och ömsesidigt ägda
försäkringsbolag. Den tidiga konsumentkooperationen som samlades under
KF uppstod som ett svar på vad som uppfattades som en ojämn fördelning
av kapital i samhället. Bland annat drevs många butiker av bruken som hade
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lokala livsmedelsmonopol och höga priser. Skuldsatta arbetare tvingades mer
eller mindre att arbeta kvar i bruken. Bakom KF stod både liberaler och socialdemokrater.

Arbetskooperativens korta tid
Forskaren Lars Lindkvist beskriver i en genomgång från 1989 den institutionella miljön bakom arbetskooperativens och medarbetarägandets svårighet
att få fotfätse i Sverige. Det saknades resurser, nationell och lokal kultur av
samverkan och politisk och ideologisk legitimitet.2 Lindkvist lyfter fram några
få perioder då Sverige sett en uppgång i arbetskooperativ. Åren 1865 till 1880
startades det femtio arbetsproduktionsföretag. En ny period följde under krisåren 1922 och 1932 med förnyade försök under krisåren kring 1980. Annars
har kooperativ främst funnits inom gruv- och stenindustrin. Bohusläns kooperativa stenindustri bildades 1926 och levde kvar fram till 2012, då det togs
över av Benders.3
Konsumentkooperationen kom att spela en roll för att arbetskooperativen
aldrig tog fart i Sverige. Vid tiden efter förra sekelskiftet hade KF som mest
elva arbetskooperativ som medlemmar. Men de motarbetades av KF då de
förväntades kunna leverera bättre produkter än det privata näringslivet, trots
svårigheter med både kapitalförsörjning och ledarrekrytering.4 En av KF:s förgrundsgestalter, liberalen Gerhard Alfred von Koch, var tydlig med att hantverks- och byggnadsgillen, som var dåtidens arbetskooperativ, inte passade
in. Medlemmarnas återbäring skulle vara grundprincipen. I KF blev det därför
bara konsumentföreningar och produktionskooperativ.5
Arbetskooperativen motarbetades även av arbetarrörelsen. Socialdemokraten och en av konsumentkooperationens tidiga pionjärer, Anders Örne, ansåg
att med arbetskooperativ skulle de anställda riskera både pengarna och jobben. Istället skulle arbetarna organisera sitt deltagande i ekonomin på annat
sätt.6 Resonemanget fick stöd av dåtidens främsta svenska nationalekonomer
Gustaf Cassel och Eli Heckscher, som skeptiskt beskrev arbetarproduktionsföreningarna som ”en parodi på aktiebolaget med dess karaktäristiska fel utan dess
förtjänster”.7 Men författaren August Strindberg stödde kooperativ.8
Den socialdemokratiska debatten om ekonomisk demokrati kring 1920
hämtade istället inspiration från Österrike och Storbritannien. Den österrikiska lagen om samhällsföretag från 1919 (Gemeinwirtschaftsliches Unternehmen) beskriver en företagsform med partssammansatt styrelse, oberoende av
staten. I dessa styrelser fanns företrädare för företagsledningen, arbetstagarna
och kunderna. Den österrikiska modellen fördes bland annat fram av Gustav
Möller, socialdemokratisk socialminister under 1920- och 30-talet. Ernst Wigforss, under många år socialdemokratisk finansminister, lutade sig däremot
mer mot de brittiska gillessocialisterna som prioriterade samverkan mellan
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arbetare och konsumenter i sin modell.9 Gillessocialismen fick dock ingen
bredare förankring inom den svenska fackföreningsrörelsen och även socialiseringsdebatten dog efter några år. De lokalt självstyrande produktionsgillen
som bildades bland byggnadsarbetarna under krisåren i början av 1920- och
1930-talen, hade svårt att finansiera sina byggprojekt, centraliserades efterhand och kom att lägga grunden till BPA (Byggfacken Produktions AB), som
bildades 1951.10

Den svenska partsmodellen och folkrörelsesverige
Den som slutligen kom att forma det som skulle bli den svenska partsmodellen
på arbetsmarknaden, där det saknades ett naturligt utrymme för arbetskooperativ, var istället 20-talsteoretikern Nils Karleby. Han pekade på att landets
produktionsresurser bäst utvecklas i samspel mellan kapitalet, staten och arbetarna. Kapitalisterna, menade Nils Karleby, var bättre än arbetarna på att
effektivisera och öka produktionen, och det var ökade resurser, snarare än
omfördelning av befintliga resurser, som skulle leda till förbättrad levnadsstandard för det stora flertalet. Det var bättre att låta arbetarrörelsen organisera
arbetarna och få bättre villkor genom förhandlingar med arbetsgivarna.
Doktrinen manifesterades genom Saltsjöbadsavtalet 1938. Arbetarna, organiserade i det socialdemokratiskt dominerade LO, slöt då avtal om samarbete
med näringslivet, där dåvarande arbetsgivarorganisationen Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF (numera Svenskt Näringsliv) representerade en rad storföretag. Grunden lades för en utjämning av lönerna mellan olika industrigrenar, den s.k. solidariska lönepolitiken. Centrala förhandlingar och fredsplikt
innebar att Sverige haft få strejker, vilket gynnat industrin.
Den solidariska lönepolitiken, som kom att styras av exportindustrins behov, kom även att förvandla Sverige till mästare på strukturomvandling. De företag som inte mäktade med att betala exportindustrins löner slogs successivt
ut, bara de lönsamma bolagen överlevde. Arbetslösa skulle istället omskolas
och erbjudas nya mer kvalificerade och konkurrenskraftiga jobb.
Socialdemokratins maktbas förgrenade sig genom det svenska samhället.
Folkrörelse-Sverige blev mycket större än både 1800-talets nykterhetsrörelse
och frikyrkorörelse. Basen var snarare en demokratisk liberal idétradition än
en socialdemokratisk. Kooperationen spelade en central roll i detta folkrörelsesverige.
Det kooperativa bostadsbolaget HSB grundades på 1920-talet för att lösa
dåtidens bostadsbrist. Initiativtagare var den borgerliga arkitekten Sven Wallander. Senare blev HSB en del av 1950- och 1960-talets miljonprogram, även
om hyresrätterna kom att dominera i många nya förorter. Sven Wallanders
son, Jan Wallander, blev sedermera legendarisk VD för Handelsbanken och
skapare av personalstiftelsen Oktogonen (mer om det i kapitel 9). Förutom
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KF kom folkrörelse- sverige att innefatta allt från Riksbyggen, Folksam och
sparbanksrörelsen. Till det kan läggas folkbildning genom arbetarnas bildningsförbund ABF, Friluftsfrämjandet, Riksidrottsrörelsen och Natur & Kultur
och tillslut även delar av den svenska lantbruksrörelsen, LRF.
Samtidigt bredde den svenska välfärdsstaten – folkhemmet – ut sig. Det
syntes framförallt genom en rad reformer på skatteområdet. Skattereformerna
som tog sin början 1938 missgynnade tydligt privat kapitalbildning till förmån
för storföretagens utveckling.11 Från 1950-talet och framåt byggdes den offentliga sektorn ut och kvinnorna gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden. Allmän
pension, inklusive ATP-systemet, började ta form under 1960-talet.

1960 och 70-tal. Strukturomvandling och centralisering
I slutet av 1960-talet höjdes röster inom både socialdemokratin och LO mot
att strukturomvandlingen slog ut industri och jobb i för snabb takt. Norrland
tömdes, inte bara på naturresurser, utan även på invånare. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, blev i folkmun synonymt med ”Alla Måste Söderut”.
Gensvaret från LO och socialdemokratin centralt blev dock svagt. 1960- och
1970-talens reformistiska socialdemokrater ville främst stärka arbetarnas makt
över näringslivet ytterligare. Ett citat från slutet av 1960-talet från finansminister Ernst Wigforss beskriver inriktningen: ”För närvarande bestämmer kapitalet.
Det köper arbetskraft så billigt som möjligt. Jag kan bara se en radikal ändring, att
låta arbetskraften bestämma och köpa kapitalet så billigt som möjligt”.12
Frågan om ekonomisk demokrati levde istället vidare inom den liberala
rörelsen.13 Harry Hjörne, folkpartisten och chefsredaktören för GöteborgsPosten, gjorde försök med att praktisera industriell demokrati på tidningen.
1962 släpptes antologin Unga Liberaler, där bland andra Gustaf Lindencrona,
idag ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, gick till försvar för en ekonomi organiserad kring personalstyre. Sven Wedén, partiledare för folkpartiet
mellan 1967 och 1969, propagerade för anställdas rätt till andel i vinst och styrelserepresentation. Ekonomen Hans Christian Cars skrev 1975 boken ”Andel
i vinst” där han resonerade kring en ”liberal lösning” på vad han uppfattade
som problemet med den ägarkoncentration som kännetecknade det svenska
näringslivet.
På 1970-talet kom en rad reformer på arbetsmarknaden som stärkte de
anställdas rättigheter: medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Bygget var därmed på plats; en skattefinansierad välfärdssektor hade skapats; i näringslivet fanns jobben; fackföreningsrörelsen organiserade arbetsplatserna och partsammansatta fonder – Alecta, AMF och AFA
svarade för tilläggen till de sociala trygghetsförsäkringarna för tjänstemän och
arbetarklass.
På vägen kan man säga att socialdemokratiska regeringarna tappade intresse
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för folkrörelsesverige. När den offentliga sektorn byggdes ut på 1960- och 1970talen passade inte kooperation och idéburen verksamhet in. Under 1970-talet
försvann också det mesta av de kooperativa idealen även från den kooperativa
sektorn självt. På KF:s första kongress 1971 saknades frågan om både medlemsnytta och sociala och ekonomiska mål. Istället tog konsumentfokuset över.
HSB, Riksbyggen, Folksam och LRF gick samma väg. I bakgrunden fanns också en kostsam stödpolitik till krisindustrier som varven och textilindustrin,
något Sverige delade med stora delar av Europa. Även KF:s strukturkris kom
att ses som en del av det. Men medan krisindustrierna tillslut slogs ut blev kooperativen kvar, med rubriker om missöden långt in på 1990-talet. Kvar blev
också fackföreningsrörelsens grepp om arbetsmarknadspolitiken.

Löntagarfonderna
1970-talets löntagarfonder hade ganska lite med anställda som ägare att göra. De
skulle ju lösa en helt annan fråga. Den solidariska lönepolitiken hade brister som
löntagarfonderna skulle hantera. Under 1950- och 1960-talen hade de anställda
som förlorat jobben i de svaga företagen med framgång tagits hand av AMS.
De högproduktiva företagen som slapp betala högre löner kunde tack vare den
solidariska lönepolitiken samtidigt göra högre vinster än de borde, så kallade
”övervinster”. På LO-kongressen 1971 bifölls en motion från svenska metallindustriarbetareförbundet (numera If Metall) om att utreda frågan om kollektiv kapitalbildning.14 En första modell av löntagarfonder beslutades av LO-kongressen 1976, de s.k. Meidnerfonderna, efter LO-ekonomen Rudolf Meidner.
Idén var att varje år föra över tjugo procent av företagens vinster till fackligt kontrollerade fonder. Lokala fackliga företrädare skulle få inflytande i styrning. Det
var däremot aldrig meningen att fonderna skulle ersätta marknadsekonomin.
Det var en folkpartiregering som tillsatte löntagarfonsutredningen. I en
fp-motion från 1974 ingick en omfattande bilaga om det tyska systemet med
medbestämmande.15 Folkpartiets dåvarande partisekreterare Carl Tham låg
sedan bakom utredningen om löntagarfonder och kapitaltillväxt. Den tog sin
utgångspunkt i att fonder skulle främja ett decentraliserat enskilt ägande och
löntagarnas personliga förmögenhetsbildning.16
Utredningen inkluderade representanter från hela fackföreningsrörelsen,
arbetsgivarorganisationerna och de största politiska partierna. Det som börjat
i viss enighet slutade dock i total splittring där moderaterna motsatte sig varje
form av vinstdelning. När SAP-LO tillslut valde linjen kollektivt ägande i fonder istället för individuellt aktiesparande, föll alla blocköverskridande samtal
ihop. Centerns och Torbjörn Fälldins intresse låg främst kring lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som infördes 1976. Här rådde istället enighet. Statsminister Olof Palme kallade MBL för ”en av århundradets viktigaste
demokratireformer”. Per Ahlmark från fp ville gå längre och Gösta Boman (m)
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beskrev beslutet som ”i långa stycken helt invändningsfritt”.
Resten är historia. Löntagarfondsutredningen presenterades 1981. Socialdemokraterna och LO förlorade. Det folkliga stödet uteblev. De fonder som
tillkom i ganska urvattnad form avskaffades omgående av den moderatledda
Carl Bildt-regeringen i början av 1990-talet.

Slumrande stöd för arbetskooperativen
Löntagarfondsexperimentet kom att allvarligt skada legitimiteten kring frågan
om ekonomisk demokrati i Sverige.17 Ändå fördes det i bakgrunden under
hela 1970- och 1980-talen diskussioner kring både vinstandelssystem och arbetskooperativ.
Kooperativa institutet, Koopi, startades 1975 för att bedriva kunskapsspridning och forskning kring kooperation och samlade de konsumentkooperativa företagen. Dess chef Sven Åke Böök gjorde flera försök att få gehör för arbetskooperativ som alternativ till löntagarfonder.
1977 anordnades ett seminarium om ”företag som tagits över av de anställda”.
Inbjudna var den fackliga rörelsen och några medarbetarägda företag. Sven
Åke Böök och Koopis utredare Kai Blomqvist ville få tillstånd en egen organisation för dessa företag. Seminariet resulterade i en bok om arbetskooperation.18 I samtal med Kai Blomqvist vintern 2018 berättar han om LO:s och
HSB:s negativa inställning.
”LO var skeptiskt. De var fortfarande helt inställda på att fackets styrka låg i
centralisering och statssocialism. Det skulle inte äventyras av syndikalistiskt tänkande med ett fack som skulle vara med och styra enskilda bolag. HSB ansåg det helt
otänkbart”, säger Kai Blomqvist.
Kooperation och arbetskooperation fick även visst gehör hos de borgerliga minoritetsregeringarna på 1970-talet. Nils G Åsling, centerpartistisk industriminister 1976–78 och gammal korporatör med rötter i bonderörelsen,
beställde den stora Kooperationsutredningen. I ett delbetänkande behandlades arbetskooperation.19 I direktivet stod att läsa:20 ”Mot bakgrund av den
privata företagsformens dominans, näringslivets snabba utveckling och de krav
på demokratisering som rests… från samhällelig synpunkt är angeläget att den
kooperativa företagsformen utvecklas till ett livskraftigt alternativ och komplement
till övriga företagsformer.”
1978 fattade riksdagen beslut om att sätta upp regionala utvecklingsfonder,
föregångare till Almi, med uppdrag att ge rådgivning till nyföretagande och
erbjuda finansiering med hjälp av statliga lånegarantier.21 Fonderna sattes upp
i varje län och bland uppdragen fanns även att stödja kooperativ utveckling.
Samtidigt tillsattes Nils G Åsling en kommitté på näringsdepartementet med
uppgift att bygga upp ett stödsystem för kooperativ utveckling och omvandling
av nedläggningshotade fabriker.22 Därmed lades grunden för lokala koopera-
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tiva rådgivningsorganisationer (LKU), som sedan 2006 har namnet Coompanion. En kartläggning från 1979 identifierade 60 arbetskooperativa företag
med totalt 2000 anställda.23 Av dessa återfanns 20 i verkstadsindustrin och 15 i
textilindustrin. Hälften hade mellan 10 och 25 anställda. Fyra hade över hundra anställda. 1983 hade de vuxit till 123. LO var positivt, men försiktigt; rädda
för att de anställda skulle ta över krisföretag. Hälften av företagen fanns inom
fyra regioner – Älvsborgs, Kristianstads, Malmöhus och Kronobergs län. I stort
sett samtliga dessa försvann efter några år.
1982 förlorade borgarna valet och (s) kom tillbaka. Allt fokus blev på löntagarfonderna. Koopi gjorde försök att lyfta frågan om arbetskooperativ och
i en remiss till löntagarfondsutredningen beskrivs de spanska Mondragónkooperativen som en bättre modell för medarbetarägande. Idén var att låta
löntagarfonderna få en begränsad roll som medfinansiärer, som en form av
utvecklingsbank, runt medarbetarägda företag, och inte själva vara ägare.
På andra håll pågick experiment med lokala vinstandelssystem. Det mest
kända och ett av de äldsta är Handelsbankens personalstiftelse Oktogonen
från 1976. Men även dessa initiativ motarbetades från fackligt håll. LO såg dem
som ett sätt att kringgå den solidariska lönepolitiken, och därtill som ett sätt
att begränsa de anställdas oberoende. Fackföreningarna var bekymrade över
att arbetarna skulle anamma en ”kapitalistisk mentalitet”.24
Barnomsorgen kom att bli ett av få områden där kooperativ fick växtkraft.
Aktiebolag i barnomsorg förbjöds uttryckligen 1983, genom den sk Lex Pysslingen. Det gav utrymme för föräldrar- och personalkooperativ som än idag
stå för över 50 procent av den privata barnomsorgen i Sverige. Pysslingen själv
finns dock kvar och bedriver idag 115 förskolor.

Marknadsliberaliseringens 1990-tal
Det beskrivs ofta som att löntagarfonderna och fondsocialismen begravdes i
tysthet, saknad av ingen. Framförallt kom de att lägga sig som en våt filt över
frågan om ekonomisk demokrati. Det görs ändå fortsatta försök att lyfta frågan
om arbetskooperativ.
1990 tillsatte den dåvarande s-regeringen, genom civilminister Margot
Wallström, den nykooperativa företagsutredningen, ”Visst går det an! Tankar
och förslag om kooperativa lösningar”. Utredningen innehöll en bilaga om spanska och italienska arbetskooperativ.25 Det pekades tydligt på att stödet till nystartade kooperativ var betydligt mindre omfattande än för andra småföretag.
Utredningen föreslog att kommunerna skulle uppmuntra personalkooperativ
och andra kooperativ. Flera förslag på stödjande finansieringslösningar fördes fram (i) bildande av kooperativa kreditinstitut; (ii) statliga kreditgarantier;
förmånliga lån via staten. Utredningen presenterade en ny associationsform,
medarbetarägda aktiebolag, liksom förslag på lokala stödstrukturer.
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Visst går det an! innehöll även en utredning från Riksrevisionsverket (RRV)
rörande omvandling av det då nedläggningshotade Sabbatsbergs sjukhus till
ett personalkooperativ. Studien uppmärksammade problematiken med de anställdas finansiella risktagande och behovet av eventuella finansiella garantier
från staten. I övrigt fokuserade RRV på kostnadsaspekten, inte eventuella sociala värden.
Vid den här tidpunkten pågår en hel del forskning kring arbetskooperation
och kooperation i allmänhet. Lars Lindkvist pekar i en jämförelse med andra
länder på att Sverige erbjuder en svag institutionell miljö där andra länder i Europa har både lokala nätverk, stödjande resurser och en välkomnande politisk
miljö.26 Victor A. Pestoff beskriver hur den kooperativa sektorn behöver hitta nya
former för utveckling i en miljö där landets ideologiska polarisering i ”privat” och
”offentlig” inte gett utrymme för den tredje sektorns kooperativ och idéburet.27
Samtliga partier ställde sig bakom utredningen Visst går det an! Men det
räckte inte. På 1990-talet var det t.o.m. svårt att få gehör för kooperativens särart från den kooperativa rörelsen självt. KF hoppade exempelvis av ett arbete
med att driva fram gemensamma kooperativa värderingar, som tagits fram av
Koopi och ICA, den internationella kooperativa alliansen.28 Vad beträffar Sabbatsbergs sjukhus slutade omvandlingen i bolagisering och privatisering. 1993
togs sjukhuset över av M&M Medical.29
1990-talets Sverige var helt inriktad mot att följa med i marknadsliberaliseringen som då sveper över västvärlden. Carl Bildt-regeringen (m), 1991–1994,
var fullt upptagen med att öppna upp välfärden för privata näringsidkare. Kreditmarknadsregleringen som luckrats upp redan under 1980-talet fortsatte
med avskaffandet av valutaregleringen 1991. Grunden lades för en omvandling från en industripolitik som stöttat storföretagen till ett fokus på resten av
näringslivet och framförallt nyföretagande.
Även de efterföljande (s)-regeringarna, ledda av Göran Persson, ägnade stor
energi åt att liberalisera kapitalmarknaderna, vilket manifesterades i EU-medlemskapet och avskaffande av både arvs- och förmögenhetsskatten. Kommunerna var på sina håll sysselsatta med att anpassa verksamheten till den nya
styrideologin, New Public Management. Allt skulle mätas och alla var plötsligt
ekonomer och det talades marknadsföring och kunden i centrum. Kunskapen
kring kooperation urholkades ytterligare.30
När privata intressen först bjöds in att ta över kommunal verksamhet var
förväntningarna på idéburet och kooperativ verksamhet stora. Men de fick
svårt att hävda sig mot aktiebolagen och dess effektivt skötta koncernliknande
strukturer. Det var egentligen bara i barnomsorgen kooperativen överlevde,
då det fått ett ordentligt försprång i etableringen. När offentlig upphandling
helt öppnades upp 2004 med lika spelregler för samtliga aktörer gick däremot
luften ur den idéburna sektorn och kooperationen helt.
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Almi, nyföretagande och arbetskooperation
1990-talets fokus på att få igång Sveriges tillväxt lyfte upp svårigheten för mindre företag och nyföretagande att få banklån på den politiska dagordningen.
Det kom även att engagera den kooperativa rörelsen och dess förespråkare för
möjligheten för anställda att ta över företag.
Almi bildas 1994 för att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
Almi skulle ersätta länsstyrelserna regionala utvecklingsfonder, drivas som ett
aktiebolag och ge nyföretagarlån och ställa upp med lånegarantier. Regionala
dotterbolag sattes upp över hela landet, ägda till 51 procent av moderbolaget
Almi och resten av regionala ägare som landsting och regionförbund. Koopi
engagerade sig för att få med kooperativ utveckling och arbetskooperativ på
Almis dagordning. Bland annat skriver Jan Olsson, med bakgrund som utredare på Metall, en bok om den sociala ekonomin.31 Där beskrivs hur arbetskooperation behöver stödstrukturer i form av kreditinstitut och kooperativa banker, men också utbildning och rådgivning.
I en motion till riskdagen 1995 lyfter fyra socialdemokrater frågan om riskfinansiering av kooperativ utveckling.32 Almis nyföretagarlån föreslås breddas
till att även innefatta kooperativ, med speciellt fokus på kvinnligt företagande.
En del av kapitalet i Atle och Bure, bestående av löntagarfondspengar som fördelats på Almi och Industrifonden, föreslås öronmärkas för riskinvesteringar i
den kooperativa sektorn. Inget av detta blir av.
Frågan om medarbetarägande som alternativ till nedläggning och generationsskifte dyker även upp i samband med LO:s stora demokratiutredning,
Folket Styr, som pågick åren 1996–2000. Per Åhlström, med bakgrund som
journalist på Metallarbetaren och chefredaktör för Nya Norrland/Dagbladet
ledde ett antal studieresor till USA och Kanada, bl.a. till Quebec. Erfarenheten
samlades i boken ”I egna händer. Om löntagarägande i USA och Kanada.”33
Fokus var på ägande som något samhällsnyttigt i sig där de svenska löntagarna
måste ta ett större eget ansvar för näringslivet.
I den parlamentariska Småföretagardelegation från 1998 finns i slutbetänkandet en beskrivning av de kanadensiska och amerikanska programmen för
personalägande.34 Framförallt lyftes de amerikanska ESOP-programmen, men
i slutändan dömdes de ut:
● E
 SOP skulle utmana reglerna om låneförbud för företagets närstående
ägare. Reglerna avser att skydda företagets långivare och andra kreditorer.
● ESOP skulle äventyra de anställdas pensionssparande eftersom försäkringstagarnas pengar inte kan investeras i bara ett enda företag.
● K
 valificeringsregeln på sju år skulle alvarligt hindra rörligheten på arbetsmarknaden
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Bertil Jonsson, LO-ordförande 1994–2000 var till en början positivt inställda
till idén med en kanadensisk löntagar-sparfonden, men inte det skattesubventionerade sparandet. Han motsatte sig däremot de amerikanska ESOP-programmen, som han uppfattade som en marknadslösning. Från SAF uttrycktes
oror för att personalägande skulle hämma strukturaffärer. Någon ytterligare
utredning kring specifikt anställda som ägare görs inte.

Kreditgarantiföreningar
Småföretagardelegationen 1998 tittade också på olika europeiska modeller för
lokal samverkan för att stödja småföretagarutveckling.35 Bland förslagen som
lades fram pekades det på behov av en bättre samordning av det näringspolitiska ansvaret för alla typer av småföretagsfrågor inklusive kooperativa frågor
inom ett departement – Närings- och handelsdepartementet. Bland idéerna
fanns att göra Almis lånegarantier tillgängliga för kooperativ utveckling.
Småföretagardelegationen föreslog en omvandling av de redan existerande
25 lokala kooperativa utvecklingscentra (LKU) med ett hundratal rådgivare
till mer av tillhandahållande av rådgivning och information inom ramen för en
nykooperativ rörelse. En förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling i
hela Sverige tillkom 2002. Det ger möjlighet till kooperativ rådgivning genom
Coompanions organisation. 36
Koopi fick i uppdrag av EU-kommissionen att undersöka en etablering av
kreditgarantiföreningar (KGF). Förlagor fanns ute i Europa, där det fanns ungefär 1500 föreningar, och idén var att bygga upp föreningarna och mötesplatser med medlemsinsatser från kooperativ såväl som småföretag som skulle
samverka på det lokala planet. Det skulle även kunna bana väg för en nykooperativ rörelse och svensk modell med medarbetarkooperativ.37
Erfarenheter hämtades från Frankrike, Storbritannien, Belgien och Italien.
Den franska kooperativa banken Crédit Coopératif hjälpte till. Intresset från
de svenska bankerna var däremot svalt. Istället fick Koopi kontakt med en
polsk-fransk kooperativ bank som erbjöd ett lånelöfte på 20–25 mkr, som på
sikt skulle det kunna ha blivit mer.38 I planerna ingick även att sätta upp en stor
investeringsfond. Samtal fördes med 6:e AP-fonden, Industrifonden, Almi och
Innovationscentrum. Målet var att nå en balansomslutning på 100 miljoner
kronor inom några år. Statliga Nutek, numer Tillväxtverket, fick externa medel
från EU:s investeringsfond. Detta kapital kunde återförsäkras i Europeiska Investeringsbanken (EIB) till åtta gånger det ursprungliga beloppet. En miljon
i insatskapital skulle därmed möjliggöra en utlåning på åtta miljoner kronor,
100 miljoner kronor skulle gett 800 miljoner.
KGF:s kom att få både annan inriktning och problem. Nutek hade bråttom
och tänkte storskaligt. Föreningarna, som mest 20 stycken, kopplades till stora
regioner och fick tydligt tillväxtmål. Därmed gick Koopis idé med långsiktig
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lokal förankring och socialt kitt mellan företagare förlorat. Samarbetet föreningarna emellan uteblev, den polska banken hoppade av, och flera av föreningarna blev utan kapital. Nuteks planer på samverkan mellan föreningarna
och Almi fungerande inte heller. Almi fanns redan på plats i regionerna men
arbetade på annat sätt. Almi frågade låntagarna efter tillväxtplaner och hur
en eventuell försäljning såg ut, den s.k. exitstrategin. KGF:s var mer långsiktiga. Dessutom saknade Almi intresse för både den nykooperativa rörelsen och
medarbetarkooperativ.39
Programmet för kreditgarantiföreningar pågick aktivt från 2003–2007 och
det fanns till och med en central samarbetsorganisation, Sveriges kreditgarantiförening. Därefter påbörjades en successiv avveckling. Då hade långivningen
hela tiden varit marginell, några föreningar hade gjort förluster på riskfylld
kreditgivning och 2008 ändrade EIB villkoren för sin återförsäkring.
Den enda förening som överlevt är Övre Norrlands Kreditgarantiförening
som valde att stå utanför Sverige-samarbetet i föreningarna och istället byggde
upp en kreditverksamhet i nära samarbete med Almi. Även Västra Götalands
KGF finns kvar, men kom att omvandlas till av en mikrofond och är idag en av
de största aktörerna inom socialt företagande (mer om det i kapitel 15).
Koopi självt levde under 00-talet en tynande tillvaro. 2008 gick Koopi upp
i Sektor Tre, en tankesmedja för den idéburna ekonomin, som lades ner tre år
senare.
Våren 2017 samlade arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna
företag KFO40, tillsammans med LRF, KF, Riksbyggen och HSB, kraft och startade Svensk Kooperation. Utöver ett gemensamt arbete med den nya lagen
om ekonomisk förening som kom våren 2018 är Svensk Kooperation det första
gemensamma initiativet från LRF och KF för att stärka kooperation i Sverige.
Även Coompanion, som bidrar med rådgivning till 500 nykooperativ per år,
finns med.
Påsken 2018 skriver LRF:s VD Anders Källström och KF:s VD Tommy Ohlström en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle om arbetskooperativ. Då
är det första gången den svenska kooperativa rörelsen lyfter frågan publikt på
decennier.41
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✪ MEDSKICK
På ett övergripande plan återspeglar den svenska bristen på arbetskooperativ en internationell trend där ägarmodeller som avviker från normen,
dvs det vinstdrivande aktiebolaget, trängts undan. Men den totala avsaknaden i Sverige kan till det stor del förklaras av en stark arbetarrörelse där
LO sett personalägande som en med facket konkurrerande och riskfylld
verksamhet. Socialdemokratin självt har annars varit splittrad, i en falang
som propagerat för en stor offentlig sektor och socialisering och en folkrörelsegren, med kooperation och idéburen sektor. Den senare grenen har
över tiden dock fått allt mindre betydelse.
Tvärt emot den vanliga uppfattningen har borgerliga politiker historiskt sett haft en mer positiv inställning till ekonomisk demokrati, speciellt hos folkpartiet och centern. Löntagarfondsstriden tog däremot död på
frågan, även inom borgerligheten som istället kom att fokusera all kraft på
att liberalisera svensk ekonomi och stötta näringslivet. De initiativ som
därefter tagits har varit små och saknat både reell politisk förankring och
engagemang, även från den kooperativa rörelsen självt.
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KAPITEL 9

SVENSKA GODA EXEMPEL
Det finns anställda som äger och styr företag gemensamt i Sverige,
eller har ett stort gemensamt inflytande tillsammans med andra ägare.
Här lyfts några framgångsrika exempel fram; Svenska Handelsbanken,
verkstadsföretaget Ljuders Nickelsilverfabrik, Magelungen, Abako
Arkitektkontori Göteborg, designfirman Doberman. De har alla valt
olika modeller för sin demokratiska styrning.

Handelsbanken
Handelsbanken, med anor från 1871 är idag en av Sveriges stora fullsortimentsbanker med över 400 bankkontor och verksamhet i flera länder. Vinstandelsstiftelsen Oktogonen kom till 1973 genom en avsättning på tio miljoner
kronor. Idag förvaltar stiftelsen 23 miljarder kronor och 90 procent av kapitalet
är investerat i en aktiepost på 10 procent i banken. Det gör stiftelsen till bankens största ägare. De 12 000 Handelsbanksanställda får lika tilldelning av
andelar oavsett lön och befattning, även i utlandet. Anställda som idag går i
pension efter trettio år i banken får med sig 7 miljoner kronor, men det finns
dem som fått uppemot det dubbla.
Handelsbanken har i fyra decennier utmärkt sig som en av de mest lönsamma affärsbankerna i Europa. Den har överlevt två bankkriser utan statligt
stöd. Banken finns med bland de 15 procent av världens banker som har högst
betyg när det gäller hållbarhet.1
Initiativtagare till Oktogonen var den i början av 1970-talet nytillträdde
VD:n Jan Wallander, forskare och med tiden legendarisk bankdirektör, inte
främst för tillskapandet av vinstandelsstiftelsen utan för att han vände utvecklingen av det som då var en bank i kris.2 Jan Wallander introducerade en helt
ny decentraliserad ledarstil och organisation. Denna sammanjämkade långsiktiga kundrelationer och en engagerande personalpolitik. Till det lades en
tydlig resultatuppföljning med fokus på uthållig lönsamhet, lågt risktagande
och sparsamhet vad gäller kostnader. Banken är uppdelad i ett antal regioner,
där varje kontor utgör ett eget resultatställe. Rollen för huvudkontoret i Stockholm, med exempelvis en investmentbank, är att stödja kontorsrörelsen.
Handelsbanksmodellen har med åren blivit föremål för flera forskningsstudier.3 Ett citat från en kontorschef i en av studierna är målande:
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”Vi kan påverka allt själva. Om VD:n i Stockholm skulle säga till oss att göra på ett
visst sätt, så skulle jag inte gilla det. Ingen i Stockholm ska komma hit och berätta
vad som är bra för vår lilla stad”, (Regionchef, Syd).4

Historien om Oktogonen
Oktogonens modell för vinstdelning kan ses både i ljuset av dess historia men
också som ytterst framsynt på området ekonomisk demokrati. När Jan Wallander tog över som VD för Handelsbanken 1971 blåste starka vänstervindar
genom Sverige. Frågan om förstatligande av banksektorn dök upp med jämna
mellanrum.5 I bankernas styrelser satt representanter från regeringen. Val av
ordförande krävde godkännande av regeringen.
I en promemoria till bankstyrelsen 1972 föreslog Jan Wallander att banken
skulle införa ett resultatandelssystem. Det skulle leda till ett kollektivt sparande som gav de anställda ägarinflytande i banken och representation i styrelsen.
Förutom att delägarskap rimmade väl med bankens decentraliserade styrmodell hade Jan Wallander låtit sig inspireras av HSB, det kooperativa bostadsbolaget som på 1920-talet grundats av fadern och arkitekten Sven Wallander.
I grunden drevs Jan Wallander, som hann skriva flera böcker om Handelsbanksmodellen, av en positiv människosyn, där han trodde på att anställda
vill göra sitt bästa, ta ansvar, utvecklas och bidra till det gemensamma arbetet.6
Svenska Arbetsgivarföreningen (numer en del av Svenskt Näringsliv) framförde stark kritik; dåvarande ordförande och Asea-chefen Curt Nicolin ansåg
att Handelsbanken agerade osolidariskt gentemot resten av näringslivet. Även
Bankmannaförbundets styrelse var kritisk, eftersom delägarskap ansågs skada de anställdas möjlighet att löneförhandla och äventyra samarbete med de
andra bankernas anställda. Handelsbankens eget bankfack intog en motsatt
position och stödde föreslagen om vinstdelning.
Vinstdelning fick tillslut stöd i koncernstyrelsen. Oktogonen skulle tilldelas
hälften av bankens ”överlönsamhet”, framräknad genom en formel som mäter
Handelsbankens avkastning på eget kapital jämfört med konkurrentbankerna. Det verkliga beloppet beräknades som hälften av aktieutdelningen.7
I det ursprungliga förslaget skulle Oktogonen äga som mest fem procent i
banken, men lönsamheten de första åren av programmet, och reaktionen från
de anställda, var så god att det ganska snabbt ändrades till att stiftelsen skulle
få äga tio procent, dvs en kontrollpost, som dessutom ger skattefrihet. Den
goda lönsamheten fortsatte under 1980-talet, vilket ledde till att tilldelningen
begränsades till en tredjedel av bankens aktieutdelning, för att därefter sänkas
ned till tio procent. Idag ingår banker i de länder som banken ser som sina
hemmamarknader i formeln, exempelvis Norge, Danmark och Storbritannien.
Resultatöverföringen till Oktogonen hanteras som en personalkostnad. Det är
bankens koncernstyrelse som beslutar om storleken. Banken betalar statlig löne-
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skatt men inte sociala avgifter på beloppet. Om banken sänker eller helt slopar
sin utdelning sker dock ingen avsättning. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen.
När den anställde uppnått 60 års ålder kan denne välja hur utbetalningen ska
ske. Utbetalning kan tas som ett engångsbelopp, eller valfritt fördelat på 2–20
år. Handelsbanksanställda har även tjänstepension genom bankens egna pensionsstiftelser som placeras diversifierat i aktier och obligationer.
Handelsbanken är ett av få bolag på Stockholmsbörsen som har rösträttsbegränsning. Ingen enskild ägare får rösta för mer än tio procent av på stämman
anmälda röster, vilket betyder att ingen kan rösta för fler röster än Oktogonen.
Bara investmentbolaget Industrivärden har lika många röster. Handelsbanken
äger via olika stiftelser samtidigt 25 procent av Industrivärden, ett korsägande
som gör att makten över banken ligger hos Handelsbanken och därmed Oktogonen, även om familjen Fredrik Lundberg, som numer är storägare i Industrivärden, på senare år tagit ett allt starkare grepp om hela gruppen.

Filosofin bakom Oktogonen
Jan Wallander beskrev idén om att samtliga anställda ska få lika stor del av
vinstdelningen som att det inte går att enkelt peka ut en enskild grupp som
den som bidragit mest. Resonemanget bygger i sin tur på att bankverksamhet
handlar om att sälja relativt standardiserade produkter. Därtill är bankverksamhet konjunkturkänsligt. Bara om banken har en högre avkastning än andra banker över tid så blir banken mer attraktiv för investerarna än konkurrenterna i dåliga tider. Det är bra för affärerna.
Det ”merresultat” som överstiger ett genomsnitt av konkurrenternas resultat går därför utöver vad en skicklig företagsledare kan åstadkomma. ”Överlönsamhet” kan bäst förklaras av de anställdas gemensamma ansträngningar,
kultur och värderingar, och blir på så sätt ett mått på det som är unikt för
banken.
De anställdas centrala ställning, och vad som skulle kunna beskrivas som
nära samsyn med bankens ledning, genomsyrar också bankens styrning. Stiftelsen Oktogonen nominerar två ledamöter till styrelsen. En av ledamöterna nomineras av de anställda direkt och en nomineras från den största fackföreningen
Finansförbundet. Båda utses sedan av aktieägarna på stämman, vilket skiljer sig
från den lagstadgade rätten för en facklig organisation att utse förtroendevalda
till styrelsen direkt. Handelsbankens anställda har avstått från det. De bankanställdas föreslagna ledamöter ses som vanliga ledamöter och kan sitta med i utskott, exempelvis kreditutskottet, vilket fackliga representanter normalt aldrig
gör. Anställda finns även representerade i regionbanksstyrelserna.
Jan Wallander ville egentligen aldrig att Oktogonen skulle uppfattas som
ett incitamentssystem, eftersom den enligt honom var en konsekvens av den
helhetssyn som präglar relationen mellan verksamheten och de anställda. Att
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”belöningen” betalades ut först efter kanske tjugo eller trettio år var viktigt,
eftersom det skulle få de anställda att fokusera på långsiktiga kundrelationer.
Oktogonen-modellen får ofta kritik för att vara konserverande. Personalomsättningen blir osunt låg. Omställning till förändringar på marknaden sker
långsamt. Det blir svårt att attrahera och behålla ”talanger” som tenderar att
vilja ha mer omedelbar belöning. Det finns för och nackdelar med låg personalomsättning. Vad som visat sig genom åren är att de medarbetare som varit
länge i banken inte blir gamla och trötta. Istället blir de mer fokuserade på att
leverera ett bra resultat, eftersom det är just de äldre medarbetarna som förstår
värdet av Oktogonen. Tendensens är därför lika mycket att de äldre driver på
de yngre. De yngre vill förstås ha pengarna omgående, men summan av de två
krafterna blir värdeskapande.
De senaste åren har Handelsbankens vinstmarginal jämfört med övriga
banker krympt. Det har gjorts neddragningar av kontor, men personalkostnaderna ligger fortfarande högre än hos andra banker. För 2016 uteblev avsättningen till Oktogonen och vd byttes ut, och den brittiska dotterbanken har
haft problem. Vintern 2018 skriver affärspressen att Oktogonens överlevnad
är hotad, vilket kan äventyra stabiliteten i bankens ägande. Men det har alltså
hänt några gånger att tilldelningen till Oktogonen uteblivit och banken har
klarat kriser förr.8
I de vinststiftelser som finns i de andra bankerna får tilldelningen tas ut
efter fem år. Någon koppling till den enskilda bankens styrning finns inte. De
anställdas styrelserepresentanter utses av facket.

