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Forord 

Efter aftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation har vi skrevet denne rapport som et 
litteraturstudie af fordele og ulemper ved medarbejderejede virksomheder. I arbejdet med at skabe 
det ønskede overblik, har det været nødvendigt at være kortfattet nogle steder og selektiv andre 
steder. Disse valg er truffet med et mål for øje: Stadig at kunne fremlægge et pålideligt portræt af 
litteraturen. 

Vi præsenterer i det følgende nogle overordnede principper for, hvordan medarbejdereje kan 
organiseres og hvilke fordele og ulemper, der er ved de forskellige måder. Vi præsenterer også nogle 
af de væsentlige barrierer, der kan være for udbredelsen. Vi gennemgår undervejs en lang række 
nyere empiriske studier og introducerer erfaringer fra andre lande. 

Generelt er der mange gode resultater at hæfte sig ved. Det er dog ikke ensbetydende med, at det 
altid er en passende ejerform for alle virksomheder. Det er vigtigt at læse rapporten med litteraturens 
begrænsninger for øje og samtidig være opmærksom på, at resultater fra andre lande sjældent kan 
overføres til den danske kontekst uden videre. Det er således ikke sikkert, at de positive effekter ved 
øget medarbejdereje vil have samme styrke i Danmark. Rammevilkårene er anderledes og i nogen 
grad mere medarbejderorienterede end i de lande, der er med i den udvalgte litteratur.  

Fokus bør være at sikre lige vilkår for de forskellige ejerformer i forhold til beskatning, adgang til 
kapital, rådgivning m.v. En målrettet indsats for at smidiggøre mulighederne for medarbejdereje og 
fjerne barrierene kan bidrage til mere lige vilkår.    

Rapporten er forholdsvis kortfattet og koncentreret, men kommer ikke desto mindre rundt om 
mange forskellige forhold i og omkring medarbejderejede virksomheder. Den er opbygget sådan, at 
der først er en oversigt over de vigtigste pointer. Den store midterste del af rapporten beskæftiger 
sig med baggrunden for disse pointer. Til sidst er der en mere detaljeret opsummering af effekter af 
medarbejdereje sammen med en gennemgang af mulige samfundsmæssige effekter og nogle bud på 
mulige modeller til at lette etableringen af medarbejdereje. 

 

God læselyst.  

København, august 2020  

Niels Mygind og Thomas Poulsen 

 

Niels Mygind er professor ved CBS, og Thomas Poulsen er lektor ved CBS. Arbejdet med denne 
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Medarbejderejede virksomheder – de vigtigste pointer 
 

Denne rapport er baseret på en lang række videnskabelige studier af medarbejdereje. De teoretiske 
argumenter og empiriske resultater varierer med de bagvedliggende forudsætninger. De empiriske 
studier er baseret på forskellige typer data fra forskellige lande og med varierende sammenlignings-
grundlag. De dækker forskellige tidsperioder og der er brugt forskellige statistiske metoder. Der er 
ofte modstridende resultater, men alligevel træder nogle fordele og ulemper tydeligt frem: 

 

Fordele: 

 Medarbejdereje medfører større identifikation med virksomheden og øger produktiviteten.  

 Dette forstærkes ved øget medindflydelse også for delvist medarbejdereje; men effekten er 
størst, når en bred gruppe af medarbejdere ejer majoriteten af virksomheden og dermed har 
kontrollen.  

 Medarbejderejede virksomheder har færre mellemledere, større samhørighed og større 
gensidig kontrol mellem medarbejderne  

 Medarbejderne ønsker i højere grad at blive på arbejdspladsen. De siger i mindre grad op, og 
de er mere interesseret i efteruddannelse i relation til virksomhedens særlige behov. 

 Når medarbejderne har kontrollen, prioriterer virksomheden i højere grad: 

 En mere lige lønfordeling 

 Mere stabil beskæftigelse, som kan være kombineret med mere fleksibel løn 

Ulemper: 

 De positive motivationseffekter kan være mindre for store virksomheder 

 Bagsiden af stabil beskæftigelse er mindre fleksibilitet på kort sigt 

 Mangel på kapital kan medføre lavere investeringsniveau og kapital per medarbejder 

 

Medarbejdereje kan opgøres i to dimensioner: Bredden - hvor mange af medarbejderne er 
medejere, og dybden - hvor stor en andel ejer de. Fordele og ulemper øges både med bredden og 
dybden. 

 

 

Udenlandske erfaringer: Begrænsning af barrierer giver større udbredelse af medarbejdereje 

Barrierer for oprettelse er en væsentlig årsag til, at der er meget få medarbejderejede virksomheder 
i Danmark. I Frankrig, Italien og i Baskerlandet i Spanien er disse barrierer begrænset, og her er 
medarbejdereje i form af arbejderkooperativer langt mere udbredte. I UK og USA er der stor 
udbredelse af virksomheder ejet af medarbejderfonde. Det er især erfaringerne fra disse lande, som 
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ligger til grund for de seneste års forskningsresultater om medarbejdereje. Der er næsten 500.000 
beskæftiget i arbejderkooperativer i Italien, og omkring 14 millioner amerikanske medarbejdere har 
ejerskab gennem medarbejderfonde. De fleste er ansat i store virksomheder med minoritets 
medarbejdereje; men omkring 2 millioner er ansat i virksomheder med majoritets medarbejdereje. 
Nye resultater fra Danmark viser, at der i 2016 var 365 virksomheder med delvist medarbejdereje, og 
at omkring 54.000 af de 624.000 ansatte i disse virksomheder er med i programmerne, men kun i 13 
virksomheder ejede de over 15 % af kapitalen.  

 

Barrierer for oprettelse af medarbejderejede virksomheder – og mulige løsninger 
 Organiseringsproblemet – der mangler en model eller selskabsform med retningslinjer  

 Nogle lande har særlige modeller eller selskabsformer for medarbejdereje 

 Opstartsproblemet – det er svært at samle en gruppe iværksættere og medarbejderejere 

 Mulig løsning er organisationer med særlige kuvøse funktioner for opstart  

 Start af medarbejdereje gennem overtagelse af eksisterende virksomhed ved ejerskifte 

 Ind- og udtræden af medarbejdere kan udvande medarbejderejet 

 Regler kan sikre, at nye medarbejdere bliver ejere og fratrædende medarbejdere afgiver 
ejerskabet. Nye medarbejdere kan eventuelt opbygge ejerskabet gradvist 

 Kapitalproblemet – den typiske medarbejder har begrænset kapital til indskud i virksomheden 
og adgang til lån kan være særligt begrænset for en ukendt virksomhedsform 

 Nogle lande har særlige finansieringsinstitutter 

 Risikoproblemet - en medarbejderejer har risiko for både at miste job og ejerkapital   

 En medarbejders andel i virksomheden skal supplere, ikke erstatte pensionsopsparing  
 

 

Samfundsmæssige effekter: En større udbredelse af medarbejderejede virksomheder kan øge 
produktiviteten og give mere stabil beskæftigelse og mere ligelig fordeling af indkomst og formue. 
Det er ikke sikkert, at de positive effekter ved øget medarbejdereje vil have samme styrke i Danmark. 
Rammevilkårene er anderledes og i nogen grad mere medarbejderorienterede end i de lande, der er 
med i den udvalgte litteratur. I den danske kontekst bør fokus være at sikre lige vilkår for de 
forskellige ejerformer i forhold til beskatning, adgang til kapital, rådgivning m.v. En målrettet indsats 
for at smidiggøre mulighederne for medarbejdereje og fjerne barrierene kan bidrage til mere lige 
vilkår.    
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Hvordan kan barriererne fjernes - tre mulige modeller for medarbejdereje  

                     Model 

Barrierer  

Arbejderkooperativ Mondragon-model ESOP-model 

Organisering/opstart  

Generelt for alle tre: 
- Særlige ordninger 
for ejerskifte 
- Skattefordel til 
både køber og 
sælger 

 

- Særlig selskabsform 

- Kooperative 
principper: 

* En stemme per 
medarbejder 

* Åbent medlemskab 

* Kollektive reserver 

 

- Variant af 
arbejderkooperativ: 

* En stemme per 
medarbejder 

* Åbent medlemskab 

* Kollektive reserver, 
individuelle konti, 
årlige 
overskudsandele 

- Eje gennem medarbejder-
fond for alle ansatte 

- Individuel andel tillægges 
årlig overskudsandel/bidrag 
fordelt lige eller ligesom løn  

- Værdiansættelse og skat 
ved udtræden 

- Kontrol i forhold til eje 
eller en stemme pr 
medarbejder 

Ind-/udtræden af 
medarbejdere 

- Åbent medlemskab 

- Lavt indskud 

- Indskud ved 
indtræden                      
med afdragsordning 

- Intet indskud, individuel 
konto opbygges i løbet af 
ansættelse  

Kapital-problem - Andel af overskud 
til reserver, start-lån  

- Særligt 
finansieringsinstitut 

- Lån til fond med sikkerhed 
i virksomheden  

Risiko-problem - Begrænset 
individuel opsparing 

- Supplement til 
anden pension 

- Skal være supplement til 
anden pension 
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1. Introduktion 
Formålet med denne rapport er at give en kort gennemgang af den eksisterende viden omkring 
medarbejderejede virksomheder. Hvad er fordele og ulemper ved denne virksomhedsform? Hvorfor 
er der så relativt få, og er det et problem, at der ikke er flere? Hvad er barriererne for oprettelse af 
medarbejderejede virksomheder?  

