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Låt de anställda  
få köpa fabriker 
som läggs ner

N
äringsliv och arbetsmarknad är 
inne i stora skiften. Det växer 
fram nya produkter, tjänster, tek-
nologier, kompetenser och nya 
yrken. Intensiteten i föränd-

ringskrafterna är större i dag än på många 
decennier. Men de institutionella formerna 
för detta värdeskapande i Sverige förnyas 
inte. Samtalet om nödvändiga förändringar 
i näringslivets institutionella och ägarmässiga 
organisering känns iskallt. Tankesmedjan 
Global utmaning publicerar därför en idé-
skrift, ”Ett Sverige där anställda äger”, som 
kan ligga till grund för en bred diskussion 
kring de möjligheter som öppnas upp om det 
blir enklare och finansiellt möjligt för anställ-
da att bli hel- eller delägare i företag. Många 
andra länder skördar i dag frukterna av ny-
tänkande på ägandeområdet, medan Sverige 
ligger långt efter.

Sverige behöver i dag kanske mer än någon-
sin hitta nya lösningar på utanförskap, eko-
nomisk ojämlikhet, regionala obalanser, och 
alltför låg innovationskraft i stora delar av 
ekonomin, inte minst i välfärdsföretagen och 
digitaliseringens nya krav på anställda och 
arbetsmarknadens organisering. Vi tror att 
mer medarbetarägande är en del av lösning-
en, som komplement till börsföretagens 
aktie ägare, familjeföretagarna, de institutio-
nella investerarna, riskkapitalisterna, affärs-
änglarna och den offentliga sektorn.

Medarbetarägandet kan ta många former: 
anställda kan äga genom personalstiftelser 
eller aktier direkt, de kan driva kooperativ, 
soci ala företag eller starta plattformskoope-
rativ i ”gig-ekonomin”. Exempel finns utom-
lands. 14 miljoner amerikaner äger aktier 
i sina arbetsgivare genom så kallade ESOP-
stiftelser. USA har precis tagit fram program 
med lånegarantier på upp till 30 miljoner 
kronor för anställda som vill ta över ett före-
tag i samband med generationsskifte. I Frank-
rike används kooperativa affärsmodeller för 
att rädda arbetstillfällen vid fabriksnedlägg-
ningar och anställda kommer snart att kunna 
äga 10 procent i alla franska bolag. I Spanien 
finns Mondragon-federationen, ett av värl-
dens största medarbetarkooperativ med 
85 000 anställda. Italiens kluster av arbets-

kooperativ inspirerar program för företags-
samverkan över hela Europa. Italien ligger 
även i framkant när det gäller demokratiskt 
styrt socialt företagande. I Storbritannien 
finns goda exempel på arbetskooperativt 
drivna digitala företag.

Länder som ligger i framkant när det gäller 
anställdas ägande har utvecklat stödjande 
lagstiftning (framförallt bolagsrätt) gynn-
samma skatteregler, speciella associations-
former, utbildning liksom en finansiell infra-
struktur uppbyggd kring både privat och 
offent ligt kapital. I Sverige saknas det mesta: 
inga kreditgarantifonder, kooperativa ban-
ker, utbildning och stöd genom a-kassa och 
ett stöttande socialförsäkringssystem.

Vi lyfter framför allt fram fyra områden där 
värdet av medarbetarägande för Sverige 
 borde vara extra stort:

• Vi måste bromsa den tysta avvecklingen 
av familjeföretag utanför de stora städerna. 
Många av dessa står inför generationsväxling 
men det saknas naturliga arvingar. Anställda 
är här en outnyttjad resurs.

• Förhindra nedläggningen av lönsamma 
fabri ker på orter där anställda lämnas utan 
alternativa arbeten. Anställda borde få förut-
sättningar för att likt en bostadsrättsförening 
bjuda på sin arbetsplats. Det gäller allt från 
den nedlagda Findus ärtfabrik i Bjuv till Göte-
borgs kexfabrik i Kungälv, båda lönsamma 
offer för ett svenskt förhållningssätt till struk-
turomvandling som inte premierar sökandet 
efter nya ägaralternativ.

• Anpassning till en ny arbetsmarknad 
med tillfälligt arbete, den så kallade ”gig- 
ekonomin”, och projekt- och korttidsanställda 
men också krav från företag som behöver kun-

Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa 
 länder. Men det finns ett område där Sverige ligger långt 
 efter: ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande.

na attrahera och behålla attraktiv arbetskraft. 
Det inkluderar allt från digitala kooperativa 
plattformar som styrs av medlemmarna till-
sammans till delägarskap och inflytande.

• Hantera utanförskap genom att lyfta 
fram sociala företag och social innovation 
som möjliga vägar framåt. Hit hör de arbets-
integrerande sociala företagen som har både 
samhällsnyttigt syfte och drivs enligt demo-
kratiska principer. Det växer utomlands, men 
Sverige halkar efter.

Internationella erfarenheter visar på att 
det fungerar med anställda som ägare tillsam-
mans. Det fungerar i alla branscher, i alla stor-
lekar av företag och under företags olika livs-
cykler. Dessa demokratiskt styrda företag är 
välskötta, lönsamma, innovativa och hamnar 
högt på rankningslistor över anställdas trivsel 
och över hållbarhet. Anställda har oftast ett 
längre perspektiv på sitt engagemang varför 
fler verksamheter som ägs av anställda kan ha 
både en dämpade effekt på kapitalmarkna-
dens avarter och stärka delaktigheten.

Vi har samtalat med över 80 representanter 
för arbetsgivare, intresseorganisationer i nä-
ringslivet, den idéburna sektorn, fackfören-
ingsrörelsen, finansiella aktörer, forskare lik-
som politiker. Vi har förvånats över avsakna-
den av kunskap kring personalägande, en 
okunskap som sannolikt beror på att 1970- 
och 80-talets löntagarfondsstrid lagt sig som 
en våt filt över samtalet. Efter snart femtio år 
är det hög tid att börja tänka om.

Vår förhoppning är att politiker från olika 
ideologiska läger kan börja samtalet om med-
arbetarägande, tillsammans med regionut-
vecklare, näringslivet i stort, juridisk expertis, 
startupsektorn, riskkapitalister och represen-
tanter för civilsamhället. Arbetet kommer ta 
tid men behövs, oavsett vilket parti eller koa-
lition av partier som styr Sverige.

Sophie Nachemson-Ekwall
doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, författare av 

rapporten  ”Ett Sverige där anställda äger”

Alexander Crawford
senior rådgivare, Global utmaning

Catharina Nystedt Ringborg
vice ordförande, Global utmaning

Anställda borde få chans att bjuda 
på sin arbetsplats vid nedläggning-
ar på orter där de lämnas utan 
alter nativa arbeten, skriver under-
tecknarna och förordar fler former 
av medarbetarägande i Sverige. På 
bilden protester mot nedläggning-
en av Findus fabrik i Bjuv 2016. 
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"
Löntagarfonds

striden har lagt sig 
som en våt filt över 

samtalet.

”En  oberoende 
tanke smedja 
som verkar för 
hållbar utveck-
ling socialt, 
 ekonomiskt och 
klimatmässigt.
Global utma-
ning är en ideell 
förening som 
finan sieras 
genom  projekt-
medel från 
 institutioner och 
myndigheter 
samt av våra 
partners som 
 utgörs av olika 
organisationer 
och företag.”
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