Ljuders Nickelsilfverfabrik
Ljuders Nickelsilfverfabrik i Hovmantorp mitt i det småländska glasriket är något så ovanligt som ett demokratiskt ägt svenskt verkstadsföretag. Det har anor
från 1876 och sysslar idag med legoproduktion till industrin med hjälp av skärande bearbetning och montering. 1980 togs det över av 36 av då 42 anställda i
samband med ett generationsskifte. Omsättningen låg på sju miljoner kronor.
Idag har antalet anställda minskat till 16 men försäljning har stigit till 25 miljoner kronor. Företaget har gått med vinst de senaste tio åren, 2012 undantaget.
Lars Lindkvist vid Linnéuniversitetet i Växjö har följt Ljuders utveckling
under 35 år.9 Resan har inte varit helt enkel. Initiativet till de anställdas delägande togs av vd och ägare Bertil Vedenbrant. Processen tog ett och ett halvt
år. De anställda var först tveksamma men när externa intressenter började
dyka upp insåg de att alternativet mycket väl kunde bli en försäljning och på
sikt en nedläggning. Formellt satsade varje anställd 14 000 kronor för att tillsammans kunna ta över aktiekapitalet på en halv miljon kronor. Varje anställd
fick en extra tusenlapp i månader för att täcka räntor och återbetalning av
eventuellt lån. Idag ses den extra tusenlappen som en uppmuntran till del-
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ägarskap, och leder till att lönenivån ligger lite högre på Ljuders jämfört med
liknande företag.
Den vision som målades upp av initiativtagaren Bertil Vedenbrant var att de
anställda skulle bli delägare i något värdebeständigt som skulle ge högre ränta
än bankboken. Därtill skulle anställningstryggheten bli högre eftersom medarbetarnas intresse och engagemang för verksamheten skulle stiga.
Företagsledningen valde att vara kvar efter ägarskiftet. Den tidigare ägaren
kvarstod i styrelsen som i övrigt kom att bestå av tre tjänstemän och fyra kollektivanställda, valda på två år. Finanschefen Sonja Danielsson klev upp som
vd och drev på för att involvera och utbilda de anställda i att driva företaget
demokratiskt. Samtidigt fick ledningen kämpa för att bemöta skepsis från banker, underleverantörer och kunder.
Den svenska fastighets- och industrikrisen 1982 –1983 slog hårt mot Ljuders, som tvingades förbereda uppsägningar. Så blev det dock inte. Istället enades de anställda om att ta gemensamma lönesänkningar och ge kapitaltillskott på 10 000 kr vardera samt genomföra program för vidareutbildning och
investeringar. Efter några år anställdes en extern vd, men det visade sig svårt.
Vd:n hade svårt att förhålla sig till den demokratiska, och ibland, tidsödande
beslutsprocessen.
Sedan vände det. 1990 utsåg kreditvärderingsinsitutet Justitia Ljuders till en
av de tio mest kreditvärdiga företagen i Lessebo kommun. Finanskrisen 2008
ledde till en ny kris för Ljuders och orderingången sjönk från 27 miljoner till 15
miljoner på kort tid, och sju anställda sades upp. Därefter har Ljuders återfått
växtkraft.
De anställda som varit kvar i 35 år har idag aktier värda 100 000 kronor.
I samband med pension utbetalas hälften direkt och resten med 2 000 kronor i
månaden under en tvåårsperiod, för att inte äventyra företagets finansiella ställning. Om någon slutar så återköps aktierna genom hembudsklausuler. Alla anställda är ägare. Idag får en ny delägare betala ett insatskapital på 36 000 kronor.

Reflektion kring Ljuders
I Lars Lindkvist analys av Ljuders resa går han i polemik med teorier om att
demokratiskt ägande inte skulle fungera, främst för att de anställda inte kan
eller har lust att kontrollera sin arbetsplats, att det skulle saknas ledare som är
entreprenöriella och att en ägarmodell som avviker från normen om enskilt
ägande leder till högre etableringskostnader.10
Lärdomen från Ljuders är, enligt Lars Lindkvist, att den enskilt avgörande
faktorn för framgång är förmågan att kunna hitta ledare som har förståelse för
vad det innebär att driva ett personalägt företag där de anställda går från en
roll som bara medbestämmande till en roll som innefattar medbestämmande
och medansvar, vilket tar tid.
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2015 fick Ljuders ta emot det första stora Jämlikhetspriset som delas ut av stiftelsen Jämlikhetsfonden. Juryns motivering löd: ”Ljuders Nickelsilfverfabrik har
visat att ett medarbetarägt och demokratiskt styrt industriföretag kan vara både
effektivt och konkurrenskraftigt. Den jämlika och demokratiska ägandeformen har
varit en styrka som möjliggjort alla medarbetares engagemang och kreativitet.” 11

Magelungen
Magelungen är ett medarbetarägt aktiebolag som bedriver behandlings- och
förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer på uppdrag av Socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin. Magelungen har även
resursstarka skolor på grundskole- och gymnasienivå. Det bildades 1993 när
Stockholms läns landsting lät 13 anställda ta över ett behandlingshem för nio
ungdomar i Farsta. Idéen om ett medarbetarägt företag fanns med från början.
Magelungen består idag av 30-talet enheter på tolv orter i Sverige. 2017 uppgick omsättningen till 310 miljoner kronor. Resultatet efter skatt hamnade på
9 miljoner kronor. Antalet delägare är 285, alla med lika andelar. Ägargruppen
uppgår till 80 procent av de fast anställda. Formellt är de ägare till Magelhusen
AB, som äger dotterbolaget Magelungen Utvecklas AB, där personalen är anställd. Daniel Riddez och Mia Hübinette, vd och vice vd, har varit med sedan
starten. I årsredovisningen för 2017 beskrivs organisationens verksamhet: 12
”Vår ägarmodell, där alla medarbetare erbjuds delägarskap i moderbolaget, är en
unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera. Vi vill skapa
bästa förutsättningar för att kombinera kvalitet med ekonomiskt sunt och hållbart
företagande”.
Den demokratiska aspekten är viktig, där ägarkonstruktionen ska säkra
företagets fortsatta utveckling och fortlevnad. Vinstmålet formuleras som att
ägarna – medarbetarna – ska få avkastning på satsade medel samtidigt som en
del av överskottet återinvesteras för att tillgodose utvecklingen av bra behandling och skola och goda metoder genom kompetensutveckling, delaktighet
och motivation. Magelungen har en egen organisationsmodell där anställda
arbetar i mindre självständiga grupper med lokala rektorer och behandlingschefer med hög grad av delaktighet och självorganiserande. Personalen får utbildning via Akademi Magelungen.
Samtliga som varit anställda i sex månader har möjlighet att bli delägare,
genom att teckna sig via årliga nyemissioner eller om någon kollega slutar under året och då säljer sin post. Styrelsen väljs årligen på bolagets stämma. Styrelsen består av fyra anställda och tre externa professionella ledamöter varav
en tar rollen som ordförande. Det finns aktieägaravtal mellan ägarna.
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✪ FAKTA | MAGELUNGEN
Magelungens personalägande bygger på att det ska vara lätt att gå in
i företaget och lika lätt att lämna det. Därtill ska personalen kunna bli
delägare till en rimlig kostnad. Tillsvidareanställda erbjuds att köpa en
aktiepost om 300 aktier för 44 000 kr (2017). (= 30’ aktiekapital + 14’ överkursfond).
Ägandeformen har ett så kallat otryggat pensionslöfte OP, som innebär
att Magelungen ska ha en soliditet om 30 procent för att vinstdelning ska
bli aktuell. Utdelningen ska ses som belöning för god kvalitet och insatser.
Uttag av det otryggade pensionslöftet sker först då den anställde har
sålt sin aktiepost och avslutat sin anställning. Modellen har för- och nackdelar. En stor del av utdelningen försvinner genom skatter. OP:n är för delägarna ”öronmärkta” individuella belopp och är en icke avdragsgill kostnad i bolaget. Löftet som bolaget ställer ut till ägarna beskattas som vinst.
Ett räkneexempel kan illustrera: Om avsättningen i OP under 10 år är
totalt 100 000 kronor, och den tas ut som lön när den anställde slutar, då
händer följande: Uttag ur bolaget 100’ (inkl. sociala avgifter 32 000 kr.)
blir för individen: lön 75 000 kr. minus skatt = 48 000 kr. Utöver det så säljs
aktier till substansvärdet 43 000 kr, minus eventuell reavinstbeskattning.
Till fördelarna hör att OP:n behålls av bolaget. Värdet på OP:n uppgår
idag till 17 miljoner kronor, vilket bidragit till Magelungens finansiella
stabilitet.
VÄRDE

UTDELNING

OTRYGGAT PENSIONSLÖFTE (OP)

Avsättningar/person och år
OP:et används i bolaget för utveckling
och investeringar

EGET KAPITAL 43.000 kr/post
264 antal delägare
TID
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Abako Arkitektkontor i Göteborg
Abako Arkitektkontor grundades 1973 av fyra studiekamrater. Då var arbetsmarknaden dålig och det blåste vänstervindar i samhället. Att driva företaget
tillsammans var därför uttalat redan från start. Idag har byrån vuxit till 34
arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och visualiserare som arbetar med
3D-grafik. Omsättning uppgår till 32 miljoner kronor och eget kapital ligger
på 14 miljoner kronor.
Abako Arkitektkontor är ett aktiebolag, men ägs av en ekonomisk förening,
Abakanterna, där samtliga anställda är medlemmar. Visioner och övergripande frågor beslutas gemensamt. Det finns fler kvinnor på ledande positioner än
män. Personalomsättningen är låg. Det gemensamma engagemanget i olika
projekt är högt.
Fram tills alldeles nyligen har verksamheten drivits utan någon formell
hierarki på plats. Enligt Olof Hallberg, som arbetat på Abako sedan 1988, har
istället ledaskapet handlat om att anställda ska ha fullt inflytande och känna
delaktighet i de flesta besluten. Sedan 2016 har dock Abako formellt utsett tre
teamledare och en kontorschef, Nils Roth, som tidigare var på Wingårdhs arkitektkontor. Skälet är att uppdragen blivit för många. Någon vilja att ändra den
demokratiska styrformen finns dock inte. Tillsammansägande beskrivs istället
som en stor fördel i en allt hårdare konkurrens om nya kvalificerade medarbetare. Målet som satts upp för den nya vd:n är att fördubbla antalet arkitekter.13
Abako har bara sagt upp anställda vid ett tillfälle, under lågkonjunkturen
i början av 1990-talet när arbetslösheten bland arkitekter låg på 40 procent.
Arbetslösa kollegor som fick leva på A-kassa, kom alla tillbaka när konjunkturen vände.
Modellen har nackdelar. Den demokratiska beslutsprocessen kan bli utdragen. Varje nyanställning ska godkännas av alla medarbetare. Lönebildningen
går efter en neutral mall där stegringen baseras på utbildning och erfarenhet.
Men låg personalomsättning vittnar om att fördelarna överväger.
”Har man väl känt på att kunna ha inflytande och inblick i alla delar är det väldigt svårt att sluta här och börja som vanlig anställd. Det finns strukturer och en
bra gemenskap här som gör det svårt att hitta bra alternativ”, säger Olof Hallberg.

112
112

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

s v e nsk a goda e x e m p e l

✪ FAKTA | ABAKOS BOLAGSORDNING
”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att äga och förvalta samtliga aktier i … Abako Arkitektkontor. Bolaget ska bedriva kooperativ arkitektverksamhet, trygga Bolagets bestånd och fortsatta utveckling, att därvid tillvarataga och trygga
föreningsmedlemmarnas gemensamma intressen på sätt som anges i
stadgarna, samt att arbeta för god planering och god byggnadskonst, såsom detta definieras under löpande diskussioner inom Föreningen.”

Doberman
Doberman är en digital designbyrå i den snabbväxande internetbranschen.
Från start 2001 har företaget vuxit från fyra till idag hundra anställda.14 Bolaget
har haft en tillväxt på ungefär 15 procent per år de senaste tio åren och omsättningen ligger idag på cirka 110 miljoner kronor. Kontor finns i Stockholm, New
York och Berlin. Bland kunderna märks Google, SEB, Sveriges Radio, Samhall,
Telia, Volvo och Urbanears. Doberman har också utvecklat SVT Play-appen.
Doberman har fått utmärkelse som bästa arbetsplats och bästa digitala designföretag i Sverige, och rankas som ett av Sveriges mest innovativa företag.15
Grundare och VD Lisa Lindström hamnar regelbundet högt på listor över Sveriges mäktigaste kvinnor i teknologibranschen.16 Sjukfrånvaron ligger på två
procent, jämfört med 3,3 procent i snitt för näringslivet.
Företagets framgångsrecept brukar härledas till det inkluderande ledarskapet. Fyra grundare äger 18 procent vardera, medan övriga delägare, som
samtliga är anställda, delar på 28 procent av aktierna. Samtliga medarbetare
har lika rösträtt. De anställda har därmed både inflytande över besluten som
fattas och är delägare. Enligt Lisa Lindström är Doberman medarbetarägt av
affärsmässiga skäl. Hon är övertygad om att medarbetare som känner sig som
ägare levererar sitt bästa.
”Anställda vill se sig själva som partners och inte styras genom en klassisk hierarki. Istället bygger vi in medskapande – co-creation – i hela arbetsprocessen, där
anställda både jobbar tillsammans med kunderna och är med och bestämmer hur vi
allihopa ska utveckla företaget,” säger Lisa Lindström i ett samtal.
Lisa Lindström är kritisk till det fackliga systemet med medbestämmande
som istället utgår från att det finns en konflikt. Hon vill inte heller tituleras
CEO, på svenska verkställande direktör eller koncernchef, eftersom det symboliserar en hierarkisk ordning. Managing director är ett bättre begrepp, som
på svenska närmast skulle vara en företagsledare men någon bra översättning
finns inte.
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Grunden till Doberman lades under dot-com eran före millennieskiftet. Moderbolaget, internetföretaget Europolitan, köptes av Vodafone 2002 och sju anställda på det då lilla Doberman fick köpa ut det som blev kvar. De var unga,
bara 27 år, men skrev från början ett aktieägaravtal med tydliga regler kring
hur bolaget skulle värderas. Idag är fyra av grundarna kvar.
Doberman drivs som ett vanligt aktiebolag med den skillnaden att själva
aktieägandet fördelas på ”storpotät” och ”småpotät”, som har en procent eller
mindre. Småpotäterna (som tillsammans äger 28 procent) äger rätt att gemensamt utse en styrelseledamot och en suppleant. Aktiedelning sker kontinuerligt i form av ny- och fondemissioner och vinstutdelning. Priset för aktieinträde och utträde beräknas genom en fastställd formel. Varje år samlar Doberman
ihop de som vill träda in och de som vill träda ut. Oftast jämnar det ut sig.

✪ FAKTA | ÄGARDIREKTIV DOBERMAN GROUP AB
• D
 oberman ska vara känt i världen för att ligga i fronten av innovativ
tjänsteutveckling
• Doberman ska vara känt för innovativt ledarskap och medarbetarskap
• Doberman ska alltid sträva efter balans mellan välmående, kvalitet
och lönsamhet
• Doberman ska alltid präglas av ett stort mått av av medbestämmande
• Doberman ska växa organiskt och utifrån behov som löpande utvärderas
• Doberman ska minska beroendet av nyckelpersoner
Med en anställning följer:
• erbjudande om att bli delägare, inklusive inflytande 7 veckors semester
• individuell budget för utbildning och utveckling
• marknadens bästa pensionsförsäkringar

Dobermans styrning
Styrelsen består av tre externa ledamöter: Sven Hagströmer, Eva Swartz Grimaldi och Stina Wickström, fyra medarbetare som är ägare och Lisa Lindström. Det finns en valberedning till styrelsen, som tillsätts på årsstämman.
Ledningsgruppen roteras var nionde vecka. Stockholm har två roterande platser. Två gånger per år samlas de anställda för en gemensam utvecklingsdag.
Stora beslut fattas i samtal med medarbetarna. Medskapande tar tid och kräver
en del koordinering. En ny idé diskuteras ofta på ett stormöte i en halv timme
eller nittio minuter. Först därefter fattar Lisa Lindström det slutgiltiga beslu-
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tet. Förtagets tillväxtstrategi har tagits fram gemensamt av de anställda. De
diskuterar etiska ståndpunkter gemensamt, som om företaget ska jobba med
en specifik kund eller inte. Något mål att vinstmaximera finns inte. ”Ingen
anställd tycker det är kul att vinstmaximera.”
Beslutet att investera i it-utbildningsföretaget Hyper Island 2010 föregicks av
en öppen diskussion. Medarbetarna stod upp och fick byta läger under samtalets gång. När det röstades så fanns tre nya medarbetare på jobbet. De fick vara
med och bestämma. Det var också medarbetarna som bestämde att Doberman
skulle starta ett kontor i New York 2012. Medarbetarna gjorde en affärsplan
med en prototyp som skulle kosta en miljon kronor. Lisa Lindström var själv
tveksam, liksom delar av styrelsen. Men de anställda fick förtroendet och det
visade sig vara rätt. New York-kontoret har idag 20 anställda och är lönsamt.
”Min roll som chef är att tydligt förklara konsekvenserna av de beslut vi fattar.
Det är viktigt att alla förstår ansvaret, att det inte bara handlar om allmänt tyckande. Medskapande handlar om tillit mellan medarbetare och de som leder”, säger
Lisa Lindström.
Frågan som ofta ställs är om Dobermans ägare ska göra som alla andra i
it-branschen, sälja firman till en stor drake, ”casha in” och göra något annat.
Firman blir också flitigt uppvaktad. Lisa Lindström mål är att Doberman ska
förbli självständigt – det är roligare för medarbetarna – som hon heller ser får
en allt större ägarandel.

… och många fler…
Det finns hundratals personalkooperativa förskolor i Sverige och 350 arbetsintegrerande sociala kooperativ, de s.k. AFS-företagen. Många är avknoppningar från kommunal verksamhet. Här följer ytterligare exempel.
VÄRMDÖ KOOPERATIVA HEMTJÄNST
Företaget startades 2012 som en avknoppning från Värmdö Kommun och bedriver hemtjänst i på Ingarö, Värmdölandet och i Gustavsberg. VKH prisades
som Årets Företagare 2017.17 Motiveringen löd: ”Maine Andersson och Charlotte Rosén – Värmdö Kooperativa Hemtjänst – har grundat och driver ett
företag som skapar många arbetstillfällen för Värmdöbor och som uppskattas
både av anställda, de äldre och deras anhöriga. Från att ha varit anställda inom
kommunen har de etablerat ett företag på Värmdömarknaden som idag har ca
50– 60 anställda/samarbetspartners, där allt överskott går tillbaka till verksamheten. Maine och Charlotte strävar hela tiden efter att höja kvalitén för
kunden och statusen för vårdyrket och de fokuserar på vikten av att ta hand
om våra äldre på rätt sätt!”
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TORPARMORS FÖRSKOLA
Torparmors förskola är en personalkooperativt driven förskola i Vällingby utanför Stockholm. Det tillkom strax efter det att personalen fick möjlighet att
ta över kommunal verksamhet 1992. Medlemmar i föreningen, ett fyrtiotal,
är de som arbetar på förskolan. För att bli medlem i föreningen måsta man ha
arbetat minst ett år. Organisationen är platt. Det finns inte någon speciell föreståndare. Istället rösta medlemmarna fram en styrelse bestående av anställda,
som har det löpande arbetsgivaransvaret och det pedagogiska ansvaret. Den
arbetstid som går förlorad pga. styrelsearbetet täcks av övrig personal.
HÄLSOCENTRALEN AKKA
Hälsocentralen Akka är en personalkooperativt driven vårdcentral sedan 1991
som har avtal med Stockholm Läns landsting att bedriva första linjens hälso
och sjukvård till listade patienter. I verksamheten ingår husläkarmottagning
med hemsjukvård och kurator, BVC, medicinsk fotsjukvård och primärvårdsrehabilitering. Verksamheten omfattar ca 45 anställda.
TEATERALLIANSEN
Det närmaste exemplet på svenskt fackligt engagemang är Teateralliansen. Det
tillkom 1999 för att möta den offentligt stödda scenkonstens behov av flexibilitet, trygghet och utveckling för frilansande skådespelare. Det ägs gemensamt
av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Trygghetsrådet
TRS. Verksamheten drivs i aktiebolagsform och finansieras genom ett statligt
bidrag. Skådespelarna erbjuds en grundanställning, men Teateralliansen är
inte ett bemanningsföretag och producerar ingen scenkost.
www.teateralliansen.se
HÄLSORUM OFFERDALS VÅRDCENTRAL
När Hälsocentralen i Offerdal hotades av nedläggning 1992 bestämde 6 medarbetare att ta saken i egna händer och starta ett kooperativ. Neddragningar och investeringsbehov gjorde att verksamheten 2010 omvandlades till ett
medborgarkooperativ. Invånarna bjöds in till stormöte i hembyggdsgården
och ombads satsa 400 kronor. Därefter betalas en årsavgift på 150 kronor. Idag
har Offerdals Vårdcentralen 700 delägare, varav de flesta bor i närområdet.
Antalet anställda har vuxit till 20. Själva vårdcentralen går i stort sett bara runt.
Numer bedrivs även företagshälsovård som ger ett överskott, något som möjliggjordes genom att Krokoms kommun vägde in jämställdhetsintegrering i
upphandlingen, och fick rätt i en domstolsprövning. Offerdals utsågs till årets
kooperativ i Sverige 2012.18
Kooperativ inom plattformsekonomin beskrivs i kapitel 14 och sociala företag,
inklusive arbetsintegrerande sociala företag i kapitel 15.
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✪ MEDSKICK
Handelsbanken, Ljuders, Abako arkitekter, Magelungen och Doberman
har det gemensamt att de ses som anomalier; något som inte borde finnas
men gör det ändå. De har sin upprinnelse i enskilda initiativ där var och
en utvecklat sin egen modell för att säkerställa både personalägande och
inflytande. I både Handelsbanken och Doberman har ägare och ledning
haft som uttalat mål att ha låg personalomsättning och göra anställda
delaktiga i att öka företagets lönsamhet. I Ljuders har det handlat om att
lösa ett generationsskifte. Abako och Magelungen har istället fokuserat
på det demokratiska inflytandet. Inte i något fall har verksamheten fullt
ut kommit att drivas som en ekonomisk förening. Aktiebolagsformen dominerar. Banker och affärspartners känner sig obekväma med en ekonomisk förening som motpart. Därför tenderar svenska personalkooperativ
att förbli små och fast i kommunal verksamhet, som barnomsorg.
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KAPITEL 10

FINDUS OCH VOLVO –
SOM ALDRIG BLEV AV
Findus
Nedläggningen av Findus djupfrysta livsmedels- och ärtproduktion i
skånska Bjuv i mars 2016 med 450 anställda rörde en välskött och
nyinvesterad fabriksanläggning med välutbildad personal. Det fanns
aktörer som visade intresse för att rädda fabriken, men de motarbetades av såväl säljaren som arbetsmarknads- och regionalpolitiken.
Ingen tänkte tanken att de anställda hade kunnat utgöra en del av
lösningen.
Utvecklingen i Bjuv, i nordvästra Skåne, följer det vanliga mönstret: färre arbetsplatser gör att servicen i kommunen försämras och antalet invånare sjunker eller förblir oförändrat. Bjuv har 15 000 invånare, ungefär lika många som
1980. Så sent som 2005 hade Findus, då ortens största privata arbetsgivare,
1100 anställda.1 I storstaden och grannkommunen Helsingborg har antalet invånare under samma period istället vuxit med 40 procent till 140 000.
Beskedet att Findus skulle lägga ner produktionen kom 2016. Två år senare
har de flesta anställda fått nya jobb på andra ställen i Skåne. Bönderna som
odlade 36 0000 ton ärtor har ställt om till andra grödor. Findus har kvar sin
forskningsavdelning för växtförädling, ett provkök och lager. En satsning på
livsmedelsutveckling är på gång, via bolaget Foodhill, med stöd av den skånska fastighetsägaren Familjen Erik Paulssons Backahill, det kooperativa Lantmännen och eldsjälen Bengt Persson med ett förflutet i LRF. Men först i mars
2018 fick de tillträde till Findus gamla fabriksområde och fick då börja med
ett tomt skal. Det var så säljaren velat ha det, ”de ville ta helt död på en möjlig
konkurrent”, som flera personer med insyn i processen uttrycker det.

Bakgrunden
Nomad Foods, Findus ägare, med säte i skatteparadiset Jungfruöarna, grundades så sent som 2014. Företaget noterades först på Londonbörsen och sedan
i New York 2016. Bakom bolaget stod två amerikanska riskkapitalister, som
byggt upp varsin dollarförmögenhet på förvärv och fusioner. Ett drygt år senare
köps brittiska Iglo för 23 miljarder kronor, en koncern inriktad på djupfryst mat
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och fiskpinnar. Förvärvet av Findus europeiska verksamhet, från det brittiska
riskkapitalbolaget Cap Vest, görs 2016. Cap Vest hade då i sin tur köpt Findus
av det svenska riskkapitalbolaget EQT, som varit ägare mellan 2000 och 2006.
Prislappen är 6,5 miljarder kronor och inkluderar sex produktionsanläggningar i Sverige, Norge, Frankrike och Spanien, 1 500 anställda varav närmare 650 i
Bjuv. Vid tidpunkten har Findus precis tecknat ett 25 årigt hyreskontrakt i Bjuv
på ett nytt helautomatiskt fryslager, en investering på 700 miljoner kronor och
som beskrivits som norra Europas största och energieffektivaste lager i sitt slag.
I ett pressmeddelande i samband med tillträde i november 2015 andas Nomad optimism: ”Att sammanföra dessa företag (Iglo och Findus) kommer att ge
väsentliga synergier, som vi avser att återinvestera i vår fortsätta tillväxt och expansion”. Målet är ett globalt livsmedelsföretag i världsklass. I ett besök i Bjuv,
berättade Europachefen Stefan Descheemaeker att han såg samarbetet som
långsiktigt och att ingen fabriksnedläggning var aktuell.
Något gick fel ganska omgående. Redan under hösten hade det börjat cirkulera uppgifter i olika internationella medier att Nomad Foods var inställt på
att kapa produktionskostnader. Skälen var hård konkurrens på marknaden,
överkapacitet i Iglo och Findus tio fabriker, men också bolagets planer på att
fortsätta växa, där ”save to reinvest”, d.v.s. spara för att återinvestera seglade
upp som ett utryck flitigt använt av Stefan Descheemaeker.2 Till detta kom
att Nomad-aktien, som noterats på New York-börsen, sjunkit med 30 procent
på kort tid, och det spekulerades på aktiemarknaden att en annan delägare,
hedgefonden Pershing Square Holding, med världens främsta aktieaktivist Bill
Ackman som ägare, tryckte på för en vändning. Intressant i sammanhanget
var att första AP-fonden placerat 1,4 miljarder kronor i hedgefonden.3

Nedläggningen
När nedläggningen först presenterades av Stefan Descheemaeker i februari
2016 beskrevs beslutet som att de fasta kostnaderna för Bjuvfabriken var högre
än i både Frankrike och Spanien. Med en flytt till södra Tyskland, till byn Reken
vid gränsen till Nederländerna, skulle därtill Findus ärtor komma närmare
exportmarknaderna i Frankrike och Italien. Men det visade sig dock inte stämma. Ärtkvalitén i Skåne höll högre klass än på andra ställen i Europa, fabriken
var ny och infrysning av ärtor måste ske inom ett fåtal timmar, varför närheten
till de skånska bönderna hade ett värde.
Det verkliga skälet till nedläggningen var istället att det var enklast och
minst kostsamt att lägga ner i Sverige. I samband med att Findus-affären
gjorts hade Nomad förbundit sig att inte lägga ner eller stänga någon anläggning i Frankrike och Spanien. I Frankrike finns exempelvis lagstiftning som
ger de anställda rätt till information i samband med ägarskiftet, vilket gör
det möjligt för fackföreningen att ta fram en kravlista. Trots att den franska
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fabriken var Findus minsta kunde därför de anställda få garantier på att fabriken inte skulle stängas de närmsta tre åren. Något motsvarande avtal hade
svenskarna inte krävt.
Nedläggningen av Findus i Bjuv fick stor uppmärksamhet i Sverige. Statsminister Stefan Löfven skällde offentligt på Nomads huvudlösa agerande och
krävde att Nomad Foods representanter skulle komma till Stockholm och regeringen för att förklara sig; arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lovade
att göra vad hon kunde för att få igång en dialog med Findus och Nomad Foods
och näringsminister Mikael Damberg fick uppdraget att få till stånd ett möte
med Findus Bjuvs VD Henrik Hjalmarsson samt Stefan Descheemaeker.
Drygt 4 000 personer deltog i manifestationen mot Findus nedläggning i
Bjuv, den 8 april 2016. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var på plats,
liksom vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, Livsmedelsarbetareförbundets ordförande Hans-Olof Nilsson och Bjuvs kommunalråd Anders Månsson (S). TV-sekvensen med LO-ordförande Karl Petter Thorwaldsson, ståendes på torget i
Bjuv skanderande ”inte en ärta ska flytta till Tyskland” har kommit att få symbolisera en strukturomvandling som Sverige många sätt förlorat greppet om.

Anställdas engagemang
Det gjordes flera försök att rädda Findus. De anställda på Findus hade via
facket tagit hjälp av en löntagarkonsulent, som hade presenterat ett konkret
förslag till Findus ledning: svenska grönsaker som ärtor och kryddgrönt till
den svenska marknaden skulle bli kvar, liksom produktion av färdigrätter och
produktionen av en stor del storhushållsprodukterna. Men löntagarkonsulten
fick aldrig gehör. Eftersom alla idéer krävde att Nomad var med blev det inget.4
I övrigt hade facket bara kontakt med arbetsförmedlingen och för- säkringskassan.
En annan idé var att driva Findus vidare som ett av personalen ägt kooperativ. I oktober 2016 besökte Coompanion Bjuv för att samtala med de för detta
anställda. Med var Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn, Vd för
Coompanion Skåne Olof Eriksson och Leif Tyrén, från Coompanion i Värmland. Trion lyckades få till ett samtal med ett trettiotal Findusanställda. Det visade sig att de hade massor av idéer. Men ingen hade tänkt på att fråga dem eller involvera dem. Det saknades engagemang från säljaren och från samhället.
Coompanion hade bland annat planer på att få ihop ett flerintressentkooperativ enligt kanadensisk modell. Det hade kunnat ägas gemensamt av producenter (ärtodlarna), anställda och konsumenter. Men allt var redan bestämt när
Coompanion fick tillträde till de anställda, så det fanns ingen tid att utveckla
något hållbart. Framförallt var de anställda upplåsta genom avgångsvederlag
från Nomad. De som tog erbjudandet, värt en årslön, hade samtidigt skrivit på
klausuler om icke konkurrerande verksamhet.
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LO:s Karl-Petter Thorwaldsson hade engagerat sig, och diskuterat frågan med
ministrar, näringslivs- och fackliga företrädare. Men det hade inte räckt. Idag
pekar Thorwaldsson på att det fanns intressenter, men Nomad ville inte förhandla ”Vad som exakt avgjorde beslutet om nedläggning vet vi inte, men allt de sa
var lögn.” 5
Från regeringshåll arbetade Lars Bryntesson, departementsråd i finansdepartementet för att få regeringen, fackföreningsrörelsen och Coompanion att
samarbeta.
”Vi hade kunnat bygga ett blandkooperativ med de 400 anställda och bönderna
runt omkring. Men fackföreningsrörelsen och regeringen hade behövt engagera sig
helhjärtat. Tillsammans med regionen hade Coompanion kunnat ta fram en prototyp för medarbetarägande”, säger Lars Bryntesson i ett samtal för denna bok.

Reflektion kring Findus
Hade de anställda kunnat vara med och rädda Findusfabriken? Troligen, men
då hade det krävts en helt annan samordning, av samtliga intressenter. Nu drog
de istället åt olika håll. Region Skånes reflex på beskedet från Nomad Foods var
att hitta ersättningsindustri. Fokus var aldrig på att försöka rädda företaget
som var hotat av nedläggning. Därmed tappade regionalpolitikerna tempo.
Findusfabriken stängdes ner helt 31 mars 2017. Då har Foodhill en färdig
plan att bygga nya industrilokaler och locka till sig ett trettiotal aktörer. Siktet
var inställt på att skapa åtminstone 600 arbetstillfällen. Dessutom var planen
att bygga ett kunskapscenter för cirkulär livsmedelsekonomi med högkvalitativ råvaruproduktion, forskning och förädling av baljväxter, tomat- och fiskodling, ett ”Food-valley”.6 Catena, Backahill och Lantmännen, stod bakom
planen, som hade uppbackning av kommunen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Från början var även LRF Lantbrukarnas Riksförbund med, men de drog
sig ur. Men Nomad förhalade hela tiden olika samtal.7
Regeringens engagemang förblev halvhjärtat. Christer Dernell, f.d. VD för
Findus, hör till de som försökte hitta en lösning.8 Bland annat fick han ihop ett
möte med regeringen och Noam Gottesmann, den ena av Nomads storägare.
På ett möte skickades landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Språkförbistring
och kunskapsgap ledde till en fullständig kulturkrock. Hanteringen, som beskrivs en artikel i Bjuv Nytt i augusti 2017, fick en moderat riksdagsledamot att
skriva en interpellation i riksdagen, med frågor om varför regeringen agerat
så passivt.9
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✪ FAKTA | FINDUS
1903: Grundades fabriken i Bjuv.
1941: Marabou köpte 1941 bolaget och företaget fick namnet Findus.
1962: Säljs till schweiziska livsmedelsjätten Nestlé.
2000: Riskkapitalbolag, EQT blir ägare.
2006: Finduskoncernen säljs till det brittiska riskkapitalbolaget Cap Vest.
2015: F
 indus europeiska verksamhet säljs till Igloo, som i sin tur köps av
Nomad Foods Europe, Västeuropas största bolag vad gäller fryst
mat. Nomad hade då 4 300 anställda i 15 länder och 10 fabriker.
Försäljning sker under varumärkena Findus, Birdseye och Iglo.
2016: 31 mars varslade Findus 450 anställda i Bjuv. Ytterligare ett hundratal erbjuds anställning på huvudkontoret i Malmö

För Bengt Persson, ordförande i Foodhill, och den som drivit projektet Food
Valley är det våren 2018 bara att börja om från noll, med ett tomt skal till fabriksområde. Målet är att skapa 400 arbetstillfällen och en rörelsemarginal på
10 procent 2030.
Nomad har inte helt lämnat Sverige. 2017 tecknades ett tioårigt avtal med
Toppfrys i Brålanda för produktion av minst 5 000 ton ärtor årligen (en fördubbling för Toppfrys jämfört med tidigare volym) av Findus ärtsorter. Fryslagret
finns också kvar, men bara en femtedel av kapaciteten nyttjas. Foodhills har
givit ett erbjudande till Findus/Nomad Foods om ett samarbete kring ärtodling, men hittills har inget skett.

Volvo Personvagnar och Konsortiet Jakob
Volvo Cars är en framgångssaga som hade kunnat ha de anställda som delägare tillsammans med andra investerare. Konsortiet Jakob bildades sommaren
2009, som bland annat skulle ha en ekonomisk förening med ingenjörerna på
Volvo som en av ägarna. Men det fick inte det stöd som det hade behövts. Det
saknades aktörer som var villiga att investera långsiktigt och ta den risk som
det förde med sig.
De första att konstatera att Volvo Cars går bra och mår bra är ingenjörerna
på Volvo. Sedan det västsvenska personbilsföretaget fick kinesiska Geely, med
Li Shifu som ägare 2010 har försäljningen vuxit från 350 000 bilar till 580 000.
Antalet anställda har ökat från 15 000 till 18 000, varav en stor del vid Torslandafabriken på Hisingen utanför Göteborg. Det satsas stort på att utveckla
fordonsklustret i Göteborg, där även Volvo AB, med tillverkning av lastbilar
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och anläggningsmaskiner ingår. Geely, som betalade 1,5 miljarder dollar till
amerikanska Ford i samband med övertagandet, har gjort en lysande affär.
Idag värderas Volvo Cars till 100 miljarder kronor, och det finns uppgifter om
att Li Shifu vill ha minst 30 miljarder dollar, dvs det dubbla. Det talas om börsintroduktion.
Det betyder samtidigt inte att ingenjörernas fordonsbyggande vilar på Geely
för sin framgång. Geely tillförde de första viktiga åren egentligen bara kapital.
Kunskapen om bilbyggande hade däremot Volvoingenjörerna själva. Ledningen har varit svensk och internationell. Inte kinesisk. Utvecklingen beskrivs
bland annat av Magnus Sundemo, verksam som ingenjör vid utvecklingsavdelningen på Volvo under 37 år och mångårig förbundsordförande för ingenjörsfacket. I en självbiografi beskriver han hur Volvoingenjörerna sommaren
2009 försökte gå in som delägare när det då krisdrabbade Ford beslöt att sälja
Volvo personvagnar.10

Volvo PV:s historia
Volvos historia kan beskrivas som ingenjörernas skaparglädje att under decennier utveckla personbilar, trots att de under långa perioder bemöts av på samma gång klåfingrighet och oförstående från ägarna. Under 1970 och 1980-talet
ägnade sig Volvoledningen mest åt att försöka bredda fordonsgruppen till b.la.
livsmedel och läkemedel, inklusive norsk olja. Under början av 1990-talet slutade ett samarbete med det franska och då statliga Renault med förskräckelse.
Fransmännen var auktoritära, lyssnade aldrig på Volvoingenjörerna utan föredrog vad ingenjörerna såg som sämre franska motorer i Volvobilarna. När den
s.k. Volvo-Renaultaffären annonserades 1992 beskrevs den som ett samgående. Fransmännen såg däremot affären som ett regelrätt övertagande. Kulturkrocken blev till ett verkligt uppror bland Volvos ingenjörer, som tillslut fick
stöd från Volvos ledning. 1993 avslutades affären. Ordförande och legendariske Volvochefen Pehr G Gyllenhammar avgick.
Försäljningen till amerikanska Ford 1999 för femtio miljarder kronor slutade
även den i besvikelse. Ford var fokuserat på storskalighet som krävde allt mer
av anpassning av Volvos fordonsplattformar till Fords övriga sortiment. När
sedan Ford började gå dåligt upphörde allt intresse för Volvo. Utvecklingskraften gick i stå och nya bilmodeller fick vänta på klartecken. I december 2008
annonserade Fords nye VD Allan Mullaly planen på att sälja av Volvo.
Framtiden var minst sagt osäker. Det fanns ett färdigt plattformsprogram
att rulla ut, men rykten om att det fanns kinesiska intressenter oroade.
Konsortiet Jakob, namngett efter Volvos första bil, sattes upp på initiativ
av ingenjörsfacket sommaren 2009. Det fanns en affärsplan uppbyggd kring
olika samarbeten med underleverantörer. Med en värdering på Volvo PV på
20 miljarder kronor skulle konsortiet behöva få fram 15 miljarder kronor. Idén
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var att Ford skulle stanna kvar som minoritetsägare. På längre sikt skulle däremot det behövas ytterligare 25–30 miljarder för att utveckla nya bildmodeller,
men det skulle kunna finansieras med eget kassaflöde givet att konjunkturen
vände, vilket är precis vad som inträffade. De anställda i Sverige och Belgien
skulle erbjudas att köpa in sig med två månadslöner. Svenska Volvohandlare skulle erbjudas ägarposter. Handelsbanken lovade att ge lån till anställda
på Volvo PV, och skulle i övrigt agera rådgivare. Uppgifter cirkulerade att det
tidigare moderbolaget AB Volvo var berett att gå in och stötta ägargruppen
med uppemot två miljarder kronor. Vattenfall nämndes också som en tänkbar
partner. Kontakter togs med Dan Sten Olsson, ägare till Stena, och Getinges
huvudägare Carl Bennet.
Roger Holtback, som varit VD för Volvo PV (1984–1991) och vice VD i AB
Volvo (1990–1991) kom till en början att spela en central roll i budprocessen.
Han pekades också ut som en tänkbar ordförande i Volvo PV. Dåvarande VD:n
Stephen Odell erbjöds att stanna kvar på sin post.