Der er udviklet mange teorier med forskellige forudsigelser af medarbejderejede virksomheders 
økonomiske adfærd og resultater. Forudsigelserne varierer med de forudsætninger, som ligger bag. 
I Danmark har medarbejderejede virksomheder meget begrænset udbredelse, men i lande som USA, 
UK, Spanien, Frankrig og Italien er de mere udbredte, og der er lavet en lang række videnskabelige 
studier af deres resultater i forhold til konkurrencedygtighed, produktivitet, løn og beskæftigelse mv.  

Vi vil først definere forskellige typer af medarbejdereje: Der er stor variation både i dybden af 
medarbejdereje, fra delvist medarbejdereje med små minoritetsposter til fuldt medarbejdereje, og i 
bredden af den gruppe af medarbejdere, der er medejere. Dernæst vil vi gennemgå nogle teorier om 
effekten af medarbejdereje på produktivitet og virksomhedens samlede resultat. I denne 
sammenhæng vil vi se på effekten af, at virksomhedens mål bliver fastsat af medarbejderne. Hvad 
betyder det for virksomhedens adfærd på kort og langt sigt. Herefter vil vi komme med nogle svar 
på, hvorfor der er så få medarbejderejede virksomheder især i nogle lande. Hvorfor gror denne 
ejerform ikke automatisk frem, hvis der er fordele i forhold til produktivitet mv.? Hvilke barrierer er 
der for medarbejderejede virksomheder med hensyn til opstart/ejerskifte, ind- og udtræden af 
medarbejderejere, kapitaltilgang og risikokoncentration? I nogle lande er medarbejdereje ret 
udbredt, men der er stor variation i udbredelsen af forskellige typer, også i forhold til størrelse, kapital 
intensitet og branche, og der er væsentlige forskelle i forhold til, hvordan barriererne er overvundet 
i forskellige lande.  

Vi vil gennemgå nogle af de vigtigste teoretiske forudsigelser, men lægger også meget vægt på de 
faktisk observerede effekter af medarbejdereje. I de seneste 20-30 år er der lavet en lang række 
studier, som i deres dækningsgrad, repræsentativitet og pålidelighed er blevet forbedret over tiden. 
Vi vil derfor fokusere på nyere videnskabelig litteratur efter år 2000. Dog går især de banebrydende 
teoretiske bidrag længere tilbage i tiden, og enkelte empiriske bidrag fra før 2000 vil også blive 
inddraget. De fleste empiriske studier bygger på data fra Frankrig, Italien, Spanien, UK og USA, som i 
deres overordnede politiske og økonomiske styring ligger relativt tæt på Danmark. Danmark adskiller 
sig dog bland andet ved den danske model og arbejdsmarkedspensionerne. Disse forhold gør, at 
erfaringerne ikke kan overføres uden videre. I de førnævnte lande er der et betydeligt antal 
medarbejderejede virksomheder. Det er også tilfældet i et af de mest udviklede lande i Sydamerika, 
Uruguay, hvor der også er lavet væsentlige studier af arbejderkooperativer. I Østeuropa opstod der i 
forbindelse med privatiseringen mange medarbejderejede virksomheder; men de overgik hurtigt 
især til direktør-ejede virksomheder, fordi medarbejderne solgte deres aktier under krisen, som 
prægede den tidlige omstilling (Mygind, 2012). Disse erfaringer inddrages derfor ikke. 
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De empiriske studier varierer – ligesom de teoretiske forudsigelser – i forhold til de forudsætninger, 
som ligger bag. De empiriske studier er baseret på data fra forskellige lande og forskellige 
tidsperioder. De varierer desuden i deres sammenligningsgrundlag og anvender forskellige statistiske 
metoder. Af hensyn til overskueligheden vil vi ikke gå ind i en dybere diskussion af disse studiers 
sammenlignelighed og validitet; men vi har gennemgået litteraturen efter strenge kriterier, og vi 
refererer næsten udelukkende til forskningsbaseret litteratur, der er fagfællebedømt og udgivet i 
anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Se oversigt over de vigtigste studier i appendiks 2. 

 

2. Forskellige typer og grader af medarbejdereje 
Forskellige typer medarbejdereje kan defineres ud fra tre ejer-rettigheder til kontrol, overskud og 
kapitalgevinst. Dette er illustreret i figur 1.  

I det typiske aktie- eller anpartsselskab har aktionær/anpartshavere en proportional del af alle tre 
ejer-rettigheder. Hovedvægten i denne rapport lægges på fuldt medarbejderejede virksomheder, 
hvor flertallet af medarbejdere ejer majoriteten af virksomheden nogenlunde ligeligt; altså både dybt 
og bredt medarbejdereje. Her kan skelnes mellem to hovedtyper: individuelt medarbejdereje, hvor 
den enkelte medarbejder kan sælge sin andel/aktiepost ved udtræden og realisere en eventuel 
kapitalgevinst, og kollektivt eje, hvor en eventuel stigning i egenkapitalen bliver stående i 
virksomheden som udelelige reserver. Sidstnævnte er den typiske arbejderkooperative model. I 
begge modeller angiver tabellen, at medarbejderne kan udøve demokratisk kontrol ved 
generalforsamlingen herunder valg til en eventuel bestyrelse, og denne ret er nogenlunde ligeligt 
fordelt – i arbejderkooperativet ved en stemme per medarbejder. 

Figur 1. Forskellige typer og grader af medarbejdereje i forhold til de tre ejer-rettigheder 

Type                                           Ret til Kontrol Overskud Kapital 

Bredt individuelt majoritets-medarbejdereje + + + 

Arbejderkooperativer (kollektivt eje) + + Begrænset 

ESOP med demokratisk majoritets-eje Ofte begrænset + + 

Delvist medarbejdereje,                           
minoritets medarbejderaktier/ESOP 

Begrænset (+) (+) 

Partnerskab af mindre gruppe af medarbejdere (+) (+) (+) 

Overskudsdeling 0 (+) 0 

Medarbejdere i bestyrelsen (+) 0 0 

Lønmodtagerfonde Centraliseret 
På tværs af 

virksomheder 
På tværs af 

virksomheder Pensionsfonde 
Ofte 

fagforeninger 

Note til Figur 1: + medarbejdere har rettighed. 0 medarbejdere har ikke rettighed. (+) medarbejdere har 
delvist rettighed eller mindre gruppe af medarbejdere har rettighed (Mygind, 2019). 



 
 

6 

 

Den amerikanske ESOP (Employee Stock Ownership Plan) er medtaget, fordi den hører til en de mest 
udbredte former for majoritets medarbejdereje i mellemstore virksomheder i UK og USA. Her er 
virksomheden ejet af en medarbejderfond. Alle fastansatte fuldtidsmedarbejdere har en andel af 
fonden, og fordelingen mellem medarbejderne kan ikke overstige lønforskellene mellem dem.  

I mange ESOPs især i store amerikanske virksomheder har ESOP-fonden kun en mindre del af 
ejerskabet. Denne type hører til minoritets medarbejdereje i den nederste del af tabellen. Dette 
gælder også et betydeligt antal af de større danske virksomheder med medarbejderaktier, der typisk 
udgør mindre end 5% af aktiekapitalen (Mathieu, 2019).  

Vi har medtaget forskellige former for delvist medarbejdereje i den nederste del af tabellen, fordi 
skellet til dybt og bredt medarbejdereje ofte er flydende. Forskellige former for medarbejderaktier 
kan medføre, at en bred gruppe af medarbejdere ejer aktier, men ofte er den samlede sum kun en 
mindre del af den samlede aktiekapital, så andelen af medarbejdereje er begrænset. Der er således 
tale om bredt, men ikke dybt medarbejdereje. Omvendt er der dybt, men smalt medarbejdereje i 
mange partnerskaber, som er udbredt inden for liberale erhverv som advokater, arkitekter, 
ingeniører og konsulentvirksomheder. De har oftest 100 % medarbejdereje, men typisk er kun en 
mindre gruppe seniorpartnere medejere. 

Bred overskudsdeling og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er eksempler på, at medarbej-
derne kun har en mindre del af én af ejer-rettighederne. ØD-modellen var heller ikke fuldt medar-
bejdereje, for ejer-rettighederne var samlet i centrale fonde, der udøvede kontrolretten og samlede 
de finansielle rettigheder på tværs af virksomhederne, og den enkelte lønmodtager havde en konto 
i den centrale ØD-fond. Modellen blev som bekendt ikke gennemført, men det danske 
pensionsfondssystem indeholder mange overlappende elementer i forhold til ØD-modellen. 

Vi vil i det følgende især koncentrere os om de tre øverste typer i tabellen; men ofte dækker de 
teoretiske forudsigelser og de empiriske undersøgelser også forskellige former for delvist medarbej-
dereje, og der kan være en udvikling frem og tilbage mellem delvist og fuldt medarbejdereje. 

 

3. Effekter af medarbejdereje – teori og empiri  
Hvad betyder medarbejdereje for produktivitet, konkurrencedygtighed, beskæftigelse, løn osv.?     
Der findes en omfattende litteratur om dette såvel teoretisk som empirisk. Her gennemgås først 
effekterne i forhold til medarbejdergruppen – deres motivation og produktivitet. Teorien forudsiger 
positive motivationseffekter og dermed øget produktivitet for såvel minoritets- som kontrollerende 
majoritetseje, dog således at effekten forventes at stige med stigende medarbejderejerskab og 
kontrol. Figur 2 giver en oversigt over de teoretiske forudsigelser.  