Svårigheten att finna kapital
Att locka svenskt kapital visade sig dock svårt. I stort sett ingen ställde upp.
Möten med svenska institutionella investerare misslyckades. Varken de svenska allmänna pensionsfonderna, 1– 4 AP-fonden, eller försäkringsbolagen, med
Alecta och AMF i spetsen, var intresserade. Regeringen kunde inte tänka sig
att s ställa upp med en lösning som skulle överbrygga kapitalbristen. Allt som
kom därifrån var ett löfte om lånegarantier på två miljarder kronor från den
europeiska investeringsbanken, EIB.
Däremot lyssnade försäkringsbolaget If med VD Torbjörn Magnusson, som
talade om If som en möjlig huvudfinansiär.
Som facklig organisation stod ingenjörerna på Volvo annars ensamma. Det
kom lite lokalt stöd från tjänstemannafacken Unionen och Ledarna. Fackförbundet Sveriges Ingenjörer engagerade sig bara marginellt. Volvo PV:s eget
Metallfack var emot hela idén om att starta en ekonomisk förening. Det pågick
tidvis bråk mellan facken.
Roger Holtback hittade en grupp amerikanska investerare, i konsortiet
Crown. Men när det visade sig att Crowns plan innehöll en avveckling av
Volvos fabrik i Gent så drog sig ingenjörerna ur. I slutförhandlingarna kom
därför Crown och Konsortiet Jakob, som nu lockat till sig förre Volvochefen
Sören Gyll som ordförande att presentera varsitt bud, men Jakobs bud var aldrig fullt finansierat.
Det kinesiska bilföretaget Geely var bättre förberett. Geely hade engagerat den brittiska investmentbanken Rothschild med P G Gyllenhammar som
ordförande och Hans-Olov Olsson, f.d. PV-chef som nyckelrådgivare. När de

124
124

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

f i n dus oc h volvo

–

som a ldr ig ble v av

✪ FAKTA | FORDS FÖRSÄLJNING AV VOLVO PERSONVAGNAR11
● DECEMBER 2008 Ford meddelar att Volvo PV ska säljas.
● MAJ/JUNI 2009 Kinesiska Geely pekas ut som en het intressent.
Bolaget har investmentbanken Rothschild som finansiell rådgivare.
Två tidigare Volvochefer är verksamma hos Rothschild: Pehr G Gyllenhammar, VD, koncernchef och styrelseordförande i det som varit
den börsnoterade Volvo-koncernen med lastbilar och personbilar
samt Hans-Olov Olsson, VD för Volvo personvagnar när Ford ägde.
● JULI 2009 Ingenjörsfacket vid Volvo PV bildar Konsortium Jakob.
Får stöd av tjänstemannafacken Unionen och Ledarna
● AUGUSTI 2009 Jakob ger sig in i budstriden.
● 28 OKTOBER 2009 Ford utser Zhejiang Geely Holding till preferred
bidder (föredragen budgivare). Budet uppges vara cirka 2 miljarder
dollar, 14 miljarder kronor.
● 3 DECEMBER 2009 Det amerikanska Crownkonsortiet offentliggör att
Ford har fått ett bud ”i nivå med” det som har Geely lämnat. Men
Crown bjuds aldrig in till förhandlingsbordet.
● 4 DECEMBER 2009 Peder Fast, VD för Jakob, offentliggör att har konsortiet har lagt ett kontantbud värt 13 –14 miljarder kronor. Inte heller
Jakob bjuds in till förhandlingsbordet av Ford.
● 2 3 DECEMBER 2009 Ford och Zhejiang Geely offentliggör att de är
överens i viktiga frågor om immateriella rättigheter.
● 28 MARS 2010 Avtal undertecknas mellan Ford och Li Shufu, Zhejiang Geelys ordförande och ägare.
presenterade sitt bud i oktober 2009 hade Magnus Sundemo återgått till sin
vanliga roll som facklig ordförande. I den rollen kom han att välsigna Geely
som ny ägare i mars 2010. Det fanns ju inget alternativ.
Geelys framgång kan sägas ha vilat på fyra ben: kinesiskt långsiktigt kapital; insikten att låta Volvo drivas vidare med en svensk ledning och med stor
frihet för ingenjörernas skaparglädje där Li Shifu ville släppa lös den ”svenska
tigern”; bra timing med konjunkturen, och efter några år, en vilja att ta risk
genom att både investera i nya fabriker i USA och i Kina, och utvecklingsenheter med självkörande bilar, nya kommunikationssystem och helt CO² neutrala
bilar. Mycket av detta hade förstås även Sverige kunnat stå för.
I december 2016 fick några stora svenska institutioner köpa in sig i bolaget
med preferensaktier. Det tolkades allmänt som att Volvo gjordes redo för börs-
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introduktion. Under julhelgen 2017 grusades planerna då Geely köpte en stor
aktiepost i AB Volvo. Därefter överraskade Geely och Li Shufu omvärlden med
att köpa 9,7 procent av aktierna i Daimler, en av Tysklands stora fordonsjättar
och direkt konkurrent till både AB Volvo och Volvo Cars.
Magnus Sundemo riktar, i sin bok, kritik mot den svenska fackliga rörelsen,
där en passiv och reaktiv roll i företagen borde ersättas av proaktivitet och engagemang. Det saknas, menar Sundemo ”konstruktiva fackliga förslag på hur
LAS (Lagen om anställningsskydd) och MBL (Medbestämmandelagen) skulle
kunna utvecklas för att passa dagens och morgondagens arbetsmarknad.”12
Istället drömmer han om ett Volvo Cars där de anställda ses som jämbördig
partner till både företagsledningen och ägarna, bland annat genom ett få möjligheten att delta som ägare.

✪ MEDSKICK
Volvo och Findus är bara två exempel på svenska företag där de anställda
hade kunnat bli en del av lösningen i samband med att den befintliga
ägaren ville sälja eller lägga ner. I båda fallen fanns kunder, produkter,
välutbildad personal, ledning och genomarbetade affärsplaner. Men det
saknades stöd, från centralt fackligt håll, från kommunen och staten.
Framförallt saknades kapital och lån från institutionella investerare, privata kapitalägare, banker, staten och från den kooperativa sektorn själv.
Strukturen för personalägande fanns helt enkelt inte på plats för att möjliggöra en snabb omställning till anställda som delägare tillsammans
med andra aktörer.
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KAPITEL 11

EN REGIONAL KLYFTA –
STRUKTUROMVANDLING
OCH FAMILJEFÖRETAG
Svensk ekonomi står sig väl jämfört med andra länder i Europa och OECD.
Men den svenska tillväxten som mäts i siffor har inte fördelats över hela
landet och inte kommit alla företag, företagare och medborgare till del.
För att förstå hur anställda som ägare skulle kunna vara en del i en ny
regionalpolitik görs här nedslag i tre områden: Det ena rör vad som länge
setts som framgångsrik strukturomvandling och arbetsmarknadsåtgärder men som inte tagit hänsyn till befolkningsomflyttningens effekter på
lands- och glesbygden. Det andra området rör familjeföretagens speciella,
men bortglömda, betydelse för regional utveckling. Det sista området lyfter fram bristen på stödjande strukturer för att utveckla familjeföretagen
och medarbetarägda företag. Det handlar om service som försvinner,
brist på riskkapital, svårigheter med banklån och bristande förståelse från
staten, rikspolitiken och riksorganisationer av värdet av generationsskifte
till nya lokala eller regionala ägare. Gemensamt för alla tre områden är just
den totala frånvaron av anställda som ägare.

Det går ju så bra för Företagarsverige
Utvecklingen för svensk ekonomi och det svenska näringslivets kan beskrivas
på olika sätt.
Strukturomvandlingen från de gamla storföretagen till små- och medelstora företag har gått förvånansvärt bra. Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats
i småföretagen och idag sysselsätter de nästan två miljoner personer. Av Sveriges en miljon företagare är 99 procent småföretag med färre än 49 anställda
och de sysselsätter 1,3 miljoner (se tabell). Den allra största delen av dessa är
”levebrödsföretagare”, ensamföretagare utan fasta anställda som driver viss
näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk, hantverks- eller servicenäringar heltid eller deltid. Medelstora företag, med mellan 50 och 249 anställda, sysselsätter en halv miljoner människor medan de klassiska storföretagen, med
mer än 250 anställda sysselsätter 900 000. Totalt sett står småföretagen för 29
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procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner, jämfört med
21 procent för de större företagen. Småföretagen och deras anställda är största
skattebetalare i 217 av Sveriges 290 kommuner. Dessa utgör kittet av företagandet i många små orter.1
Det är lätt att få kapital för de företag som vill växa, det gäller både banklån
och riskkapital från riskkapitalister.2 Även s.k. affärsänglar spelar roll, trots att
Sverige inte fått den skjuts av skatteförmånligt investeraravdrag som finns i
flera andra EU-länder.3 Av alla nya jobb skapas hälften i företag som är yngre
än fem år.4
Det har också blivit lättare att vara företagare i Sverige. Arvs- och gåvoskatten försvann 2004; Skatten på utdelning från fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna) ligger på vissa belopp bara på 20 procent, men en hel del hinder kvarstår
(läs mer i kapitel 12).
SVERIGES ALLA FÖRETAG, ANTAL ANSTÄLLDA
ANTAL
FÖRETAG

ANDEL
FÖRETAG

ANSTÄLLDA
I FÖRETAG

ANDEL
ANSTÄLLDA
I FÖRETAG

1 091 377

99,4 %

1 260 694

47%

50–249 anställda

5 336

0,5 %

514 592

19 %

250+ anställda

1 002

0,1 %

935 721

35 %

STORLEKSKLASS

0– 49 anställda

Summa

1 097 715

2 711 007

Källa: SCB, Företagens ekonomi, återgivet i Tillväxtverket (2017) Rapport 0232, Nr 1 i serien om Företagens villkor och
verklighet. Huvudrapport. s. 10.

Att det går bra stärks av statistik över växande sysselsättning, det investeras i
ny tillverkning och nyföretagarsektorn är välmående. 2017 var ett super-år för
svensk export, som steg med hela tio procent till 1 300 miljarder kronor.5
Men det finns en annan sida av myntet. Av småföretagen är en majoritet
inriktad på hemmamarknaden, exportintäkterna är små. Det betyder att den
lokala svenska miljön är viktig för dessa företag.6 De bolag som växer får främst
kapital från utländska investerare. Hälften av allt kapital för expansion kom
från utländska investerare, bara 14 procent från svenska privatpersoner.7 Problemet med detta expansionskapital är att utländskt kapital (i) inte söker sig till
alla industrier, (ii) sällan investeras i företag utanför de stora städerna och (iii)
det finns i regel en s.k. exitstrategi där ägarbyten leder till att den lokala förankringen tunnas ut.8 Nyföretagandet leder därför inte till att företagen rotar
sig ute i landet och växer upp till nya svenska medelstora företag eller framtida
storföretag.
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En folkvandring till städerna
De anställda som blir av med jobben i den pågående strukturomvandlingen
får ofta nya, mycket tack vare de omställningsförsäkringar som framförhandlats mellan facken och arbetsgivarna. Men de nya jobben finns inte på landsbygden.
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 1991– 2015 PER KOMMUNTYP
1991

2015

FÖRÄNDRING
1991–2015

PROCENT

Storstadskommuner

2 463 248

3 249 863

741 542

30

Täta kommuner
nära en större stad

3 760 740

4 273 136

469 605

12

Täta kommuner
avlägset belägna

704 142

685 952

-22 353

-3

Landsbygdskommuner
nära en större stad

963 506

983 453

11 010

1

Landsbygdskommuner
avlägset belägna

650 070

577 909

-75 149

-12

Landsbygdskommuner
mycket avlägset belägna

102 413

80 704

-21 419

-21

8 644 119

9 851 017

1 103 236

13

KOMMUNTYP

Riket

Källa: Långtidsutredningen (2015), bearbetad av Tillväxtanalys Dnr 2016/155 Regionala tillväxtpolitiska utmaningar –
behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?

Det här syns i statistiken över den svenska befolkningsutvecklingen. Sedan
1991 har det skett en massiv inflyttning till de stora städerna och tätorterna i
närheten. Åren 1991–2015 växte den svenska befolkningen från 8,6 miljoner
till 9,9 miljoner. Under samma tid sjönk befolkningen i glesbygden med 120 000
personer.
Strukturomvandlingen och befolkningsomflyttningen är inte, tvärt emot
vad många hävdar, en naturlig följd av globalisering, digitalisering och övergång från industri till tjänstebaserad arbetsmarknad. Det följer lika mycket på
en strukturomvandling som allt sedan 1980-talet också inbegripit en rationa-liseringsvåg där även tillsynes lönsamma enheter försvunnit. Utvecklingen går snabbare i Sverige än i många andra liknande länder i Europa.9 Åren
2007–2014 förlorade Sverige hundra tusen industrijobb, samtidigt som exempelvis tysk industri nyanställde.10
Istället pekar ett antal studier på att stödet för landsbygdsföretagens utveckling varit svagare i Sverige än i många andra jämförbara länder. Den svenska
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glesbygdspolitiken för näringslivsutveckling har drivits med små resurser, varit splittrad på många händer och saknat samordning på både regional och
nationell nivå.11
Det riktade industristödet har successivt avvecklats. Staten gjorde exempelvis inte några insatser vid Scanias omstrukturering 2005–2008 då verksamheterna i Sibbhult och Falun försvann.
Samtidigt är det engagemang som arbetsmarknadens parter haft för att
möjliggöra en ordnad strukturomvandling i Sverige i det närmaste unik i världen. 2,5 miljon arbetstagare omfattas av de omställningsförsäkringar som
erbjuds av TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden, bildat av arbetsmarknadens parter för tjänstemän respektive arbetare.12 Ungefär 20 000 arbetslösa
tjänstemän och arbetare får varje år hjälp med att hitta nytt jobb, starta eget
eller att börja studera. Omställningsförsäkringarna kan sägas vara en extra
arbetslöshetsförsäkring.
Trygghetsfonden kan ge LO-medlemmar 25 000 kronor om de vill starta
egen verksamhet, och det går också att få stöd av Almi. Men det räcker inte
långt. Flera bedömare tycker att staten och arbetsmarknadens parter borde
ytterligare öka resurserna till omställningsförsäkringarna. I Sverige saknas
också möjligheten för arbetslösa att använda A-kassa som insatskapital vid ett
företagsövertagande, vilket är möjligt i Spanien och Italien. Ingen av arbetsmarknadens parter har tänkt i termer att det kan vara nog så samhällsmässigt
lönsamt att möjliggöra för anställda att ta över ett företag istället för att söka
nytt jobb.
Ett samtal med LO-ordförande Karl-Petter Torwaldsson, beskriver fackföreningsrörelsens kluvna roll i strukturomvandlingen:
”En av de fackliga framgångarna i Sverige är att vi aldrig skyddat industrin
eller verksamheterna. Vi har varit extremt skickliga på att hela tiden förflytta anställda högre upp i värdekedjorna. Sedan finns det delar i det här som
gått för långt, där allt gått ut på att anpassa människor till utveckling istället
för att även låta utvecklingen anpassas till människorna. Resultatet har blivit
en gigantisk omlokaliseringsverksamhet. Det har varit plågsamt för många
människor, som fått lämna sina orter bara för jobbens skull. Vi har en avbefolkning som är långt mycket större än i länder som Norge som har en mer
livaktig regionalpolitik, levande små städer och fler kooperativa företag. Vi har
istället alltid satsat på att vara företagen till lags.”
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✪ EXEMPLEL | VÄRMLAND
Utvecklingen i Värmland kan illustrera. I finanskrisens spår duggade nedläggningarna tätt. Volvo Bussar med 400 anställda lade ner produktionen i
Säffle 2012 och flyttade all bussproduktion för den europeiska marknaden
till polska Wroclaw, där det utgick regionalpolitiskt EU-stöd. Dåvarande
näringsminister Annie Lööf (c) besökte Säffle och Region Värmland och
Länsstyrelsen skrev till regeringen och äskade om 200 miljoner kronor
till ”Åtgärdspaket Värmland”. Det kom tio miljoner kronor. Sedan har det
fortsatt på samma sätt.
Verkstadsföretaget CCI, som tillverkade delar till kraft- och processindustrin stängde fabriken i Säffle 2016 och 110 personer miste jobbet när
verksamheten flyttade till Brno i Tjeckien. Då hade investeringarna gått
på sparlåga under flera år.
Även om de arbetslösa får nya jobb eller avtalspension utarmas lokalsamhället successivt. Ungdomarna har flyttat till Karlstad eller Oslo.
Voestalpin i Munkfors med 300 anställda har just nu högkonjunktur, och
då är det istället svårt att hitta arbetskraft. Om det funnits en strategi
på plats från början, där anställda från andra industrier varit kvar och
utvecklats, så hade den lokala försörjningen av utbildad arbetskraft möjligen sett annorlunda ut.

En långsam men säker företagsdöd
Befolkningsstatistiken från Långtidsutredningen döljer ett antal familjeföretagare som känt sig tvingade att sälja företaget till externa ägare för att de
inte hittat någon annan lösning i samband med generationsskifte. En rapport
från Tillväxtverket beskriver hur ungefär 50–60 procent av ägarna vill driva
företaget vidare inom familjen, men det sker bara i 30 procent av fallen. Som
näst bästa lösning ser företagarna att några anställda tar över, men det sker
bara i 3– 4 procent av fallen, och då handlar det sällan om alla anställda.13 Det
normala är istället nedläggning, om företaget är litet, eller försäljning till en
extern köpare, som ofta är en företagsgrupp eller riskkapitalist, som trots goda
intentioner efter några år väljer avveckling, för att det är rimligt ur ett koncernperspektiv, trots att enheten egentligen borde ha möjlighet att fortleva.
Generationsskiftesproblematiken kommer dessutom att växa. Organisationen Företagarna uppmärksammar att 55 0000 småföretag står inför generationsväxling. Det motsvarar en fjärdedel av alla företagare med upp till 50
anställda. Sex av tio företagare har passerat 50, fyra av tio har passerat 55 och
en sjättedel av företagsledarna är 65 år eller äldre. I absoluta siffror handlar den
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sistnämnda gruppen om drygt 47 000 företag, med totalt 310 000 anställda.14
Svenskt Näringsliv, Småföretagarnas Riksförbund och Företagarna pekar
alla på risken att en stor grupp företag saknar stora framtidsambitioner, för att
en äldre företagare inte orkar eller har lust att expandera. Detta riskerar att till
slut också leda till nedläggning.
”Om inget görs kan vi snart komma att prata om en företagsdöd runtom i landet”,
skriver forskaren och debattören Nima Sanandaji, i en rapport för Småföretagarnas Riksförbund.15
Ju mer glesbefolkad en region är, desto mera påtaglig är fenomenet med åldrande företagarbefolkning. Företagsledarna i Kronoberg, Kalmar och Värmlands län är äldst. I Stockholms län och Norrbotten är företagsledarna yngst.
På kommunnivå är andelen företagsledare som är 65 år eller äldre högst i Lessebo.16 I övre Norrland är nästan tre fjärdedelar av företagarna över femtio år.
Nära hälften av regionens företagare har passerat pensionsåldern. Risken är
påtaglig att företagen går i pension med de företagare som driver dem, eftersom så få unga engagerar sig i att driva företagen vidare.

Det speciella med familjeföretagen
Familjeföretaget har specifika fördelar som har ett stort värde att bevara: de har
utöver finansiella mål också tydliga icke finansiella mål.17 Forskningslitteraturen ger icke finansiella mål en speciell särställning:
1. F
 amiljeföretagets verksamhet präglas av familjens traditioner, historia
och värderingar, vilka överförs mellan människor och generationer samt
kommer till uttryck i företagets rutiner som beprövad erfarenhet, delat
språk och gemensam värdegrund.
2. F
 öretagaren ser ofta sitt företag som ett livsverk och vill kunna lämna
över företaget till nästa generation, vilket gör att de vill utveckla företaget med balanserad risk. De har företaget ”till låns” och förvaltar det
ansvarsfullt.
3. P
 å lokal nivå skapar familjeföretag stark samhörighet och gemenskap
mellan familjemedlemmar, anställda och lokalsamhälle, starka band
som främjar tillväxt. De köper ofta tjänster lokalt.
Sammantaget leder detta till att familjeföretagen inte driver sitt företag utifrån
ett övergripande mål att maximera vinsten och generera tillväxt, för att använda ett synsätt som blivit till någon slags standard. Familjeföretagaren strävar
istället efter att leverera en ”tillräcklig” tillväxt som inte får ske på bekostnad av
trygghet, omtanke om personalen, företagskultur och personliga värderingar.18
En relativt stor andel vinstsatisfierar istället för vintsmaximerar, en term som
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hör mer hemma i företagsekonomins beslutsfattande, snarare än finansmarknadsteori och även passar in på arbetskooperativ (se kapite 4). Denna strävan
efter lokal nytta har ett värde för den regionala utvecklingen. Därför borde det
ibland ligga i samhällets intresse att generationsskiften sker på sådant sätt att
företaget får möjlighet att bli kvar på orten, och det kan då innefatta att på olika
sätt stödja anställda som köpare.
Ändå ser det inte ut så. I studien från Företagarna framgår att en femtedel av företagarna räknar med att lämna över företaget till ett annat rörelse-drivande företag och ungefär lika många räknar med att lämna över till en
familjemedlem.19 Sju procent av företagsledarna räknar med att lämna över
företaget till en kompanjon/delägare och sex procent räknar med överlämning
till en utomstående privatperson. Endast tre procent anger att en nuvarande
anställd kommer att ta över företaget. Då handlar det i regel om en anställd.
Mest vanligt är det bland företag med 5– 9 anställda. Hela 14 procent anger att
en av de anställda kommer att ta över företaget. Inte i något fall rör det sig om
samtliga anställda, eller en majoritet av de anställda. De kvarvarande 44 procenten av de som svarade planerade antingen för avveckling eller saknade planer.
När företagen försvinner har det följdeffekter på hela orten. Det visas i
flera svenska studier:
1. D
 et blir allt svårare för de företag som vill växa på orten att locka till sig
kvalificerad arbetskraft, exempelvis ingenjörer. Hela trettio procent av de
små och medelstora företagen upplever tillgången till lämplig arbetskraft
som ett stort tillväxthinder.20
2. K ringtjänster som skolor, sjukvård och dagligvaruhandeln tvingas stänga
ner när färre arbetar och betalar skatt. Vid millennieskiftet fanns 122
kommuner i Sverige där skattekraften var minst tio procentenheter lägre
än snittet för landet. Den senaste statistiken från SCB visar att antalet har
ökat till 151.21
3. H
 älsotalen är lägre i de kommuner där företagandet är svagt och invånarna äldre.
Bankernas betydelse är ett återkommande tema i de samtal som gjordes inför
den här boken. Familjeföretagen på landsbygden är ofta helt beroende av banken för finansiering och rådgivning.
Utvecklingen går dock i fel riktning. Bankkontorsdöden har varit värre
i Sverige än i andra länder. 1993 fanns det 3 000 bankkontor i Sverige. 2016
var hälften kvar, 1 500. I glesbygden har bankkontoren i stort sett försvunnit
helt.22 Skälen är olika. Sverige har, med sin dominans av fyra storbanken
(Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB) ett mer koncentrerat bankvä-
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sende än i övriga länder. Det är en följd av rationaliseringar och modernisering
i digitaliseringens spår.
Studier visar samtidigt att på orter där banken försvinner eller kontoren
minskar i antalet anställda, flyttar viktiga lånebeslut upp i hierarkin. På det
stora kontoret i den större centralorten är kunskapen om de lokala företagarnas villkor lägre. Framförallt har det sociala kapitalet gått förlorat på vägen och
företagaren får inte de lån den önskar. Forskning visar också på ett positivt
samband mellan antalet bankkontor och banker (per invånare), ökad konkurrens mellan banker, och andelen nyföretagande. I spåren följer en ökad tillgänglighet till finansiellt kapital för entreprenören.23
Forskaren Mikaela Backman beskriver det i en rapport för Entreprenörskapsforum som att Sverige skulle behöva en politik för att säkerställa att det
finns banker kvar på lands- och glesbygd. En sådan politik finns exempelvis
i USA (där bankbranschen förvisso ser helt annorlunda ut än i Sverige), som
beskrivits tidigare.24 Landsbygdens finansieringsfråga tas upp i den parlamentariska landsbygdskommittén ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. Men det förslag på åtgärdsprogram som presenterats har mest involverat statliga satsningar, och
inte mottagits speciellt väl (beskrivs mer i kapitel 13).25

Samhällets bristande förståelse för generationsskiften
Stödstrukturen kring företagare som vill genomföra ett generationsskifte genom att sälja sitt företag till en släkting, till en anställd eller grupp av anställda,
är svag. Ofta saknar både de anställda och företagaren nödvändiga kunskaper.
För företagaren är det svårt att hitta en rådgivare som har en helhetsbild. Ungefär hälften av alla företagare vänder sig till sin revisor, en tiondel får hjälp av
banken och ungefär lika många vänder sig till en företagsmäklare.26 Sveriges
Företagsförmedlares Riksförbund (SFR) organiserar ett sjuttiotal medlemmar.
Inför skrivandet av den här boken gjordes samtal med flera av dem. Ingen rådgivare hade stött på ett enda fall där en majoritet av de anställda var aktuella
som köpare. Skälet som förs fram är att företagaren själv saknar kunskap om
hur en sådan affär skulle gå till och att mäklarna kommer in i ett sent skede när
företagaren bestämt sig för att sälja till en annan part. Därtill tänker mäklarna
i raka och enkla affärer, eftersom det är dessa som ger provision. Ingen tänker
i termer av att förbereda en försäljning till anställda.
Avsaknad av relevant rådgivarkompetens är speciellt tydlig när det rör alla
små företag som faller inom kategorin levebrödsföretagare. Dessa företag, till
exempel ett bageri, snickeri eller designbyrå, drivs ofta av företagare som inte
nödvändigtvis vill växa alls. Ofta har de inte ens banklån. Företagen må vara
duktiga på produktion, innovation och marknadsföring, men de är ofta svåra att sälja, eftersom verksamheten är intimt förknippad med ägaren eller de
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anställda. Det gör att verksamheten är svår att värdera för en extern köpare.
Att låta anställda eller någon på orten ta över är då alternativet till en successiv
avveckling.
Ägarskifte i familjeföretag är därtill komplexa processer. Det involverar familjen och ofta barn, som kanske ska ta över eller väljer att avstå. Det tar ofta
mycket tid i anspråk, ofta tre år eller mer. En ny VD (extern, intern eller arvinge) kan behöva skolas in under en längre tid, och det behövs rådgivning
och hjälp med värdering.
Anställda behöver ofta involveras, även om det är en extern köpare. Många
gånger börjar processen alldeles för sent. I Tillväxtverkets studie 2005 visade
enkätsvar från 866 ägare att tillväxten är högre i de företag som nyligen genomfört ägarskifte relativt de företag som står inför ägarskifte. De företag som
undviker, fördröjer eller skjuter upp ägarskiftet riskerar att påverkas markant,
allt mellan avstannad strategisk utveckling av företaget till nedläggning av det.
Därför är det viktigt att skifta ägande i familjeföretag på sätt som kan leda till
organisationsutveckling och strategisk förnyelse.27
När köparen är extern finns ofta en oro för att det inte ska sluta bra. Framförallt finns en rädsla för att sälja till en riskkapitalist. Det leder i sig till att skiftet
drar ut på tiden, och företagets tillväxt och investeringar utarmas.
Citaten från en rapport från Tillväxtverket, framtagen av Centrum för familjeföretagsforskning vid Handelshögskolan i Jönköping kan illustrera detta: 28
”Det var viktigt för oss att vi inte skulle sälja till någon som bara skulle lägga ner
företaget utan vi sökte någon som verkligen ville fortsätta utveckla det.” Vd och f.d.
delägare som sålt sitt tjänsteföretag.
”Det tog mig femton år att bygga upp det här företaget och de är redan på god väg
att förändra det i en riktning som jag inte alls tror på. De här nya stjärngossarna i
ledningen vill ju inte lyssna heller... men det tar död på mig att se hur de förstör vad
jag har byggt upp.” Företagare som sålt sitt livsverk.
Avskaffande av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter 2004 var centrala inslag i de policys som sökte motivera och stödja familjeföretagare att gå igenom
ägarskifte på enklare och effektivare sätt. Så har det också blivit. Det är idag
lättare för den ägare som vill skänka företaget till ett barn eller nära släktning.
Men det finns fortfarande flera hinder. Den svenska kapitalbeskattningen
missgynnar aktivt svenskt privat ägande i jämförelse med utländskt och passivt.29 Det rör hela spektrat från privatpersoners aktieköp (skatten på utdelning
är högst i OECD), till det numer förmånliga sparandet i investeringssparkontot
(som bara innefattar företag noterad på en marknad och därmed exkluderar
både bolag på småbolagsbörserna och onoterade företag), eller investeringsavdraget (som är betydligt lägre än i andra länder och exkluderar närstående som
vill köpa in sig i en släktings företag).
I samband med generationsskifte blir effekten extra tydlig. Många företaga-
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re väljer att investera i företaget istället för att göra pensionsavsättningar. En
försäljning av bolaget blir då ofta en väsentlig del av pensionskapitalet.30 Att
avyttra till en familjemedlem eller anställda kan bli speciellt svårt. Den svenska kapitalbeskattningen missgynnar aktivt svenskt privat ägande i jämförelse
med utländskt och passivt.31 Skälet är den svenska fåmansbeskattningen, de
så kallade 3:12-reglerna, som gör det bl.a. svårt för en företagare som vill sälja
till en familjemedlem, en utomstående på orten, en anställd eller grupper av
anställda. Ofta är därför en extern rak försäljning därför att föredra.
Skatteproblematiken för företagaren i samband med generationsskifte
uppmärksammas i rapporten från Företagarna.32 Där pekas bl.a. på den s.k.
trädaregeln med dess ”karenskrav” för den gamla ägaren som varken får arbeta
kvar i företaget eller investera kapitalvinsten. Att sälja till de anställda tillsammans finns överhuvudtaget inte med som möjligt alternativ.

✪ FAKTA | GENERATIONSSKIFTE OCH SKATTER I PRAKTIKEN 33
Skatteproblematiken för familjeföretagarna är idag så komplicerad att
frågan om anställda inte ens kommer upp på dagordningen vid en försäljning. I nuvarande 3:12-regler måste en företagare som vill överlåta
ägandet helt upphöra med aktivitet i företaget, för att inte träffas av höga
skattesatser. En vinst vid företagsförsäljning kan beskattas med mellan
20 och 60 procent beroende på om det gäller fåmansföretag och om säljaren varit aktiv i bolaget eller inte. Regeln är problematisk och effekterna
svår att överblicka ur flera utgångspunkter.34
Skatteverket skiljer på icke kvalificerade och kvalificerade aktier. Icke
kvalificerade aktier (passiva) beskattas som inkomst av kapital (25%)
medan vinsten från kvalificerade aktier (aktiva) beskattas som inkomst av
tjänst (som kan nå 60%).35 Säljs företaget till en släkting beskattas aktierna
alltid som kvalificerade och försäljningen hanteras som inkomst av tjänst.
Det går att undslippa skatten, om företagsledaren väljer att avvakta
med att använda kapitalet under fem år, den sk trädaperioden, varefter
skatten blir 25 procent. Praktiskt säljer företagarna då sina aktier till ett
trädabolag vars enda uppgift är att förvalta aktierna passivt under fem
år.36 Därefter klassas aktierna som icke kvalificerade och beskattas som
inkomst av kapital, dvs med 25 procent.
Trädaregeln med dess ”karenskrav” medför stora problem. Köpare –
en släktning – behöver ofta ta upp ett lån (i en bank) och då är det ofta ett
krav (s.k. kovenantkrav) på att den ursprunglige ägaren kvarblir i företaforts.
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get, för att säkerställa kontinuitet och bibehållen kunskap i bolaget. Det
kan också mycket väl vara så att den säljande företagaren, den äldre generationen, även av emotionella skäl vill fortsätta vara verksam i bolaget
på något sätt efter att ha avyttrat aktierna. Dessutom medför passiviteten
i trädabolaget att pengar, som kanske hade kunnat återinvesteras i andra
företag på orten, blir vilande.
Trädaregeln är dessutom orättvis. I en situation där två kompanjoner
äger ett företag och vill sälja det till den enes barn, slår skatten helt olika.
Den externa kompanjonen får betala 25 procents skatt, medan kompanjonen som säljer till en släkting får betala 55–57 procent.37 Det är alltså
ofta enklare att göra en rak försäljning till en extern aktör.38
För mindre företag, som kanske bara har fyra anställda, finns sätt att
komma runt reglerna, givet att företaget är enkelt att avyttra. En företagare kan då skänka företaget till en eller flera anställda, som därefter
betalar in en kapitalförsäkring till företagaren. Men långt ifrån alla företagare får hjälp med sådant och de anställda förbereds inte.

✪ MEDSKICK
Sverige håller på att delas i två delar; städer och orter med hög tillväxt å
ena sidan, landsbygd som halkar efter å andra sidan med företagsnedläggningar och minskad service. Det finns överhuvudtaget inte någon
förväntansbild eller tro på att anställda kan ta över företag i Sverige, det
gäller oavsett om det rör sig om ett utköp i samband med ett ägarskifte,
en hotande nedläggning av en verksamhet i samband med en strukturomvandling eller om det rör generationsskiften där personalen erbjuds
att ta över hela företaget. Därmed saknas allt typ av infrastruktur som
skulle kunna underlätta för anställda som framtida ägare av företagen de
arbetar i. I detta avseende är Sverige sämre än jämförbara länder, vilket
främst drabbar landsbygden hårt.
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KAPITEL 12

LEGALA HINDER FÖR
ANSTÄLLDA ATT TA ÖVER
Hindren för anställda att i Sverige ta över en verksamhet tillsammans är
flera. Det gäller oavsett om det rör sig om generationsskiften av familjeföretag eller utköp av en verksamhet i samband med en strukturomvandling. Anställda missgynnas jämfört med andra ägarkategorier och
socialförsäkringssystemet är illa anpassat för att sörja för anställda ägare.
Här beskrivs vad som stoppar de två mest naturliga formerna: personalstiftelser och ekonomiska föreningar.

En svensk ESOP-modell
För att personalägda företag ska bli ett verkligt alternativ till en extern försäljning i samband med generationsskifte krävs flera förändringar i aktiebolagslagen och skattelagstiftningen. Förändringarna behöver inte vara stora utan
mer handla om förtydliganden och undantag i nuvarande skatteregler och
lagstiftning. Det viktiga är att ta fasta på att en svensk personalstiftelse, eller
vinstandelsstiftelse, har ett demokratiskt ägande och inflytande, är öppen för
samtliga anställda och har åtminstone en majoritet av de anställda som deltagare, precis som i USA och Storbritannien.
För att en svensk personalstiftelse ska kunna fungera som ett amerikanskt
ESOP, Employee Share Ownership Program, behövs ett specificerat svenskt
juridiskt ramverk, istället för skräddarsydda, ofta krångliga och osäkra, lösningar som är alternativet idag. Detta har uppmärksammats av författaren Patrik
Witkowsky i en bok om amerikanska ESOP:s och Mattias Göthberg, som skrivit
ett examensarbete i ämnet.1 Därtill behövs en översyn av skattereglerna så
företagaren som säljer inte drabbas negativt.
Idag finns både oklarheter och förbud i aktiebolagslagen vad gäller regler för
vinstandelsstiftelser: förvärvslåneförbudet och värdeöverföringsreglerna. Det
finns heller inte någon lagstiftning som stimulerar eller underlättar personalförvärv, och någon skattemässig förmån för säljaren saknas.
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✪ EXEMPEL | ESOP-MODELLER
Den amerikanska ESOP-lagstiftningen (beskrivs i kapitel 6), har kommit
att bli en förebild för EU och många länder. Det är en ramlagstiftning
med flera olika finansieringslösningar. Ofta väljs någon av följande tre
varianter: 1. företaget avsätter pengar till stiftelsen, så den kan köpa
aktier. 2. ägare överlåter aktier till stiftelsen, i utbyte mot en fordran. 3.
stiftelsen lånar pengar för att köpa aktier av företaget eller ägare.
I den brittiska ESOP-varianten, som kallas EOT:s (beskrivs i kapitel 7),
sätter företaget upp en stiftelse, som tar upp ett förvärvslån med bolaget
som säkerhet. För lånet köper stiftelsen aktier. Lånet återbetalas genom
att företaget årligen avdragsgillt avsätter en viss summa av vinsten till
stiftelsen. Säljare kan välja att acceptera delbetalning eller gå med på ett
långfristigt lån. Det kan ske över en period om 8–10 år. När transaktionen
är klar så äger de anställda hela eller delar av företaget, via andelar i
stiftelsen.

Vinstandelsstiftelser
Vinstandelsstiftelser är ganska vanliga i Sverige men fungerar illa som instrument för demokratiskt personalägande. I Sverige behöver företag inte betala
arbetsgivaravgifter på avsättning till vinstandelsstiftelse, eller annan juridisk
person med liknande ändamål. Däremot måste företag sedan 1997 betala en
särskild löneskatt på de avsatta medlen, som för närvarande ligger på 24,26
procent.2 Den anställda betalar inkomstskatt i samband med utbetalningen.
Det har begränsat intresset hos företagare att sätta upp stiftelser.
Avsättningen till vinstandelsstiftelse är avdragsgill under vissa förutsättningar. Syftet med att överföra medlen till stiftelsen ska vara att premiera de
anställda för arbetsinsatser som de utfört. Dessutom ska förvaltningen av
medlen ske på sådant sätt att de anställdas rätt till utbetalning tryggas, vilket
tolkas som att stiftelsen även ska placera i obligationer och andra aktier.3 Det är
oklart om en vinstandelsstiftelse som bildas i syfte att både belöna de anställda och att genomföra ett ägarskifte uppfyller dessa kriterier. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett antal rättsfall kommit till olika slutsatser. HFD
accepterar att vinstandelsstiftelser investerar i företagets egna aktier, men det
är oklart om en stiftelse får ha det som enda syfte och om det kan ske med avdragsrätt. Även Högsta Domstolen har kommit till olika slutsatser; inte i någon
dom har den beaktat det eventuella värdet av att de anställda blir ägare och
engagerade i bolaget.4
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✪ EXEMPEL | REJMYRE METALLPRYDNADER
I Rejmyre Metallprydnader, ville ägaren i mitten av 1980-talet att företaget stannade på orten och erbjöd därför de anställda att via en vinstandelsstiftelse förvärva samtliga aktier. Metallarbetarklubben på företaget
bildade en stiftelse och upptog via den ett banklån som finansierade
två tredjedelar av förvärvet, sista tredjedel finansierades genom en engångsöverföring från bolaget till stiftelsen. Tanken var att bolaget årligen
skulle göra avsättningar till stiftelsen och att dessa skulle användas till
amortering och räntekostnader på lånet samt utbetalningar till anställda.
Upplägget påminner alltså om ESOP-modellen. Regeringsrätten beviljade inte avdragsrätt för bolagets avsättningar eftersom stiftelsen ”inte
uteslutande eller ens huvudsakligen har till ändamål att förvalta vinstandelsfonden på sådant sätt att de anställdas rätt till utbetalning av medel
ur fonden tryggas.”5

Förvärvslåneförbudet och förtäckt värdeöverföring
Vid ett generationsskifte som syftar till att de anställda ska ta över företaget från
grundaren behövs förvärvskapital. Att de anställda ska ta banklån och använda
bostaden som säkerhet är ofta inte önskvärt. I de amerikanska och brittiska
modellerna tas lånet istället upp av en fristående juridisk person, en ESOP-stiftelse eller en EOT-stiftelse. Men det kan också vara ett annat aktiebolag eller
en ekonomisk förening. Företagets aktier används som säkerhet och lånet återbetalas med företagets framtida vinster. Det går dock inte i Sverige. Det stoppas genom kapitalskyddsregler, främst förvärvslåneförbudet i 21 kap 5 § ABL
som förbjuder förvärv av företag med hjälp av företagets egna kassa.6 I de flesta
europeiska länder finns undantagsregler för släktingar men inte i Sverige.7
Förvärvslåneförbudet har ett undantag (21 kap. 6 § ABL) som medger utlåning upp till två prisbasbelopp (45 000 kr x 2) i syfte att enskilda anställda
ska kunna förvärva aktier i bolaget. Detta kan stimulera delägarskap men är
otillräckligt för att genomföra fullskaliga ägarskiften. Dessutom kan långivning eller säkerställande betraktas som en förtäckt värdeöverföring då det är
troligt att de anställda inte betraktas som betalningsdugliga för beloppet vid
tidpunkten för långivningen, vilket begränsar låneutrymmet och kräver samtliga aktieägares samtycke.
Det finns exempel på upplägg som gör att förvärvslåneförbudet kan kringgås. Det går också att söka dispens hos skattemyndigheten. I praktiken är det
dock inte realistiskt att förlita sig på detta för att få igång en verklig marknad
för ägarskiften till personalen.

141
141

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

leg a l a h i n de r för a nstä llda at t ta öv e r

De amerikanska ESOP-programmen har i spåren av finanskrisen 2008 uppmärksammats av EU-kommissionen. EU-kommissionen inkluderade 2012
främjandet av personalägande i sin ”handlingsplan för att reformera europeisk
bolagsrätt och bolagsstyrning”.8
I Sverige pågår däremot i stort sett ingen diskussion alls. Sedan den parlamentariska Småföretagardelegationen 1998 har frågan inte drivits av något
politiskt parti.9 Två ledamöter från miljöpartier berörde i en riksdagsmotion
2016 hur ett ESOP-liknande system skulle kunna införas i Sverige, men den avslogs.10 Någon svensk vilja att utveckla näringsdrivande stiftelser har inte heller
synts till. Den enda frågan som drivits har varit personaloptioner till nystartade
företag som ledde fram till möjligheten att ge ut kvalificerade personaloptioner
i nystartade företag. Dessa ger individen del av kapitalvinsten men de saknar
röstmässigt inflytande så länge som optionerna inte lösts in till aktier.11

Säljarens skattesituation
Idag får företagaren inte någon förmån vid en försäljning av bolaget till de
anställda jämfört med en extern köpare, något som finns både USA och Storbritannien. I nuvarande fåmansbeskattning, 3:12-reglerna, är det dessutom
oklart hur ägandet ska beskattas. Vinst vid företagsförsäljning, som beskrivits
tidigare, kan beskattas med mellan tjugo och sextio procent beroende på om
säljaren varit aktiv i bolaget eller inte. Regeln gör det svårt för en företagare
som vill sälja sitt bolag till de anställda, gå i borgen för ett lån och samtidigt
arbeta kvar i företaget. Att säljaren arbetar kvar under en period är ofta ett krav
från banken. Det kan också många gånger vara förutsättningen för ett lyckat
generationsskifte till anställda. Ett successivt generationsskifte i linje med den
brittiska EOT:s modellen tar ofta 7– 8 år.
Tre förändringar behövs alltså göras:
● B
 evilja avdragsrätt vid avsättningar till personal- och vinstandelsstiftelser som syftar till att förvärva bolaget vid ägarskifte. Avdragsrätten bör
också gälla för avsättningar som används för amortering och betalning
av räntekostnader på förvärvslån som stiftelsen tar upp. Den särskilda
löneskatten bör också slopas.
● G
 ör det möjligt att använda målbolaget som säkerhet för ett förvärvslån
och utvidga undantaget i förvärvslåneförbudet till mer än två basbelopp
i de fall lånet upptas av en juridisk person, en stiftelse eller ekonomisk
förening, som kontrolleras av de anställda i bolaget. Då kan anställda ta
lån utan att vara personligt betalningsansvariga, och beloppet kan vara
av betydligt större storlek.
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● G
 e vissa skatteförmåner, dels för att skapa incitament från säljaren att
möjliggöra ett generationsskifte genom ett demokratiskt ägande, dels för
att öka möjligheterna för anställda att delta i program och att betala tillbaka lånet inom överskådlig tid.
En vanlig invändning mot personalägande är att det är förenligt med för högt
risktagande att ha alla ägg i samma korg. Det är det synsätt som länge funnits
i Sverige. Därför ska anställda sprida sitt sparande. Det var också så OECD
först resonerade när nya regler för pensionssparande skulle slås fast 2015. Den
europeiska federation för personalägande, EFES, argumenterade istället för att
personalägande inte ska ses som en ren finansiell investering, utan även som
en industriell investering med allt vad det innebär av engagemang, kunskap
och ansvarstagande. Det är inte heller meningen att ESOP:s ska ses som enbart
ett pensionssparande. OECD har därefter nyanserat sin syn på ESOP-program
och vinstandelsstiftelser.

Banken och kooperativt ägande
Svårigheten för anställda att tillsammans ta över en verksamhet i samband med
en nedläggning eller strukturomvandling uppstår redan på idéstadiet. Svenska
banker har svårt att förstå sig på ekonomiska föreningar.
Hindren är flera:
● B
 anken vill i regel ha en kund, med konkreta säkerheter, att låna pengar
till. En sådan finns inte i en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening
är det egna kapitalet rörligt, eftersom det är medlemmarnas andelsbevis som utgör det egna kapitalet och det kan lösas in om medlemmarna
väljer att avsluta sin anställning. I ett aktiebolag finns däremot alltid en
verklig huvudman. Att konkursrisken i ekonomiska föreningar inte är
högre än i andra företag spelar inte någon roll.
● Banken belånar sällan mer än femtio procent av köpeskillingen. Det utesluter de flesta anställda som bolagsköpare. Problematiken med traditionell bankfinansiering är speciellt stor inom tjänstesektorn, där det inte
finns inventarier att belåna.
● Det finns inte något krav på ekonomiska föreningar att skicka in årsredovisningar till Bolagsverket. Därmed kan inte UC göra kreditupplysningar på nyckelpersoner. UC har inte heller någon kontinuerlig uppföljning
(händelsestyrd uppföljning), så det får långivaren utföra själv. Det gör att
det är besvärligt för banken att låna ut pengar till en ekonomisk förening.
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Banken och rådgivare rekommenderar nästan alltid att de anställda som gemensamt vill ta över en verksamhet sätter upp ett aktiebolag. Formellt upprättas då aktieägaravtal mellan delägarna. Anställda som vill organisera ägandet
genom en ekonomisk förening har då ofta den rörelsedrivande verksamheten
i ett dotterbolag.

Ny lag om Ekonomisk förening
Alliansregeringen tillsatte 2010 en utredning för att reformera lagen om ekonomisk förening. Den blev klar 2018. I den nya lagen finns flera förändringar som
underlättar kapitalanskaffning för kooperativ, vilket även borde förenkla för
de anställda som vill ta över en verksamhet tillsammans.12
Lagen öppnar upp för investerande medlemmar. Dessa ska kunna vara en
fond, en riskkapitalist, ett annat kooperativ eller intressent. Investerande medlemmar ska i princip vara jämställda med vanliga medlemmar i fråga om ekonomiska rättigheter (exempelvis rätt till vinstutdelning) och förvaltningsrättigheter (exempelvis rätt att närvara och yttra sig på föreningsstämma). Deras
totala gemensamma röstinflytande får dock inte överstiga mer än en tredjedel
av det sammanlagda antalet röster som avges vid en omröstning. Syftet med
att tillåta investerande medlemmar är att öka ekonomiska föreningars möjlighet till effektiv kapitalanskaffning. Dessutom kan det bidra till att anställda får
stöd av en professionell partner. Modellen finns i Kanada och Frankrike men
är än så länge helt ny i Sverige. Något exempel på investerande medlemmar i
ett arbetskooperativ finns än så länge inte.
I den nya lagen för ekonomiska föreningar utökas också möjligheten att ge
ekonomiskt tillskott i form av förlagsinsatser. Hittills har det funnits en beloppsmässig begränsning av föreningens möjlighet att tillåta tillskott av förlagsinsatser från andra än medlemmar. Inte heller här finns något känt exempel.
Den nya lagen har samtidigt inte gjort det lättare för anställda som genom
att vara ägare investerat ett insatskapital. I en ekonomisk förening får medlemmen avkastning på olika sätt, genom återbäring eller utdelning på insatsemissioner eller förlagslån. Det är tydligt i ett konsument- och producentkooperativ
men i ett arbetskooperativ, där anställda också får lön, blir det annorlunda.
I den nya lagen finns ett tillägg som ger arbetskooperativ möjlighet att bestämma i stadgarna att en medlem som har gått ur föreningen har rätt att få
ut ett belopp från föreningen som överstiger hans eller hennes inbetalda eller
genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Det har inte varit möjligt tidigare och drevs på av majoriteten i riksdagen mot socialdemokraterna,
miljöpartiet och vänstern.
Problemet är att det utbetalda beloppet som huvudregel kommer behandlas
som lön och därför beskattas som inkomst av tjänst, inte som utdelning och
då beskattas i inkomstslaget kapital. Föreningen ska ha rätt till avdrag med
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motsvarande belopp. Beloppet ska vara socialavgiftspliktigt. Det missgynnar
ekonomisk förening som företagsform för arbetskooperativ, jämfört med om
de anställda istället valt att driva ett aktiebolag enligt kooperativa principer.
Arbetsgivarföreningen KFO, LRF och Coompanion försökte i sina remisssvar påtala hur fel regeringen och Skatteverket tänkte.13 Samtliga pekade på
att promemorians utgångspunkt att medlemmar skulle avstå lön inte är trolig,
bland annat då föreningen kan gå med förlust och förbruka det fria kapitalet.
I inkomstskattelagen finns dessutom regler som hindrar att arbetsinkomster
omvandlas till kapitalinkomster. I länder som Frankrike, Spanien, Italien, Belgien och Storbritannien finns standardmodeller för att beräkna utdelningens
belopp, relaterad till arbetsinsats genom åren och hur utbetalning kan ske för
att inte äventyra företagets ekonomiska ställning. Inkomstskatten i Frankrike
är 33 procent. Kapital som investeras i ett franskt arbetskooperativ, Scop, beskattas till 18 procent. Trots kritiken gick tillägget igenom riksdagen.

Arbetslöshetsförsäkring och anställda som ägare
Den svenska fackföreningsrörelsen har länge haft en kluven inställning till
anställda i ekonomiska föreningar. Historien som återges i boken ”Tillsammans” är betecknande. När en forskare som utger sig för att vara anställd
ringer runt till fackliga organisationer för att fråga om råd i samband med att
arbetsplatsen vill starta en ekonomisk förening ges svaret att hen borde vända
sig till arbetsgivarsidan istället.14 Inställningen återspeglar svårigheten för arbetsmarknadens parter, men också skatte- och socialförsäkringssystemet, att
hantera anställda som själva tar över ägandet av ett företag.
Kluvenheten beror på hur begreppet företagare ska tolkas i ett personalägt
företag, och det gäller både om det drivs som ett aktiebolag eller en ekonomisk
förening. Det har följdverkningar på exempelvis arbetslöshetsförsäkringen.
Det normala är att företagets företrädare ansluter sig till en arbetsgivarorganisation, som kan vara någon av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer eller de kooperativa och idéburnas medlemsorganisationer hos KFO. De
anställda representeras av en fackförening. Mellan arbetsmarknadens parter
upprättas kollektivavtal om anställningsvillkor, löner, pensioner och försäkringar. Lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF (1973:370) omfattar praktiskt
taget alla förvärvsarbetande.
I en genomgång av lagstiftningsarbetet och rättsläget kring ALF, gjord av
Värmlandskooperativen, en del av Coompanion, framgår att det kan vara ett
risktagande ur denna synpunkt när det gäller att vara delägare i ett personalägt
företag.15 Det beror på att ett delägt företag, aktiebolag respektive ekonomisk
förening, måste ha en styrelse. Några av delägarna brukar utses att vara ledamöter och några av delägarna brukar också utses att vara firmatecknare, var
för sig eller i förening. Därmed uppstår frågan om dessa personer skall betrak-
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tas som företagare i ALF:s mening. Företagare har nämligen ett sämre skydd
enligt ALF, eftersom de måste skilja sig från företaget i fråga helt och hållet för
att ha rätt till ersättning från försäkringen. Den möjlighet som ”arbetstagare”
har att få ersättning vid deltidsarbetslöshet saknas.
Genom ett uttalande av arbetsmarknadsutskottet 1993/93, när begreppet
företagare infördes i ALF, har begreppet fått en mycket extensiv tolkning. Det
räcker med att sitta i styrelsen eller att vara firmatecknare för att anses vara
företagare. Storleken på det faktiska inflytande över verksamheten saknar
betydelse. Dessutom infördes det 2010 nya bestämmelser i ALF som gör att
en person som en gång ansetts vara företagare anses vara företagare till dess
denne skiljer sig från verksamheten helt och hållet. Det blir till en slags inlåsningseffekt.16 Det gäller även för deltidsarbetslösa.17
Genomgången av lagstiftningsarbetet visar att det inte tagits hänsyn till
den utveckling som trots allt skett när det gäller personalägda företag, särskilt inom tjänstesektorerna. Ingen hänsyn har heller tagits till hur ägandet ser
ut eller organisationsstrukturen. De flesta personalägda företag drivs under
demokratiska former där enskilda personer, oavsett formell roll, inte kan bestämma över majoriteten av ägarna.
Värmlandskooperativen drar i sin rapport slutsatsen att ALF bör ses över för
att anpassas till de verkliga förhållanden när det gäller personalägda företag i
allmänhet och, inte minst, för att göra dem förutsebara för anställda som står
inför ett beslut att ta över ett tillverkande företag.

✪ MEDSKICK
De legala och skattemässiga hindren för att de anställda ska ta över ett
företag tillsammans är så många att det ser ut som om successiva regeringar bestämt sig för att stoppa det från att ske. Eller så är tanken på arbetstagarägda bolag så avlägsen att lagstiftaren inte tänkt på att anpassa
regelverket efter dessa behov. Varken aktiebolagslagen, skatteverkets syn
på inkomstskatter och arbetslöshetsförsäkringen är anpassade till demokratiskt ägda företagsformer. För att underlätta omvandling behövs därför undantag på en rad områden. För att marknaden för personalägande
ska ta fart behövs dessutom en egen ramlagstiftning. Det gäller både för
ESOP-liknande modeller och arbetskooperativ.
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KAPITEL 13

DET BEHÖVS FINANSIELLA
STÖDSTRUKTURER
Länder som har varit framgångsrika med att etablera modeller för
anställda som ägare har det gemensamt att det finns finansiella stödstrukturer, kooperativa kluster och nätverk med rådgivare. I Sverige
finns mest stöd till mindre företag. Det finansiella stödstrukturer som
finns – Almi Företagspartner, JAK-banken, Ekobanken, och Mikrofonderna – är i sammanhanget helt otillräckliga. Det samma gäller
rådgivningsorganisationen Coompanion, med sin inriktning mot nystartade kooperativ. Därtill saknas kunskap hos de viktiga aktörerna
i samhället och hos allmänheten. I detta kapitel avhandlas vad som
kan göras för att få igång en riktig svensk låne- och kapitalmarknad för
anställda som ägare. Det pekar på den roll staten och den kooperativa sektorn kan och bör spela, på behovet av ett nytt regionalpolitiskt
tänkande och på stöd till samverkansmodeller.

Kooperativa banker
I många länder finns kooperativa banker som är vana att hantera lån till
kooperativa företag. Sverige har få sådana och de som finns lånar i normalfallet inte ut till större företagsaffärer, som ett företagsköp eller en investering i miljonklassen och absolut inte om det rör sig om 10–20 miljoner kronor.
Då hanteras de anställda som vilken affärspartner som helst, vilket försvårar.
I aktiebolagslagen finns en tydlig uppdelning mellan bolaget och den fysiska
personen som äger aktierna, där personen går i borgen för lån. I en ekonomisk
förening är det inte lika tydligt eftersom andelsägare kan gå in och ut. Svenska
affärsbanker har svårt att hantera det.
Landshypotek bank är ett dotterbolag till Landshypotek Ekonomisk Förening som ägs av 40 000 bönder- och skogsbruksägare. Banken fungerar, trots
sin kooperativa struktur, precis som en vanlig bank och tar alltid fast egendom
som säkerhet, ofta lantegendom. Målsättningen är att ha en marknadsandel på
trettio procent av utlåningen till bönderna. Det utesluter långivning till personalkooperativ och annan rörelsedriven verksamhet.
I Sverige finns två mindre medlemsägda banker, Ekobanken och JAK. Eko-
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banken har sina rötter i Fria Kulturfonden som startade 1980 och SOLA som
startade 1986 och som sedan blev Ekosparkassan. Själva Ekobanken startade
verksamhet 1998. Banken var 2004 medgrundare till Sveriges kreditgarantiförening (SKGF), som avvecklades i spåren av finanskrisen, men har därefter arbetat vidare med de socialt inriktade mikrofonderna. Banken har kontor
i Stockholm. Ekobanken är med i FEBEA, ett europeiskt nätverk för etiska,
sociala, hållbara och alternativa banker. Den största medlemmen i FEBEA är
de franska kooperativa banken Credit Coopératif. Andra större medlemmar
utgörs av Banca Etica i Italien, La Nef i Frankrike och Credal i Belgien. Dessa
banker har bred erfarenhet av att låna ut till kooperativt företagande, stora
såväl som små.
FEBEA har en systerorganisation SEFEA som både finansierar alternativa
banker inom den sociala ekonomin och satsar pengar i enskilda kooperativa
företag. Medlemmarna betjänar över 24 miljoner kunder i Europa, förvaltar
cirka 1000 miljarder kronor och har tillsammans över 42 000 medarbetare.

✪ FAKTA | FRANSKA CREDIT COOPÉRATIF1
Den franska kooperativa banken Credit Coopératif är en central aktör i
processen att omvandla franska fungerande och lönsamma företag till
personalägda företag Scops. Credit Coopératif, med en utlåning på 130
miljarder kronor, lånar ut kapital till nya delägare (anställda) vilka på lika
villkor köper företaget/aktier. Utlåningen bygger på genomarbetade värderingsunderlag.
Credit Coopératif ser företaget med bevarad kompetens som garanti
för lån, kompletterad med avtal avseende avsättning genom löneavdrag
till aktiekapitalet. I avtalen binder sig delägarna att avsätta viss procentsats under viss tid av lönen tills aktiekapitalet sammantagit nått ett förutbestämt belopp. Ofta rör det sig om avdrag på lönen motsvarande fem
månadslöner. Samtidig kopplas företagets överskott till finansieringen på
sådant sätt att det utgör säkerhet gentemot bank. Delar av överskottet
fonderades i en slags reservfond. Avsättningen till det egna aktiekapitalet
kan ses som medlemmens sparande, vilket den enskilde har möjlighet att
återfå vid försäljning när dennas anställning/delägarskap upphör. Modellen skulle kunna fungera även i en svensk ekonomisk förening, då
kopplad till anställdas insatskapital.
Ekobanken är en mycket liten bank. Antalet kunder är ca 6 000 privatpersoner
och företag. Balansomslutningen låg 2017 på 900 miljoner kronor och antalet
medlemmar var 2 200. Nästan hälften av utlåningen går till sociala företag
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där Ekobanken samarbetar med mikrofonderna, som erbjuder kreditgarantier. FEBEA:s danska medlemsbank Merkur Andelskasse har som jämförelse
30 000 medlemmar och är med en balansomslutning på fyra miljarder svenska
kronor fyra gånger större än Ekobanken.
Banken är försiktig i sin utlåning. Risker täcks upp genom att det alltid tas
säkerhet för alla lån. Det kan vara i form av pant i fastigheter, pantsatta konton
eller borgen. För att kunna främja företagsutveckling krävs således ofta säkerheter från andra än den som tar lånet. Kravet på säkerheter har därtill ökat
som en följd av EU:s hårdare bankreglering som tillkommit för att undvika nya
finanskriser.
Även JAK-banken är en marginell aktör på den svenska bankmarknaden.
Den grundades 1965 och blev en kooperativ bank med bankoktroj i början av
1990-talet. Balansomslutningen ligger på två miljarder kronor. Antalet medlemmar är 35 000. JAK:s affärsfokus är på den enskilda spararens – medlemmens – intressen. Banken avstår från att ta ekonomisk risk, eftersom den inte
vill dra på sig kreditförluster. Inte heller denna bank tar några risker.
De fristående sparbankerna är ensamma bland de traditionella bankerna
att visa intresse och se ett värde i att ge lån till anställda som företagsägare, i
glesbygden eller utanför de stora städerna. De är många gånger ensamma om
att både ha lokal förankring och en uttalad målsättning att stödja utvecklingen
av ett fungerande lokalt näringsliv och kapitalmarknad. Ofta är de ensamma
kvar på en ort sedan samtliga andra banker lämnat eller dragit ner på aktiviteten. Ett sådant exempel är Fryksdalens Sparbank i Sunne. Banken har funnits
lokalt sedan 1855 och driver numer en filial i Sysslebäck. I Sunne har sparbanken en marknadsandel på 65 procent.
”Vi är förankrade lokalt och känner alla kunder. Vi fattar våra kreditbeslut här.
Många gånger tar vi högre risk än vad som är gängse. Vi tar inte säkerheter på allt.
Vi tar betalt. Men de andra lånar ju inte ut alls”, säger VD Ola Evensson i samtal.

Kreditgarantier och riskkapital till personalägande
Ett sätt att bemöta bankernas strikta regelverk och krav på säkerheter är att
stötta anställda, eller andra, med lånelöften. För det behövs en finansiell infrastruktur med fonder för kreditgarantier, ett återkommande tema i de intervjuer
som gjorts för den här boken. En statlig understödd kreditgarantifond kan fylla
en sådan funktion.
Det svenska misslyckandet under 00-talet med regionala kreditgarantiföreningarna KGF:s, har däremot inte fått några efterförföljare (se kapitel 8). Så sent
som 2008 lämnade Kristdemokraterna en motion i riksdagen om att de då fortfarande verksamma KGF:s skulle få ett nytt breddat uppdrag och mer finansiella resurser.2 Motionen avslogs av den borgerliga regeringen, som istället ville
satsa resurser på annat.

149
149

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

de t be höv s f i na nsi e ll a stödst ru k t u r e r

2010 talades det inom socialdemokratin, som då var i opposition, om att ta tio
miljarder kronor från Vattenfall för att satsa på innovation. Planen var att öronmärka två miljarder kronor åt den idéburna sektorn. Bland förespråkarna fanns
både Ardalan Shekarabi och Mikael Damberg, kommunminister respektive
näringsminister i S+MP regeringen som tillträdde 2014. Inget har dock skett.3
I länder som Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Australien och Storbritannien finns nätverk av statligt delfinansierade kreditgarantifonder speciellt
riktade till den sociala ekonomin, som där innefattar både kooperativt företagande och personalkooperativ. I England finns Unity Trust Bank, en alternativ
etisk bank som stödjer verksamheter som är inriktade på samhällelig nytta
och social ekonomi. Den startades gemensamt av den brittiska fackföreningsrörelsen och kooperationen via The Cooperative Bank. Den har finansierat åtskilliga kooperativa spar- och låneföreningar (credit unions). Franska Credit
Coopéatif har en fond tillsammans med den stora statliga investeringsbanken
Caisse des Dépôts. Det franska arbetskooperativa förbundet (CG Enterprises
SCOP) utvecklar och stöder fransk arbetskooperation och har en egen riskkapitalfond. I de större sydeuropeiska länderna har det under en längre tid
varit möjligt att ta in riskkapital från externa sk investerande medlemmar, en
möjlighet som i Sverige öppnas upp genom den nya föreningslagen (mer om
det i kapitel 12).
Eftersom Sverige saknar en större kooperativ bank som kan bygga upp en
större svensk investeringsfond, måste vi tänka i andra banor. Flera intressenter
skulle till exempel kunna gå ihop får att sätta upp en större kreditfond, som
etablerar en struktur av lokala samarbetspartners som banker, rådgivare såväl
som regionala intressenter. En stark central stödorganisation som kompletteras med ett nätverk av lokala aktörer, gör att det som gick fel i KGF inte behöver
upprepas. Kreditgarantier ska kunna ges till den sociala ekonomin och även
innefatta demokratiskt styrda organisationer som arbetskooperativ och personalstiftelser.
Bland möjliga medfinansiärer märks:
● D
 e svenska partsägda tjänstepensionsföretagen. Till dessa hör Alecta
och AMF.
● A P-fonderna.
● Sparbanksrörelsen med de fristående och stiftelseägda sparbankerna.
● Folksam och Länsförsäkringar.
● HSB, LRF, KF, Riksbyggen och Lantmännen.
● A rbetsmarknadens parter.
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Idén är inte ny. Under bankkrisen på 1990-talet förde den kooperativa sektorn
samtal med Folksam för att förmå försäkringsbolaget att vara med och utveckla kooperativt företagande. När PPM-systemet infördes kring 2000 fanns det
de som ville att Folksam skulle erbjuda en fond med inriktning på social ekonomi, precis som Världsnaturfonden osv.

Statliga riskkapital
Det finns statligt riskkapital och lånefinansiering som ska stödja näringslivet
där marknadslösningar inte räcker till. En heltäckande bild är svår att ta fram.
Pengarna ligger på olika myndigheter, stiftelser och fonder. Beloppet som
öronmärkts för riskkapital och stöd uppgår till ungefär 17 miljarder kronor.
Här ingår pengar från EU:s regionalfond Eruf, som distribueras av Tillväxtverket genom Almis olika fondstrukturer. Det rör sig om 2 miljarder kronor.
Näringsdepartementet tillhandahåller lån via Almi Företagspartner på 5 miljarder kronor.
Här finns också statliga Saminvest, som har 5 miljarder kronor i förvaltat
kapital, till investeringar i ”innovativa företag” som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Grunden för Saminvest utgörs av de tidigare statliga riskkapitalfonderna Inlandsinnovation och Fourriertransform. Saminvest gör sina
investeringar tillsammans med privat förvaltade fonder.4 Något uppdrag att
investera i den sociala ekonomin finns inte, och arbetskooperativ faller naturligt utanför ramen.
Staten äger också Industrifonden som har 5 miljarder kronor i riskkapital
riktat till företag med tillväxtpotential. Dessutom finns Norrlandsfonden med
tillgångar på en miljard kronor som används för både kreditgarantier och riskkapital. Norrlandsfonden skiljer ut sig med att ha ett tydligt regionalt fokus.
I december 2017 fick Norrlandsfonden ytterligare 200 miljoner kronor från staten. Något uppdrag att se till den sociala ekonomin finns inte. Både Industrifonden och Norrlandsfonden drivs som stiftelser.
Listan på statligt kapital kan göras längre genom att inkludera statlig stödfinansiering till exportindustrin. Exportkreditnämnden EKN tillhandahåller
kreditgarantier till den svenska exportindustrin. Volymen uppgår till 40 miljarder kronor. Här finns också Svensk Exportkredit SEK som ger lån, som en
vanlig bank. Balansomslutningen ligger på närmare 300 miljarder kronor.
Staten äger också SBAB, som sedan 1985 lånar ut pengar till privatpersoner,
bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Balansomslutning är på
närmare 350 miljarder kronor. SBAB:s ursprungliga uppdrag, att tillhandahålla billigare krediter och på så sätt stärka konkurrensen på bolånemarknaden,
har sedan en tid tillbaka övergivits och banken agerar idag som vilken finansiell aktör som helst.
EKN och SEK ägs gemensamt av bankerna och staten, SBAB är helstatligt.
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De nämns, tillsammans med Saminvest, Industrifonden, Almis olika strukturer och Inlandsinnovation för att peka på att det finns kapital. Men dessa
finansiella aktörer saknar idag intresse för att storskaligt kanalisera riskkapital
och kreditgarantier till regional utveckling och ägarmodeller som inte har det
klassiska aktiebolagets karakteristika.
DEN STATLIGA FINANSIELLA STÖDSTRUKTUREN – MILJONER KRONOR

RISKKAPITAL / LÅN / GARANTIER

Tillväxtverket

Vinnova

Almi

Saminvest

3 000

Stöd
Bidrag

Almi
Invest 1
och 2

Lån av
Almi
Företagsp.

1 000

2 744

5 000 (lån)

Direktinvesteringar

5 000

Industrifonden

Norrlandsfonden

3 000

1 200

Fond + Fond

SEK
Svensk
Exportkredit

EKN
Exportkredit
nämnden

300 mdr

(lån exportföretag)

Universit.

40 mdr

(kreditgarantier
exportföretag)

SBAB
300 mdr

(lån till allmänheten)

Almi
GreenTech
Swedish
Venture
Initiative

Inlands
innovation

Fourier
transform

Fond
I

Fond
II

Fond
III

650

582
I siffrorna (avser riskkapital om inget annat anges) ingår det kapital som Tillväxtverket förmedlar till Almi från Eruf
Europeiska regionalfonden (1 800 mkr) och EIF Europeiska Investeringsfonden (200 mkr).
Källa: Tillväxtverket, egna beräkningar.

Tillväxtverket och EU-fonder
Tillväxtverket utgör ett centralt nav i den svenska näringspolitiken. I regleringsbrevet beskrivs hur Sverige för att bli framgångsrikt behöver företag som
har en ambition och en vilja att sträva mot innovation, utveckling och tillväxt.5
Verket tillhandahåller riskkapital genom tre fondsatsningar: Almi Invest inklusive Partnerinvest, Almi Invest GreenTech och Swedish Venture Initiative.
Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för EU:s strukturfonder Eruf.
En förutsättning för dessa fonders verksamhet är att minst lika mycket kapital
måste komma ifrån privata aktörer vilket möjliggör investeringar om minst
7 miljarder i tillväxtföretag i tidiga faser.
EU:s strukturfonder, fyra till antalet, finansierar projekt som ska hjälpa EU:s
regioner och utsatta grupper i samhället. Hit hör EU:s regionalfond och socialfond
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(beskrivs i kapitel 15). Den nämnda europeiska regionala utvecklingsfonden
(Eruf) bidrar i huvudsakligem till att stödja de regioner som släpar efter i fråga
om utveckling, genomgår ekonomisk omställning eller har strukturella problem.
Tillväxtverket kanaliserar en del av pengarna via Verket för innovationssystem, Vinnova, som är en del av Näringsdepartementets innovationssatsning där
fokus är på att bygga center för olika s.k. ”testbäddar”. Vinnova tilldelas årligen
3 miljarder kronor och pengarna går främst till att stötta olika forsknings- och
utvecklingsprojekt genom att stimulera samverkan mellan företag, universitet
och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer.
I arbetet med boken har flera aktörer beskrivit svårigheter att söka pengar
ur EU:s strukturfonder. Det är svårt att göra ansökningar, någon aktör som
hjälper till att förenkla proceduren, hjälper till med koordinering och förklarar
modellen, finns inte. Därtill betalar EU:s projektfinansiering ut i efterskott, så
det uppstår en likviditetsbrist som måste hanteras. I Landsbygdskommitténs
slutliga propositionen 2017 uppmärksammas behovet att förstärka Vinnovas
och Tillväxtverkets uppdrag att främja glesbygdens utvecklingskraft. Det står
att Almis uppdrag bör breddas till fler branscher, för att bättre fånga upp landsbygdens behov. Kooperation nämns däremot knappt alls.
En sammanställning visar att mindre än 20 procent av de statliga finansieringsinsatser som utgick 2014 och 2015 via Vinnova, Almi Företagspartner AB,
Norrlandsfonden, forskningsavdrag, landsbygdsprogram och nationella regionala stöd, gick till företag i landsbygdskommuner. Det statliga finansieringsstödet
följer därmed samma prioritering som privat svenskt och utländskt riskkapital.6
Tillväxtverket ger också stöd och verksamhetsbidrag till olika aktörer till ett
värde av en miljard kronor. Bland dessa finns Coompanion, som ägnar sig åt
avgiftsfri rådgivning till den nykooperativa sektorn. Uppdraget är brett och
täcker in kooperativ utveckling och social innovation i allmänhet, såväl som lokal och regional kooperativ utveckling. Under åren 2017–2019 har Coompanionkontoren fått en rambudget på 84 miljoner kronor. Minst lika mycket pengar
måste skjutas till från andra källor. Coompanion har på olika sätt engagerat sig
för att möjliggöra personalägande, bland annat genom Värmlandskooperativen.
Coompanions struktur och finansinseringsmodell ger inte utrymme för någon större finansiell satsning. Coompanionkontoren drivs som egna juridiska
verksamheter i samtliga län, på 25 platser och har ett öppet medlemskap för
alla som vill främja kooperativ utveckling. Verksamhetsbidraget från Tillväxtverket söks direkt av de olika regionkontoren, som sedan betalar en avgift till
den gemensamma samordningsorganisationen Coompanion Sverige. Det gör
det svårt för de olika föreningarna att samla ihop sig för att skapa en nationellt
stark struktur. Dessutom söks anslag i konkurrens med annan verksamhet.
Nyligen förlängdes anslagstilldelningen från två till tre år, men den grundläggande osäkerheten kring den långsiktiga finansieringen kvarstår.

153
153

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

de t be höv s f i na nsi e ll a stödst ru k t u r e r

Almi och mikrolån till nystartsföretagande
Almi har åtta regionbolag som kan finansiera både småföretag med 4–5 anställda och nystartade företag. Ofta går Almi in och beviljar topplån, med högre ränta men med lägre krav på säkerhet. Bankerna tar bottenlån, där risken är lägre.
Det är ovanligt att Almi lånar ut till anställda som vill ta över ett klassiskt
levebrödsföretag. Det är också ovanligt att nystartade ekonomiska föreningar
får lån. Det beror både på Almis uppdrag och hur det är organiserat.
Almi Invest har totalt tre miljarder kronor till sitt förfogande. Investeringarna ligger på mellan 250 000 kronor och tio miljoner kronor. Almi samfinansierar med privata affärsänglar och VC-fonder. Om dessa är intresserade av
att investera så följer Almi med. Är de inte intresserade så investerar inte Almi
invest heller.
I varje investerings- och kreditbeslut finns ett tillväxtfokus, där syftet är att
driva ekonomisk tillväxt i Sverige. Rådgivarna söker, lite förenklat, hela tiden
efter nästa Spotify eller Klarna. I uppdraget står inte något om långsiktigt hållbar tillväxt; det finns inga idéer om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.7 Eftersom investeringen sker i form av ägarkapital med krav på exitstrategi
blir det omöjligt för kooperativ att ta del av finansieringen. För både företag och
ekonomiska föreningar med låg tillväxtpotential är det dessutom inte möjligt
att leverera en affärsplan enligt Almis önskemål.
Almis rådgivare samarbetar ibland med Coompanion, men flertalet av dem
saknar kunskap om ekonomiska föreningar. UC är, som beskrivits tidigare,
inte behjälplig. Kunskapen finns egentligen bara i Göteborg och Västerbotten.
I Göteborg har det utvecklats ett samarbete mellan Almi, Mikrofonden Väst
och Coompanion, mycket som en följd av stöd från regionen Västra Götaland
regionen och Business Regionen Göteborg. Fokus här är samtidigt främst på
sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (mer i kapitel 15).
Det pågår ett arbete mellan Almi och Coompanion för att få fram samarbeten på flera håll i Sverige. Det går att tänka att Almi, likt dess motsvarighet
i Kanada och Frankrike, får ett vidgat uppdrag att se mer till kooperativ och
regional utveckling där vissa rådgivare får speciell utbildning. En fond skulle
kunna sättas upp med hundra miljoner kronor från privata aktörer och hundra
miljoner kronor från staten, som kanaliseras genom Almis regionala nätverk.
Med tvåhundra miljoner kronor i kapital så skulle det kunna ge en utlåningsvolym på 2–3 miljarder kronor, tillräckligt för att ge bankgarantier i samband
med ett större företagsutköp av exempelvis anställda. Fondens skulle kunna
administreras av Mikrofonderna eller Coompanion, exempelvis ett Coompanion Invest.
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✪ EXEMPEL | ALMIS UTLÅNING
Almis rådgivare arbetar ungefär som bankerna när de gör sin kreditbedömning. Vid utlåning till en ekonomisk förening är prissättning och bedömning av teamet bakom likvärdig vad som görs vid annan utlåning.
Ett mikrolån från Almi kräver en liten personlig borgen, på 10–20 procent
av lånebeloppet. Ett lån på 200 000 kr kräver 20 000–40 000 kronor, som
kanske fördelas på tre delägare eller medlemmar i en förening. På det sättet låser Almi upp huvudpersonerna i en ekonomisk förening på samma
sätt som i andra företag.
Om företaget behöver en miljon så fördelas sig lånet med samma belopp på alla tre parter: Ägaren/ägarna sätter in 330 000 kronor, banken
330 000 och Almi 330 000.
Men det är ofta det inte blir någon utlåning alls.
”Grundproblemet i nykooperativen är att de inte har som affärsidé att
skala upp sin verksamhet. Då blir de inte heller intressanta för Almi”,
säger Per Adolfsson på Almi Väst.

Mot en ny regionalpolitik?
Hos olika statliga myndigheter, bolag och stiftelser finns ett antal miljarder
kronor tillgängliga för att stötta start-ups och små- och medelstora företag.
Pengar öronmärkta för kooperativ utveckling eller personalägande är däremot
försumbar. Det bidrar till utarmningen av näringslivet utanför de tätt befolkade storstadsregionerna. Stödmiljarderna riktas i stort sett helt till de aktörer i
näringslivet som har ambition att åstadkomma innovation, utveckling och tillväxt. Problemet är att tolkningen av denna terminologi inte beaktar att generationsväxling i småföretag, kooperativa nystarter och bibehållen samhällsservice också innebär innovation, utveckling och tillväxt. Det kan röra sig om ett
företag i en region som riskerar att avbefolkas om det inte finns jobb.
Statliga utredningar, exempelvis den parlamentariska Landsbyggskommittén, har lyft fram värdet av att utveckla regionala och nationella företagskluster
för att stödja tillväxt och innovation. Forskning pekar på framgångar med den
s.k. tripple helix modellen, där regional utveckling fått ett lyft genom att koppla samman näringsliv, akademi och kunskapsorganisationer. I Finland, Japan
och Tyskland, som studerats av Tillväxtanalys, betonas kluster som ett instrument för regional utveckling och som stöd för små- och medelstora företag.8
I Kanadas motsvarighet till Almi – Community Futures Development Corporations – har det lokala näringslivet majoritet i styrelsen och kreditgivningen
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hanteras av lokala företagare. Det tydliga är annars hur bristen på statligt koordinerade insatser försvagar stödet till regional utveckling.
Även om ambitionen från successiva regeringar är uttalat att ”hela Sverige
ska leva” så är det egentligen bara Norrlands inland som mottar speciellt riktat
riskkapitalstöd. Svensk regionalpolitik saknar samordning på det lokala planet
samtidigt som statsmakten brister i både styrning och samordning av resurser.9
Därför talar man i den landsbygdspolitiska propositionen om nödvändigheten
att etablera en sammanhållen landsbygdspolitik; att stärka samverkan mellan
olika politikområden, liksom samverkan mellan nationell, regional och lokal
nivå. Det ska göras med en utvecklad styrning och samordning, utifrån de
roller och ansvar olika aktörer har, samt med åtgärder som stärker incitamenten
för dialog, samverkan och kunskapsöverföring mellan aktörer och nivåer.
Landsbygdskommittén presenterade 75 förslag till förbättringar. Bland dessa
nämns att Almi Företagspartner AB och Saminvest bör få tydliga ägaranvisningar när det gäller samhällsuppdraget att sörja för kapitalförsörjning i hela
landet. För att säkerställa att så sker borde respektive styrelse tillföras kompetens om glesbygdens frågor. Inte någonstans berörs det eventuella värdet av att
stödja kooperativ utveckling, än mindre möjligheten att stötta generationsväxling med anställda som ägare av företag utanför de stora städerna. Inte heller
familjeföretagens möjlighet att genomföra generationsskifte till anställda finns
med bland möjliga förslag. Det påpekas av Coompanion som i sitt remisssvar
uppmärksammar att kommittén inte likställer olika associationsformer.10 Men
Saminvest och Almi motsätter sig båda ett breddat uppdrag. De anser sig sakna både resurser, organisationen eller tid för fler uppgifter.11
Landsbygdskommittén berörde även kompetensförsörjning i glesbygden
genom nedsättning av arbetsgivaravgiften och avskrivning av studielån, modeller som visat sig fungera i Norge. Även omlokalisering av statliga jobb samt
stöd för export från småföretag togs upp. Andra statliga utredningar har lyft
fram värdet av att utveckla regionala och nationella företagskluster för att stödja tillväxt och innovation. Coompanion skulle i det här sammanhanget kunna spela en tydligare roll som rådgivare för den kooperativa utvecklingen i
glesbygden. Men avsaknad av finansiella stödstrukturer såväl som regelverket
kring kommunal upphandling har i stort sett dödat marknaden för bykooperativ som fokuserat på samhällsservice och landsbygdsutveckling. En kartläggning från 2008 visade att de gamla levde kvar men det skedde få nytillskott.12
Coompanion har tillsammans med arbetsgivarföreningen KFO påbörjat ett
pilotprojekt i Värmland för regional kooperativ utveckling med fokus på kooperativt generationsskifte.13 Projektet finansieras av regionalfonden och region
Värmland samt nästan hela den etablerade kooperationen (Coop Värmland,
OK Värmland, HSB Värmland, RB, Folksam och LRF Värmland) samt Fryksdalens Sparbank, IF Metall, Unionen, Almi och KFO.
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Projektet har tre olika delmål varav ett handlar om att utveckla en affärsmodell
för generationsskifte i verkstadsindustrin. Till det delmålet finns ett partnerskap kopplat (Almi, IF Metall, Unionen och Fryksdalens Sparbank). Målet är
att hitta sju-åtta småföretagare som vill sälja och hitta former för anställda att
starta en ekonomisk förening som sedan köper bolaget. Kring dessa ska det
byggas upp ett samverkanskluster.