Dernæst behandler vi effekten på virksomhedens adfærd, hvor det er afgørende om medarbejderne 
har dominerende kontrol og dermed mulighed for at definere virksomhedens mål. Her er det særligt 
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vigtigt, om medarbejderne har majoritet i forhold til retten til kontrol. Spørgsmålet er, om 
medarbejderkontrollerede virksomheder har en anderledes adfærd end virksomheder, der er 
kontrolleret af eksterne kapitalejere. Her vil vi både se på den mere kortsigtede tilpasning af 
produktion, beskæftigelse og løn, og det mere langsigtede investeringsniveau.  

Oprettelse af medarbejderejede virksomheder, deres udvikling, og eventuelle lukning/skift til andet 
ejerskab er central for forståelsen af udbredelsen af denne type virksomhed. Hvordan finansieres 
opstart og udvikling? Opstår de især inden for bestemte brancher med lavere krav til kapitalinput? 
Opstår de især i krisetider som et defensivt redskab mod arbejdsløshed? Stopper medarbejderejet 
på grund af konkurs og lukning, eller fordi medarbejderne kan realisere en kapitalgevinst ved salg af 
en succesfuld virksomhed? 

I denne sammenhæng kan der identificeres væsentlige barrierer for medarbejderejede virksomheder 
i forbindelse med finansiering, risikokoncentration for medarbejderne, problemer ved ind- og 
udtræden af medarbejderejere, og selve organiseringen af opstart/medarbejder-overtagelse. I lande 
som Frankrig, Italien, Spanien, UK og USA er disse barrierer begrænset på forskellige måder, og det 
har sammenlignet med Danmark givet en større udbredelse af medarbejdereje i disse lande. Vi vil 
derfor se nærmere på internationale erfaringer i forhold til, hvordan særlige tiltag har fremmet 
udbredelsen af medarbejdereje/arbejderkooperativer. Til slut vil vi behandle nogle mulige 
samfundsmæssige effekter af en større udbredelse af fuldt og delvist medarbejder-ejede 
virksomheder i forhold til produktivitet, beskæftigelse og fordeling af indkomst og formue. 

 

3.1 Teori - Effekt på produktivitet og økonomisk afkast 
Mange teorier inden for personaleledelse går ud på at motivere medarbejderne til bedst muligt at 
opfylde virksomhedens målsætninger. I denne sammenhæng søger nogle ledelsesformer at give 
medarbejderne såkaldt ”psykologisk medejerskab” til virksomheden (Pierce et al. 2001). Ideen er, at 
alle er i samme båd - medarbejderne skal arbejde for de samme mål som ejerne af virksomhederne. 
Der er mange situationer, hvor medarbejderne og ejerne har fælles interesser i at udvikle 
virksomheden og dermed sikre konkurrencedygtighed og beskæftigelse; men der er også 
modsætninger, når virksomhedens værditilvækst skal fordeles mellem løn og overskud, og i 
spørgsmål om valg af teknologi, lokalisering af produktion, beskæftigelse mv. kan der være 
modstridende interesser. Når medarbejderne selv har ejerskabet, vil denne modsætning forsvinde. 
Ved fuldt medarbejdereje med fordeling af ejerskab proportionalt med lønnen vil det i princippet 
være ligegyldigt for den enkelte medarbejder, om værditilvæksten udbetales som løn eller overskud, 
såfremt der er skattemæssig neutralitet. Men der kan være konflikter mellem forskellige grupper 
bl.a. omkring fordelingen mellem medarbejderne, om hvor meget der skal udbetales nu, og hvor 
meget der skal opspares/investeres i virksomheden, valg af teknologi mv. – se nedenfor. Generelt 
kan det dog antages, at det er nemmere at skabe en følelse af medejerskab, når medarbejderne 
faktisk har ejerskabet til virksomheden; men det vil fortsat være en ledelsesopgave at definere 
helhedens interesser på tværs af forskellige medarbejdergrupper og afdelinger.  
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En vigtig del af det psykologiske ejerskab er skabelsen af en fælles identitet i forhold til virksomheden. 
En lønmodtager kan definere sin arbejdsidentitet primært som tilhørende en særlig faggruppe, der 
gennem fagforeningen sikrer sine løn- og arbejdsvilkår, eller en medarbejder kan primært se sin 
identitet i forhold til virksomheden. Hvis vilkårene er relativt dårlige eller virksomheden lukker eller 
indskrænker beskæftigelsen, vil nogle medarbejdere søge beskæftigelse i andre virksomheder. Hvis 
tilknytningen til virksomheden er svag, kan det antages, at medarbejderne vil være mindre 
motiverede til at yde en ekstra indsats, udvikle nye ideer til produkter og produktionsprocesser og til 
at dygtiggøre sig i forhold til virksomhedens specifikke behov. 

Figur 2 angiver tre væsentlige kanaler for medarbejderejets effekt på virksomhedens resultater: 

A. Medarbejdereje giver stærkere identifikation med virksomheden, og dette giver en række 
positive motivationseffekter og dermed højere produktivitet. 

B. Fuldt medarbejdereje giver medarbejderne kontrol, og derfor kan det forventes, at 
medarbejdernes særlige målsætninger vil præge virksomhedens økonomiske adfærd. 

C. For at sikre det fulde medarbejdereje er der nogle restriktioner for antallet af ikke-ejende 
medarbejdere og andelen af eksternt ejerskab og derfor andelen af ekstern ejer-kapital. 
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Figur 2. Oversigt over teoretiske forudsigelser for fuldt medarbejdereje  

 

 

 

 

Vi ser først nærmere på den stærkere identifikation og effekten på motivation og produktivitet. 
Dernæst ser vi i afsnit på punkterne B og C velvidende, at der især for de empiriske studier ikke er en 
klar adskillelse mellem A, B og C. 

 

Højere identifikation giver højere motivation og produktivitet - mellemliggende mekanismer  

Den teoretiske litteratur forudsiger, at medarbejdereje giver medarbejderne en stærkere 
identifikation med virksomheden. Dette medfører, som vist med A-pilene og den midterste boks i 
figur 2, en større indsats og engagement fra medarbejderne i forhold til en række mellemliggende 
mekanismer. Disse mekanismer er opsummeret i den øverste boks i midten og effekterne er angivet 
med pilen og boksen øverst til højre:  

Medarbejderne bliver i højere grad motiveret til: at modtage/formidle information, at komme med 
innovative ideer til produkter og produktionsproces, de får en særlige interesse i og større tendens 
til at deltage i træning og uddannelse i særlige færdigheder knyttet til den specifikke virksomhed, og 
de får generelt større tilknytning og ønske om at blive i virksomheden. Ud fra den traditionelle 
lønmodtagerrolle vil en arbejder søge den optimale arbejdsplads ved flytning til en anden virksomhed 
med løn- og arbejdsforhold, der bedre matcher medarbejderens præferencer. I den medarbejder-
ejede virksomhed vil medarbejderen i højere grad bruge sin stemme til at ændre arbejdsforholdene, 

Fuldt medarbejdereje 
Alle tre ejerrettigheder 
fuldt til bred gruppe af 
medarbejdere   =>    
bred identifikation med 
virksomhed 

A: Motivation for større arbejdsindsats: 
 Modtage/formidle information 
 Komme med ideer, innovation 
 Investere i specifik human kapital  
 Ønsker at blive på arbejdsplads 
 Undgå kapital/arbejde konflikt 
 Udvikle fælles kultur  
 Deltage i kontrol af ledelse 

 Medarbejdere 
 Antal 
 Kvalifikationer 
 Finansielle ressourcer 
 Præferencer 
 Homogene el. 

forskellige 

Medarbejderkontrol 
Særlige medarbejder-
målsætninger kan 
gennemføres 
 

B: Særlige arbejdstager interesser/mål 
 Stabil beskæftigelse 
 Mere ligelig lønfordeling 
 Arbejdsmiljø 
 Hensyn til lokalsamfund 

 

Effekt:   
 +  Arbejdsproduktivitet 
 +  Totalfaktorproduktivitet 
 +  Specifik human kapital  
 Lavere job omsætning 

Modifikation af motivationseffekt: 
 Free-rider ved højt antal (1/N-problem) 
 Evt. konflikter ml. medarbejdergrupper 

 

Effekt:   
 Økonomisk afkast 
 Konkurrenceevne 
 Vækst, Størrelse mv. 

Effekt:   
 Stabil beskæftigelse 
 Langtidsoverlevelse 
 En vis lønfleksibilitet 
 Mindre lønulighed 
 Hensyn til lokalsamfund 
 Mindre internationalisering C: Fuldt medarbejdereje - restriktioner 

 Begrænset antal ikke-ejere           bredt 
 Ingen ekstern investorkapital        dybt 
 Begrænset lånekapital 

 Begrænset kapitaltilgang 
 Lavere investeringsniveau 
 Lavere kapitalintensitet 

 

Særlige restriktioner    
til sikring af fuldt 
medarbejdereje 
 

A A 

B B 

C C 
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så de matcher medarbejderens præferencer. Dette fører til mindre udskiftning af medarbejdere, 
længere ansættelser, som igen styrker interessen for såvel medarbejder og virksomhed i intern 
uddannelse i virksomhedsspecifikke færdigheder. Ved fuldt medarbejdereje forsvinder modsæt-
ningen mellem kapital og arbejde, og medarbejderne har en stærk interesse i at opbygge en fælles 
virksomhedskultur. Samtidig giver deres insider-viden en god basis for et stærkt modspil til ledelsen 
af virksomheden. Den enkelte medarbejder, gruppen af medarbejdere og virksomheden får derfor 
en bedre udnyttelse af medarbejdernes potentiale, såvel i forhold til den enkeltes arbejds-
produktivitet, til gruppens og til den samlede virksomheds produktivitet, herunder også effektivi-
teten af ledelsen.   

 

Modificerende mekanismer – free-rider-problemet og beslutningsproces 

Der findes teorier om, at incitamentseffekten af overskudsdeling og medarbejdereje vil være 
faldende med antallet af medarbejdere, fordi den enkeltes indsats drukner i forhold til et stort antal 
medarbejdere i virksomheden. Dette er den såkaldte ”free-rider-problem” eller 1/N-problem (Jensen 
og Meckling, 1979). Dette forhold er angivet som en mulig modifikation af motivationseffekten 
nederst i A-boksen i figur 2. Som det vil fremgå af gennemgangen af de empiriske undersøgelser, kan 
problemet løses eller begrænses ved en større grad af gensidig kontrol mellem medarbejderne, fordi 
gruppen af medarbejdere taber, hvis nogle ikke yder deres bedste. I praksis viser det sig ved, at 
antallet af mellemledere typisk er lavere i medarbejderejede virksomheder, fordi det ikke er 
nødvendigt med et ledelseslag til sådanne kontrolopgaver. Elimineringen af konflikten mellem kapital 
og arbejde medfører også større og mere pålidelige informationsstrømme mellem de forskellige lag 
i virksomheden (Conte og Svejnar, 1990). 

Der er også rejst forbehold om beslutningsprocessen i medarbejderejede virksomheder angående 
tidsforbruget og mulige interne konflikter i forbindelse med bred inddragelse af medarbejderne i 
beslutningsprocessen – se nederst i A-boksen i figur 2 (Jensen og Meckling, 1979). Hansmann (1990, 
1996) har også argumenteret med, at det er forholdsvis let at forene forskellige aktionærer om et 
fælles mål om maksimering af aktieafkastet, men at det kan være sværere at forene forskellige 
grupper af medarbejdere omkring fælles målsætninger.  

 

Motivationseffekt – forskel mellem fuldt og delvist medarbejdereje 

Argumenterne for identifikation med virksomheden og højere motivation, må formodes også at 
gælde delvist medarbejdereje. Dette er angivet i figur 3. Medarbejderaktieordninger, hvor en bred 
gruppe af medarbejdere ejer mindre aktieposter, kan øge identifikationen med virksomheden, 
selvom medarbejderne ikke har majoritets kontrol. En anden type delvist medarbejdereje er 
partnerskaber, hvor en mindre gruppe medarbejdere har kontrollerende ejerskab; men her vil kun 
disse ”partnere” kombinere lønmodtager og kapitalejer interessen.  
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Figur 3. Oversigt over kombinationer af medarbejdereje med varierende dybde og bredde                        
Fordele og ulemper i forhold til identifikation/motivation og forskellige restriktioner 

                           Andel   
                           medarbejdereje   
Andel                      
medarbejderejere 

Lav  
Minoritet - Ikke kontrol 

Dyb  
Majoritet -  Kontrol 
Restriktion: 
begrænset ekstern ejer-kapital 

Smalt : 
mindre gruppe 
medarbejdere  
er ejere 

Traditionelt eje:  
lille gruppe medarbejdere med 
minoritetseje  
 

Fordele: 
Øget motivation for en lille 
gruppe medarbejderejere  
 

Ulemper: 
Delvis identifikation for nogle, 
og ingen identifikation for stor 
gruppe af medarbejdere 

Partnerskab - majoritetseje:  
kontrol hos mindre gruppe       
af medarbejdere/partnere 
 

Fordele: 
Identifikation og motivation for 
mindre ofte homogen gruppe 
medarbejdere/partnere 
 

Ulemper: 
Ingen motivationseffekt for 
stor gruppe af medarbejdere 

Bredt: 
alle medarbejdere 
er ejere 
 
 
 
 
 
Restriktion: 
Ingen ikke-ejende 
medarbejdere 

Minoritets medarbejdereje til 
bred gruppe af medarbejdere 
 

Fordele: 
Øget motivation af bred 
gruppe af medarbejdere 
 

Ulemper: 
Identifikation dæmpet af 
begrænset ejerskab og 
manglende indflydelse/kontrol 
 

Fuldt medarbejdereje med 
kontrol 
 

Fordele: 
Identifikation og motivation for 
alle medarbejdere 
 

Ulemper: 
Ingen ekstern ejerkapital => 
begrænsning af kapitaltilgang 
Ingen ikke-ejende 
medarbejdere 
=> mindre jobfleksibilitet 
Mulige modsætninger mellem 
medarbejdergrupper 

 

Det må formodes, at jo bredere og dybere medarbejderejerskab desto større motivation og 
identifikation med virksomheden for hele medarbejdergruppen. Dette gælder også i forhold til i hvor 
høj grad de tre ejer-rettigheder er dækket. Som det vil fremgå af den empiriske gennemgang, er der 
flere studier, der peger på, at produktivitetseffekten er størst, når de finansielle ejer-rettigheder 
kombineres med faktiske kontrolrettigheder (se også Conte og Svejnar, 1990; Levine og Tyson, 1990; 
Ben-Ner og Jones 1995). Dette kan forklares ved en større identifikation, når medarbejderne 
inddrages direkte i beslutningsprocesserne, og virksomheden derfor giver særlig vægt til 
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medarbejdernes målsætninger omkring beskæftigelse, sikkerhed, løn og øvrige arbejdsforhold. Dette 
er illustreret med den lodrette dobbeltpil til venstre i figur 2.  

Figur 3 angiver nogle vigtige forskelle mellem fuldt og delvis medarbejdereje. For at sikre fuldt 
medarbejdereje er der som nævnt restriktioner i forhold til ekstern ejerkapital og antallet af ikke-
ejende medarbejdere. Hvis majoriteten overtages af ekstern kapital, eller hvis antallet af ikke-ejende 
medarbejdere stiger, vil der kun være tale om delvist medarbejdereje. Der kan stadig forventes 
motivations-effekter; men de må formodes enten kun at dække medarbejderejerne i partnerskaber 
eller have mindre effekt, når der er minoritets-medarbejdereje. Til gengæld har delvist 
medarbejdereje ikke nogen restriktionerne i forhold til ekstern kapital-adgang og tilgang og afgang 
af ikke-ejende medarbejdere. 

 

3.2 Empiri – identifikation, motivation og produktivitet 
I den følgende oversigt er hovedvægten på forskellige mål for produktiviteten, men vi vil også komme 
ind på andre indikatorer for virksomhedens resultater. Vi ser først på de mere overordnede studier, 
og så på studier som ser nærmere på de særlige mellemliggende mekanismer angivet i den øverste 
A-boks i figur 2. 
 
Produktivitet og økonomisk afkast 
Kaarsemaaker, Pendleton og Poutsma (2010:328) opsummerer 70 studier om medarbejderejede 
virksomheders resultater og diverse oversigter: ”Konsensus for denne litteratur kan formuleres 
således: Medarbejdereje har positive effekter på virksomhedens resultat (især produktiviteten), men 
disse resultater er ofte ret små og/eller ikke signifikante. Positive effekter tenderer til at være større 
og stærkere for virksomheder med majoritets medarbejdereje sammenlignet med minoritets 
medarbejderaktie ordninger”. Perotin og Robinson (2003:31) konkluderer efter en omfattende 
gennemgang af studier af medarbejdereje og produktivitet: ”En af de klareste konklusioner af 
international empirisk forskning i finansiel deltagelse (fuld og delvis medarbejdereje) er den solide 
evidens for en positiv eller neutral effekt på produktivitet.” 

Undtagelsen fra den generelle tendens er et studie af Faleye et al. (2006), der undersøger børs-
noterede virksomheder i USA i 1995-2001. I dette studie er en virksomhed karakteriseret som 
medarbejderejet, når medarbejderne kontrollerer over 5% af stemmerne på generalforsamlingen. 
De finder, at der er en negativ korrelation mellem et sådant delvist medarbejdereje og produktivitet 
såvel som kursværdi (relativ til virksomheder uden medarbejdereje). De forklarer det med, at 
løninteresser fortrænger traditionelle aktionærinteresser. 

O’Boyle, Patel, og Gonzalez-Mulé (2016) er et nyere bidrag til litteraturen og allerede et af de mest 
citerede. Det er en såkaldt meta-analyse af resultater fra tidligere studier, som på denne måde kan 
samles på tværs af tid og sted til et enkelt resultat, der ud over at være nemt at kommunikere også 
forekommer at være særdeles robust. Baseret på resultater fra 102 empiriske studier finder de, at 
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der i gennemsnit er en positiv og statistisk signifikant korrelation mellem eksistensen af 
medarbejdereje og en virksomheds finansielle afkast. Det gør ingen forskel, om en virksomhed er 
børsnoteret eller privat. De finder også, at denne korrelation er blevet større over tid. Studiet finder 
ingen korrelation mellem dybden af medarbejderejerskabet – andelen ejet af medarbejderne – og 
det finansielle afkast. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at det kun er 37 af de 102 studier, 
der har ejerandelen opgivet, og færre observationer gør det vanskeligere at finde statistisk 
signifikante sammenhænge. Bredden af medejerskabet belyses ikke.  