Grästrotsfinansiering
Det går också att tänka sig helt nya finansieringsformer som drar fördel av både
den teknologiska utvecklingen och den nya möjligheten att ta in investerande
medlemmar i en ekonomisk förening. Det rör gräsrotsfinansiering, crowdfunding, en form av frivillig finansiering med småbelopp från vanligen ett stort
antal finansiärer.14 Metoden finns redan som finansiering av småföretag men
kan lika bra användas för kooperativ verksamhet och medarbetarkooperativ.
Crowdfunding vänder sig ofta till finansiärer som vill stötta en viss verksamhet.
Här kan det användas för att utnyttja det lokala sociala kapital som en grupp
anställda på en ort kan locka till sig. Det ska dock sägas att marknaden för
gräsrotsfinansering är ny och det rör sig ofta om riskfyllda investeringar.

✪ EXEMPEL | FUNDEDBYME
FundedByMe är en svensk webbplattform för crowdfunding. Företaget
grundades 2010 och har drygt 250 000 registrerade investerare och är
aktiv i 15 länder, inklusive Kina. Den genomsnittlige investeraren investerar cirka 35 000 kronor om året. Hittills har de hjälpt 470 bolag att få
kapital och har totalt samlat in runt 550 miljoner kronor. En granskning
och sållning av projekt- och produktidéer sker hela tiden: endast runt åtta
procent av de som vill vara med släpps in. www.fundedbyme.com

✪ EXEMPEL | PEPINS
Pepins är störst i Sverige på aktiebaserad crowdfunding. Bolaget lanserades 2016 och tillsammans har de 50 000 medlemmarna investerat över
800 miljoner kronor i 25 bolag. Pepins har tillstånd från Finansinspektion att driva verksamheten och de nya aktieägarna samlas i ett separat
publikt bolag. På Pepins plattform finns dessutom en marknadsplats för
handel med de onoterade aktierna. www.pepins.com
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✪ MEDSKICK
Den svenska bristen på investerings- och kreditgarantifonder, kooperativa banker och olika former av lånegarantier är mer strukturell än ett
utslag av brist på kapital. Det kapital som finns har de senaste årtiondena
i stort sett helt och hållet riktats till nystartade och innovativa företag
och företag som tror sig ha stor tillväxtpotential. Att behålla befintliga
företag, och låta de ägas av exempelvis de anställda kan vara precis lika
innovativt för att skapa tillväxt och utveckling, och samhällsekonomiskt
lönsamt. Här står Coompanions rådgivningsorganisation i stort sett ensam. Att den parlamentariska landsbygdskommittén saknade det kooperativa perspektivet för sysselsättning (utöver bredband och bostäder)
tyder på att det finns en hel del informations- och lobbying-arbete från
de kooperativa näringarna kvar att arbeta med.
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KAPITEL 14

EGENANSTÄLLNING,
DIGITALISERING OCH
DELNINGSEKONOMIN
Frågan om anställda som ägare har blivit högaktuell genom att en allt
större del av arbetskraften är egenföretagare, frilansare eller tillfälligt
anställda. Det återspeglar ett nytt sätt att organisera företag där både
experter och tillfälliga jobbare hyrs in på korta kontrakt. Samtidigt
växer det fram en arbetsmarknad som på samma gång är kollaborativ
och drar fördel av digitaliseringen, självlärande AI system och plattforms-teknologin. Tjänster som förmedlas via digitala plattformar finns
över hela världen.
Sverige, som ofta ligger i framkant inom it, ligger här senare än
många andra länder. Det hänger delvis ihop med de nya krav som
ställs på hur ansvaret för och tillgången till våra sociala trygghetssystem och utbildning ska fördelas mellan medborgarna, anställda,
företagarna och staten.

En ny arbetsmarknad växer fram
Starka krafter håller på att rita om spelplanen för arbete och inkomster i Sverige, i rika utvecklade länder och faktiskt i hela världen. Detta håller på att på
djupet förändra arbetsmarknaders organisering.
En viktig ny trend handlar om tiotusentals egenarbetare som på olika sätt
erbjuder sitt arbete direkt mot traditionella arbetsgivare. Eller så säljer de tjänster (dvs deras arbete) till professionella uppdragsgivare eller direkt till privatpersoner på marknaden via olika digitala plattformar. Trenden med egenanställning och kombinatörer, med både fast arbete och tillfälliga uppdrag, är
global. Många blir s.k. ”gigare”, från engelska ordet ”gig”, som tidigare förknippats med musiker och artister men numer ett samlingsbegrepp för uppdragsbaserat arbete som konsult, frilansare eller projektanställd. Denna nya
arbetsorganisation och arbets- och tjänstefördelning har växande betydelse
för arbetare inte minst i den utvecklade delen av världen där arbetsmarknadens parter genom avtal, lagstiftning eller via centrala organisationer, under
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lång tid möjliggjort för arbetstagare att få rimliga lönevillkor och olika sociala
trygghetspaket inom ramen för det enskilda landets välfärdspolitik.
En annan viktig trend rör synen på anställda när digitalisering och robotiseringens förändrar hela arbetsprocesser. Många arbetsuppgifter i mellanskiktet mellan det hög- och lågkvalificerade försvinner. I vissa fall leder dessa
förlorade arbetsuppgifter till att yrken definieras om eller till och med försvinner. För att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska kunna säkerställa tillgång
till nyckelpersoner i en i övrigt slimmad och föränderlig organisation krävs att
dessa känner en delaktighet på ett helt annat sätt än tidigare.

Delningsekonomin – den nya varu- och tjänstemarknaden
Utvecklingen på arbetsmarknaden speglar den snabba förändringen som pågår i industrin, ofta beskriven som övergången från den tredje industrirevolutionen till den fjärde. Enligt Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee, författare
till Den andra maskinåldern,1 är det bara två tidigare tekniska uppfinningar som
har fått lika stora konsekvenser för ekonomin som den nu pågående digitaliseringen: ångmaskinen under den första industrirevolutionen och elektriciteten
under den andra.2
Det florerar olika definitioner över vilken revolution i ordningen vi nu bevittnar. Flera tunga aktörer, t.ex. World Economic Forum, benämner vår tids
förändringar för den fjärde industriella revolutionen, förkortad 4.0. Den förenar
en rad teknologier, såsom robotisering, maskininlärning och artificiell intelligens (AI), som till och med lett till självlärande system och självorganiserande
fabriker i stort sett helt utan anställda, med högre effektivitet och lägre kostnad.
Till detta läggs framväxten av en lång rad tjänste- och jobbförmedlare med
nya mötesplatser mellan kunder och producenter. Dessutom har plattformar
växt fram för att möjliggöra ett effektivera utnyttjandet av alla tänkbara kapitalvaror och tillgångar. Det är den nya delningsekonomin – sharing economy
eller den kollaborativa ekonomin med ökat delande av befintliga resurser.3
En uppsjö av olika internetplattformar erbjuder utlåning av hushållsverktyg
i grannskapet, fritidsutrustning, enstaka måleritjänster, barnpassning till helt
nya produkter utvecklade i samverkan mellan olika aktörer. Det gemensamma
i den framväxande delningsekonomin är att delning kan ske med användare
bortom den egna bekantskapskretsen.
Boendesuthyrningstjänsten Airbnb och taxitjänsterna Uber eller Lyft är exempel som framhålls i denna utveckling, liksom Amazons Mechanical Turk,
som via internet förmedlar anonyma ströjobb.
Även om dessa exempel fått stort genomslag har de också mött omfattande
kritik. Kritiken har bl a handlat om att dessa plattformar utvecklas och inriktas på att ge snabb återbetalning till de som investerat i plattformarna – dvs
riskkapitalister – samtidigt som värdet för samhället eller för nyttjare och ut-
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förare på plattformarna inte är lika tydlig, eller rent av kan innebära negativa
konsekvenser. Det är viktigt att påpeka att delningsekonomi som fenomen är
betydligt bredare än just exempel som Airbnb, Uber och Mechanicla Turk, och
att det finns en fara i att dessa får stå modell för den utveckling som sker.
Nationalekonomen Jeremy Rifkin beskriver 2014 i boken The Zero Marginal
Cost Society 4 hur delningsekonomin eliminerar mellanhänder och sänker marginalkostnaden för att komma i kontakt med ytterligare en användare, kund,
arbetare eller medborgare till noll. Affärsmodellerna för ett antal små och
medelstora företag kommer förändras i grunden, eftersom de kan konkurrera
lika bra som storföretag. En kader av mikroentreprenörer växer också fram
som utförare på plattformarna, vilket öppnar upp för nya former av entreprenörskap där vanliga människor kan ikläda sig många och växlande roller som
konsument, utförare, finansiär m m.
Robotar, smartphones, paddor, ihopkopplade maskiner (Internet of Things)
slår igenom i alla branscher, samt i hela vård- och servicekedjor och i kommunernas dialog med medborgarna. Vi ser alltfler affärsmodeller vändas upp och
ner av omstörtande (”disruptiva”) teknologiska förändringar.5 Det förändrar
synen på var i en produktionskedja eller nätverk som värdet av en vara eller
tjänst skapas och fördelas, liksom vems ansvaret är att se till att en människa
får skälig ersättning för nedlagt arbete och tid. Enligt konsultföretaget PwC
omsatte delningsekonomin under 2013 globalt cirka 15 miljarder dollar. År
2025 väntas denna siffra nå 335 miljarder dollar.6

En marknad för egenanställda
Omställningen på arbetsmarknaden går snabbt. Frilansare och deltidsanställda har alltid funnits och har alltid haft problem, men det som händer nu är att
de blivit många fler.
● 2 017 utgjorde frilansare, inklusive inhyrd personal, nära 36 procent av
den amerikanska sysselsättningen, som utförde arbete värt 1 400 miljarder dollar, enligt statistik från Freelancers Union och frilansplattformen
Upwork.7 Det handlar inte heller om tillfälliga arbeten: allt fler människor
får en betydande del av sin inkomst från plattformar. Freelancers Union
räknar med att hälften av den amerikanska arbetskraften är egenanställda på olika sätt 2027.
● I EU:s 15 största länder utgör deltidsanställda med olika arbetsgivare
och korttidskontrakt mellan 20 och 30 procent av arbetskraften. Det kan
vara så mycket som 162 miljoner människor.8 Flest deltidsanställda finns
i Nederländerna, 24 procent av arbetskraften. I Tyskland utgör de deltidsanställda 22 procent av arbetskraften. Deltidstjänster efterfrågas av studenter, anställda som närmar sig pension såväl som småbarnsföräldrar.

161
161

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

ege na nstä ll n i ng , digi ta l i se r i ng oc h de l n i ngse konom i n

● E
 nligt en EU-rapport har en tiondel av den vuxna befolkningen erbjudit
sina tjänster på en digital plattform och 2 procent av arbetskraften arbetar mer än 20 timmar i veckan på plattformar.9 Storbritannien, Spanien,
Tyskland och Portugal ligger längts fram med mellan 10 och 12 procent
av arbetskraften som använt sig av plattformar; Sverige ligger under
EU-snittet med knappt 7 procent.
Egenanställningen är därtill en generationsfråga. Nu träder generation Z, personer födda på mitten av 1990-talet och framåt, in i arbetslivet. De är äkta digitala infödingar som kan göra flera saker samtidigt och är duktiga på att ta in
information samt mer entreprenöriella.10 De värderar högt att få arbeta på ett
jobb med olika projekt och friheten att bestämma över sin tid.
Även i Sverige växer andelen visstids- och egenanställda. Sysselsättningsstatistiken omfattar 5 miljoner svenskar. Av dessa har 750 000 tidsbegränsade
anställningar.11 En halv miljon är egenarbetare och många bedömer att dessa
snart är en miljon.12
Parterna på den svenska arbetsmarknaden har visat sig vara oförberedda
för den här utvecklingen. Trots att Sverige är det land med flest organiserade
anställda så täcker avtalen mellan parterna på arbetsmarknaden inte alla. TCO
organiserar 1,1 miljoner aktiva anställda; LO har ungefär 1,25 miljoner och
Saco 530 000. Det utgör knappt 2,9 miljoner av alla som arbetar i Sverige, dvs
60 procent.13 Så sent som år 2000 var drygt 80 procent av de anställda med i ett
fackförbund.14 I Europa (utanför Norden) ligger organiseringsgraden på mellan 10 procent, som i Frankrike, och 50 procent, som i Belgien.
Den svenska fackliga organiseringen är därtill inte jämt fördelad. Fyra av tio
privatanställda arbetare saknar kollektivavtalad tjänstepension. Det är speciellt vanligt bland småföretag med upp till 20 anställda, där 30 – 40 procent
saknar tjänstepension.15
Bilden av svensken som omgärdad av stabila trygghetssystem, med sjukoch föräldrapenning, semesterersättning, A-kassa, omställningsförsäkring,
tjänstepension och avtalsenlig lön stämmer därmed allt sämre. Lagen om anställningsskydd, LAS från 1970-talet, som säkerställer att den som anställs
senast åker ut först, passar därför inte in på en marknad där arbetsgivarna är
hänvisade till kompetenta arbetare på tillfälliga kontrakt. Ett annat exempel är
arbetsplatsernas facklig organiserade skyddsombud. Idag finns ca 100 000 ombud. 1989 fanns 113 000 ombud. Eftersom arbetskraften vuxit med en miljon
sedan dess borde det finnas 100 000 till. Alltfler arbetar hos underleverantörer,
som underentreprenörer på byggen, eller är egna, och dit når inte fackets ombud.16 Statistik från Riksrevisionsverket visar att 86 procent av männen med
fast anställning tar ut föräldrapenning, men bara 65 procent av de med enskild
firma. Kvinnor tar ut föräldrapenning i båda fallen, men är borta 294 dagar
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vid fast anställning och bara 261 om verksamheten bedrivs i eget aktiebolag. Framförallt anses osäkerheten avseende föräldraförsäkring hindra yngre
kvinnor från att starta eget.17

Arbetsmarknadens institutioner hänger inte med
Det går att beskriva utvecklingen med digitalisering och delningsekonomin
som att kapitalismen är död genom att de banar väg för en framtid som är
gratis. Men det går också att skissa på en framtid med ett näringsliv, som behöver färre anställda för att utföra ett visst arbete, vilket skapar högre vinster i
företagen. Vinnaren blir kapitalägaren som får en allt större del av överskottet.
Så ser det redan ut i flera av de nya plattformsföretagen. Kapitalägaren finns
innanför medan arbetarna finns utanför, och hyrs in.18 Internet-erans mångmiljardärer utgör då bara en föraning om vad som komma skall. Exemplen är
Google, Amazon, Facebook, liksom de svenska Skype, musikdelningstjänsten
Spotify och Izettle, som utvecklat terminaler som hanterar betalningar i detaljhandeln.
Utvecklingen rubbar den gamla maktbalansen mellan kapital och arbete.
Det spär också på den pågående utvecklingen mot mer av inkomstskillnader
mellan de som har jobb, de som står utanför arbetsmarknaden och de som väljer
eller tvingas till att ta tillfälliga jobb utan skälig ersättning för nedlagt arbete.
På den här nya arbetsmarknaden växer det upp nischade matchningstjänster
för kvalificerad arbetskraft. Två exempel är de globalt verkande Upcounsel.com
för jurister och HealthTap.com för läkare.
Det finns också ett stort antal matchningstjänster för de som inte kräver
några särskilda kvalifikationer. Hit hör Taskrabbit.com, Taskrunner.se och Testbirds.com
Typiska uppdrag som förmedlas är gräsklippning, barnpassning, enklare
hantverksjobb, handling eller montering av Ikeamöbler.
Samhällets institutioner är idag illa anpassade till en sådan arbetsmarknad, och många obesvarade frågor finns inom allt från socialförsäkringar, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt och konsumenträtt. Frilansare är i sig inget
nytt, men det har under lång tid varit koncentrerat till s.k. fria yrken som journalister, fotografer och kulturarbetare och i hög grad hanterats som undantag
i våra trygghetssystem och institutioner på arbetsmarknaden. Socialförsäkringssystemet är utvecklat för en arbetsmarknad uppbyggd på heltidsarbete i
industriföretag. Oklarheterna är flera:
● V
 em ska stå för kostnader och skatter för sociala trygghetssystemen när
de som arbetar finns över hela världen?
● F
 örändringen lyfter frågan om kompetensutveckling och utbildning. De
traditionella företagen måste kontinuerligt vidareutbilda sina anställda.
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Någon aktör måste ta på sig ansvaret att vidareutbilda alla egenanställda
såväl som de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
● E
 genföretagare har inte samma tillgång till sjukpenning och A-kassa
som vanliga anställda. Ofta tar de ut en låg lön i företaget, vilket ger låg
ersättning i samband med sjukdom. För att få A-kassa måste samtidigt
bolaget avvecklas, vilket i regel görs först efter att det gått dåligt under en
tid. Eftersom sjukpenningsgrundad inkomst (SGI) beräknas på historisk
inkomst blir ofta A-kassan låg. Tjänstepension saknas överlag.

✪ FAKTA | TJÄNSTEPENSION
Tjänstepension är den stora vattendelaren när det rör avtalade förmåner.
Tjänstepensionen utgör ungefär 30 procent av den totala pensionen och
för den som står utanför facket, som är egenanställd eller egenföretagare
blir det viktigt att spara privat. Men det sker inte alltid. Vart tredje företag med upp till 20 anställda sätter inte av pengar till tjänstepension för
ägare eller anställda.19 Det är speciellt vanligt med oklara pensionsvillkor
i Stockholmsområdet, där nästan hälften av alla småföretag saknar pensionsavsättningar. Utan tjänstepension eller eget sparande kan pensionen
hamna på cirka hälften av lönen för den som tjänar upp till 37 000 kronor.
En lön på 30 000 i månaden ger en tjänstepension på 4 200 kr/månad.

Kombinatörer fångas inte heller upp av socialförsäkringssystemet. Skattesystemet kan inte hantera en situation där arbetare är både arbetstagare och
arbetsgivare, dvs får både kapitalinkomst och tjänsteinkomst. F-skattsedeln
säger bara vem som ska betala, men det är oklart vem som ska betala vilket
belopp när plattformen www.testbirds.com från sin svenska sajt köper tjänster
från it-utvecklare på andra sidan jordklotet såväl som när svenskar erbjuder sig
att testa appar som erbjuds från svenska eller utländska internetplattformar.
Även bankernas kreditvärderingssystem är kopplade till tillsvidareanställning som avtalsform. Det bidrar till att unga vuxna stängs ute från möjligheten att köpa en bostadsrätt i storstäderna, såvida inte föräldrar kan gå i borgen
för lån.

Prekariatet växer fram
Många av företagen i den nya plattformsekonomin erbjuder förmedlingstjänster, till exempel Yepstr och Taskrunner, som förmedlar uthyrning i grannskapet av enklare jobb som gräsklippning, åka till tippen, barnpassning eller
hänga upp en gardinstång, och Foodora, cykelbud som leverera restaurangmat.
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De bygger på att personer tillhandahåller arbetskraft precis när det finns en
köpare för den, antingen genom att fysiskt infinna sig eller genom att utföra
arbetsuppgifter på distans. Dessa plattformar matchar utbud och efterfrågan
precis som Airbnb och Uber men också svenska bilpooler som Sunfleet och
Drivenow. Jobbförmedling via internet är då ett effektivare sätt än tidigare att
förmedla arbete på. Det förändrar bland annat Arbetsförmedlingens roll.
Från en rad håll har det kommit varningsrop kring vad som uppfattats som
delningsekonomins baksidor. Samuel Engblom, chefsekonom på TCO beskriver hur verksamheter bedrivs utan tillstånd, skatter inte har betalts som de
ska och arbetsrättsliga regler har rundats. ”Vissa av de stora aktörerna tycks
närmast ha haft så kallat regelarbitrage som en del av sin affärsidé.”20 Ett exempel är Uber pop, som förmedlade bilkörningar utan att vara registrerade
taxiförare. Uber pop har förbjudits i flera länder och i Sverige drog man sig ur
pga av oklarheter.
Ett annat problem är bristfälliga arbetsvillkor, där anställda eller uppdragstagare saknar avtalsenlig lön eller inte får rimlig ersättning, socialförsäkringsavtal och tvingas hålla sig tillgängliga även om de inte får uppdrag.

✪ FAKTA | CYKELBUDENS VILLKOR
I en artikel i Svenska Dagbladet kritiserade Fackförbundet Transport anställningsvillkoren som erbjuds cykelbud för matleveranstjänster som
Foodora, Wolt och Uber Eats. Transport hade uppmanat bolagen, som
arbetar på lite olika sätt, att teckna kollektivavtal – men fått nobben.21 Enligt tidningen tjänade Foodoras cykelbud 70 kronor i timmen plus 20 kronor per leverans. Under helgerna är det 75 kronor per leverans som gäller.
Detta ligger långt under den rekommenderade ingångslönen på 130 kronor som Transportarbetareförbundet rekommenderar. När nättidningen
Breakit gjorde ett reportage om cykelbuden i Stockholm hamnade timlönen på 39 kronor.22
”Som jag ser det är det en form av lönedumpning”, säger Lars Karlsson,
ombudsman på Transportarbetareförbundet i Stockholm till tidningen.
Foodora sysslar med hemleveranser från lyxkrogar via cykelbud.
Foodora ägs av det tyska bolaget Delivery Hero och finns i Sverige i
Stockholm, Göteborg, Malmö och i Solna/Sundbyberg.
Unionen, ett medlemsföretag inom TCO, förslog redan 2016 inrättandet av ett
nytt institut där arbetsmarknadens parter ska reglera villkoren för plattformsföretag. Plattformsföretagen ska vända sig till institutet för att certifieras. Institutet föreslås skapa funktioner för betalning av skatter och avgifter, för hur
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ratingsystemen kan bli mer jämbördiga mellan beställare och utförare samt för
hur personlig data ska hanteras. Frågan har diskuterats i både statliga utredningar och på EU-nivå.23

Plattsformskooperativ i delningsekonomin
I spåren av kritiken mot delningsekonomins framfart växer det fram nya möjligheter för kooperativ samverkan. Åsa Minoz, medförfattare till boken ”ABC
i kollaborativ ekonomi” beskriver hur medborgare vill och önskar skapa något
tillsammans genom att gemensamt äga och ta hand om sådant som kan komma hela samhället till gagn.24 Plattformskooperativ erbjuder möjlighet för de
som nyttjar plattformarna att också vara ägare. När de som är målgrupp för
plattformarna också kan ha ett demokratiskt inflytande genom ägande och
styrning kan plattformarnas utformning inriktas efter deras intressen.

✪ EXEMPEL | SKJUTSGRUPPEN
Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse som sedan starten 2007
samlat 52 000 deltagare. Grundare och VD är Mattias Jägerskog. Modellen för samverkan beskrivs som ”deltagarkultur”; alla skjutsgruppare är
deltagare. När hemsidan skulle tas fram samlade en gruppens entusiaster in 200 000 kronor via crowdfunding.
I maj 2015 inledde biluthyrningsföretaget Hertz ett samarbete med
Skjutsgruppen. Upplägget bygger på att Hertz uppmuntrar sina kunder
att ta med en eller flera samåkare på vägen, när de ändå är ute och kör
med sin hyrbil.
Plattformskooperativ i delningsekonomin är än så länge en ganska ny företeelse. Begreppet myntades så sent som 2014, av en forskargrupp på The New
School i New York. Det vilar på idén att plattformar som kontrolleras av dess
användare och vars produktutveckling sker öppet kan styras på ett mer socialt
och miljömässigt hållbart sätt.25 Användarna av en plattform som blir delägare
och delaktiga kan gemensamt fatta beslut om hur plattformen drivs och prissätter sina tjänster osv. Kopplingen till den kooperativa traditionen är explicit.
Varje medlem har en röst. Överskottet fördelas i förhållande till hur mycket
varje användare och medlem bidragit med på plattformen. Medlemmarna får
tillsammans bestämma arbetsvillkoren. Ingen enskild individ eller grupp, som
exempelvis en finansiär och riskkapitalist, kan driva verksamheten för egen
vinning.
Kooperativa plattformar bygger på tillit mellan medlemmar som samverkar i öppna nätverk. Det möjliggör skalbarhet. Medlemmarna är konsumenter
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och producenter. Ibland är medlemmarna både konsumenter och producenter
i ett. På många ställen utvecklas samverkansmodeller mellan civilsamhället,
offentliga aktörer och även med näringslivet. Det ser därmed ut som om plattformskooperativ bättre än andra kooperativa modeller kan fungera som verktyg för att slå sönder 1800-talets kategorisering av ekonomin som antingen
kapitalistisk eller socialistisk.26
Plattformskooperativ organiserade i enlighet med kooperativa principer har
successivt fått spridning i Europa, bland annat med den internationella kooperativa medlemsorganisationen Cooperatives Europe, som pådrivande kraft.27
Utvecklingen öppnar för nya finansieringslösningar där exempelvis gräsrotsfinansiering (crowdfunding) möjliggör bidrag, lån och investeringar av
småbelopp mellan individer för att finansiera kreativa, sociala eller entreprenöriella projekt. Bland svenska exempel på digitala plattformar som förmedlar
gräsrotsfinansiering märks FundedByMe och Peppins (se kapitel 13).
Utomlands finns exempel på digitala plattformskooperativ med fyra intressenter – de som bygger och administrerar själva plattformen (utvecklaren),
producenter (arbetare), konsumenter samt en fjärde aktör som kan vara en
lokal intressent, som en kommun, ett fackförbund, en ideell förening eller
stiftelse. Hit hör amerikanska Loconomics, sedan 2014 en frilansägd kooperativ marknadsplats på nätet där människor i lokalsamhället byter tjänster
med varandra. Bakom Loconomics, som finns i Oakland med 400 000 invånare
i San Fransciso-området, står utöver frilansarna själva, även några välgörenhetsorganisationer och ett forskningsinstitut. Loconomics administrerar
plattformen där köpare och säljare möts för att delas transporter, barnpassning, gräsklippning och andra tjänster. På så sätt är det medlemmarnas intresse som ska tillgodoses av plattformen.
FairShares Coop, ett brittiskt initiativ, har utvecklat en modell för att fördela det värde som skapas mellan olika intressentgrupper. Fairshares beskriver
sig som en ”association for multi-stakeholder co-operation in member-owned
social enterprises” och har funnits med tydligt i diskussionen om plattformskooperativ. Metoden, som från början syftade till att komma runt aktiebolagets
fokus på kapitalägarens rätt till allt överskott har tagits fram som forskningsprojekt vid Sheffield Hallam Universitetet med finansiering av EU.28
Teknikutvecklingen kring så kallade blockkedjor förs ofta fram som ett instrument för att åstadkomma mer distribuerade och däribland kooperativa
delningsekonomiska modeller. Blockkedjor är programmerade digitala block
som ägs av varje enskild aktör – exempelvis en bank och en slutkund – och
som kodas ihop i långa kedjor med information från andra aktörer – exempelvis andra banker – som inte går att kopiera.29 Med blockkedjor, går det därför
att verifiera identiteter och skapa tillit utan mellanhänder och dokumentation
som krävs i vanliga banktjänster. Det gör det lättare att få tillstånd transaktio-
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ner mellan människor som inte känner varandra, något som ger kooperativa
plattformar helt nya möjligheter att bygga nätverk av medlemmar (som de kan
lita på). Israeliska LaZooz är ett plattformskooperativ som försöker använda
sig av blockedjeteknik för att förmedla kontakter och betalningar av persontransporter. Ett annat exempel är amerikanska Bee token som förmedlar korttidsboende enligt Airbnb-modellen.
Ett svenskt exempel på digital kooperativ samverkan mellan olika intressenter är Local Food Nodes, ett öppet digitalt verktyg som gör det möjligt för
matkonsumenter och matproducenter att mötas och byta varor utan mellanhänder. Nätverket finns i södra och mellersta Sverige. Betalning sker på sätt
som säljare och köpare själva gör upp (ex. swish, skriven faktura). Nätverket
har hittills 2 100 användare, 189 producenter och 66 utlämningsställen (noder).30

✪ EXEMPEL | OLIKA PLATTFORMSKOOPERATIV 31
FAIRMONDO, ett kooperativt eBay, där säljarna också äger plattformen.
Startat 2013 i Tyskland och försöker skala upp genom att göra plattformen
tillgänglig i andra länder.
STOCKSY är en plattform för fotografer att dela bilder.
COOPCYCLE, en mjukvara för att organisera plattformar för cykelbud, som
drivs kooperativt gemensamt av affärsidkare och cyklisterna själva. Finns
än så länge i Frankrike och Belgien.32
BACKFEED, en israelisk öppen plattform för att bygga kooperativt ägda internetplattformar. Strukturen är både helt decentraliserad och uppbyggd
på blockchainteknik. Bland användarna märks journalistnätverk, försäkringsmäklare och bilpooler.
JUNO, ett kooperativ i New York som organiserar taxiförare. Juno tar 10

procent av förarnas betalning i kommission, jämfört med Ubers avgift på
20–35 procent.
UNION TAXI är ett taxikooperativ i Denver, Colorado. Förarnas hyra för bilarna är betydligt lägre än Ubers.
VTC CAB är en taxiapp för transportdelning som konkurrerar med Uber i

Paris.
MODO är en bildelningsapp med 15 000 medlemmar i Vancouver, Kanada.
Samtliga fordon kan hyras för 8 dollar/timmen.
TIMEFOUNDER är en gig-app där grupper av tillfälliga arbetar går ihop och

arbetar med gemensamma projekt. Intäkterna från arbetet delas lika
mellan medlemmarna. Det är baserat i Barcelona.
forts.
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ENSPIRAL, baserat i Nya Zeeland, har 150 frilansare knutna till åtta internetbaserade arbetskooperativ som, använder och distribuerar gratis-appar för beslutsfattande och budgetering. Bland företagen märks Loomio
som är ett internetverktyg för demokratiska processer och beslutsfattande, exempelvis för att ge crowdworkers möjlighet att ge synpunkter och
besluta om utveckling av en internetplattform.
PEERBY, en holländsk plattform för grannsamverkan. Peerby har en certifiering för sin verksamhets samhällsnytta, en s.k. B-corp (benefit) certifiering. Plattformen har fått in 2,2 miljoner dollar i en crowdfunding
kampanj, något som gör den till världens mest framgångsrika start-up i
den kooperativa plattformssektorn. Pengarna ska användas för en internationell lansering i Storbritannien och Nordamerika.

Arbetskooperativa plattformar – utländsk inspiration
Exemplen på fungerande digitala plattformskooperativ får hämtas från utlandet, även om de är få även där. Länder som Frankrike, Storbritannien och
Italien ligger i framkant när det gäller initiativ som syftar till att göra om lagstiftningen, skapa nya skattemodeller och produktutveckling av olika plattformar. Fackföreningsrörelsen och den kooperativa sektorn finns ofta med som
pådrivande part.
I Italien finns en lag som reglerar och registrerar delningsekonomins plattformar. Plattformarna ska vara skyldiga att dra av användarnas preliminära
skatt, som följer på inkomster av delningsekonomiska transaktioner. Denna
skatt redovisas i ett nytt inkomstslag och är, med 10 procent intill en brytpunkt
om 10 000 euro per år, lägre än skatten på andra tjänsteinkomster i Italien.
Det stora tyska fackförbundet IG Metall öppnade år 2016 för att ansluta
egenanställda som medlemmar med fokus på plattformsarbetande ”crowdworkers”. Egenanställda kan få ekonomiskt stöd på upp till en miljon kronor i
samband med legala tvister med kunder.33
IG Metall driver, tillsammans med några andra fackliga organisationer i Europa såsom t ex svenska Unionen och österrikiska LO, den europeiska plattformen Faircrowd.work som samlar ihop uppgifter om arbetsvillkor för crowdworkers på olika plattformar. I Faircrowd.works programförklaring beskrivs
plattformskooperativ som ett önskvärt och hållbart sätt att organisera arbetare
och kunder.34 Det finns alltså ett samarbete mellan facket och kooperativ på
sätt som hittills inte finns i Sverige. Plattformen samarbetar sedan december
2017 med en medlingsorganisation, som hanterar tvister mellan de som arbetar på plattformar, deras uppdragsgivare och plattformsföretag.35 Faircrowd.
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work har tagit fram en uppförandekod som skrivits under av åtta europeiska
crowdplattformar.36
I USA erbjuder Freelancers Union tjänster till frilansare, inklusive försäkring
och utbildning. Sedan 2016 finns ett samarbete med delstaten New York under
parollen ”Frilansare är inte gratis”. Freelancers Union samarbetar med bland
annat med ett transport-arbetarfack (Teamsters 117) som organiserar 16 500
tillfälligt anställda på olika företag över hela USA. Plattformen Coworker organiserar nätverk av de som arbetar på till exempel Uber, Starbucks och Publix.
I Storbritannien tillsatte regeringen en utredning om delningsekonomin
som presenterades 2016, ”Sharing Economy Review”.37 Den innehöll ett antal rekommendationer för att gynna områdets utveckling. Bland annat har
branschorganisationen Sharing Economy UK, SEUK, skapats för att främja
”best practice” och få igång samarbeten kring exempelvis försäkringar. SEUK
har tagit fram en uppförandekod, TrustSeal, och kvalitetscertifiering av delningsekonomiska plattformar. SEUK har cirka 50 medlemmar. Bland dem
finns både stora och små delningsföretag, branschorganisationer och stiftelser.
Brittiska egenanställda kan organisera sig genom IWGB (Independent
Workers Union of Great Britain). Fackföreningen attraherar arbetare från en
rad olika branscher, där framförallt transporter och logistik vuxit. Cooperatives UK är engagerat genom olika initiativ, bland annat som partner till
Communityshares.com, som sedan 2009 stöttat 35 kooperativa initiativ med
över en miljard kronor i finansiering. Några av initiativen finns inom plattformsekonomin.
Britterna kan visa på en rad goda exempel på kooperativa plattformar med
bra villkor för arbetarna. Hit hör Cooperative Technologists, ett nätverk av 34
arbets- och blandkooperativ som säljer teknologi- och it-tjänster.38 Kooperativen har cirka 270 medarbetare och omsätter tillsammans 120 miljoner kronor.
Bland de mest kända är Outlandish, en sammanslutning av 15 it-ingenjörer
som valt att arbeta med socialt inriktade projekt och bland annat har BBC och
FN bland uppdragsgivarna.
I Belgien finns Europas största organisation för egenanställda, SMart, som
organiserar 85 000 människor, främst kulturskapare, i olika länder. Det är en
plattform för frilansare som omvandlar intäkter till lön och ger tillgång till
trygghetssystem. SMart finns också i Sverige men har än så länge bara 1500
medlemmar.
Frankrike har sedan 2016 lagstiftning som tvingar delningsplattformar att
tillämpa tydliga och lättillgängliga allmänna villkor. Även privatpersoner ska
betala sociala avgifter och registrera sig som näringsidkare om de haft inkomster över vissa nivåer. Bostäder kan hyras ut för cirka 220 000 kronor per år
medan gränsvärdet för bilar och gräsklippning ligger på 73 000 kronor.
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✪ FAKTA | SMART
SMart Société Mutuelle pour Artistes 39 betyder fritt översatt: socialt företag till konstnärers/kulturskapares ömsesidiga nytta.40 SMart grundades
i Belgien 1998 och har idag filialer i Frankrike, Italien, Spanien, Sverige,
Tyskland och Österrike.
SMart definierar sig som ett tillsammansföretagande som på kooperativ och ömsesidig grund är till nytta för sina medlemmar. SMart började som en förening för kulturarbetare men man vänder sig nu till alla
yrkesgrupper. Arbetets värde står i centrum för företagets verksamhet.
SMart omfattar 35 000 personer och omsätter cirka 200 miljoner Euro.
Allt överskott går till att utveckla verksamheten.
Medlemmarna får hjälp med administration, försäkringar, rådgivning och kapital. SMart fakturerar för uppdragen eller projekten, även
där det rör sig om internationell samverkan. All betalning sker inom sju
dagar. Smart tar en ersättning på 6,5 procent av kontraktens värde. För
den framtida expansionen i olika delar av Europa vill man använda sig av
modellen med ”social franchising”.

Europaparlamentet antog ett dokument 2017 om den kollaborativa ekonomin.
Bland annat innehåller den en uppmaning till medlemsländerna att få till samarbete mellan plattformsföretagen och skattemyndigheterna och att anpassa
den nationella arbetsrättslagstiftningen till arbetsvillkoren på plattformarna.41
En utmaning med plattformskooperativ, liksom i alla distribuerade organisationer, är hur nå ut och engagera medlemmar och fatta demokratiska beslut.
För detta finns online verktyg som Loomio, LiquidFeedback, och DemocracyOS. Dessa hjälper grupper av individer utspridda på olika platser att upprätthålla samtal, dialog och samla ihop synpunkter som kan ligga till grund för ett
meningsfullt beslutsfattande. Det löser en del av de utmaningar som finns för
plattformskooperativ.