Andre studier finder, at der er en sammenhæng mellem finansielt afkast og såvel bredde som dybde: 
Således finder Blasi, Freeman, og Kruse (2016), at der er en positiv og signifikant korrelation mellem 
dybden af medarbejderejerskabet og det finansielle afkast, som i deres studie er egenkapitalens 
afkastningsgrad. Baseret på spørgeskemadata finder Sengupta (2008), at arbejdsproduktiviteten – 
selvangivet af respondenterne – er højere, når medarbejderejerskabet er bredere. Kramer (2010) 
kombinerer dybde og bredde ved at undersøge, hvad der sker med produktiviteten (målt som 
omsætning per medarbejder) i virksomheder med bredt medarbejderejerskab, når dybden ændres. 
Studiet dækker 331 amerikanske majoritets ESOPs sammenlignet med et tilsvarende antal 
traditionelt ejede virksomheder. Han finder, at ESOPs har højere arbejdsproduktivitet, og den stiger 
med både dybde og bredde af ejerskabet. Det kan diskuteres, om majoritets ESOP er fuldt 
medarbejderejede, fordi de normalt ikke giver kontrolretten videre til gruppen af medarbejdere. 
Kramer viser imidlertid, at øget medarbejder deltagelse i kontrol øger produktiviteten.  

Blasi, Kruse, og Weltmann (2013) har data, der tillader dem at lave pre-post analyser af de 
økonomiske resultater i traditionelt ejede virksomheder, der indfører ESOPs. Denne type analyser er 
særligt gode til at klarlægge kausaliteten, fordi den gør det muligt at undersøge den samme 
virksomhed under to forskellige ejerformer i stedet for at sammenligne forskellige virksomheder på 
tværs af ejerformer. Resultaterne er derfor ikke påvirket af sammenligningsgrundlaget, fordi man 
sammenligner virksomheden med sig selv. De finder, at disse nye ESOP-virksomheder øger 
produktiviteten mere end sammenlignelige virksomheder, der fastholder det eksterne ejeskab.  

Et af de mest interessant bidrag til den nyere empiriske litteratur er Fakhfakh, Pérotin, og Gago 
(2012), der sammenligner alle franske arbejderkooperativer over 20 ansatte med gruppen af 
traditionelt ejede franske virksomheder for perioden 1987-2004. Deres konklusion er, at 
arbejderkooperativerne inden for de forskellige brancher har samme eller højere total faktor 
produktivitet, TFP, end de traditionelt ejede. (Arbejdsproduktivitet – refereret ovenfor – måler 
værditilvæksten per medarbejder, mens TFP måler værditilvæksten i forhold til alle faktorinputs). 

Foruden det stærke datagrundlag er studiet interessant på grund af dets kontrafaktuelle design, hvor 
det undersøges, hvordan en virksomhed med en bestemt ejerform vil klare sig, hvis den holder fast i 
sin ejerform, men bruger produktionsteknologien inklusiv motivationseffekterne fra en virksomhed 
med en anden ejerform. Deres analyse viser, at medarbejderejede virksomheder ingen effektivitets-
gevinster opnår ved at adoptere konventionelle virksomheders produktionsteknologi, men at 
konventionelle virksomheder kan opnå effektivitetsgevinster ved at bruge teknologien fra 
medarbejderejede virksomheder. Den væsentligste forskel ligger i de positive motivationseffekter af 
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øget medarbejderinvolvering. Beskæftigelsen er en smule mere stabil i arbejderkooperativerne, men 
forskellen er kun marginalt signifikant, og der er ingen tegn på, at det er sammensætningen af 
arbejdsstyrken i de to grupper, der forklarer produktivitetsforskellene. Forskellen skyldes, at de 
arbejder forskelligt på grund af de forskellige niveauer for medinddragelse og medindflydelse.  

 

Mellemliggende og modificerende mekanismer  

Som angivet i A-boksen i figur 2 kan den øgede motivation af medarbejderne medføre forskellige 
former for medarbejder adfærd, som øger produktiviteten og som ofte virker gensidigt forstærkende, 
men der kan også være modificerende elementer. Vi vil i det følgende se nærmere på forskellige 
studier, der behandler en eller flere af disse mellemliggende faktorer. Vi starter med det mest 
diskuterede modificerende element, free-rider problemet, for derpå at gennemgå studier, som 
fremhæver vigtigheden af inddragelsen af medarbejderne i beslutningsprocessen.  
 
Free-rider problemet 
Der ikke enighed i litteraturen omkring eksistensen af free-rider problemet, som skulle være stigende 
med antallet af medarbejdere. O’Boyle, Patel, og Gonzalez-Mulé (2016) finder i deres metaanalyse 
ingen sammenhæng mellem effektiviteten af medarbejderejerskab på finansielt afkast og antallet af 
ansatte i virksomheden.  
 
Kim og Ouimet (2014) analyserer effekten af ESOPs i store amerikanske børsnoterede industri-
virksomheder. De opdeler denne gruppe i de 25 % største virksomheder målt på antal ansatte og den 
resterende gruppe med et lavere antal ansatte. Disse grupper opdeles igen i forhold til, om deres 
ESOP ejer under 5 % eller over 5 % af aktiekapitalen – henholdsvis små og store ESOP-programmer. 
Der vil fortsat typisk være tale om minoritetseje for de ”store” ESOPs i børsnoterede virksomheder, 
men dette angives ikke præcist af forfatterne. De finder, at små programmer i virksomheder med det 
lavere antal ansatte indebærer de største produktivitetsgevinster målt som total faktor produktivitet 
(TFP). Der er mindre gevinster ved store programmer i virksomheder med det relativt lavere antal 
ansatte, men ingen produktivitets-effekter for virksomheder med flest ansatte (mere end 15.000 
ansatte) hvor free-rider problemet menes at være uoverstigeligt.  

Et andet resultat findes i Kramer (2010), hvor fordelen ved medarbejdereje også er størst i 
virksomheder med relativt få ansatte, men her er produktivitetsgevinsten stigende med andelen af 
medarbejdereje. Der er alt andet lige større gevinster ved dybere medarbejdereje.  

Det vigtigste argument mod free-rider problemet er den øgede gensidige kontrol mellem 
medarbejderne i medarbejderejede virksomheder (Perotin og Robinson, 2003). Dette viser sig bl.a. 
ved, at antallet af mellemledere typisk er lavere i disse virksomheder, fordi det ikke er nødvendigt 
med et ledelseslag primært med kontrolopgaver. (Bradley og Gelb, 1981; Fitzroy og Kraft, 1987; 
Pencavel og Craig, 1992; Fakhfakh et al. 2012). Denne gensidige kontrol er direkte dokumenteret i de 
store NBER og GSS-studier af Freeman, Kruse og Blasi (2010) og Blasi, Freeman, Mackin og Kruse 
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(2010). De finder, at finansiel deltagelse og herunder især medarbejdereje medfører, at den enkelte 
medarbejder har en større identifikation med virksomheden og en større tendens til at kontrollere 
medarbejdergruppens indsats.  
 
Konflikter mellem medarbejdergrupper 
Vi har ikke fundet empiriske analyser af effekten af den i teorien forventede modifikation i 
forbindelse med konflikter mellem forskellige medarbejdergrupper. Men til illustration af 
problemstillingen kan vi henvise til danske casestudier, der viste, at nogle medarbejderejede 
virksomheder brugte relativt meget tid på diskussioner og beslutningsprocesser med inddragelse af 
brede grupper af medarbejdere; men når beslutningen så var truffet, var implementeringsprocessen 
til gengæld betydeligt hurtigere, fordi medarbejderne allerede var godt informeret (Ingerslev et al. 
1984). Dagbladet Information havde fuldt medarbejdereje i perioden 1971-1990. Her var ofte 
konflikter mellem to store medarbejdergrupper typografer/trykkere på den ene side og journalister 
på den anden (Westenholz og Mygind, 1982). Det var i en periode, hvor store teknologiske ændringer 
medførte en kraftig reduktion af typograf/trykker-gruppen på alle dagblade, og medførte lange 
arbejdskonflikter. Modsat de fleste andre dagblade var der ingen strejker på Information, men der 
blev brugt meget tid på diskussioner mellem de to grupper. Informations økonomi var som for de 
fleste andre dagblade presset i hele perioden. Mange traditionelt ejede dagblade lukkede eller 
skiftede ejere. I 1990’erne skiftede Informations ejerskab til fondseje. 
 
Betydningen af medindflydelse 
Medinddragelse og medindflydelse er et tilbagevendende tema i den empiriske litteratur. Det kan 
foregå på mange måder lige fra nyhedsbreve og personalemøder til repræsentative systemer som 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Mange studier peger på, at produktivitetseffekten er 
størst, når de finansielle ejerrettigheder kombineres med faktiske kontrolrettigheder. Af tidligere 
studier kan nævnes Conte og Svejnar (1990), Levine og Tyson (1990), Ben-Ner og Jones (1995) og 
Doucouliagos (1995). 
 
Whitfield et al. (2017), understreger vigtigheden af at supplere medarbejdereje med andre praksisser 
for medinddragelse og medindflydelse, når free-rider problemet truer. Det er et væsentligt element 
af en virksomhedskultur, hvor medarbejderejerskab opleves som mere end et forsøg på at overføre 
noget af den finansielle risiko til medarbejderne uden at involvere dem. Ligeledes argumenterer 
Kaarsemaker og Poutsma (2006) for, at virksomheder med praksisser for informationsdeling og 
deltagelse i beslutningsprocesser omkring medarbejderforhold, klarer sig bedre, fordi sådanne 
praksisser signalerer, at medarbejderne fortjener at være medejere. Direkte oversat fra side 679: ”En 
medarbejder kan ikke være en rigtig ejer, hvis han eller hun ikke har noget at skulle have sagt, hvis 
han eller hun ikke får del i afkastet, hvis han eller hun ikke bliver informeret om forretningen.”  

Andre og mere direkte studier af medindflydelse bekræfter dette resultat. Vi har været inde på 
medindflydelse i forbindelse med free-rider problemet og fremhævede involvering som en 
mellemliggende mekanisme til sanktionering og mere effektiv sidemandsmonitorering. Ifølge Fuller 
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et al. (2006) er der en positiv sammenhæng mellem involvering og identifikation, som kan føre til 
både mere monitorering og mere samhørighed. Kim og Han (2019) lægger sig i dette spor og viser, at 
kombinationen af bredt medarbejdereje og medarbejder-medindflydelse skaber samhørighed, der 
forbedrer arbejdsproduktiviteten.   

Et lignende resultat findes i Robinson og Wilson (2006). De finder, at medarbejdereje uafhængigt af 
andre forhold har en positiv og statistisk signifikant sammenhæng med produktiviteten, og at denne 
sammenhæng bliver styrket af forskellige former for medinddragelse og informationsdeling.  

Lampel, Bhalla, og Jha (2014) undersøger medarbejderejes betydning for stabiliteten i det finansielle 
afkast hen over den konjunkturnedgang, der fandt sted i slutningen af 2000’erne som følge af den 
finansielle krise. Deres resultater indikerer, at medarbejdereje ikke i sig selv er tilstrækkelig til at opnå 
større resiliens, men at medarbejdereje må kombineres med medindflydelse for at opnå dette 
resultat.  

Kruse, Blasi og Park (2010) og Blasi, Freeman, Mackin og Kruse (2010) viser den positive 
sammenhæng mellem medarbejdereje og pakken af deltagelse, identifikation og fælles identitet 
baseret på undersøgelsen af 40.000 medarbejdere i 14 store amerikanske virksomheder med ESOPs 
eller ESOP-lignende ordninger. Dette understreger de mellemliggende mekanismer i forhold til 
produktivitet og andre resultatmål. 

Kalmi, Pendleton, og Poutsma (2005) bruger spørgeskemadata fra medarbejdere på store 
børsnoterede selskaber med medarbejderaktier (delvist medarbejdereje med meget lav ejerandel) 
og overskudsdeling. De finder en positiv sammenhæng mellem medarbejdereje og den oplevede 
performance, og den stiger med bredden. Dette svarer til de fleste andre undersøgelser, men i 
modsætning til mange andre finder Kalmi et al., at hverken direkte eller indirekte inddragelse har 
betydning for den øgede performance. De forklarer det med, at den lave ejerandel ikke giver følelse 
af ejerskab. Medarbejdereje opfattes først og fremmest som en tilføjelse til medarbejdernes 
lønpakke. Derfor er synergien med andre former for medinddragelse mindre vigtig. Whitfield et al. 
(2017) bruger også kvalitative vurderinger af performance fra spørgeskemaer til virksomhedsledere, 
og de skelner mellem nedadgående og opadgående kommunikation og finder (noget overraskende), 
at det kun er inddragelse baseret på nedadgående information som personalemøder eller 
nyhedsbreve, der sammen med delvist medarbejdereje korrelerer positivt med performance. 
Opadgående kommunikation gennem kvalitetscirkler eller forslagsindsamling har ingen synergieffekt 
med delvist medarbejdereje.  
 
Deltagelse i træning og uddannelse 
Figur 2 illustrerer, hvordan medarbejderejernes identifikation med virksomheden kan medføre en 
større tendens til at deltage i træning og uddannelse i særlige færdigheder knyttet til den specifikke 
virksomhed. Men efterspørgslen efter efteruddannelse er kun den ene side, den anden er udbuddet, 
og det er undersøgt i Pendleton og Robinson (2011). De undersøger sammenhængen mellem 
medarbejdereje og medarbejderes efteruddannelse med udgangspunkt i to hypoteser: 1) Der er 
større tilbøjelighed til efteruddannelse i medarbejderejede virksomheder og 2) Sandsynligheden er 
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stigende med dybden af ejerandelen. Medarbejdereje i sig selv er utilstrækkelig til at sikre 
efteruddannelse, der kun ser ud til at blive til noget, når der en høj ejerandel. Dette skyldes ifølge 
Pendleton og Robinson (2011), at høje ejerandele betyder, at medarbejderne bliver længere på 
virksomheden, som derfor får mere gavn af efteruddannelsen.  
 
Identifikation 
Sengupta, Whitfield, og McNabb (2007) viser først, at der er en positiv og statistisk signifikant 
korrelation mellem medarbejdereje og oplevet produktivitet. Dernæst finder de, at virksomheder 
med medarbejdereje har lavere frivillige skift til anden beskæftigelse uden for virksomheden, og 
dette kan forklare den høje produktivitet. De finder ikke øget medarbejder-forpligtigelse – 
identifikation med virksomheden. Disse resultater udfordres imidlertid af Whitfield et al. (2017), der 
bruger data fra den samme undersøgelse (Workplace Employment Relations Study) blot for nogle 
senere år. Modsat Sengupta, Whitfield, og McNabb (2007) finder de, at der ingen statistisk signifikant 
sammenhæng er mellem delvist medarbejdereje og medarbejderomsætning; men der er 
sammenhæng mellem medarbejdereje og mellemliggende mekanismer relateret til medarbejder-
forpligtigelse. Det nok mest solide studie af effekten af medarbejdereje på ønsket om at blive på 
arbejdspladsen er det store amerikanske NBER/GSS-studie, der blev offentliggjort i 2010. Baseret på 
en stor og bred spørgeskemaundersøgelse finder de, at signifikant flere medarbejdere med ejerskab 
i deres virksomhed svarer positivt på, at han/hun ønsker at blive på arbejdspladsen frem for jobskifte 
(Blasi et al. 2010). 
 

Innovation 
I samme undersøgelse er et andet væsentligt resultat, at medarbejdere på virksomheder med 
medarbejdereje i signifikant højere grad mener, at der er stor tendens til, at medarbejderne kommer 
med innovative ideer (Blasi et al. 2010). På et lignende solidt datagrundlag viser Harden et al. (2010) 
at medarbejdereje i højere grad skaber en innovativ arbejdspladskultur og signifikant fremmer 
”medarbejdernes villighed til at komme med innovative ideer til virksomheden” (s. 238). Det er i 
øvrigt bemærkelsesværdigt, at medarbejdereje og andre former for finansiel deltagelse er højest i 
nogle af de mest innovative sektorer i USA herunder computerservice (Kruse et al. 2010b).  
 

3.3 Teori - effekter af medarbejderkontrol - ændrede mål og adfærd 

Medarbejderkontrol - ændrede mål og adfærd – kort sigt 

Fuldt medarbejdereje indebærer, at medarbejderne får kontrollen med virksomheden, og de kan 
derfor forfølge særlige mål – angivet med B-pilene i figur 2. Samtidig medfører det fulde 
medarbejdereje nogle restriktioner for antallet af ikke-ejende medarbejdere og restriktioner for 
ekstern ejer-kapital – angivet med C-pilene. Dette lægger op til særlige teorier for fuldt 
medarbejderejede virksomheder mål og adfærd på såvel kort som langt sigt. 
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Siden Ward (1958) har der været rejst kritik af den medarbejderejede virksomheds tilpasningsevne. 
Udgangspunktet har typisk været kollektivt eje, og det blev antaget, at den medarbejderejede 
virksomhed i stedet for at maksimere profitten vil maksimere den gennemsnitlige indkomst per 
medarbejder (Domar, 1966; Vanek, 1970). Det betyder, den medarbejderejede virksomhed modsat 
den traditionelle reagerer på en efterspørgselsstigning med et fald i udbuddet. I den traditionelle 
virksomhed antages lønnen at være konstant, men for den medarbejderejede virksomhed stiger 
indtægten per medarbejder med output-prisen, og dermed bliver en ekstra medarbejder dyrere, og 
det kan derfor i princippet betale sig for medarbejderejerne at indskrænke produktion og 
beskæftigelse og samtidig opnå en højere aflønning per medarbejder. Der er dog mange 
indvendinger mod realismen af denne model. Den er derfor blevet modificeret til, at 
medarbejderejede virksomheder har en langsommere tilpasning af udbuddet og mere stabil 
beskæftigelse, men mere svingende aflønning end traditionelt ejede virksomheder (Vanek, 1970; 
Bonin, Jones og Putterman, 1993). Hvis modellen tillader midlertidigt ansatte medarbejdere uden 
ejerskab, forudsiger teorien, at denne arbejdskraft bruges som buffer ligesom i den investorejede 
virksomhed (Dow, 2018).  

Når udgangspunktet i stedet er den individuelt medarbejderejede virksomhed, og målsætningen 
antages at være maksimering af værdien af medarbejdernes ejerandele, vil den økonomiske 
tilpasningsmekanisme svare til den traditionelt ejede virksomhed (Sertel, 1982; Mygind, 1987; Dow, 
2018). Det kan dog for såvel kollektivt som individuelt eje antages, at medarbejderne følger mere 
avancerede målsætninger, hvor deres særlige præferencer for eksempelvis et godt arbejdsmiljø og 
stabil beskæftigelse vil veje tungere end i den traditionelt ejede virksomhed (se figur 2). Der kan 
forventes en længere ansættelsesperiode, både fordi virksomheden lægger mere vægt på stabil 
beskæftigelse, og fordi den enkelte medarbejder i højere grad får opfyldt sine interesser ved at blive 
i virksomheden fremfor at skifte til en anden arbejdsplads. I denne sammenhæng kan det også 
forventes, at tilknytningen til lokalsamfundet vil veje tungere, og udflytning af produktion til andre 
områder og lande vil forekomme i mindre omfang. Hertil kommer, at den mere ligelige fordeling af 
ejerskab, herunder arbejderkooperativer med en stemme per medarbejder lægger op til en mere 
ligelig fordeling af lønnen. Den lavest lønnede gruppe vil have relativt høj løn og de højest lønnede 
relativt lav løn sammenlignet med traditionelt ejede virksomheder (Dow, 2018).  