Sverige på efterkälken
Coompanions arbete för att stötta framväxten av digitala samverkansplattformar går långsamt. Enligt Marcus Bergh, som är verksamhetsledare och arbetar
med digitala plattformskooperativ på Coompanion, är det framförallt finansieringen som är utmaningen. Ett delningskooperativ, med sitt fokus på långsiktighet och en hållbar resursfördelning, snarare än vinster, får svårt att få gehör
hos de svenska och utländska riskkapitalister som annars gärna satsar kapital
i den svenska it- och internetsektorn.
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”Olika science parks for start-ups och inkubatorer är alla inriktade på ekonomisk tillväxt med fokus på kapitalvinster och exit. Entreprenörer som vill bygga kooperativa plattformar är helt hänvisade till crowdfunding”, säger Marcus
Bergh i samtal för boken.
I Sverige har intresset även varit begränsat från både politiskt och fackligt
håll. Flera statliga utredningar har de senaste åren haft olika aspekter av delningsekonomin som en del av sitt uppdrag. Exempel är ”Delningsekonomi på
användarnas villkor” (SOU 2017:26), ”Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön” (SOU 2017:24) och Taxiutredningen (SOU 2016:86).
Även Konkurrensverket har haft ett regeringsuppdrag att analysera delningsekonomin. Men ingen har tagit arbetstagarperspektivet. För Svenskt Näringsliv är branschen fortfarande liten. Arbetsgivarföreningen KFO, som riktar sig
till den kooperativa och idéburna sektorn, såväl som Svensk Kooperation driver inte några egna projekt, vilket betyder att Coompanion är utlämnad till
sina egna begränsade resurser.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över regelverket av korttidsanställningar, vilket bland annat har betydelse för egenföretagares användning av F-skatt. Utredningen ska lämna slutbetänkande 3 juni 2019.42 Någon
utredning kring arbetsrätten i den enklaste gig-ekonomin, inklusive skatteavdrag under ett visst belopp, finns däremot inte.
2017 startades branschorganisationen Shared Economy Sweden för att lyfta delningsekonomin. Bakom organisationen står bland annat Ola Degerfors,
VD Hygglo, Hicham Larhnimi, VD Heetch, David Ovsepian, VD Techbuddy,
Jacob Rudbäck, VD Yepstr och Robin Szekely, vd Taskrunner. I ett upprop föreslår de:43
1. D
 efiniera delningsekonomi som ekonomisk aktivitet under ett visst belopp. Därutöver bör aktiviteten klassas som professionell och inte delningsekonomi.
2. F
 örenklad beskattning upp till schabloniserat belopp och ingen moms på
belopp därunder. SES rekommenderar 50 000 kronor per år, precis som
för andrahandsuthyrningar.
3. S
 kyldighet för plattformen att automatiskt redovisa intjäning och betala
in skatt för användarna. Det kräver en förenklad hantering hos Skattemyndigheten.
I samtal för boken pekar Åsa Minoz på att delningsekonomins utveckling gör
det svårt att slå fast en tydlig distinktion mellan hobbyutövare respektive näringsidkare. Frågan är om en sådan distinktion ens är relevant. Många gånger
handlar det ju om kostnadsdelning snarare än intäkter. Då blir det helt fel att
klassificera delningsekonomin som en tjänst vars värde understiger ett visst
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belopp. Den franska samordningsplattformen Blablacar följer istället ett speciellt regelverk. Blablacar har 40 miljoner användare i världen.
OECD presenterade sommaren 2018 en genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik, beställd av Näringsdepartementet. OECD uppmärksammar
bland annat att Sverige ligger efter andra OECD-länder när det gäller skydd
och socialförsäkring för arbetare utan fast anställning. Det rör både egenföretagare, gigare och plattformsarbetare. Gapet mellan fast anställda och tillfälligt
anställda är tom bland de högsta inom hela OECD.44 Bland förslagen nämns
behovet av att arbetsmarknadens parter tar fram en certifiering av plattformar,
exempelvis efter den modell som tagits fram av Unionen. Det behövs en nationell strategi för vidareutbildning av anställda och egensysselsatta, liksom
möjlighet för ströarbetare såväl som gigare att få hjälp av arbetsförmedlingen,
AMS.
Samtidigt som OECD presenterade sin rapport tillsatte regeringen en utredning som ska se över socialförsäkringssystemet för företagare.45

✪ MEDSKICK
I den digitaliserade delningsekonomin är företagen inte längre uppbyggda enligt industrialismens hierarkiska och koncernlikande strukturer. Den svenska arbetsmarknaden såväl som vårt socialförsäkringssystem är samtidigt kvar i heltidsanställningens paradigm.
Förändringen slår på flera områden. De kreativa och kunniga anställda som företagen vill behålla kan komma att behöva knytas fast med
delägarskap och program för kontinuerlig utbildning. Arbetare med flera olika uppdragsgivare såväl som tagare av småjobb kommer behöva
nya sätt att organisera sig.
En annan väg framåt är digitala kooperativa plattformar som styrs
av medlemmarna tillsammans istället för av en kapitalägare. Sverige,
som en av världens främsta digitala start-upsektorer borde kunna ligga
i framkant. Rätt utvecklat skulle det kunna öka sysselsättningen, inte
minst utanför storstäderna, och där balansera de negativa effekterna av
strukturomvandlingen i det svenska samhället. För det behövs engagemang från regionalpolitiker, fackföreningsrörelsen, finansiering och en
ny beskattning av arbete och kapital. Den kooperativa sektorn har en
gyllene chans att driva på utvecklingen, förutsatt att den omfamnar den
digitala transformation som drivs av plattforms- och delningsekonomin.
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KAPITEL 15

SOCIAL EKONOMI OCH
SOCIALA FÖRETAG
I gränslandet mellan offentlig och privat sektor finns den sociala ekonomin med sin förmåga att tillgodose medborgarnas förväntningar på
välfärdstjänster, delaktighet och sysselsättning. Här finns personalägda
företag, arbetskooperativ och blandkooperativ som likt hybrider med
två huvuden verkar samtidigt i både den privata och offentliga sektorn.
På detta område ligger Sverige långt efter många länder i Europa.
Trots att politikerna numer säger sig ha stora ambitioner vad gäller
social innovation, sociala investeringsfonder, påverkansinvesteringar
och välgörenhetsstiftelser så diskuteras sällan frågan om anställdas
ekonomiska och demokratiska delaktighet i styrningen.

En svensk social ekonomi
Social ekonomi är ett relativt okänt begrepp i Sverige. Ofta talas det istället
om den idéburna sektorn, civilsamhället eller sociala entreprenörer. Här samlas föreningar, folkrörelser, kooperativ, stiftelser och ömsesidiga företag. Ibland
definieras idéburet och civilsamhället som icke vinstdrivande verksamheter
som har någon form av offentligt stöd eller bidrag. Ofta exkluderas kooperation
och ömsesidiga företag. Definitionerna är allt annat än tydliga och accepterade.
I Europa å andra sidan används hellre det bredare begreppet sociala ekonomin. Här ingår alltid kooperation och ömsesidigt ägda företag, eftersom verksamhet som drivs enligt demokratiska principer anses som önskvärt i sig, även
i de fall där det sker på kommersiella grunder.1
Den sociala ekonomin vilar på en rad principer, av EU beskrivna som:
● att verksamheterna har ett samhälleligt mål snarare än ekonomiskt,
● att de har frivilliga och öppna medlemskap,
● att de drivs enligt demokratiska principer,
● och att de är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.
Verksamheterna ska därtill ha allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresset, som främsta drivkraft.2 I Europa finns ungefär 2 miljoner företag inom
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den sociala ekonomin som sysselsätter 14,5 miljoner människor, motsvarande
ungefär 7 procent av arbetskraften och ungefär 8 procent av BNP. 3
Den svenska regeringen antog 1998 en snarlik definition av den sociala ekonomin. Ändå har det förblivit oklart vad som menas med den sociala ekonomin och hur stor sektorn egentligen är.4 En rimlig skattning är att idéburet står
för 3 procent av den svenska välfärden, och därmed är en av Europas minsta
och har stått och stampat på samma nivå i decennier. Om även religiösa samfund, idrotten och frivilligkrafter inkluderas blir sektorn ett antal procentenheter större. Vad rör personalägda företag och arbetskooperativ är den formen
vanligare i välfärdssektorn än i övriga delar av samhället. Personalkooperativ
inom barnomsorgen står ut, där de så sent som 2004 stod för 20 procent av alla
daghem som inte bedrevs i kommunal regi.5
I spåren av de senaste årens diskussion om vinster i välfärden har den sociala ekonomins roll inom välfärdstjänster blivit mer synlig.6 Sommaren 2018
annonserade Famna, branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och
social omsorg, ett mål att nå 10 procent av välfärden till år 2030.7

Sociala företag
Sociala företag beskrivs av regeringen som företag som oberoende av associationsform syftar till att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål,
exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en
tryggare livsmiljö, samtidigt som de bedriver vanlig affärsverksamhet på den
konkurrensutsatta marknaden. Företagen följer ofta kooperativa principer och
utgår från principer som demokrati, social rättvisa och medbestämmande.8 De
sociala företagen delas upp i tre grupper: de som utgår från samhällsentreprenörskap, de som har helt nya idéer och metoder, dvs socialt innovativa företag,
och de arbetsintegrerade sociala företagen, s.k. ASF-företag.
Tillväxtverket har under åren 2016–2018 haft ett speciellt uppdrag att utveckla ASF-företagen för att öka sysselsättningen. Budgeten har varit på 60
miljoner kronor och bland annat inkluderat checkar på 200 000 kronor för kompetensutveckling. Trots goda resultat har tillväxten av ASF-företag stannat av.
I februari 2018 presenterade s+mp regeringen en ny strategi för de sociala
företagen. I den nya strategin står inget specifikt om betydelsen av kooperativa
principer, demokrati och delaktighet.9 Det har skapat osäkerhet kring ASF-företagen och hur samhället ser på värdet av de anställdas demokratiska delaktighet. Sverige skiljer sig därmed i sin utgångspunkt jämfört med länder som
Frankrike, Italien och Spanien. I Italien finns exempelvis sedan 2005 en lag
för sociala företag (Decreto Legislativo 155/2006) som inkluderar flera associationsformer. Företagen ska uppfylla en rad kriterier, inklusive demokratiskt
inflytande från deltagarna, anställda inberäknat. Sociala arbetskooperativ
passar in på det.
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✪ FAKTA | ASF-FÖRETAG
Det saknas en samlad statistik för sociala företag. De drivs som aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Någon egen associationsform eller certifiering finns inte, trots att en sådan föreslogs redan
2000.10 Sofisam, en webbplats för ASF-företagen, har drygt 300 företag i
sitt register. Det är en fördubbling på tio år.11 Idag finns uppskattningsvis
3 500 anställda och totalt 10 000 sysselsatta i dessa ASF-företagen. Coompanion har lämnat rådgivning till 80 procent av dem. Företagen vänder
sig till människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, personer med olika former av funktionsnedsättning, invandrare, fd missbrukare, kriminella osv. Hit hör exempelvis Bastakooperativen utanför
Nykvarn som startades redan 1995, Yalla-trappan för invandrarkvinnor
och hotellkedjan Le Mat. Skoopi, ASF-företagens intresseorganisation,
bildades redan 2000.

ASF-företag och det välfärdshistoriska arvet
I idéskriften En hållbar ägararkitektur för Sverige12 beskrivs hur samhället organiseras, oaktat ett lands ideologiska eller politiska inriktning. Sociologerna talar om fyra idealtypiska organisationer eller samhällssfärer bestående av
hushållssektorn, den statliga sfären, näringslivsfären och civilsamhällssfären,
ofta beskriven som den tredje sektorn. Uppdelningen i fyra samhällssfärer
speglar att varje sfär (eller sektor) styrs av olika rationaliteter som påverkar
både beteende och utfall. Det är viktigt att utveckla ramverk för att varje rationalitet ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.13 Det rör lagar,
branschpraxis, skatter, tillgång till finansiella resurser, utbildning, rådgivning
o.s.v.14 Men uppdelningen är inte statisk. Många aktörer rör sig mellan sfärerna
i ett kontinuerligt samspel.
Den sociala ekonomin verkar i ett sådant gränsland, mellan offentlig sektor
– där staten, kommunen eller landstinget är uppdragsgivare – och näringslivet – där kunden köper varor på en konkurrensutsatt marknad. Det finns ofta
ett inslag av frivilligkrafter som hämtas från hushållssfären (inom exempelvis
idrotten och välgörenhet) och civilsamhällsfören, men så är inte alltid fallet.
ASF-företagen är exempel på företag som agerar både i den skattefinansierade välfärdssektorn och på den konkurrensutsatta marknaden. De har därmed dubbla rationaliteter – vi kan kalla dem hybridföretag: de ska leverera
vinst men först efter det att det samhälleliga åtagandet uppfyllts.15 En hållbar
ägararkitektur för Sverige beskrev hur Sverige – och den svenska modellen –
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Källa: Wijkström och Lundström (2002)

under decennier utvecklats i riktning mot att gynna antingen offentlig sektor
eller det privata näringslivet. Hybridföretagen, som rör sig i båda fälten, har
därför haft svårt att utvecklas på samma sätt som de gjort i många andra länder. ASF-företagens speciella form av gemenskap, med ett samhällskontrakt
byggd på demokratiska styrning och delaktighet, lyfts i Sverige inte fram på
samma sätt som i exempelvis Italien.16 I Italien finns drygt 11 000 sociala arbetskooperativ som sysselsätter 320 000 medlemmar. En tredjedel är personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden.17 Marcoralagen från 1991 erbjuder en
separat lagstiftning för sociala arbetskooperativ (se också kapitel 15).
Det finns historiska förklaringar, som känns igen från det bristande intresset för personalägande och arbetskooperativ. Från början var folkrörelserna
och den idéburna sektorn i Sverige – precis som i övriga Europa – aktiva i att finansiera och tillhandahålla välfärdstjänster för att skapa sociala skyddsnät för
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de mindre bemedlade grupperna i samhället. De privata initiativen togs under 1900-talet successivt över av det offentliga – stat, kommun eller landsting.
Denna ansvarsfördelning brukar beskrivas i termer av ett samhällskontrakt,
där de centrala aktörerna i samhället delat upp uppgifter mellan sig.18 I kapitel
åtta beskrevs hur folkrörelserna under andra hälften av 1900-talet övergick till
att vara demokratiska idébärare snarare än producenter av samhällstjänster.
Även från den kooperativa sektorn sjönk samhällsengagemanget, där de istället blev alltmer affärsinriktade. De etablerade sig egentligen bara inom barnomsorgen med personal- och föräldrakooperativ.
Avregleringen och marknadsorienteringen för samtliga icke offentliga leverantörer, som betecknats som privata, fungerade inte. Lika spelregler – på
marknadens och de vinstdrivande företagens villkor – kom att missgynna idéburna organisationer. Deras småskalighet och brist på kapital brukar anges
som förklaring. Med tiden har ett missnöje både från medborgarna och den
idéburna och kooperativa sektorn vuxit fram. Johan Valmstad beskriver i en
avhandling från 2007 hur Sverige i spåren av en marknadsliberal reformering
av välfärdssektorn förbisåg tre centrala markörer för medborgarnas tillit: deltagande, småskalighet och oberoende.19 Sverige valde inte heller att lyfta fram
fler intressent- eller blandkooperativ, något som exempelvis finns i Kanada.
Dessa så kallade Solidarity Co-ops – engagerar medarbetare, brukare och
samhällsaktörer som delar kooperativets ekonomiska och samhällsnyttiga
mål.20 I Quebec är 70 procent av alla kooperativ som levererar välfärdstjänster blandkooperativ. I Kanada samarbetar även fackföreningsrörelsen och den
kooperativa sektorn när det gäller fondsparande där en del av medlemmarnas
kapital investeras i den sociala ekonomin (se kapitel 9).
Lika viktigt har den svenska tillämpningen av EU:s regelverk kring offentlig
upphandling varit. LOU har tillämpats bredare i Sverige än i övriga länder i
Europa. Sverige har inte använt offentlig upphandling som ett verktyg för sysselsättningsfrämjande åtgärder och välfärdstjänster organiserade av den idéburna sektorn. Trots att EU sedan 2004 gör det möjligt för offentliga aktörer att
ta in sociala hänsyn i upphandlingen har det haft svårt att slå igenom i Sverige,
och det även sedan nya ändringar kom 2012.21 Det är först på senare år som
sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige.
Den idéburna sektorns särskilda förutsättningar uppmärksammades av den
borgerliga regeringen 2008. Då tecknades Överenskommelsen inom det sociala
området mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting SKL och en
stor del av den idéburna sektorn.22
Lagen om valfrihetssystem (LOV), som också den tillkom 2008, gjorde det
möjligt för landsting och regioner att erbjuda fritt val för medborgaren när det
gäller stöd, vård- och omsorgstjänster. Den har fungerat bättre för idéburna
aktörer men har ändå varit otillräcklig.23
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Steg mot socialt entreprenörskap i välfärden
2010 presenterade den borgerliga regeringen en handlingsplan för ASF-företagen.24 Där pekades det på svårigheter att få tillstånd långsiktiga avtal med
kommunerna, oklarheter vad gäller socialförsäkringssystemet, svårigheter att
lösa finansieringsfrågan, liksom en avsaknad av ett tydligt regelverk riktat till
just ASF-företagen.
I boken ”ABC i social innovation”, författad av Erika Augustinsson vid Mötesplats Social Innovation beskrivs hur socialt entreprenörskap tar sig an nya
utmaningar och ser nya affärsmöjligheter, men utan att kompromissa med det
övergripande målet, största möjliga samhällsnytta.25 När Vinnova 2018 presenterade en kartläggning över den svenska marknaden för social innovation
lyfts framförallt finansieringsfrågan, både avseende tillgång på kapital och
långsiktighet, fram som en hämmande faktor för de sociala företagens utveckling.26 S+mp regeringen lyfte i slutet av sin regeringsperiod frågan om social
innovation och socialt entreprenörskap och sätter därmed in både de sociala
företagen och ASF-företagen i ett bredare sammanhang.
Socialt entreprenörskap, sociala innovationer och sociala företag passar väl
in på välfärdssektorns förflyttning i riktning bort från New Public Management (NPM), som bygger på detaljstyrning och mätbarhet av upphandlaren
förutbestämda uppgifter, till New Public Governance (NPG), som mer fokuserar på medborgarnas behov som hela tiden förändras.27 För det krävs nya
arbetssätt som bygger på långsiktiga beslutsprocesser och mångfald av stabila
partnerskap snarare än korta kontrakt och omedelbara (mätbara) kostnadsbesparingar.28 För verklig social innovation krävs därför att samspelet och partnerskapet mellan medborgarna, utföraren och beställaren fungerar där den
faktiska brukaren görs till delaktig under hela processen.
De samhällsekonomiska och sociala vinsterna av social innovation måste
gå att utvärdera. Idag görs det inte systematiskt och kommunerna har svårt att
väga in kostnader, kvalitet och samhällsekonomiska vinster i de uppdrag som
läggs ut. Men vinsterna är ofta höga.
Coompanion har kunnat visa hur ASF-företagen både skapar lämplig
sysselsättning för dem som står utanför arbetsmarknaden och sänker kostnaderna för alla inblandade. En uppmärksammad mätmetod är SROI, social
return on investment, som gör det möjligt att utläsa hur en verksamhet skapar
socialt, miljömässigt och ekonomiskt mervärde.29 En socioekonomisk analys
från Sörmland pekar på att varje 10 000 arbetslösa som får en anställning i
en verksamhet inom civilsamhället eller ett ASF-företag, sparar samhället
3 miljarder kronor. Räknas skatteintäkter från jobb in blir vinsten det dubbla.30
Beräkningar från Skandias hälsoförsäkring ger ytterligare fingervisning av
vilka summor det kan handla om. I en kommun med 540 långtidssjukskrivna
betalade Försäkringskassan ut sjukersättning på 147 miljoner kronor per år.
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En sänkning med sjukfrånvaron med 25 procent besparar försäkringskassan
36 mkr. Skandias hälso- och sjukvårdsförsäkring fick ner sjukfrånvaron till 50
procent. Företagets och försäkringskassans egen investering uppgick till en
femtedel av besparingen.31 Det är ett bra exempel på privat-publikt partnerskap, som än så länge har få följare. Det är svårt att få med försäkringskassan.
Kommunivest, som lånar ut till kommunala infrastrukturprojekt har trots flera
försök inte lyckats få ihop lån till socialt riktade hälsoprojekt.32
På senare tid har intresset vuxit för en ny investeringsprodukt, Social Impact
Bonds (SIB:s), på svenska sociala utfallskontrakt. En offentlig aktör – exempelvis en kommun – handlar upp en social tjänst med mål att exempelvis få
f.d. interner att inte återfalla i brottslighet. Finansieringen sköts via en privat
kapitalfond eller stiftelse, som får ränta om åtgärden ger viss i förväg uppsatt
effekt. Själva uppgiften utförs av en social entreprenör och ett socialt företag
(som skulle kunna vara ett arbetskooperativ). Det finns ett hundratal sådana
kontrakt i världen, merparten i Storbritannien, som också drivit på utvecklingen.33 Hittills finns bara ett i Sverige.34
GENERISK MODELL FÖR SOCIALA UTFALLSKONTRAKT
(Social Impact Bonds, SIBS)
INVESTERING

INTERMEDIÄRER

SAMHÄLLSENTREPRENÖR
SOCIAL INNOVATION
PROGRAM

INVESTERARE
SOCIALA EFFEKTER
OCH EKONOMISKA
BESPARINGAR

RESULTATBASERAD
BETALNING

OFFENTLIG AKTÖR

PROGRAMDELTAGARE/
MÅLGRUPP

Källa: Backström, C (2014) Social Innovation, Nya finansieringsformer för social innovation, en internationell utblick om
impact investing (UK Cabinet Office)
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ASF-företagen och deras kamp
ASF-företagen i Sverige har mött en svårare institutionell miljö än i många
andra länder. Situationen har till och med försämrats de senaste åren. Tillväxtverket och Vinnova pekar i olika studier på regler som ändras och svårigheter
med finansiering.
Sverige har bara i begränsad utsträckning valt att arbeta med reserverade
upphandlingar i kommunal verksamhet. Sverige kommer först from 2019 att
använda sig av EU:s möjlighet att öppna upp vissa socialtjänster (under tröskelvärdet 750 000 euro) för företag som drivs med ett samhällsnyttigt mål. Det
kommer även inkludera kooperativa företag som återinvesterar vinsten.35
S+mp regeringens uppdrag till Tillväxtverket att utveckla ASF-företag motverkas av olika förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Många ASF-företag
startades exempelvis för att skapa sysselsättning via FAS 3, en arbetsmarknadsåtgärd som påbörjades 2007, under Alliansregeringen. ASF-sektorns FAS
3 program hade goda resultat; en stor del av deltagarna gick från utanförskap
till andra arbeten. Men när FAS 3 försvann kom ingen ersättning. Många av
de ASF-företag som var helt uppbyggda kring FAS 3 tvingades därför lägga ner
åren 2015–2016.
Flyktingkrisen 2015 drabbade både Coompanion och ASF-företagen genom
sänkta anslag.
S+mp regeringen prioriterade klassisk arbetsmarknadspolitik. Därför höjdes
anslaget till Samhall, som vänder sig till samma målgrupp som ASF-företagen.
En satsning på extratjänster i offentlig regi, riktade till personer med svårighet att komma in på arbetsmarknaden, inkluderade inte heller ASF-företagen.
Extratjänsterna har kritiserats för att inte leda till riktiga jobb.36 De borgerliga
har i olika mediautspel mest velat involvera näringslivet och utvidga RUT-avdragen, som ger sysselsättning genom skatteavdrag för hushållsnära tjänster.
Framgångsrika ASF-företag kopieras av kommunerna. På andra ställen har
det lokala näringslivet känt sig hotat, och gjort det svårare för kommunen att
stödja ASF-företagen. Kontrakt återtas utan förvarning. De ASF-företag som
överlever har i regel fått tillstånd ett samarbete med regionala aktörer och har
en stark affärsidé förutom arbetsintegrerade tjänster, vilket gör att de når ut till
flera olika kunder. Därtill har de haft förutsättningar att bygga upp sin verksamhet under en längre period.37
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✪ EXEMPEL | LE MAT
Le Mat är en social franchisekedja som driver hotell och B&B.38 Det startades i Italien på 1980-talet. Det första svenska Le Mat startades av Vägen
ut!-kooperativen i Göteborg. Idag finns tre hotell med ett femtiotal medarbetare med svårigheter att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Elisabet Abrahamsson, eldsjäl bakom Le Mat och tidigare anställd på
Vägen ut! kooperativen, har fått internationell uppmärksamhet för hotellet i Jonsereds Fabriker, som tillkom i samverkan med Partille kommun och Arbetsförmedlingen.39 Le Mat-kooperativet i Åkersberga fick
2017 ta emot Skoopis utmärkelse ”Årets AFS-företag”.
Le Mats har en handbok och avtal mellan en rad olika parter. Coompanion stöttar med utbildning verksamhetsledare. Det ordnas personalmöten varje vecka, och det finns checklistor på vad som är bra att
ta upp på mötena. Personalgrupperna blandar medlemmar med olika
funktionsnedsättningar.
”Med blandade grupper blir fokus mer på vad människor kan bidra
med, snarare än deras individuella handikapp. Vi blandar grupper med
fd missbrukare, adhd diagnoser osv. Under slutet av 1980-talet arbetade
jag med handikappidrott. Vi seglade och satte ihop lag med en som saknade en arm, en annan ett ben, en tredje var blind. Tillsammans kunde
de samarbeta. Människor har olika kompetenser”, säger Elisabet Abrahamsson.
Finansiering har hela tiden varit en begränsning. Hotellbyggnaderna
kostar miljonbelopp. Det har varit svårt att få banklån och svenska investerare saknas (i Jonsered fick Elisabet Abrahamson och två privatpersoner fått gå in med lånegarantier).
Hotellen som startats har varit ESF-finansierade projekt inledningsvis. Soficatra, en investeringsfond knuten till den franska kooperativa
banken Credit Cooperatif 40, bidrog med några miljoner kronor i lån och
SEFEA med en halv miljon kronor vid den första etableringen i Göteborg. Hotellet i Jonsered lyckades till slut få lån av Sparbanken i Partille,
stöd av Almi och garantier från Mikrofonden Väst.
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✪ EXEMPEL | YALLATRAPPAN
Yallatrappan är ett ASF-kooperativ i Rosengård i Malmö. Yallatrappan
vänder sig till invandrarkvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.41
Det startades 2009 med stöd av ABF i Malmö. De ursprungliga sex medlemmarna har nu vuxit till 36 anställda med 13 olika nationaliteter. Omsättningen har ökat med ca 25 – 30 procent per år de senaste 5 åren. Yalla
tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice vid ett
20-tal anläggningar.
Yallatrappan har ett nära samarbete med IKEA. Yalla har en egen
ateljé med syservice inne på IKEA Svågertorps varuhus i Malmö. Konceptet sprids nu till andra IKEA varuhus.
Yallatrappan är involverad i ett utvecklingsprojekt i Västra Hamnen i
Malmö, där upphandlingskontraktet innehåller sociala klausuler. Yallatrappan deltog i utformningen av projektet, vilket bla innefattar ett kafé
med uteservering. Yallatrappor finns även i Rinkeby och Sjöbo. Konceptet har spritts till Oslo i Norge.
Inititiativtagare till Yallatrappan, Christina Merker Siesjö, fick 2017 ta
emot priset årets yrkeskvinna (Business and Professional Women, Sweden).

Regelverk hindrar personalägande i välfärden
Regelverk försvårar och missgynnar alltså sociala företag såväl som ASF-företag. Arbetslösa individer kan få starta eget bidrag för att starta ett arbetskooperativ eller ASF-företag men bidraget utgår inte om företaget redan är verksamt. Nya regler för sjukpenningsgrundad inkomst, som får behållas i tre år
vid egenanställning, exkluderar både kooperativ och ASF.
Det finns kommuner som ger samma bidragsbelopp till AFS-företagen för
handledarstöd som exempelvis McDonalds eller Ica, trots att arbetsplatsen har
en större andel anställda som behöver stöd.
Svårigheten för sociala entreprenörer och bristande förståelse för värdet av
anställdas delaktighet illustreras även väl av Stiftelsen Ester, startad 2012 för
att ge mikrolån och ekonomisk rådgivning till företag som drivs av marginaliserade invandrarkvinnor.42 Efter ett pilotprojekt i i Helsingborg hade 80
procent av kvinnorna kommit ur bidragsförsörjning. Två år efter att projektet
avslutats är siffran 69 procent, dvs exceptionellt hög.43 Estermodellen bygger
på ett 18-månaders program med utbildning och träning i eget företagande.
Trots att Estermodellen dessutom är internationellt beprövade har det varit
svårt att få ihop samspelet mellan kommuner, företagare och stiftelsen. Ar-
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betsförmedlingen vill inte bidra med aktivitetsstöd och A-kassa. Så fort kvinnorna registrerar sitt företag blir de utan stöd från kommunen, eftersom de då
anses ha ett arbete, trots att de saknar inkomst. De får ett starta eget bidrag
på 3 500 kronor i månaden, men blir ändå av med 50 –75 procent av det socialbidrag som de annars fått.
Grundarna till Ester, bl.a. Maria Borelius, Sofia Altafi och Kerstin Thulin,
har fått ihop finansiering till ett treårsprojekt med en budget på 7,5 miljoner
kronor. ”Projekt Ester: Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor.” Bland
partners märks Tillväxtverket, Östra Södertörns Samordningsförbund D.
Carnegie & Co, Resursgruppen, Swedbank, Stena fastigheter och Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Tillsammans försöker de nu
sprida Ester-modellen till Stockholmsregionen.

En samstämmig bild
De tiotal sociala aktörer inom den idéburna sektorn som bidragit med kunskap till det här kapitlet har en samstämmig bild av vad som behövs göras för
att lyfta ASF företagen eller egenföretagande bland marginaliserade grupper
i Sverige.
● A
 SF-företagen behöver en större blandning av vanliga medarbetare utan
behov av stöd och personer med funktionsnedsättning. I Italien är fördelningen 40–60 (anställda med stödbehov/ vanliga anställa).
● D
 et behövs finansiella stödstrukturer som bryggar över EU:s projektfinansiering. Exempelvis betalar ESF-fonden ut ersättning i efterskott,
vilket ger likviditetsproblem.
● I flera länder får de sociala företagen uttalat stöd av facket. Så sker inte i
Sverige.
● A
 lmi borde få ett utökat uppdrag att stötta sunda och större ASF-företag
med lån och riskkapital.
● L
 okala företagarföreningar bör uppmuntras att samarbeta och handla
tjänster med ASF.
Elisabet Abrahamsson på Le Mat låter luttrad när vi samtalar för den här boken. ”Det finns en allmän skeptisk inställning till demokratisk företagsstyrning. Sverige har utvecklat en samhällsmodell som bygger på att det offentliga
tar ansvar för individens försörjning. Vi behöver en mångfald av verksamhetsmodeller. Än så länge utgör de sociala företagen en för liten del för att bli tagna
på allvar. Det är mycket prat , men lite konkreta initiativ.”
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Västsverige – program och finansiering som bas
Det finns exempel på regioner i Sverige där den sociala ekonomin fungerar
långt bättre än snittet för landet. Samarbetsmiljön i Västsverige är unik från
en svensk horisont. Här finns program för den sociala ekonomin både på kommunala nivån genom BRG (Business Region Göteborg, Göteborgs Stad) och i
Västra Götalandsregionen. Göteborgs stad gör riktade upphandlingar, reserverade upphandlingar, av arbetsträningsplatser som Samhall och sociala företag har lämnat anbud i. Det rör sig om vanliga kommersiella upphandlingar
med den skillnad att det är enklare för ASF-företagen att delta.
En överenskommelse tecknades 2012 mellan den sociala ekonomins organisationer och Göteborgs stad. Coompanion, ger rådgivning, Mikrofonden
Väst ger kreditgarantier, förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån och crowdfunding, och Almi Väst hjälper till med lån och kapital. Finansieringssystemet
var ett resultat av ett europeiskt projekt med REVES och SEFEA inblandat
från Europa. Västra Götalandsregionen och BRG är också engagerade.
Coompanion Västsverige har fått projektstöd av ESF-rådet på 18 miljoner
kronor för Projektet ”1000-jobb i sociala företag 2020”. Det löper 2015–2018.
Projektet har involverat 26 samarbetspartners, bl. a Arbetsförmedlingen, olika
regioner i Västsverige och ett tiotal ASF-företag.44 Hösten 2017 blev projektet
1000-jobb utvald till det enda exemplet på ESF-projekt om social inkludering
på en EU konferens i Bryssel.45
2017 började Göteborg Stad reservera en del upphandling av OPS-projekt
(offentlig-privat samverkan) för socialt hållbara verksamheter. Minst 30 procent av de personer som sysselsätts i företaget måste ha en funktionsnedsättning, vara arbetslösa, missgynnade minoriteter eller på annat sätt marginaliserade grupper av personer. Här har det hittills varit svårare för ASF-företagen
att delta.

Mikrofonden Väst
Mikrofonden Sverige är en av Sveriges största sociala investerare som stöttat
hundratals verksamheter och gjort över 60 sociala investeringar. I stort sett
alla har förmedlats via Coompanions nätverk. Många av dessa är ASF-företag.
Mikrofonden Väst är i särklass störst och har ensamt ställt ut 53 garantier sedan 2007.
Mikrofonden Väst har ett sextiotal medlemmar (föreningar, kooperativ och
banker).46 I styrelsen finns representanter från flera Coompanion-föreningar,
ett antal ASF-företag, JAK Medlemsbanken, Ekobanken, Almi Väst och BRG,
Sociala ekonomins råd och Coop Väst. Det finns ett förlagslån på 5 mkr från
BRG. Därtill finns förlagsbevis på 1,6 mkr från bl a Sparbanken Tanum, Coop
Väst, HSB Göteborg, Västra Götalandsregionen, Konsumentföreningen Bo-
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huslän Älvsborg och det kommunala bolaget Bengtsfors Utvecklings AB. Västra
Götalandsregionen stödjer Mikrofonden Väst med ett årligt verksamhetsbidrag
på 500 000 kr. Däremot saknas offentligt verksamhetsbidrag, precis som för
Mikrofonden Sverige.
I resten av Sverige är Mikrofonderna ganska betydelselösa, trots att det pågår försök att etablera sig brett och regionalt,. Beloppen som garanteras är små.
Det pågår ett arbete med att bygga upp nya mikrofonder runt om i Sverige,
med Mikrofonden Västs lokala samarbeten som modell. Men det tar tid. Mikrofonderna drivs som enskilda ekonomiska föreningar, vilket försvårar samordning. En lösning skulle kunna vara att göra om mikrofonderna enligt modell från Almi. Mikrofonderna skulle då kunna agera ungefär som de regionala
Almibolagen, men med verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, Vinnova och
delfinansiering av lokala aktörer. Därtill skulle Saminvest och Kommunivest
kunna engageras.

En ny väg framåt
Det finns en del signaler om att en vändning för den svenska sociala ekonomin
kan vara på gång.
● L
 agen om offentlig upphandling från 2017 gör det lättare för myndigheter och anbudsgivare som vill använda upphandling för att inkludera
leverantörer som har svårare att få kontrakt, så kallade sociala klausuler.
● I december 2017 undertecknade regering, genom civilminister Ardalan
Shekarabi, EU:s så kallde Madriddeklaration som syftar till att lyfta fram
den sociala ekonomins bidrag till ekonomiska och sociala framsteg.47
● I februari 2018 presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 för en hållbar utveckling.48 Delmål 16 och 17 handlar om att
främja fredliga och inkluderade samhällen respektive att stärka arbetet
med lokalt partnerskap och civilsamhället. Bland annat ingår en satsning på 150 miljoner kronor på tre år 2018 –20, för att utveckla upphandling som främjar sociala innovationer och tjänster, däribland innovationsupphandling. Tillväxtverket har nu fått ett nytt uppdrag att utveckla
sociala företag och även att titta på finansieringsfrågan.
● H
 är ingår att utveckla alternativa former för samarbete med offentlig
sektor, som sociala utfallskontrakt (social impact bonds) och idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Vinnova tilldelades 60 miljoner kronor för
de tre åren 2018 –20 för att utveckla ett nationellt program för inkubatorer, sociala utfallskontrakt och hur en uppskalning av verksamheter ska
kunna ske.49
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● I juni 2018 föreslog regeringen en särskild utredning som ska komma
med förslag om att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden genom
bidrag, lämplig lagstiftning, nya upphandlingsregler och samverkan (bl a
genom IOP). En tydlig definition av idéburen aktör ska tas fram som underlag för åtgärderna.50
Det finns också en förhoppning att den nya lagen om ekonomisk förening,
som öppnar för investerande medlemmar, ska leda till en öppning för sociala
investeringar.
Regeringens arbete hämtar här inspiration från OECD, Världsbanken och
EU, G8 och World Economic Forum. Dessa har tagit fram förslag för strategier
och handlingsplaner för hur social innovation både ska kunna växa och få tillgång till kapital.51 Framförallt G8-ländernas arbete (G8 Social Impact Investing Forum) har haft betydelse.

Utländska initiativ för att finansiera social innovation
EU startade 2011 the Social Business Initiative (SBI) för att främja utvecklingen
och tillväxten av sociala företag.52 SBI följdes av en expertgrupp, GECES, bestående av företrädare för regeringar, den sociala ekonomin och forskningen.
Mycket av GECES arbete handlade om att mäta samhällseffekten av de sociala
företagen, att finna nya finansieringskällor och att förenkla regler.53
SBI har också tagit fram EU-regler för att certifiera fonder som investerar i
socialt företagande (EuSEF).54 Europeiska investeringsfonden (EIF) har också
lanserat en särskild investeringsfond, ”social impact accelerator”, som investerar i finansieringsinstitut som stödjer socialt företagande.55 Ingen svensk aktör
har varit intresserad. Almi sade nej vid en direkt förfrågan. Modellen finns däremot i både Danmark och Finland. I Danmark skapar Den Sociale Kapitalfond
möjligheter för marginaliserade medborgare. Det finns en investeringsfond
som stöttat ett åttiotal danska ASF-företag.56 I Finland drivs utvecklingen kring
sociala företag av Sitra, den finska stiftelsen för innovationsfinansiering.57
EU föreslår i sin nästa långtidsbudget (2021– 2027) ett stort investeringsprogram InvestEU som kommer att ha en särskild del riktad till socialt företagande. Bland annat ska finansiering av mindre och lokala projekt prioriteras.58
Obama-administrationen inrättade 2009 ett ”Office for social innovation
and Civic Participation ” SICP, som syftade till att stötta sociala entreprenörers
arbete med att lösa samhällsproblem på ett nytt sätt.59 Bland nyheterna fanns
the Social Innovation fund.60
I Storbritannien finns ungefär 70 000 sociala företag som sysselsätter över
2 miljoner människor. Studier visar att de är mer innovativa än vanliga småföretag, har större andel kvinnliga ledare och lägre lönegap mellan de högst
och lägst avlönade.61 År 2002 lanserades ett flerpunktsprogram för att främja
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socialt företagande med stöd av offentligt finansierade samhällsprojekt och
privata investeringar. Här ingår bl a the Big Society Capital, en socialt inriktad
investmentbank med en balansomslutning på 600 miljoner pund.62
Trots signalerna om förbättrade förutsättningar för den sociala ekonomin
kvarstår osäkerheten. Politikernas engagemang för att ta ett större grepp kring
finansiering, regelverk, skattelagstiftning och offentliga investeringsfonder är
fortsatt mycket begränsat.
Regeringens definition av socialt företagande saknar också det participatoriska elementet som finns i europeiska definitioner. Det väcker farhågor om
att ASF-företagen, med sitt demokratiska och kooperativa fokus, inte kommer
lyftas fram. Den kooperativa sektorn har inte heller lyckats få en plats kring
bordet, än mindre få upp frågan om att organisera en kreditgarantifond eller
långivning. Regeringen har hittills inte närmat sig de olika statliga riskkapitalföretagen med tankar om breddat mandat.
Utvecklingen hämmas av att ASF-företagen inte har en egen associationsform eller certifiering, något som det arbetas med i många EU-länder.63

✪ MEDSKICK
Det finns ett intresse för att utveckla den svenska sociala ekonomin, och
det finns flera utländska exempel på vinsterna av att göra detta. Utvecklingen sker i spåren av vinstdebatten i välfärden, att det sociala företagandet har en mycket marginell roll i produktionen av välfärdstjänster
samt svårigheten för utländskt födda att ta sig in på arbetsmarknaden.
Det rimmar väl med en förflyttning från New Public Management till
New Public Governance, där medborgarnas och medarbetarnas intresse
av direktinflytande och egenmakt bejakas.
Därför borde man i Sverige stötta sociala företag och ASF-företag,
d.v.s de som har samhällsnyttigt syfte, som drivs enligt demokratiska
principer och som har hållbart företagande som mål. Nya egna associationsformer eller certifiering borde också undersökas. Tal om sociala utfallskontrakt, som i grunden bygger på en vinst-avkastningsrationalitet,
räcker inte långt när det behövs en storsatsning för att utveckla offentliga
stödsystem, finansiella resurser, rådgivning, utbildning och en översyn
av hindrande regleringar och skatter.
Politikernas passivitet när det rör att koppla ihop demokratifrågan
och kooperation med socialt företagande känns igen från de svårigheter
som arbetskooperativen och de personalägda företagen mött inom andra
områden.
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SLUTORD
Att skriva om anställda som ägare trodde jag skulle ta tre månader. Jag hade en
så bra hypotes att utgå ifrån. Under ett drygt decennium hade jag forskat på faran för den i Sverige egenhändigt konstruerade bristen på långsiktigt svenskt
kapital (skatter, regler, idéer kring ägarstyrning osv). I boken En hållbar ägararkitektur för Sverige hade jag beskrivit hur samhällets utmaningar framöver
även krävde nytänkande avseende olika ägarmodeller. Jag drog slutsatsen att
anställda kunde vara en del av lösning genom att ta över ägandet i samband
med generationsskiften och strukturomvandlingar, eller bara genom att delta
som likvärdig part till andra kapitalägare, riskkapitalister och affärsänglar.
Det var bara det att frågan var betydligt större och komplexare än jag förespeglat mig. Jag kom att behöva nio månader för att förstå och ta fram några
av de argument som behövs för att vi ska kunna frigöra miljarder i långsiktigt
svenskt kapital, som med hjälp an avställda kan spridas över hela den svenska
ekonomin. Anställda som ägare vinstmaximerar inte, de gör som de klassiska
familjeföretagen: de vinstsatisfierar. Än bättre, dessa miljarder kan laddas med
begrepp som ekonomisk demokrati, delaktighet och egenmakt. Flera studier
visar på att medarbetarägda företag är väl så innovativa som konventionella företag, har högre personaltrivsel, har god lönsamhet och därtill överlever
kriser. I en globaliserad värld skapar det förutsättningar för både en inkluderande marknadsekonomi och regional motståndskraft, i städerna såväl som
ute i landet.
Anställda som ägare har också förutsättningar att förbereda Sverige för den
nya digitala plattforms- och delningsekonomin. Det bidrar också till att bryta
utanförskap för de som befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Därför är jag övertygad om att anställda som ägare kommer att spela en
helt annan roll på den svenska arbetsmarknaden framöver, och förverkliga
idéer som medskapande, delaktighet och ”co-creation”.
Anställda som ägare borde därmed vara ett av flera verktyg för att åstadkomma ett svenskt hållbart värdeskapande inom ramen för Agenda 2030. Del-
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mål 16 och 17 handlar om att främja fredliga och inkluderade samhällen, och
att stärka arbetet med lokalt partnerskap och civilsamhälle. För Sveriges del
betyder det att vi behöver stärka den lokala förvaltningen i staden, tätorten och
landsbygden där gemensamma mål sätts upp för både näringslivet och sociala
frågor. I dessa centra växer nya samverkansmodeller och kooperativa strukturer fram, där anställda har en mer central roll än tidigare.
I inledningen utlovade jag en lista med tjugo policy rekommendationer.
Dessa har kategoriserats i fem grupper: (1) det idéhistoriska arvet som vi behöver göra upp med; (2) den internationella erfarenheten som vi bör lära av: (3) de
regler och skatter som stoppar upp planer på medarbetarägande, (4) behovet av
finansiella stödstrukturer och slutligen (5) medarbetarägande för att skapa en
inkluderande marknadsekonomi
I. DET ÄR DAGS ATT GÖRA UPP MED DET IDÉHISTORISKA ARVET
1. D
 en historiska konflikten mellan kapital och arbete behöver ersättas med
mer fokus på samarbete och medskapande.
2. P
 ersonalägande och arbetskooperativ bör ses som ett önskvärt inslag i
en marknadsekonomi uppbyggd kring långsiktig värdeskapande och en
mångfald av ägarmodeller.
3. A
 nställda som ägare finns inom alla ideologiska sfärer. Det enar politiker
över hela skalan. Det bör kunna gälla även för Sverige, men här slår det
inte igenom i praktisk politik.
4. F
 ackföreningsrörelsen har inte längre monopol på inflytande på arbetsplatsen. Samtliga anställda, inklusive deltidare, gigare i delningsekonomin och medborgare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
behöver involveras.
II. VI KAN INSPIRERAS AV INTERNATIONELLA ERFARENHETER
5. L
 änder har valt olika modeller för att stödja medarbetarägande. Det betyder att det inte går att kopiera en modell från ett enskilt land, men väl
ta till sig positiva erfarenheter från olika länder, som sedan kan anpassas
till ett svenskt sammanhang.
6. I spåren av finanskrisen har intresset för medarbetareägande vuxit i olika
länder. Det ses som en del av aktiv regionalpolitik för att dämpa konflikten mellan stad och land såväl som ett sätt att lösa generationsskiftesproblematiken när företagsägare går i pension.
7. L
 änder som ligger i framkant har utvecklat stödjande lagstiftning, gynnsamma skatteregler, speciella associationsformer liksom en finansiell infrastruktur uppbyggd kring både privat och offentligt kapital.
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8. L
 änder som ligger i framkant när det gäller arbetskooperativ är också
ledande när det gäller att utveckla kooperativa modeller för delningsekonomin och social inkludering av medborgare som annars befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden.
III. SVERIGE KAN INTE TILLÅTAS VARA PÅ EFTERKÄLKEN NÄR DET RÖR
PERSONALÄGANDE OCH ARBETSKOOPERATION.
Det finns alltför många hindrande regler och skatter som begränsar anställdas
möjlighet att vara medägare. Därför går det inte att nöja sig med att peka på att
personalägande inte går i Sverige, eftersom ”det inte finns några bra exempel”.
Istället behövs en successiv och metodisk översyn av regler på en rad olika
områden.
9. A
 ktiebolagslagen. Det gäller förvärvslåneförbudet som hindrar anställda
från att förvärva företag med aktier som säkerhet och återbetalning av
lån med företagets framtida vinster. Det gäller också svårigheten för en
företagare att sätta upp en personalstiftelse som skattegynnat tar över
ägandet under en längre period.
10. S
 ocialförsäkringssystemet måste anpassas till anställda som också är
ägare tillsammans. Idag fungerar exempelvis inte A-kassan och sjukpenningsregler.
11. S
 kattesystemet. Personalägande, arbetskooperation och sociala företag
uppbyggda i enlighet med demokratiska kooperativa principer bör stöttas skattemässigt. Det sker i många andra länder.
12. D
 en svenska ägarstyrningsmodellen med fackligt medbestämmande
har i stort sett inte utvecklats sedan lagen tillkom på 1970-talet. Men
idag ser både arbetsmarknaden och anställdas förväntningar på inflytande annorlunda ut.
13. U
 pphandlingsregler i offentlig sektor premierar inte demokratiskt styrda
företag, vilket görs i många andra länder.
IV. DET BEHÖVS FINANSIELLA STÖDSTRUKTURER.
Sverige ligger bra till internationellt när det gäller statligt stöd till start-ups och
vi har en väl fungerande riskkapitalmarknad som attraherar mycket utländskt
kapital. Men det räcker inte.
14. E
 tt ensidigt fokus på ”tillväxt” och ”exit” skymmer blicken för värdet
av att både behålla arbetstillfällen och skapa en hållbar utveckling på
exempelvis landsbygden.
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15. D
 et saknas kreditgarantifonder och kooperativa banker som kan stötta
anställda i samband med övertagande eller vid en nystart. Mikrofonderna, med sitt sociala fokus, behöver ett långsiktigt och tydligt statligt stöd.
16. D
 et saknas regional rådgivning utöver det som erbjuds via Coompanion.
Inkubatorverksamheter riktar sig nästan enbart till start-upsektorn.
17. S
 tatligt investeringsstöd via Vinnova, Almi och Saminvest når varken ut
till personalägda företag eller arbetskooperativ. Det behöver utvecklas
och breddas.
V. DET BEHÖVS NYA IDÉER FÖR ATT SKAPA EN INKLUDERANDE
MARKNADSEKONOMI
18. K
 ooperativ samverkan, både mellan konventionella företag, kooperativ
och arbetskooperation. Även Sverige borde pröva dessa klustermodeller,
ofta uppbyggda kring en kooperativ stödstruktur byggt på medlemskap.
Detta har på flera håll i Europa visat sig främja regional näringslivsutveckling.
19. V
 i behöver växla upp när det gäller delningsekonomin. Trots att Sverige
ligger i framkant när det gäller it-mognad hamnar vi under EU-snittet
när det rör arbetsuppgifter som förmedlas på olika it-plattformar. Hämmande arbetsrättslig lagstiftning och skatteregler gör sitt, liksom synen
på delägarskap.
20. D
 et är svårt att hitta aktuell svensk forskning om personalägande och
arbetskooperation. Delvis beror det på att den kooperativa sektorn självt
saknat intresse för forskning, men det beror till lika stor grad på att
marknadsliberal finansteori kommit att bli ett dominerande inslag på
landets ekonomihögskolor. Men svensk forskning kring personalägande
behövs, även med internationell utblick.
I arbetet med boken har jag tagit del av en stor kunskap kring personalägande.
Jag fann den i kretsar som inte naturligt syns på svenska ekonomihögskolor,
i näringslivet, kring Stureplan eller i spalterna i Dagens Industri och Veckans
Affärer. Många av de jag talat med har varit av den äldre generationen; de bär
på erfarenheter från 1970-talet och det tidiga 1980-talets folkrörelse och kooperativa Sverige, dvs tiden innan den marknadsliberala ekonomin och globaliseringen gjorde sitt segertåg över världen. Det som kom att förvåna mig var att
samtalet kring kooperation och personalägande utomlands verkar ha fortgått
under både 1990, 2000 och 2010-talet, medan det i Sverige i stort sett dog ut.
Därför har experimenterandet med arbetskooperativ och personalägande på
senare år kunnat ta fart utomlands medan det i Sverige uteblivit helt.
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Kan Sverige fortsätta med en ekonomisk politik uppbyggd på polarisering
kring den offentliga sektorns socialisering å ena sidan och en i näringslivet
vinstmaximerande kapitalrationalitet å andra sidan? Klarar vi oss med att
begränsa diskussionen om personalägande till personaloptioner för att locka
kvalificerade anställda till start-ups, att åtgärda krångliga 3:12-regler som hindrar familjeföretagens utveckling, eller att lyfta fram de få men framgångsrika
sociala ASF-företag som finns? Är det rimligt att vi ligger långt under Europa-genomsnittet när det rör breda aktiesparprogram till anställda, som därtill
många gånger har lägre rösträtt än huvudägarna?
Boken har övertygat mig om motsatsen. Medskapande och samägande
måste ses som en självklar utgångspunkt för en kunskapsorienterad hållbar
marknadsekonomi. Det behövs bara integreras bättre i den svenska värdekedjan där samhällskontraktet – den svenska modellen – omförhandlas till
att inkludera medborgarna och de anställda på ett tydligare sätt än tidigare.
Synen på företaget måste gå från att fördela värde, i linje med den gamla Saltsjöbadsandan, till att bygga gemensamma värden, för företagets intressenter
och anställda i deras uppsjö av olika anställningar.
DEN SVENSKA MODELLEN I FÖRÄNDRING:
SALTSJÖBADSANDAN		

DAGENS ARBETSMARKNAD

STATEN

EGENASTÄLLDA

GENERATIONSSKIFTEN

SOCIALA
FÖRETAG

ARBETSKOOPERATIV

BYGGER
GEMENSAMMA
VÄRDEN

FÖRDELAR
VÄRDET
GIGARE
ÄGARNA/
FÖRETAGSLEDNINGEN

FACKET

HELTID

PLATTFORMSARBETE

Därtill brådskar ett samtal. Vi vill gärna se Sverige som ett framgångsrikt land,
men det är inte längre så framgångsrikt som vi önskar oss. Även om den svenska modellen skapat en humla som flyger är det alltfler som inte känner att
de är med på resan. Vi har problem med utanförskap, konflikten mellan stad
och land växer, inkomstskillnaderna mellan olika grupper blir alltmer tydlig.
Kortsiktigheten på kapitalmarknaden gör sig hela tiden påmind, där en facklig
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acceptans av vad som blivit till en överdriven strukturomvandling slaget in en
kil mellan stad och land. Två generationer svenskar har aldrig fått lära sig att
anställda kan driva företag tillsammans.
Boken kan förhoppningsvis bidra till att frågan om anställda som ägare lyfts
fram i det offentliga samtalet. Det samtalet bör involvera och bejakas av parterna på arbetsmarknaden, men ramarna för medskapande kan inte ägas av dem.
Den idéburna sektorn utgör bara 3 procent av den svenska ekonomin. Antalet
anställda, inklusive alla frivilligarbetare, är ungefär det dubbla. Det betyder att
mer än 90 procent av svenskarna i arbetsför ålder har vag eller ingen kunskap
alls kring demokratiskt styrda företag. Den svenska riskkapitalsektorn saknar
verktyg och stöd för att gå in som medfinansiär i företag som delägs gemensamt av de anställda. Ett Sverige som är så stolt över att ligga i framkant på
miljömässig hållbarhet saknar ett språkbruk kring delägarskap och inflytande,
trots att det är helt avgörande för att få tillstånd en svensk inkluderande och
värdeskapande marknadsekonomi. Boken har förhoppningsvis gett oss som
så länge farit i okunskap ett språk. Med det kan vi börja tala om hur andelen
personalägda företag ska kunna utgöra åtminstone några få procent av den
svenska ekonomin.
Inom i stort sett samtliga regeringspartier talas det om civilsamhällets och
den idéburna sektorns roll, och så har egentligen gjorts under långa perioder.
I valrörelsen 2018 fanns civilsamhället som programpunkt hos i stort sett samtliga riksdagspartier. Coompanionrörelsen drar till sig medlemmar från samtliga riksdagspartier. Men det slår inte igenom i praktisk politik. Den bredare
frågan om social ekonomi, som även innefattar personalägande, arbetskooperation och sociala företag, lyfts inte upp på den politiska agendan. Det ses
i Sverige inte heller som en del av den mångfald av ägarmodeller som behövs
för att stödja näringslivets förflyttning i riktning mot mer av både långsiktighet
och hållbarhet.
För att få igång ett verkligt samtal behövs lokalt engagemang, där den gamla kooperativa rörelsen kan återta sin historiska roll att utveckla tjänster som
efterfrågas av medborgarna i gränslandet mellan de offentliga och privata
samhällssfärerna. Det behövs forskning och utbildning, där medarbetarägande och kooperation blir ett självklart inslag på ekonomiutbildningar både på
gymnasiet och högskolan. Det behövs en ny syn på skillnaden mellan kapital
och arbete där både socialförsäkringssystemet och löneskatter anpassas till
de förändrade kraven som en modern arbetsmarknad ställer. Fackföreningar,
Svenskt Näringsliv och Företagarna behöver engagera sig, gärna tillsammans
med den kooperativa och idéburna sektorns arbetsgivarförening KFO.
Och detta oavsett vilket parti eller koalition av partier som styr Sverige.
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DEL 1. ATT SÄTTA EKONOMISK DEMOKRATI PÅ DAGORDNINGEN
KAPITEL 1 INLEDNING. EN UTVECKLING SOM ÄR HÄR
1 Bruttonationalprodukten ligger på en årlig tillväxttakt på över 3 procent. SCB kvartalsdata.
2 	SCB 2018-01-25 ”Antalet anställda i privat sektor fortsätter att öka”. 2017 fanns totalt 5 miljoner svenskar i sysselsättning, en ökning med 100 000 jämfört med 2016. I stort sett hela ökningen utgörs av sysselsatta i privat sektor, 3
miljoner. Arbetslösheten ligger på 6 procent.
3 Investeringarna ligger på 72 miljarder kronor, SCB investeringsenkät, februari 2018. 2017 löpande priser.
4	Mätt som överlevnad efter tre år.
https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/09/sweden-startups/541413/
5	Baudenhausen, C. Forbes (21 december 2016), the best countries for doing business 2017,
https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/
6	Bla World Economic Forum.
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-sweden-beats-most-other-countries-at-just-about-everything/
7	Av Sveriges 10 miljoner invånare bor 7,5 miljoner i stora städer eller tätorter nära de stora städerna. I stort sett hela befolkningsökningen på 1,5 miljoner människor sedan 1991 har tillkommit i dessa områden. Tillväxtutredningen 2017:10
och Långtidsutredningen 2016.
8	För en historisk genomgång, Konjunkturrådets rapport 2018 ”Kapitalbeskattningens förutsättningar”. SNS Förlag.
Waldenström, D. (ordförande), Bastani, S och Hansson, Å.
9	Sanandaji, N (2017) ”Oroväckande tecken, en rapport om företagandets villkor runt om i Sverige.” Småföretagaranas
riksförbund. Rapport 2017:1
10 Företagarna (2017). Ägare och Generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut. November
11	Polisen har klassat 61 områden i Sverige som ”utsatta”. Det betyder att arbetslösheten är stor, misstänksamheten mot
samhället likaså och kriminaliteten är hög. NOA 21 juni 2017. https://polisen.se/PageFiles/683149/Utsatta%20områden%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20för%20polisen.pdf
12	Sedan 2010 har sjukfrånvaron vuxit från 500 000 till 600 000, något som sätter Sverige högt jämfört med övriga OECD.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-oversjukloner- ksju/pong/statistiknyhet/konjunkturstatistik-over-sjukloner-tredje-kvartalet-2017/
13	https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8724a885-e6e8-4c07-aaf2-f087061b4103/socialforsakringen-i-siffror-2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
14 	Transparency International, februari 2018 Sverige ligger på sjätteplats med 84 poäng på en lista med 180 länder.
15	Nachemson-Ekwall, S (2016) En Hållbar Ägararkitektur för Sverige“. Global Utmaning, April, s.150. https://www.
globalutmaning.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/04/hallbaragararkitektur.pdf
16	SVCA, svenska riskkapitalföreningen, gör regelbundet studier som visar hur riskkapital bidrar till investeringar och
tillväxt i Sverige, men att svenska aktörer missgynnas av regler och skatter. Se exempelvis Sanandaji, N (2018) Private
Equity Investeringar och Sveriges digitala omställning. https://www.svca.se/wp-content/uploads/2018/02/Private-Equity-investeringar-och-Sveriges-digitala-omställning.pdf
17	För en överblick: The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative and Co-owned Business, Michie, J., Blais, J and
Borzaga, C. (red 2017, Oxford University Press, UK, s. Xxiii; s. 650.
18	2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål,
som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Global Goals eller SDG (Sustainable Development Goals).
https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/
19	https://www.bcorporation.net/b-corp-community samt http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/leadership/aaron_pickering/purpose_after_polman_how_poster_child_purpose_paved_way_fu
20 Rosen, C. Statutory Employee Stock Option Plans in the USA, Oxford Handbook 2017, pp. 412-426
21 https://www.nceo.org/articles/employee-ownership-ESOP-united-states
22	http://www.efesonline.org/EFES%20NEWS/2018/EFES%20NEWSLETTER%20-%201-2018%20EN.htm
Pressmeddelande från FAS, december 2017. http://www.fas.asso.fr/images/707-1543-pdf_305.pdf
23 http://www.efesonline.org/news.htm
24	https://ica.coop/sites/default/files/publication-files/icapositiononfowfinal-1168879467.pdf
samt ILO (nr. 193) https://ica.coop/en/what-co-operative-0
25	ILO, international Labour Organization (2002) Promotion of cooperative Recommendation (R193: IV §16)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193
26	European and Social Economic Committe (EESC) Recent evolutions of the Social Economy in the European Union Jose
Luis Monzón & Rafael Chaves. International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative
Economy (CIRIEC). För den svenska delen står Gordon Hahn, Seres.
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27	Rapport om a European Social Model for the future (2005/2248 (INI))
28 Toia, P. rapportör, Europaparlamentet (2009) Report on the Social Economy, A6/0015/2009.
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE1049&from=EN
30	Toia, P (2013), rapport 12.6. European Parliament on the contribution of cooperatives to overcoming the crisis
(2012/2321(INI)) Committee on Industry, Research and Energy.
31	SNS Förlag 2012. Bland medförfattare märks historikern Lars Magnusson, professor Gustaf Arrhenius, IFFS samt
amerikanen David P. Ellerman. https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/08/provlas_tillsammans.pdf
32	Bo Rothstein, konferens om Innovativa affärsmodeller arrangerad av Coompanion, 20 november 2017, Karlstad
33	Nyföretagandet låg 2017 i stort sätt på samma nivå som 2016. Bland ekonomiska föreningar var däremot nystarterna
i år 9 procent högre från januari till oktober 2017, jämfört med 2016. http://www.mynewsdesk.com/se/coompanion/
pressreleases/kooperativ-snabbast-vaexande-foeretagsformen-i-sverige-2283304
34	Fölster, S. och Sanandaji, N (2016) Framtidens jobb. Volante, s.187
35	Bolagen får ha varit igång i maximalt 10 år och ha som mest 80 miljoner kronor i omsättning. http://www.regeringen.
se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-foreslar-minskade-kostnader-for-forsta-medarbetaren-och-skattelattnader-for-personaloptioner/
36	Se exempelvis Dagens Samhälle, krönika 2 april 2017 ”Kooperationer förenar vinstmål med andra värden” undertecknad Anders Källström, vd LRF och Tommy Ohlström, vd KF. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kooperationer-forenar-vinstmal-med-andra-varden-21424
37	Sofisam http://sofisam.se/vad-ar-sociala-foretag.html

KAPITEL 2. DEFINITIONER OCH HUR DET SER UT I SVERIGE
1	Karlsson, N. och Malm Lindberg, H (2016) ”Finansiellt deltagande. En undersökning om effekter av system
för vinstdelning och aktiedelägarskap” RATIO, augusti.
2	Mitbestimmungsgesetz (engelska co-determination) tillkom 1976 och innefattar alla tyska bolag med mer än 2000
anställda.
3	SOU, Lag 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet. MBL.
4	Gabrielsson, Å. SOU (1980:36), ”Arbetskooperation. Delbetänkande av kooperationsutredningen,” Industridepartementet s. 8.
5	The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative and Co-owned Business, Michie, J., Blasi, J and Borzaga, C. (red.)
2017, Oxford University Press, UK, s. Xxiii; s. 650.
6	Icas principer bygger på de brittiska Rochendal kooperativen från 1844 och finns återgivna på Icas hemsida. https://
ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
7	CECOP – CICOPA Europe (European Confederation of Worker Cooperatives, Social Cooperatives and Social and
Participative Enterprises) http://www.cecop.coop/IMG/pdf/cecop_position_ec_social_pillar_may_17-2.pdf
8	Coompanions hemsida https://coompanion.se/kooperativa-principer
9	Ica:s senaste förklaring från 2005 bygger vidare på ILO rekommendation 193/2002 rörande kooperativ. Ica står för
“The International Co-operative Alliance”. Sammanfattning av Cecop Coops deklaration rörande arbetskooperativ
2005 http://www.cecop.coop/World-Declaration-on-Worker-Cooperatives-1408. Cecop Cicopa Europe står för
European Confederation of Worker Cooperatives, Social Cooperatives and Social and Participative Enterprises. http://
www.cicopa.coop/IMG/pdf/world_declaration_on_worker_coops_en.pdf
10	LO ”Röster om facket och jobbet” (del 5, 2012) https://lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_oh_bilder_rof5_friheter_och_formaner_2012_06_14_pdf/$file/OH-bilder%20RoF5%20Friheter%20och%20förmåner%20
2012%2006%2014%20.pdf
11	Karlsson, N. och Malm Lindberg, H (2016) ”Finansiellt deltagande. En undersökning om effekter av system för vinstdelning och aktiedelägarskap”, RATIO, augusti.
12	PWC (2017) ”Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag. Studie november”.
www.pwc.se/incitamentsprogram Studien 2016 omfattade 569 noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen
och den mindre handelsplattformen NGM.
13 https://www.entreprenor.se/nyheter/striden-om-personaloptionerna_668969.html
14 Remissvar SOU 2016:23
15	Matheus, M (2017) European Federation of Employee Share Ownership (EFES). Annual economic survey of employee
share ownership in European countries. Genomgången har gjorts sedan 2007 och utgår från en databas över 2 636
europeiska företag, varav 163 svenska. http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/2016/Survey%
202016.pdf
16 SCB 11 procent.
17	
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/aktiesparprogram-ater-pa-modet-10271#
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18	The Promotion of Employee Ownership and Participation. Study prepared by the Inter-University Centre for European
Commission’s DG MARKT (Contract MARKT/2013/0191F2/ST/OP). Slutrapport oktober 2014 (SID 25 i EU_EOP_2014
rapporten)
19	I Attendo tecknade 3 procent av de anställda aktier; i Humana 7 procent.
https://www.hd.se/2016-09-24/fa-anstallda-vill-ha-attendos-aktier;
http://corporate.humana.se/sv/bolagsstyrning/aktierelaterade-incitamentsprogram
20	Stiftelsen måste bildas enligt reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/bilda-och-registrera/vad-ar-en-stiftelse/Pages/pensionsstiftelse.aspx
21	Vinstandelsstiftelser (2000), Statskontoret, Finansdepartementet 2000:28
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2000/200028.pdf
22 dito
23 https://www.fastighetssverige.se/artikel/peab-avsatter-100-miljoner-till-vinstandelsstiftelse-555
24	European and Social Economic Committe (EESC) Recent evolutions of theSocial Economy in the European Union
Jose Luis Monzón & Rafael Chaves. International Centre of Research and Information on the Public, Social and
Cooperative Economy (CIRIEC). För den svenska delen står Gordon Hahn, Seres.
25 http://www.liljewall.se/om-liljewall
26 http://www.magelungen.com/om-oss/om-magelungen/
27	Lindkvist L. (1997) ”Medarbetarägande Förnyelse av offentlig sektor”. Carlssons, boken avslutar ett projekt om
medarbetarägda företag inom offentlig sektor.
28 Ekonomifakta 2018, besökt 30 mars. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/
29	Valmstad, J (2007) “Governing Welfare. The Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State”, avhandling Mittuniversitetet i Österusnd, 14 december, sid. 9 Statistik sammanställd från Pestoff (2004) och SOU 2017:37.
30 Välfärdsutredningen. SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
31	Tillväxtverket, november 2016 https://tillvaxtverket.se/download/18.4f421ed5158429cdb4d2a953/1479288973208/Entreprenörsbarometern_2016.pdf
32	Tyrén, L,, Karlsson, Y och Hahn, G. (2014) Together – en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ till
företagsnedläggningar och generationsskifte, Värmlandskooperativen, en del av Coompanion, framtagen med finansiellt stöd av Europeska Socialfonden. Förord av framlidne EU-parlamentarikern Jens Nilsson (s),

KAPITEL 3. DET SAMHÄLLSTEORETISKA SAMTALET
1	SFS 1864:41. Näringsfrihetsförordningen 18 juni 1864 möjliggjorde fri etableringsrätt för handelsrörelser och fabriksanläggningar på landsbygden.
2	Beskrivs bla i Söderqvist, F (2016). ”Plattsformsekonomin och den svenska modellen”, rapport av fackföreningsförbundet Unionen, september, s. 65
https://www.unionen.se/sites/default/files/plattformsekonomin_den_svenska_modellen.pdf
3	Kay, J (2018) Financial Times. Is there more to Adam Smith than free markets? Recession av boken “Adam Smith,
what he thought and why it matters”, av Jesse Norman.
4 Melin, L., och Ramirez-Pasallas, M. (2009) ”Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter,” Svenskt Näringsliv.
5	Simons, H. (1959). Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science The American Economic
Review 49: 3 juni. ss. 253–283.
6	1800-talet samlade allt från utopister, syndikalister till anarkisterbeskrivet bl a i SOU 1980:36 Arbetskooperativ Delbetänkande. Kooperationsutredningen. Namn som ofta dyker upp är fransmannen Charles Fourier och Louis Blanc.
7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pariskommunen
8	Hagström, M (2017). Text återgiven på KFOs websida, hämtad 14/2 2018.
http://kf.se/robert-owen-kooperationens-andlige-fader/ 16 maj 2017.
9 Tolkning av Alexis de Tocquevilles texter av David Ellerman http://www.ellerman.org/alexis-de-tocqueville/
10	Översättningen Patrik Witowsky 20180130. John Stuart Mill (1848/2004). Principles of Political Economy with some
of their Applications to Social Philosophy. Abridged Edition. Indianapolis: Hacket Publishing Company, Inc, s. 1999.
11	I viss mån återspeglar Joseph Schumpeters tankemönster ett österrikiskt idéarv. De österrikiska socialdemokraterna
experimenterade under mellankrigsåren friskt med olika modeller för medbestämmande, arbetarrörelsen var stark
och personalkooperativen var en del av samtalet. Det mesta av idéerna försvann i spåren av andra världskriget. Den
österrikiska stålkoncernen Voestalpin, med facket som 15 procentig ägare, är en rest från denna period. Voestalpin
äger sedan 2007 det svenska verktygsstålsföretaget Uddeholm. Lars Magnusson, kap 7, Ekonomisk Demokrati, s.
2013; Schumpeter 1942. http://cnqzu.com/library/Economics/marxian%20economics/Schumpeter,%20JoesephCapitalism,%20Socialism%20and%20Democracy.pdf
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12	The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative and Co-owned Business, Michie, J., Blais, J and Borzaga, C. (Eds.)
2017, Oxford University Press, UK, pp. 650 (Oxford Handbook, p. 585-597). Här s. 585; även Erdal, D (2011)
“Beyond the cooperation. Humanity at Work”. Bodley Head. S. 288.
13	Henrekson, M. och Sanandaij, T. (2014) ”Kapitalskatter och företagande ”(bilaga 4) och ”Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap” (bilaga 5). Expertrapport till Företagsskattekommittén.
Institutet för Näringslivsforskning. Neutral bolagsskatt. Företagsskattekommittén (Fi 2011:01), s. 673–734; Henrekson, M. och Sanandaji, T (2014). ”Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen”. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO 2014:3. Stockholm: Fritzes.
14 Henrekson, M. och Sanandaij. T. 2014. Som ovan.
15	Gawell, M (2004) Entrepreneurial Process in Civil Society. Även EU Parlamentet (2007), SOC/267 ”Entreprenörsanda
och Lissabonagendan”, 25 oktober, initiativyttrande. Föredragande Madi Sharma, medföredragande Jan Olsson.
16 Drucker, P. (1976 ) The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America. Heinemann. London.
17	Finance and Investment: The European Case (2018). Redaktörer Mayer, C., Micossi, S., Onado, M., Pagano, M. och
Polo, A Oxford Scholarship.
18	Erixson, F och Weigel, B (2016) ‘The Innovation Illusion. How so little is created by so many working so hard.” Yale
University Press.
19	För en genomgång av institutionella investerares beteende se Nachemson-Ekwall, S (2017) “Leveraging on Home
Bias: Large Stakes and Long-termism by Swedish Institutional Investors”. Nordic Journal of Business. Vol. 66 No. 3,
pp.128–158. Autumn 2017.
20	Bland ledande akademiker på hållbarhetsområdet märks bl.a. Robert G Eccles och George Searfeim. Samtalet kring
vinsten pågår på olika ställen, i EU och i Storbritannien. I Sverige vill Aktiespararnas Riksförbund att styrelsens ansvar
ska vara att arbeta med uthållig vinst. Oxford-professorn Colin Mayer beskriver detta syfte som vad verksamheten bidrar till det omgivna samhällets utveckling. Syftet härleds enklast ur grundarens ursprungliga idé med verksamheten.
21	Robert Dahl skriver om det i båda sina böcker: A Preface to Economic Democracy från 1985 och i Democracy and its
Critics från 1989.
22	Magnusson, L. (2018) DN Debatt Kapitalismen är sin värsta fiende.
https://www.svd.se/kapitalismen-ar-sin-egen-varsta-fiende

KAPITEL 4. DET FUNGERAR MED ANSTÄLLDA SOM ÄGARE
1	Bl.a. i Oxford Handbook (2017). Se kap. 2 för källa.
2	Freeman, R. B., Blais, J. R. och Kruse, D. L. (2011) The Citizens Share. Reciong Inequality in the 21st Century. Yale
University Press.
3 I Oxford Handbook (2017). Kruse et al 2010a (257–89). Se kap. 2 för källa.
4	Freeman, R., B., Blasi, J. R. och Kruse, D. L. (2013) Shared Capitalism at Work. Employee Ownership, Profit and Gain
Sharing, and Broad-based Stock Options. University of Chicago Press. S. 432
5 Blasi et al. (2010) och Pendelton & Robinson (2011)
6 Oxford Handbook, 2017…s. 211–226. Se kap 2 för källa.
7 RATIO gjorde en genomgång av ett antal studier. Kim (1998)
8	Poulain-Rehm, T. och Lepers, X. (2013) Does employee ownership benefit valuecreation. The Case of France 20012005. Journal of Business ethics. Vol. 112:2, januari, s. 325-340
9	Utvecklingen beskrivs bl.a. i Zevi A., Zanotti A., Soulage F. och Zelaia A. (2011), “Beyond the crisis: Cooperatives,
Work, Finance- Generating Wealth for the Long Term”, Cecop Publications, Bryssel: http://www.cecop.coop/IMG/pdf/
beyond_the_crisis_english-2.pdf även EU parlamentet. Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
om ”Kooperativ och omstrukturering” (yttrande på eget initiativ). Marie Zvolska, föredragande och Jan Olsson, medföredragande. (2012/C 191/05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IE1049&from=ES
10 Som ovan
11	Perotin, V. Worker co-operatives. Good, sustainable jobs in the community. In: The Oxford Handbook of Mutual,
Co-operative and Co-owened business. 2017. Ch. 9, pp. 131–144: Pérotin, Virginie (2013) “Worker Cooperatives:
Good, Sustainable Jobs in the Community.” Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 2(2), 34–46.
12	Fakhfakh, F., Pérotin, V. och Gago, M. (2012), “Productivity, capital, and labor in labor-managed and conventional
firms in France”. Industrial and Labor Relations Review 65(4), ss. 847-79.
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DEL 3. SVENSKA ERFARENHETER AV TILLSAMMANSÄGANDE
KAPITEL 8. EN SVENSK POLITISK HISTORIA
1

 örutom skog- och stålindustrin lades vid förra sekelskiftet grunden för uppfinningar som skulle bli svenska storföF
retag som Asea, Separator, Scania-Vabis, LM Ericsson, Nobel, SKF, Volvo och Aga-fyren. Läkemedelsindustrin kom
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4
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Historien finns att läsa på SvenskKooperations hemsida. http://kf.se/om-kf/kooperativa-varderingar/

7

 ellenbrant, J.Å (1985) ”Kooperation och samverkan, Kooperation och samverkan studier av medlemmarnas och
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de anställdas deltagande i ledningen av kooperativa föreningar” s.177. Stockholm Kooperativa institutet. Återgivet i
Lindkvist, L (2012) som ovan.

8

Olsson, J (2017), ”Strindberg - en kooperatör.” https://svenskkooperation.se/strindberg-kooperator/ publicerad 17
oktober.

9

 amtal med Jan Olsson. Detta finns beskrivet av den österrikiske socialdemokraten Wilhelm Ellenbog (1922), ”SociS
aliseringen i Österrike”. Tiden Fjortonde Årgången, 1922, Stockholm. I samma utgåva skriver Ernst Wigforss om de
brittiska gillena.

10 L undh C (1982) ”Gillesocialism i England 1912–1923 – Inspirationskälla för svensk arbetarrörelse.” Skrifter utgivna
av Ekonomisk-historiska Föreningen, Lund. Lund: Studentlitteratur. Referrerad i Sundin, E. och Thörnquis, A., red.,
(2006) ”När anställda blir företagarare. Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv. Arbetsliv i omvandling,” nr. 17 Arbetslivsinstitutet http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:258155/
FULLTEXT01.pdf BPA börsnoterades 1986, fick ekonomiska problem under fastighetskrisen i början av 1990-talet
och togs därefter över av Peab.
11 A
 lla investeringar kunde avskrivas omedelbart vilket gynnande storföretagen. Enskilda ägare dubbelbeskattades men
inte institutionella ägare. Från 1960-talet fram till skattereformen 1991 skattades mer än 100 procent av den reala
avkastningen bort för ett hushåll som köpte en nyemitterad aktie. Makten hos de gamla familjerna som ägt de svenska storföretagen tunnades med tiden ut. Historien beskrivs bl.a. i Nachemson-Ekwall (2016).
12 Motion 430 till SSU förbundskongressen 11–12 augusti, 2013 Täby.
13 D
 en liberala utvecklingen beskrivs i bl.a. Witkowsky, P. (2018) Personalägda företag och den amerikanska ESOP-modellen. http://www.ellerman.org/wp-content/uploads/2018/03/Witkowsky_Personalägda-företag-och-den-amerikanska-ESOP-modellen.pdf
14 M
 otionen på LO-kongressen var författad av dåvarande utredningschef Allan Larsson, senare bl. a. generaldirektör
för AMS och finansminister. Bakom Meidnerfonderna stod Rudolf Meidner, Anna Hedborg och Gunnar Flod. Wikipedia gör en bra genomgång av historien med flera referenser till standardverk som förklarar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Löntagarfonder
15 M
 otion 1974:1495 hade en omfattande bilaga som beskriver det tyska systemet
https://data.riksdagen.se/fil/3E55E68E-98C4-45BF-9E83-26940604CD1D
16 den s.k. Waldenströmska rapporten (1975), efter Industriförbundets vd Erland Waldenström
17 R
 othstein, B (2008) Demokratisk socialism: Ett historiskt misslyckande och dess förklaring Publicerad i Häften
för Kritiska Studier, nr 5:197. http://www.rothstein.dinstudio.se/files/Demokratisk_Socialism.pdf samt Whyman,
PB (2007) “The case for the Swedish wage-earner funds: a Post Keynesian solution to the dynamic inefficiency of
capitalism through the socialization of investment.” Journal of Post Keynesian Economics 30(2): 227–258.
18 B
 lomqvist, Kai (1978) ”Arbetskooperation. Företag som tagits över av de anställda.” Kooperativa institutet. Rabén&
Sjögren. Lund. Ss. 190. Även Blomqvist, K (1985) ”Cooperative Enterprise and new relations between capital an
dlabour. Annals of public and cooperative economics”, no. 56:1-2, January.
19 S
 OU 1980:36 Arbetskooperation, delbetänkande av Kooperationsutredningen. Landshövding Lars Eliasson, Anna-Lisa Nilsson (c) Margaretha af Ugglas (m) som kom att ersättas av Per Westerberg (m). Till experter i gruppen
hade knutits bland annat civilekonom Sten Ljunggren, bankdirektör Sven Lindquist, direktör Rutger Martin-Löf och
bankdirektör Gösta Olsson.
20 Dir. 1977:28, Kooperationen och dess roll i samhället.
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21 Almi, https://www.almi.se/Om-Almi/Historik-om-Almi/
22 Inom LKU satsades det även på ungdoms-, äldre- och handikappskooperativ samt samhälls- och bykooperativ.
Det startades även lokala investeringsprogram (LIP) med uppdrag att stödja lokala medborgarinitiativ.
23 S
 OU 1980:36, Industridepartementet Arbetskooperation, bilaga av Åke Gabrielsson Löntagarägda företag. Kartläggning av förekomst och några problem och deras lösning.
24 Nycander, S. (2002), ”Makten över arbetsmarknaden - ett perspektiv på Sveriges 1900-tal”. SNS Förlag. S. 462.
25 S
 OU 1991:24. Visst går det an. Betänkande från Nykoop-och företagsutredningen 1991; del tre Etablerad kooperation och kooperativ utveckling. Bakom betänkandet står bla Koopi och Kai Blomqvist genomförde flera studieresor
och seminarier om arbetskooperativ.
26 Lindkvist, L (1989), som ovan.
27 P
 estoff, Victor A. (1991) Between Markets and Politics, Co-operatives in Sweden. European Center for Social Welfare
Policy and Research. Campus/ Westview
28 Inför Icas stora kongress i Tokyo 1992 hade Koopi och Kai Blomqvist arbetat fram ett förslag om gemensamma
kooperativa värderingar.
29 h
 ttps://www.dn.se/arkiv/stockholm/sabbatsberg-privatiseras-pengarna-avgjorde-m-m-medicals-anbud-bast/
Idag drivs Sabbatsberg av riskkapitalkoncernen Aleris.
30 U
 tvecklingen av New Public Management beskrivs i Nachemson-Ekwall (2016) ”En hållbar ägararkitektur för Sverige”
kap 7.
31 O
 lsson, Jan (1994). Den sociala ekonomin. Medborgarna. Sverige. Europa. Carlssons. s. 268; Jan Olsson har senare
varit ledamot i EU:s sociala och ekonomiska råd, REEVES.
32 Motion till riksdagen 1994/95:N266 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
33 Å
 hlström, P (1998) I Egna händer. På uppdrag från Folket styr, LOs demokratiutredning, Stockholm Brevskolan.
s. 250.
34 SOU (1998:93) Kapitalförsörjning till småföretag, Småföretagardelegationen.
35 SOU 1998:92. Småföretagsdelegationens rapport, nr 5, ”Goda idéer om småföretag och samverkan”.
36 F
 örordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Lagen har uppdaterats 2005 och 2009.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20011194-omstatsbidrag-till_sfs-2001-1194
37 B
 ygger på samtal med bl a Jan Olsson, Sven Bartilsson, Kai Blomqvist och Göran Wikner. För projektplanen stod
Koopis vd Håkan Bystedt och Göran Wikner, med en bakgrund som vice vd i Föreningsbanken.
38 Projektledare var Jan Olsson. Olika kalkyler togs fram av Göran Wikner.
39 A
 lpenberg, J., Johannisson, B. och Strandberg, P. (2015) ”Kapitalförsörjning och socialt företagande. Slutrapport
för projektet kapitalförsörjning och socialt företagande.” Linneauniversitetet. Working paper in Entrepreneurship nr.
5. Rapporten pekar bla pekar på att grundförutsättningarna för kreditgarantiföreningarna var för svaga, det saknades formella organisationer, expansionstakten och planerna sattes för högt samtidigt som nätverket för att realisera
målen var för svagt. Det var svårt att få ihop kontakterna mellan entreprenörer, banker och myndigheter. Tillslut
tunnades engagemanget av.
40 A
 rbetsgivarföreningen KFO är ursprungligen en förkortning för Kooperativa Förhandlingsorganisationen, men har
breddats successivt och idag representerar KFO koooperation, idéburet och även civilsamhällets företag.
41 D
 agens Samhälle, krönika 2 april 2017: ”Kooperationer förenar vinstmål med andra värden” undertecknad Anders
Källström, vd LRF och Tommy Ohlström, vd KF.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kooperationer-forenar-vinstmal-med-andra-varden-21424

KAPITEL 9. SVENSKA GODA EXEMPEL
1

Enligt analysföretaget Robecosam. 15 februari 2018, Årsbok 2018 https://yearbook.robecosam.com/downloads/

2

Handelsbankens VD 1970–1978, Styrelseordförande 1979–1991, Hedersordförande 1991–2016.