Den ændrede adfærd forudsætter, at medarbejdernes kontrol med virksomheden medfører en 
ændret prioritering af målsætningerne, og at alle medarbejdere er ejere. Ved delvist medarbejdereje, 
hvor medarbejderne kun ejer minoritetsposter, og det dominerende ejerskab ligger hos ekstern 
kapital eller hos en mindre ledergruppe, vil teorien forudsige traditionel adfærd såvel på kort som 
langt sigt som angivet nederst i figur 2. Dette gælder også, hvis virksomheden kan ansætte ikke-
ejende medarbejdere, der kan fungere som buffer i forhold til udsving på markedet. 
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Medarbejderkontrol - ændrede mål og adfærd – langt sigt 

Tilpasningen på langt sigt med inddragelse af investeringer og tilpasning af kapitalapparatet vil i den 
individuelt medarbejderejede virksomhed svare til den traditionelt ejede virksomhed. For den 
kollektivt ejede virksomhed forudsiger den klassiske teori underinvestering, fordi medarbejderne 
ikke kan udtrække deres andel af de opsparede værdier, når de forlader virksomheden. 
Tidshorisonten for investeringen bliver relativt kort, hvis en dominerende gruppe medarbejdere 
forventer at forlade virksomheden, inden investeringen har tjent sig selv hjem (Furubotn og Pejovich, 
1970). Men i følge Bartlett og Uvalic (1986) er tidshorisonten et empirisk spørgsmål. De formoder, at 
den gennemsnitlige medarbejder forventer længere beskæftigelse i den medarbejderejede 
virksomhed end den typiske tidshorisont for investeringer i en traditionelt ejet virksomhed.  

Tilsvarende argumentation for kollektivt medarbejdereje lægger op til, at den eksisterende gruppe 
af medarbejdere vil være tilbageholdende med at dele en opsparet kapital med nye medarbejdere, 
hvis de nye ikke betaler kompensation til den eksisterende gruppe ved indtræden i virksomheden. 
Denne problemstilling kan ”løses” på to måder: Ved individuelt eje betaler indtrædende 
medarbejdere markedsprisen for deres andel ved indtræden, og eksisterende og udgående 
medarbejdere får herved kompensation for de opsparede værdier. Alternativt kan det antages, at 
medarbejdergruppen ikke følger en snæver individuel maksimering, men i stedet har mere kollektivt 
orienterede mål omkring virksomhedens langsigtede udvikling. En kombination af kollektivt eje og 
kollektiv målsætning kan således også medføre, at der ikke er underinvestering i den 
medarbejderejede virksomhed (Mygind, 1992). Der kan også, som det er tilfældet i Italien og Frankrig 
– se nedenfor, være særlige krav til opsparing i virksomheden, der medvirker til et højere 
investeringsniveau (Perotin, 2016). 

I denne sammenhæng kan der dog være en væsentlig barriere i forhold til finansieringen af større 
investeringer i den medarbejderejede virksomhed. Ekstern ejerkapital vil udtynde medarbejderejet, 
og ekstra lånekapital kan være begrænset, hvis långiverne er skeptiske over for medarbejdernes 
målsætninger og mulighed for at tilbagebetale lånet (Dow, 2003 og 2018). Derfor kan det være 
særligt vanskeligt for medarbejderejede virksomheder at operere i brancher, der kræver meget 
kapital per medarbejder. Dette gælder også opstartsfasen af en medarbejderejet virksomhed, hvor 
udefrakommende kapital ofte vil kræve medejerskab og dermed mulighed for høj aflønning som 
betaling for høj risiko for kapitalindskuddet.  

 

3.4  Empiri – medarbejderkontrol – ændrede mål og adfærd 

Mindre lønulighed 

Et særkende for de særlige målsætninger for fuldt medarbejderejede virksomheder er en væsentlig 
mindre lønspredning. Det er dokumenteret af Bartlett et al. (1992) for italienske kooperativer, Craig 
og Pencavel (1995) for Plywood kooperativerne i USA, Magne (2017) for arbejderkooperativer i 
Frankrig. På basis af omfattende datamateriale, der sammenligner lønninger i arbejderkooperativer 
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med traditionelt ejede virksomheder i Uruguay, finder Burdin (2016), at lønuligheden er væsentligt 
lavere og lønniveauet lidt højere i arbejderkooperativerne. Han finder samtidig, at de lavest lønnede, 
der således har den største lønfordel, også har den laveste frivillige opsigelsesrate.  

Sengupta og Yoon (2018) undersøger, om lønulighed mellem forskellige medarbejdergrupper 
påvirker produktivitetseffekten af medarbejdereje målt som salg per medarbejder. De finder at 
mindre ulighed giver en positiv effekt på produktiviteten, og de forklarer det med, at høj lønspredning 
passer dårligt sammen med medarbejderejets egalitære principper.   

Arando et al. (2015) undersøger Mondragon kooperativerne i Spanien, der omfatter forskellige 
former for medarbejdereje, ligesom der også er virksomheder helt uden medarbejdereje. Baseret på 
økonometriske case-studier finder de, at medarbejdere i virksomheder med mere medarbejdereje 
har mere egalitær lønfordeling. Mondragon kooperativer har i princippet en maximal lønspredning 
på 1:6 mellem den lavest lønnede og højest lønnede i et kooperativ, dog er der enkelte undtagelser. 
Dette medfører ifølge Dow (2003), at direktør-lønningerne ligger på 70 % af niveauet for tilsvarende 
traditionelt ejede virksomheder. 

 

Mere fleksibel løn og mere stabil beskæftigelse  

I overensstemmelse med de teoretiske forudsigelser viser empirien, at de medarbejderejede 
virksomheder modsat eksternt ejede virksomheder har en klar tendens til, at lønniveauet varierer, 
mens beskæftigelsen er relativt stabil over konjunkturcyklen. Pencavel og Craig (1992, 1994) har over 
en årrække sammenlignet Plywood kooperativerne med traditionelt ejede virksomheder i branchen. 
Deres resultater viser en klar tendens til, at lønnen er mere fleksibel og beskæftigelsen mere stabil i 
kooperativerne. Pencavel et al. (2006) viser for italienske arbejderkooperativer i et sammenligneligt 
datasæt med traditionelt ejede virksomheder fleksibel og lavere løn, men mere stabil beskæftigelse.  

Burdín og Dean (2009) finder ligeledes mere fleksibel løn og mere stabil beskæftigelse i Uruguay. Her 
kan arbejderkooperative have op til 20 % ikke-ejende medarbejdere. Burdin og Dean viser, at disse 
ikke-ejere også har højere jobsikkerhed end deres kollegaer i konventionelle virksomheder. Deres 
forklaring er, at daglig omgang med hinanden øger reciprociteten og solidariteten mellem begge 
grupper af medarbejdere.  

Undersøgelser af bredt medarbejderejede virksomheder i USA peger også i retning af, at 
medarbejdereje medfører mere stabil beskæftigelse. Disse studier dækker også minoritets medeje, 
men viser, at effekten stiger med medarbejderejerskabet. Blair et al. (2000) undersøgte børsnoterede 
amerikanske virksomheder med brede medarbejdereje-ordninger og mere end 17% medarbejdereje 
i perioden 1983-95 og sammenligner med tilsvarende traditionelt ejede virksomheder i samme 
branche. De fandt højere stabilitet i beskæftigelsen uden dårligere resultat for aktiekursen. Park et 
al. (2004) fandt lignende resultater for beskæftigelses stabilitet gennem 2001-krisen og Blasi et al. 
(2013) fandt, at ikke-børsnoterede ESOPs havde større beskæftigelses-stabilitet i perioden 1988-
2001 end sammenlignelige traditionelt ejede virksomheder.  
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Et af de seneste og mest dækkende studier for USA er Kurtulus og Kruse (2018), der ser på udviklingen 
for 1999-2011 inklusiv de to kriser med start 2001 og 2008. De inkluderer alle børsnoterede 
virksomheder og analyserer virkningen af medarbejdereje-ordninger - herunder både dybde og 
bredde. Generelt finder de mere stabilitet i beskæftigelsen i virksomheder med medarbejdereje. 
Største effekter har den gennemsnitlige værdi af den enkelte medarbejders aktier (dybden) og 
andelen af ejende medarbejdere (bredden). ESOP-modellen har en mere stabiliserende effekt end 
andre typer af medarbejdereje, der er smallere og mere individuelt orienterede. 

Kurtulus og Kruse argumenterer for, at medarbejdereje opbygger langsigtede kooperative relationer 
og øger medarbejdernes indsats og deres villighed til at acceptere justeringer i krisetider. Det kan 
øge produktiviteten og mindske behovet for at afskedigelser. For en mindre del af virksomhederne, 
viser de, at disse positive effekter opstår, når en virksomhed skifter medarbejdereje-status – både til 
dybere og bredere medarbejderejer. Dette resultat understøtter således eksistensen af en kausal 
sammenhæng fra medarbejdereje til mere vægt på særlige medarbejdermålsætninger.  