3

 xempelvis Kroner, N. (2009), ”A Blueprint for Better Banking: Svenska Handelsbanken and a Proven Model for
E
More Stable and Pro Table Banking”, Peters Eld, Harriman House; Mayer, C (2015) “Big Bank. New Beginning or the
Beginning of the End”. Oxford Review of Economic Policy. Oxford University Press 31(2), p. 186-198.

4

 äker, M. and Siverbo, S. (2014). “Strategic alignment in decentralized organizations: the case of Svenska HandelsC
banken. ” Scandinavian Journal of Management, 30:149-162

5

Wallander, J (2005) ”Oktogonen under tre decennier.” 1973–2004. Skrift producerad av stiftelsen Oktogonen. ss. 34.

6

 xempelvis Wallander, J. (2003), “Decentralisation—Why and How to Make it Work: The Handelsbanken Way.”
E
B.p.o. SNS (Center for Business and Policy Studies) Förlag, Sweden; Broekstra, G. (2014) Building High Performance, High Trust Organizations. Decentralization 2.0. Palgrave, Macmillan. I förord s. XV.
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7

Beräkningen är gjord efter ägarnas skatter, dvs efter skatt på utdelning.

8

 ägerstrand, A. (2018) Dagens Industri. 19 mars ”Missnöjd personal hot mot Handelsbanken”.
H
https://www.di.se/nyheter/missnojd-personal-hot-mot-handelsbanken/

9

L indkvist, L. (2015), “How to Start an Employee-owned Industrial Company and Survive for 35 Years, Advances in
the Economic Analysis of Participatory & Labor Managed Firms”. Emeraldinsight. Online. 15 december: s. 33–61.

10 F
 orskarna Conell Fanning och Thomas McCarthy ställde på 1980-talet samman kritisk litteratur till medarbetaägda
företag. Sex hypoteser lyftes fram.
11 B
 akom priset står Stiftelsen Jämlikhetsfonden, stiftad av Per Sundgren och det fackliga idéinstitutet Katalys. I juryn
ingår representant från bl.a. Coompanion.
12	Magelungen, årsredovisning 2016.
http://www.magelungen.com/media/620522/magelungen-utveckling-ab-556489-1447.pdf
13 A
 bakos hemsida. ”Abako växer och storsatsar”. http://www.abako.se/abako-vaxer-och-storsatsar/ Besök 29 augusti
2018.
14 T
 exten bygger på samtal med Lisa Lindström, CFO Maria Nordström. Artiklar om Doberman: Erik Wisterberg.
”Lisa Lindströms dramatiska resa – från katastrof till succé-vd för Doberman” Breakit, 16 oktober 2016
https://www.breakit.se/artikel/5174/lisa-lindstroms-dramatiska-resa-fran-katastrof-till-succe-vd-for-doberman;
Elisabet Nore: 17 februari 2017. ”Lisa Lindström: Alla bör sjunga kod”. Voister. En smartare it-nyhetssajt.
https://www.voister.se/artikel/2017/02/lisa-lindstrom-alla-bor-sjunga-kod/
15 U
 niversum i samarbete med Metrojobb. 2015 Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning där medarbetare
får betygsätta sina arbetsgivare. 126 arbetsgivare betygsattes av 35 189 medarbetare. Doberman toppar listan över
medelstora företag (50–249 anställda)
https://www.dagensmedia.se/kommunikationsbyraer/doberman-ar-en-av-sveriges-basta-arbetsgivare-6087459
16 Veckans Affärer.
17 1
 7 november 2017. http://varmdohemtjanst.se/2017/11/19/arets-foretagare-2017/
Företagets hemsida, http://www.halsorumz.se Även Hårdstedt, L Arbetet (2013) ”Hälsocentralen som alla äger”.
5 april https://arbetet.se/2013/04/05/halsocentralen-som-alla-ager/

KAPITEL 10. FINDUS OCH VOLVO – SOM ALDRIG BLEV AV
1 Region Skåne: http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Bjuv.html. Besök April 2018
2

Financial Times. 1 februari 2016.

3

http://www.internationalen.se/2016/04/riskkapitalister-bryr-sig-inte-om-arbetarna-i-bjuv/

4

 artin Linder, förbundsordförande Unionen, 16 juni 2016 ”Utlandsflytt kan skada varumärket”, debatt Skånska
M
Dagbladet.

5

 önnberg, G M (2017) Svaret från LO och Thorwaldsson. Bjuvnytt 23 augusti 2017
R
http://www.bjuvsnytt.se/index.php/s5-flex-menu-1121/2266-svaret-fran-lo-och-thorwaldsson

6

Catena har en ägarandel på 45 %, Backahill 45 % och Foodhills AB äger resterande 10% av fastighetsbolaget.

7

 VT Nyheter 9 maj 2017, ”SLU väntar in Findusförsäljning: Olyckligt att det inte säljs”. kl 19:03; SVT Nyheter HelsingS
borg 20 april 2017, kl. 15:41

8

 önnberg, G M. ”Kulturkrocken som definitivt sänkte Findus”. Bjuvnytt. 5 augusti 2017.
R
http://www.bjuvsnytt.se/index.php/reportage/2245-kulturkrocken-som-definitivt-sankte-findus

9

https://data.riksdagen.se/fil/1DA1C9B5-D5EA-42BB-921A-F2209A00DFFD

10 S
 undemo, M (2018) ”Sanningen om Volvo. Från Gyllenhammar till Geely: En radikal fackordförandes berättelse.”
Toltap förlag
11 W
 äingelin, J (2010). ”De knyter ihop affären - Ett åttiotal jurister är engagerade i Fords försäljning av Volvo”. Dagens
Industri. 15 april
12 Sundemo, M (2018) som ovan.
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DEL 4. SÅ ÖPPNAS SVERIGE FÖR EKONOMISK DEMOKRATI
KAPITEL 11. EN REGIONAL KLYFTA –
STRUKTUROMVANDLING OCH FAMILJEFÖRETAGEN
1	Företagarna (2017) Välfärdsskaparna. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter. Mars.
https://www.foretagarna.se/contentassets/e198c19b23de4c58b397640e5a51cabf/valfardsskaparna-2017-riks.pdf
2

 cKinsey (2015) Aktiva ägare skapar fler jobb. SVCA, Swedish Venture Capital Association
M
https://www.svca.se/wp-content/uploads/2015/12/Rapport_svca.pdf

3

Investeraravdraget tillkom 2013. Hälften av det investerade beloppet får dras av under kapital i deklarationen, alltså
högst 650 000 kronor. Skattesatsen är 30 procent. Det innebär att om den som investerar 200 000 kronor får ta
upp 100 000 kronor i deklarationen, vilket ger dig en skattesänkning med 30 000 kronor. Sedan 1 januari 2016 går
det inte att göra avdra för en investering i ett bolag som ägs av närstående. Även rapporter från SVCA, den svenska
riskkapitalföreningen.

4

 cKinsey (2015). Som ovan. Bland småföretagen är det 16 procent som uppger att de exporterat varor eller tjänster
M
under 2016. Andelen bland de medelstora företagen är klart högre, 37 procent. Bland småföretagen som exporterar
så går 70 procent till andra nordiska länder.

5

 CB (2017) löpande priser. https://www.business-sweden.se/Export/analys-och-rapporter/analys-ochS
omvarldsbevakning/Exportstatistik/svensk-handel-2017/

6

Tillväxtverket (2017) Rapport 0232, Nr 1 i serien om Företagens villkor och verklighet. Huvudrapport.

7

McKinsey och SVCA (2015). Som ovan.

8

 etta problem illustreras också av att det tidiga utvecklingskapitalet koncentrerats till färre och större fonder under
D
perioden från 2007 till 2014. Under samma tid har också å en mycket stor koncentration skett mot techsektorn.

9

I stort sett har utvecklingen med nedläggningar bara skett lika radikalt i Storbritannien. Se Nachemson-Ekwall,
(2016) En hållbar ägararkitektur för Sverige samt the Ownership Commission,
http://www.kellogg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2015/05/ownership_commission_2012.pdf;
Intervju med docent Andreas Bergh i tidningen Arbetsmarknadsnytt 28/1 2016. Jakob Stenberg.
http://arbetsmarknadsnytt.se/det-finns-redan-a-b-och-c-lag-pa-arbetsmarknaden/;

10 Läs om detta i Nachemson-Ekwall, S. (2015) En hållbar Ägararkitektur för Sverige
11 D
 et uppmärksammas bl a i Landsbygdskommitténs betänkande. SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén.
12 T
 RR Trygghetsrådet bildades 1974 gemensamt av Svenskt Näringsliv och PTK. Trygghetsfonden TSL, bildades 2004
av Svenskt Näringsliv och LO.
13 M
 elin, L., Bjuggren, P.O., Ericsson, A., Haag, K., Hall, A. & Nordqvist, M., 2004. Ägarskiften och ledarskiften i företag. En fördjupad analys. Tillväxtverket, NUTEK B 2004:6, Stockholm.
14 F
 öretagarna (2017) Ägar- och generationsskifte i svenska företag. Överlåtelse eller avslut? Rapport. November.
https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/agar--och-generationsskifte-i-svenska-foretag---overlatelse-eller-avslut.pdf
15 S
 anandaji, N (2017) Oroväckande tecken. En rapport om företagandets villkor runtom i Sverige. Småföretagarnas
Riksförbund. 17 mars. Rapport 1:2017. https://www.smaforetagarna.se/rapporter/ny-rapport-visar-orovackande-tecken-om-foretagandets-villkor-sverige/ Sanandaji är vd för vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)
16 Företagarna (2017). Som ovan.
17 S
 amtal med familjeföretagsforskaran Leif Melin och Mattias Nordqvist, Center for Family Enterprise and Ownership
CeFEO, Centrum för familjeföretagande och ägande vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
18 B
 ergqvist, M och Gustafsson, H (2014) Ägarskiften utifrån ett helhetsperspektiv. Rapport Ägarskiftescentrum i
Borlänge. 1 december. http://www.fbregionen.se/UserFiles/Agarskifte/Bilder/Pdfer/fbr_agarskifte_low.pdf
19 F
 öretagarna (2017). Som ovan. En enkät skickades till 4 278 deltagare i Företagarnas panel. 1 100 svarade, vilket
motsvarar 26 procent av samtliga tillfrågade.
20 Tillväxtverket (2017). Som ovan.
21 SCB:s databas, Skattekraft.
22 2
 016 hade Handelsbanken 435 kontor och Swedbank tillsammans med de fristående sparbankerna 393.
Bankföreningen https://www.swedishbankers.se/media/3583/1711_bank-o-finansstatistik.pdf
23 B
 ackman, M (2013) Företagande och närheten till finansiellt kapital. Policysammanfattning Entreprenörsskapsforum
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070153/FULLTEXT01.pdf; Martinsson G. (2015) Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? En internationell jämförelse av Sveriges näringsliv. Näringspolitiskt forum, rapport #3,
Entreprenörsskapsforum; McKinsey och SVCA (2015)
24 Backman, M (2013). Som ovan.
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25 SOU 2017:1. Som ovan.
26 Företagarna (2017). Som ovan. Enkät med 1100 småföretagare. s.29.
27 M
 elin, L, Hall, A. (2005) Ägarskifte. Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Nutek (Tillväxtverket).
CEFEO, Center for Family Enterprise and Ownership, Centrum för familjeföretagande och ägande vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. November.
28 dito
29 Företagarna (2017) samt McKinsey (2015). Som ovan.
30 V
 art tredje företag med upp till 20 anställda sätter inte av pengar till tjänstepension för ägare eller anställda.
Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från SCB.
http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2016/02/01/vart-tredje-smaforetag-saknar-tjanstepension/
31 Företagarna (2017) samt McKinsey (2015). Som ovan.
32 Företagarna (2017). Som ovan
33 Företagarna (2017). Som ovan.
34 Företagarna har en bra beskrivning av skattereglerna. Företagarna (2017). Som ovan.
35 R
 egeln med icke-kvalificerade och kvalificerade aktier är den samma som den som gäller för anställda som får tilldelning i form av aktier och optioner, som vid utdelning beskattas som inkomst av tjänst. Sedan 2018 finns ett undantag
för kvalificerade personaloptioner i företag som är yngre än 10 år inte har fler än yy anställda. beskrivs i kap. xx
36 Detta beskrivs i direktiven till 3:12-utredningen (SOU 2016:75)
37 Fallet finns utförligt beskrivet i Svensk Skattetidning 4, 2016, s. 301–315
38 3
 :12-utredningen föreslog att det skulle göras undantag från regeln om ”samma eller liknande verksamhet” vid ägarskifte till närstående. Utredningen drogs dock tillbaka. Frågan drivs vidare av Centerpartier som i sin budgetmotion
för 2018 tog upp frågan tillsammans med förslag om förändrade karensregler som tvingar kapital att ligga passivt,
och att det är olyckligt att familjemedlemmar begränsas i att kunna arbeta vidare i företaget.

KAPITEL 12. LEGALA HINDER FÖR ANSTÄLLDA ATT TA ÖVER
1	Mattias Göthbergs examensarbete vid Juridiska Institutionen, Uppsala universitet (Vårterminen 2018). Ägarskifte till
personalen Employee buyouts. Handledare Daniel Stattin.
2

Skatteverket, Rättslig vägledning, Ersättning från vinstandelsstiftelse, 2018.

3

Skatteverket, Rättsliga vägledning, Avdrag för arbetsgivarens kostnader, 2017

4

Rättsfallen RÅ 1984 1:72 berör fyra delägare och RÅ 1985 1:11 rör ett ägarskifte.

5

RÅ 1985 1:18

6

 örvärvslåneförbudet syftar till att skydda företagets långivare från ökad finansiell risk om en ny ägare finansierar
F
förvärvet med bolagets egna medel.

7

I de flesta EU-länder är det tillåtet med lån till närstående om det sker på marknadsmässiga villkor och inte äventyrar
bolagets kapital. EU öppnade 2006 för publika aktiebolag att bevilja lån till familjemedlemmar och närstående, just
för att underlätta generationsskifte.

8

L owitzsch, J. & Hashi, I. (2014). “The Promotion of Employee Ownership and Participation”. Inter-University Centre
for European Commission’s DG MARKT. http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/studies/

9

SOU (1998:93) Kapitalförsörjning till småföretag, Småföretagardelegationen.

10 Motion 2016/17:2633. “Demokratiserat ägande av företag.”
11 S
 yftet med personaloptioner är att möjliggöra del av kapitaltillväxten, inte att få inflytande. SOU (2016:23) Betänkande av Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram http://www.regeringen.se/contentassets/689d973cdc264f639316757cbfede351/beskattning-av-incitamentsprogram-sou-201623
12 Regeringens proposition 2015/15:4, Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (härefter ”Prop.”)
13 K
 FO, Coompanion och LRF. Remissvar (18 januari 2018). Promemorian ”Beskattning av vissa utbetalningar från
arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar”.
14 R
 othstein (red) (2012). ”Tillsammans. En fungerande ekonomisk demokrati”. Inledande kapitel av Bo Rothstein.
SNS Förlag.
15 D
 etta avsnitt bygger på material från Together (2014) – en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ
vid företagsnedläggningar och generationsskifte. Värmlandskooperativen, en del av Coompanion och Europeiska
socialfonden. Tyrén, L., Hahn, G. och Karlsson, Y. Bilaga 2. Hur fungerar A-kassan för anställda som äger och driver
företaget tillsammans?
16 I en dom från oktober 2014 har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att arbetsmarknadsutskottets utlåtande
fortfarande har betydelse.
17 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Kap. 9, 34–35 a §§.
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KAPITEL 13. DET BEHÖVS FINANSIELLA STÖDSTRUKTURER
1

 en franska modellen TransferToCoops beskrivs i Together-rapporten. Tyrén, L., Karlsson, Y.och Hahn, G. (2014)
D
Together – en förstudie baserad på kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och generationsskifte, Värmlandskooperativen, en del av Coompanion, framtagen med finansiellt stöd av Europeiska Socialfonden.

2

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kreditgarantiforeningar-kgf_GW02N394

3

 kälet uppges ha varit att den nya s+mp regeringen fick andra prioriteringar, som att hantera kostnaderna för den då
S
ökade invandringen.

4

 aminvest bildades i juli 2016 och är resultatet av en sammanslagning av flera statliga riskkapitalverksamheter.
S
Saminvest förvaltar även statens innehav i Inlandsinnovation och Fouriertransform.
http://www.regeringen.se/contentassets/0642af10d26b41a09e2af0e83d98b1e4/staten-och-kapitalet--strukturfor-finansiering-av-innovation-och-hallbar-tillvaxt-prop-2015_16_110.pdf

5	
https://tillvaxtverket.se/download/18.59ff66f1157d260336b5e80f/1478071512343/Tillväxtverkets+budgetunderlag+2017-2019.pdf
6

Edling, J. (2016). ”Statligt stöd till företag och organisationer i stad och landsbygd. Underlag till Landsbygdskommittén”. s. 210

7

 å här står det på Almi Invests hemsida: ”Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till
S
långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Vi letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag. Portföljen består av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Vi har en hög investeringstakt och investerar
i cirka 70 nya bolag per år.”

8

 illväxtverket 2010: 04 Nationell klusterutveckling i andra länder. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
T
analyser (Tillväxtanalys)

9

 OU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”.
S
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén.

10 C
 oompanion (2017). Remisssvar Landsbygdskommittén. Yttrande 2017 03 21 Dnr N2017/00222/HL
http://www.regeringen.se/495942/contentassets/e1b9cdb8f0f943f9ba35840fa30d96c4/coompanion-sverige.pdf
11 S
 aminvest Remisssvar Landsbygdskommittén. Yttrande SOU 2017:1 21 mars 2017
http://www.regeringen.se/495529/contentassets/e1b9cdb8f0f943f9ba35840fa30d96c4/saminvest-ab.pdf ; Almi
Företagspartner AB. Remisssvar Landsbygdskommittén. 21 mars 2017. http://www.regeringen.se/495941/contentassets/e1b9cdb8f0f943f9ba35840fa30d96c4/almi-foretagspartner.pdf
12 G
 lesbygdsverket. Regeringsuppdrag juni 2008. ”Kvinnors företagande i gles - och landsbygder - fakta och fönster”.
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb3261236194/1435231052787/kvinnors-foretagande-i-gles-landsbygder-fakta-fonster-08.pdf
13 Återberättat av Leif Tyrén maj 2018.
14 Exempel på gräsrostfinansring via digitala plattformar är Toborrow, Peertopeerloan och Lokaltkapital.se

KAPITEL 14. EGENANSTÄLLNING, DIGITALISERING OCH DELNINGSEKONOMIN
1

 rynjolfsson, E. Och McAfee, A. (2014) The Second Machine Age. Work, progress, and prosperity in a time of brilliB
ant technologies. New York: W.W Norton & Company.

2

 en första industrirevolutionen tog avstamp i 1700-talets teknologiska landvinningar i och med mekaniseringen,
D
ångdrivna fartyg och järnvägar, krönt av en inflyttning från landsbygden till städerna. Markörer för den andra är
elektriciteten med början under andra hälften av 1800-talet och 1900-talets förbränningsmotor och tillverkning och
användning av stål. Den tredje förflyttade industrin från produktionsorienterad tillverkning till kundefterfrågad tillverkning och en tjänstesektor som växte relativt tillverkningsindustrin. Utvecklingen inleddes i slutet av 1940-talet i USA
och utgör försteget till det moderna informationssamhället.

3

 xford Dictionaries definierar delningsekonomin som ”ett ekonomiskt system där varor eller tjänster delas mellan
O
privatpersoner, med eller utan ersättning, ofta med hjälp av internet”. Definitionen används i SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor. Betänkande https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy

4

 ifkin, J (2014) The Zero Marginal Cost Society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of
R
capitalism, Palgrave Macmillan. Även Rifkin, J (2017). Reportage i ETC 17 mars, om Postkapitalismen
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05712620170317a45f51512e21161ba9ca3abbc5c79864&serviceId=2

5

 egreppet disruptiva teknologier introducerades av Harvardprofessorn Clayton M Christensen tillsammans med
B
Joseph L Bower 1995, i en artikel: ”Disruptive Technologies: Catching the Wave”. Harvard Business Review January–
February; Men ordet användes både av Karl Marx och Joseph Schumpeter
https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation besök 9 juni 2018

6

PWC, Consumer Intelligence Series, the Sharing Economy.
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 reelancers Union är en amerikansk stiftelse grundad 1995. Organisationen representerar 57 miljoner egenanställF
da via 375 000 medlemmar. Hit hör New york State och en rad stiftelser https://www.freelancersunion.org/about/
Upwork Inc. är en privat global förmedlingstjänst för frilansande it-tekniker. www.upwork.com

8

 cKinsey Global Institute, October 2016. Independent work: Choice, necessity and the gig economy. Med EU-15
M
avses Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland,
Portugal, Spanien, Sverige, och Storbritannien. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/
Employment%20and%20Growth/Independent%20work%20Choice%20necessity%20and%20the%20gig%20
economy/Independent-Work-Choice-necessity-and-the-gig-economy-Executive-Summary.ashx

9

 U Commission (2018) Plattform workers in Europe. Evidence from the Colleem Survey. Pesole, A., Urzí Brancati,
E
M.C, Fernández-Macías, E., Biagi, F., González Vázquez, I. 27 June. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf

10 D
 upont, Stephen (10 December 2015). “Move Over Millennials, Here Comes Generation Z: Understanding the ‘New
Realists’ Who Are Building the Future”. Public Relations Tactics. Public Relations Society of America.
11 Detta nya arbetslivsmönster har uppmärksammats i Socialförsäkringsutredningen 2016.
12 I april 2018 var 5,1 miljoner svenskar sysselsatta. Källa: Ekonomifakta, 24 maj 2018.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-per-manad/
13 N
 otera att faktiskt medlemsantal ligger högre, eftersom redan pensionerade medlemmar finns med i förbunden.
Medlingsinstitutets årsrapport (2018). Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017. Februari. Uppgifterna har tagits fram
av Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet. Det har tillkommit i anslutning till forskningsprojektet
”Collective Bargaining in Europe” (Etui, Bryssel). http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR_17.pdf
14 S
 venskt Näringsliv (2014) ”Dags att tänka nytt - ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller.”
Berg A., Bergsten, A., Hedström, C. och Thorburn, R. En del i serien ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö”. 6 maj
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/dags-att-tanka-nyttpdf_687136.html/BINARY/Dags%20att%20tänka%20nytt.pdf
15 F
 öretagarna – Småföretagen och kollektivavtalen 2011 och Länsförsäkringars egen undersökning bland småföretagare våren 2016.
16 S
 venskt Näringsliv vill att skyddsombuden ska organiseras av de anställda på företagen, inte facket.Svenskt Näringsliv (2014) ”Dags att tänka nytt - ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller.” Berg A., Bergsten,
A., Hedström, C. och Thorburn, R. En del i serien ”Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö”. 6 maj.
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/dags-att-tanka-nyttpdf_687136.html/BINARY/Dags%20att%20tänka%20nytt.pdf
17 R
 iksrevisionen (2017). Fastställande av sjukpenningsuttag för egenföretagare. 15 december. Rapport beställd av
riksdagens socialförsäkringsutskott. https://data.riksdagen.se/fil/D4827CE0-C595-45D7-9D21-EA18F15A33A9
18 K
 elly, Marjoire (2012) Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution Journeys to a Generative Economy.
Berrett-Koehler Publishers
19 h
 ttps://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/rapporter-och-undersokningar/10908-pensionslosa-smaforetagare-morgondagens-fattigpensionarer.pdf
20 D
 N Debatt. ”Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen”. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
13 oktober 2017, uppdaterad 22 november 2017
21 Z
 eilon Lund, A (2017) Stressade cykelbud tar över gatorna – till fackets skräck Svenska Dagbladet, 7 mars
https://www.svd.se/stressade-cykelbud-tar-over-gatorna--till-fackets-skrack/om/naringsliv
22 W
 esterberg, E (2017) Jag cyklade i två veckor för Uber Eats – tjänade 39 kronor i timmen, Breakit 10/5.
https://www.breakit.se/artikel/7565/jag-cyklade-i-tva-veckor-for-uber-eats-tjanade-39-kronor-i-timmen
23 Söderqvist, F. (2017) Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen. Unionen
https://www.unionen.se/sites/default/files/files/plattformsekonomin_den_svenska_modellen.pdf
24 A
 ugustsson, E., Minoz, Å., och Solding, S. (2017) ABC i kollaborativ ekonomi En publikation från mötesplats Social
Innovation. s.120
25 S
 cholz, T. (2016). Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy. New York: Rosa Luxemburg
Stiftung. http://www.rosalux-nyc.org/wp-content/files_mf /scholz_platformcooperativism21.pdf
26 D
 etta utvecklas av bla Jane Orsi, amerikansk jurist som specialiserat sig på juridiken inom den kollaborativa ekonomin.
Se Augustinsson mfl. http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2017/04/MSI_ABC-kollaborativ_A6_WEB.pdf
27 https://coopseurope.coop/sites/default/files/Paper_Cooperatives%20Collab%20Economy_0.pdf
28 http://www.fairshares.coop/what-is-fairshares/
29 https://sv.wikipedia.org/wiki/Blockkedja
30 https://localfoodnodes.org/
31 h
 ttps://platform.coop/directory samt https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/11-platform-cooperatives-creating-real-sharing-economy/1194348/
32 https://coopcycle.org/en/
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33 http://faircrowd.work
34 	https://www.igmetall.de/docs_20161214_Frankfurt_Paper_on_Platform_Based_Work_EN_b939ef89f7e5f3a639cd6a1a930feffd8f55cecb.pdf
35 Ombudsoffice http://faircrowd.work/2017/11/08/ombudsstelle-fuer-crowdworking-plattformen-vereinbart/
36 D
 ito. Uppförandekoden har skrivits under av de tyska plattformarna Testbirds, clickworker, Streetspotr, Crowd Guru,
AppJobber, content.de, och Shopscout samt den brittiska plattformen Bugfinders. http://crowdsourcing-code.com
37 http://www.sharingeconomyuk.com/perch/resources/210116thesharingeconomyintheuktpdc.docx1111.docx-2.pdf
38 https://www.coops.tech
39 Samtal med Frida Wikström, Smart Sverige.
40 http://smartse.org/sv/om-oss/
41 	 https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=europaparlamenter+kollaborativa+ekonomin+dokument&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwie1OKw8OzbAhXBYZoKHTa3B4YQBQgkKAA&biw=1280&bih=601
42 R
 egeringen. Översyn av F-skattesystemet. Dir. 2017: 108. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017108/
43 D
 agens Nyheter, 17 oktober 2017 ”Misslyckande att delningsekonomin inte blivit större” Dagens Nyheter. 17 oktober
2017. Ola Degerfors, vd Hygglo, Hicham Larhnimi, vd Heetch, David Ovsepian, vd Techbuddy och Jacob Rudbäck,
vd Yepstr. Robin Szekely, vd Taskrunner
44 O
 ECD (2018) Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden. 15 juni Rapport beställd av Näringsdepartementet. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digital-in-sweden_9789264302259-en#page6
45 R
 egeringskansliet. Pressmeddelande 21 juni 2018. Regeringen vill göra det tryggare att starta och driva företag.
Uppdraget ska redovisas 30 juni 2019. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-villgora-det-tryggare-att-starta-och-driva-foretag/

KAPITEL 15. SOCIAL EKONOMI OCH SOCIALA FÖRETAG
1

 killnaden mellan idéburen och social ekonomi utvecklas i European Economic and Social Committee (2016), CIRIS
EC-International - Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative. Författare: Jose Luis Monzón & Rafael Chaves. “Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union”.
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf

2

dito

3

 U Kommissionen (2013) “Social Economy and Social Entrepreneurship Social Europe Guide”. Vol. 4. Samt GECES
E
(2016) “Social enterprises and the social economy going forward: A call for action from GECES”. Oktober.

4

Definitionen återfinns i en rapport från arbetsgruppen i Kulturdepartementet (Ds 1998:48)
”Social ekonomi i EU-landet Sverige” författad av Lars Bryntesson, ordförane och Curt-Olof Mann, sekreterare.
https://data.riksdagen.se/fil/CBECF156-C6DB-4610-9125-B6B7A80E448E Även1999 i rapporten ”Social ekonomi
– en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?” bilaga. Fakta info.

5

 almstad, J (2007) Governing WelfarebThe Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State, avhandling
V
Mittuniversitetet i Österusnd, 14 december. Sid. 9 Statistik sammanställd från Pestoff (2004) och SOU 2017:37.

6

Bl a den från Allianspartierna och sverigedemokraterna kraftigt kritserade och av Ilmar Reepalu framtagna Välfärdsutredningen. SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

7

https://www.famna.org/famnas-arsmote-nya-tillvaxtmal-nytt-namn-ny-logga/

8

 egeringskansliet. Näringsdepartementet (2018). Regeringens strategi för sociala företag – Ett hållbart samhälle
R
genom socialt företagande och social innovation. 1 februari. Diarienummer: N2018/00710/FF
www.regeringen.se/491b2f/contentassets/0f9a51b89db64c7490d310a9b05dee19/2018_sociala-foretag.pdf

9

” Underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden.” 15 februari 2016. Bakom gruppen stod Kristina Persson,
minister för Strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Medförfattare är Erika Augustinsson, Camilla
Backström, Fredrik Björk och Marie- Louise Lövgren. https://www.regeringen.se/contentassets/f572c052a02a47bc9e931c9c0099565a/arbetsintegrerande-sociala-foretag.pdf

10 B
 artilsson, S mfl (2000) Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till socialt företagande.
http://www.daidalos.se/component/virtuemart/arbete-i-egen-regi-fr%C3%A5n-arbetsmarknadsprojekt-till-social-ekonomi.htm?Itemid=181
11 S
 tatistik från Sofisam, en webbplats för de arbetsintegrerande sociala företagen, som utvecklats gemensamt av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Sofisam har ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden.
http://www.sofisam.se
12 N
 achemson-Ekwall, Sophie (april 2016) En hållbar ägararkitektur för SverigeIdéburet.
https://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/04/hallbaragararkitektur.pdf

211
211

e t t s v e r ige dä r a nstä llda äge r

|

slu t kom m e n ta r e r

13 D
 onahue, John D. 1989. The privatisation decision. Public ends, private means. Den stora konsten att privatisera,
översättning SNS förlag, 1992.
14 W
 ijkström, Filip och Tommy Lundström. 2002. Den ideella sektorn, organisationerna i det civila samhället. Sober
förlag, s. 280.
15 dito
16 W
 ijkström, F och Hansson, J-H (1998) Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden? Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3.
S. 194–221.
17 H
 ämtat i huvudsak från EU Kommissionen (2014) A map of social enterprises and their eco-system in Europe. 31
oktober. Statistik från Istat, CensimentoIndustriaServizi, 2014. SE Mapping_Country Report Italy-3.pdf s. 24
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langI&
langId=en
18 Wijkström & Lundström, 2002; Trägårdh & Berggren, 2006; Wijkström, 2012.
19 V
 almstad, J (2007) Governing WelfarebThe Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State, avhandling
Mittuniversitetet i Österusnd, 14 december. Sid. 9 Statistik sammanställd från Pestoff (2004) och SOU 2017:37.
20 L und, Margaret (2011) Solidarity as a business model. A multistakeholder cooperatives manual. Cooperative development center. Kent State University. A program of the Ohio Employee Ownership Center
https://community-wealth.org/content/solidarity-business-model-multi-stakeholder-cooperatives-manual
21 L agen om offentlig upphandling (LOU) kom 2007. Den utgår från ett EU-direktiv som reglerar köp av myndigheter
som är finansierade med allmänna medel.
22 R
 egeringen (2008) Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, bilaga 1 ss. 43. Bygger på regeringens beslut 6 september 2007, IJ2007/2539/D.
23 I april 2018 hade 161 av landets 290 kommuner infört valfrihetssystem enligt LOV, de flesta i hemtjänsten.
24 R
 egeringsbeslut. Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag 2010-04-22.
http://www.skoopi.coop/resursbanken/2012/02/Handlingsplan-för-arbetsintegrerande-sociala-företag.pdf
Näringsdepartementet. N2010/1894/ENT
25 A
 ugustinsson, E. (2011) ABC i social innovation.
http://socialinnovation.se/wp-content/uploads/2012/02/abc_i_social_innovation_a5_light.pdf
26 V
 innova Verket för innovationssystem (2018) ”Social innovation i Sverige – en kartläggning av ekosystemet för social
innovation”, Felicia Gustafsson och Andreas Netz. Januari.
https://www.vinnova.se/contentassets/57040657589945c2b86c356f6d6b5d4f/vr_18_01t.pdf
27 N
 PG beskrivs i boken En Hållbar Ägararkitektur (2016). Som ovan. Se Ola Mattisson, bilaga till den nya kommunallagen 2015; Osborne, S. 2006. The new public governance? Public Management Review, 8:3, s. 377–387.
28 Utvecklingen beskrivs bl.a .i en Hållbar ägararkitektur, kap. 7 Välfärdsektorn i förändring.
29 http://www.mikrofondenvast.se/wp-content/uploads/2018/06/Visa-social-nytta-metodbok.pdf
30 F
 orum och Coompanion (2016) Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi, Göran Pettersson
och Gordon Hahn, november. https://coompanion.se/wp-content/uploads/2018/04/Ge-arbetslösa-chansen-genom-civilsamhälle-och-social-ekonomi.pdf
31 S
 kandia (2018) Referat från panelsamtal i Almedalen 3 juli. ”Social obligation – så kan mänskliga vinster skapa
ekonomiska vinster i välfärden”
32 Dito. Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest.
33 2
 017 fanns det 108 kontrakt i världen, varav merparten i Storbritannien, Holland, Kanada, Australien, men marknaden är på väg att ta fart även i Spanien och Portugal.
https://www.nationalservice.gov/programs/social-innovation-fund
34 I Sverige finns än så länge bara ett socialt utfallskontrakt, mellan Norrköpings Kommun och Leksell Social Venture
rörande HVB-hem.
35 https://data.riksdagen.se/fil/2549A4BB-C200-4EBF-907A-DAE45935EEE7
36 M
 ålet med extratjänsterna var att skapa sysselsättning för 20 000 personer långt ifrån arbetsmarknaden i offentlig
verksamhet. Staten står för 100 % av lönekostnaden och kommunen får ytterligare 3000 kr per månad i handledarstöd. Ekonomifakta visar att extratjänsterna fram till 2021 förväntas kosta omkring 30 miljarder kronor. bara 6–8 %
hade fått ett riktigt jobb efter 180 dagar.
https://www.di.se/nyheter/magert-resultat-for-regeringens-subventionerade-jobb/
37 E
 xempelvis Tillväxtverket och Sweco (2017) Vilse i stöd- djungeln? – Sociala entreprenörers behov av rådgivning
och finansiering. Rapport 0236 november. https://tillvaxtverket.se/download/18.1cceccd71644fb94f746a4c4/1530861749040/Vilseistoddjungeln_Rapport0236_webb_FINAL.1.0.pdf
38 www.Lemat.se samt samtal med Jan Olsson och Elisabeth Abrahamson.
39 Guld i REVES Excellence Award 2017, Bryessel 8 juni 2017.
40 Soficatra finns i Belgien, Frankrike och Italien. http://www.soficatra.org/uk/soficatra.html
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41 http://www.yallatrappan.se
42 Mailkontakt med Maria Borelius och Kerstin Thulin, februari 2018 samt http://stiftelsenester.se/om-ester/
43 I pilotprojektet hos Helsingborgs kommun fick deltagarna behålla social bidrag under fas 2, när företagen startades.
	I projektet ingick 21 kvinnor. I november 2017 gjorde en konsult en utvärdering och 19 av dessa kvinnor intervjuades, 2 har lämnat landet. Då var 69% i sysselsättning, 37% anställda och 32% egenföretagare. Källa: Kerstin Thulin,
mail juli 2018.
44 A
 SF-företagen är Basta Väst AB, Café Tellus, Greta, Grogrunden, Le Mat Sverige, Karriär-kraft Service, Mötesplats
Backaplan, Returum, Vägen ut! Kooperativen samt Social Trade Väst. Bakom projektet står Sven Bartilsson, tidigare
verksamhetsledare på Coompanion och numer ordförande i Mikrofonden Väst, samt Elisabet Abrahamsson.
https://goteborgsregionen.coompanion.se/organisation-1000-jobb-grundsteget/
45 C
 oompanion. Pressmeddelande 10 oktober 2017. Göteborgsprojektet 1000-jobb - Sprids i Europa
www.mynewsdesk.com/se/coompanion/pressreleases/goeteborgsprojektet-1000-jobb-sprids-i-europa-2193869
46 http://www.mikrofondenvast.se/wp-content/uploads/2018/06/Årsredovisning-2017.pdf
47 V
 id undertecknandet medverkade även organisationen för idéburet med social inriktning, Forum, med generalsekreterare Göran Pettersson och Ariane Rodert, vice ordförande för Grupp 3 i Europeiska Ekonomiska och Sociala
Kommittén (EESK).Deklarationen tillkom 23 maj 2017 men undertecknades av Sverige den 7 december samma år.
Madrid Declaration “The Social Economy, a business model for the future of the European Union”
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