Data for brede ESOP-ordninger i USA peger i retning af, at lønudviklingen er højere eller den samme 
som for traditionelt ejede virksomheder. Der er enkelte eksempler på, at indførelsen af ESOP skete i 
sammenhæng med en vis løntilbageholdenhed fra medarbejdergruppen (Blasi og Kruse, 1991). Men 
et studie dækkende perioden 1982-2001 for børsnoterede virksomheder fandt, at lønnen uden 
indregning af ESOP-bidrag steg for ESOPs med under 5 % ejerskab og var konstant for ESOPs over 5 
% ejerskab sammenlignet med tilsvarende traditionelt ejede virksomheder (Kim og Ouimet, 2014). 
Denne tendens, til at ESOP-bidrag kommer oven i lønnen, er også bekræftet af Kardas, Scharf og 
Keogh (1998) og Scharf og Mackin (2000). NBER-studiet indikerer, at medarbejderaktier giver højere 
løn (Kruse et al. 2010; Kruse et al 2010b), mens Blasi et al. (1996) viser samme lønniveau. 

 

Investeringsniveau og kapital per medarbejder  

Medarbejderejets betydning for investeringsniveauet er et væsentligt emne i den teoretiske 
litteratur. Betyder de særlige restriktioner for tilgang af kapital for fuldt medarbejdereje, at denne 
virksomhedsform har et lavere investeringsniveau og lavere kapital per medarbejder? Det er der ikke 
noget klart svar i de empiriske undersøgelser:  

Bartlett et al. (1992) og Jones (2007) fandt lavere kapital per medarbejder i Italienske arbejder-
kooperativer; men senere fandt Bartlett (1994) højere kapitalintensitet, mens Pencavel et al. (2006) 
ikke fandt væsentlig forskel mellem kooperativers og traditionelt ejede virksomheders kapital per 
medarbejder inden for de samme brancher. I USA fandt Berman og Berman (1989) lavere 
kapitalintensitet i Plywood kooperativerne. Fakhfakh, Pérotin, og Gago (2012) fandt, at den 
gennemsnitlige kapitalintensitet er den samme for medarbejdereje og traditionelt eje i 5 af 8 
brancher. Den er dog højere for traditionelt eje i de to mest kapitalintensive brancher: produktion af 
kapitalvarer og transport, samt desuden for forbrugerservice. Forfatterne konkluderer, at 
medarbejderejede virksomheder justerer deres kapitalintensitet med samme frekvens og i samme 
omfang. De finder således ingen tegn på underinvestering i arbejderkooperativerne.  
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Spørgsmålet er så, om arbejderkooperativer især findes i brancher med lavere kapital per 
medarbejder? Pérotin (2016) konkluderer efter en gennemgang af andre lignende studier af 
arbejderkooperativer i Frankrig, Spanien, UK og Uruguay, at de har nogenlunde samme branche-
fordeling i en grov opdeling af brancher på industri, bygge og anlæg, transport og andre. Sektor-
fordelingen giver således ikke belæg for, at de findes i de mindst kapitalintensive brancher. Hun 
konkluderer også, at de tilbageholder en større del af deres overskud end andre virksomheder, men 
henviser til, at for Frankrig og til en vis grad for Italien og Spanien hænger dette også sammen med 
særlige lovgivningsmæssige krav og skattefordele ved henlæggelser til kollektive reserver. I Frankrig 
skal arbejderkooperativerne mindst reinvestere 25 % af overskuddet, men gennemsnittet er 45 %. 

Podivinsky og Stewart (2009) analyserer opstarten af nye medarbejderejede virksomheder i UK i 
forskellige brancher. De finder relativt færre nystartede arbejderkooperativer i brancher med høj 
kapitalintensitet og høj risiko (brancher med høj variation i overskuddet). I 1980’erne var der en 
klyngeeffekt af nye kooperativer i fodtøj og beklædning samt i papir, trykkeri og forlagsvirksomhed.  

 

Overlevelse 

En afgørende test af en virksomheds ejerskab, ledelse og drift er dens overlevelse. Pérotin (2004) 
undersøger alle nystartede arbejderkooperativer i Frankrig i perioden 1977-1993. Hun påpeger, at 
opstartsbetingelserne er afgørende for forholdet mellem virksomhedens alder og risiko for lukning 
og undersøger derfor både virksomheder, der er født medarbejderejede, og virksomheder, der bliver 
overtaget af medarbejderne. For arbejderkooperativerne er risikoen for lukning stigende i de første 
tre leveår, men i det fjerde år knækker kurven og derefter falder risikoen. For ikke-medarbejderejede 
virksomheder er der et monotont fald i risikoen for lukning lige fra begyndelsen. I starten er risikoen 
for lukning størst blandt de traditionelt ejede virksomheder, men falder i de første leveår, mens den 
stiger for de medarbejderejede virksomheder. De to typer konvergerer mod den samme langsigtede 
risiko. Risikoen for lukning er større for nystartede arbejderkooperativer end for dem, der er 
konverterer til medarbejdereje. Dette underbygges af en rapport fra CECOP-CICOPA (2013), der 
specifikt sammenligner franske arbejderkooperativer oprettet gennem et ejerskifte med traditionelt 
ejede virksomheder, der ligeledes er blevet overtaget af nye ejere. Såvel efter tre som fem år er 
overlevelsesraten højest for arbejderkooperativerne.  

Den højere stabilitet i beskæftigelsen især i nedgangstider må forventes at afspejle sig i de 
medarbejderejede virksomheders overlevelse på langt sigt. Blair et al. (2000) følger 27 store 
børsnoterede ESOPs med dybde omkring 20-50 % over perioden 1984-1997 og finder en klart højere 
overlevelsesrate sammenlignet med tilsvarende virksomheder uden ESOPs.  

Blasi, Kruse, og Weltmann (2013) tager udgangspunkt i den samlede gruppe af ikke-børsnoterede 
ESOPs i 1988 plus nye ESOP frem til 1994 – i alt godt 1500 virksomheder. Hver af disse matches med 
en tvillinge-virksomhed (størrelse, branche, stat i USA) med traditionel ejerform, og så undersøger 
de risikoen for konkurs eller lukning i det efterfølgende tiår. De finder, at medarbejderejede 
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virksomheder i 1988 kun har den halve risiko for konkurs eller lukning (overtagelser ikke inkluderet) 
over perioden 1988-1999 sammenlignet med andre virksomheder. Burdin (2014) viser, at 
arbejderkooperativer i Uruguay har en bedre overlevelsesrate end tilsvarende traditionelt ejede 
virksomheder, og at forskellen er større for service end for industri og transport. Forskellen kan 
skyldes mindre kapitalkrav i servicesektoren. 

I forbindelse med ophør af medarbejderejet er der flere mulige årsager. Ligesom for traditionelt ejede 
virksomheder kan teknologiske og markedsmæssige skift kombineret med manglende 
konkurrenceevne medføre lukning. Salg til eksterne ejere kan ske både i forbindelse med økonomiske 
kriser; men også i forbindelse med, at medarbejderejerne i en succesfuld virksomhed får et godt 
tilbud for deres aktier. Dette var f.eks. tilfældet for en enkeltstående medarbejderejet dansk metal-
virksomhed med omkring 550 ansatte, Unimerco, der i 2011 blev solgt til en større japansk 
virksomhed, og omkring halvdelen af medarbejderejerne fik over en million kr. for deres aktier; 
gennemsnittet var 3,5 millioner kr. (Berlinske 29-06-2011; Zetland 30-08-2019).  

  

4. Hvorfor så få? - barrierer for medarbejdereje  
Givet produktivitetsfordelene ved medarbejdereje, hvorfor er der så relativt få af denne type 
virksomheder? – se også det efterfølgende afsnit 5. Dette må især forklares ved særlige problemer i 
oprettelsesfasen.  

De væsentligste barrierer for oprettelse og udvikling af medarbejderejede virksomheder kan 
opsummeres således: 

 Organiserings-problem – hvis der mangler en særlig model/selskabsform for organisering af 
medarbejderejet 

 Opstarts-problem – vanskeligt at organisere en gruppe af medarbejdere omkring opstart 
 Ind-/udtræden af medarbejderejere – især ved individuelt medarbejdereje kan det være 

svært at sørge for at udtrædende afgiver, og indtrædende opnår medeje 

 Kapital-problem – svært at skaffe tilstrækkelig kapital til opstart og senere udvikling 
 Risiko-problem – medarbejderne har både risiko for at miste job og ejerkapital 

Som vi skal se i den følgende gennemgang, er der en vis sammenhæng mellem disse problemer især 
mellem de tre første og de to sidste. 

 

4.1 Organiseringsproblemet 
Et fællestræk ved lande med stor udbredelse af medarbejderejede virksomheder er, at der er særlig 
lovgivning, som definerer rammerne for denne virksomhedsform. I lande med mange 
arbejderkooperativer, som Frankrig, Italien og Spanien, er der regler for kontrolret – en stemme per 
medlem, regler for åbent medlemskab ofte kombineret med et maksimum for antallet af ikke-
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medlemmer og særlige begrænsninger for medlemmernes kapitalindskud og aflønningen heraf. I UK 
og USA er der udviklet forskellige typer af medarbejderfondseje, ESOPs, der stiller krav om bredt 
medarbejderejerskab. Alle medarbejdere har i princippet en konto i medarbejderfonden, så længe 
de er beskæftiget i virksomheden og hvert år tilskrives fonden en del af overskuddet. Den individuelle 
konto afhænger af de årlige tilskrivninger og dermed ansættelsesperioden i virksomheden. 
Kontrolrettighederne udøves af ESOP-fonden, som kan give demokratiske rettigheder til 
medarbejderejerne; men oftest udøves kontrolretten af repræsentanter udpeget af virksomheden 
uden medarbejderindflydelse – se nærmere nedenfor. Organiserings-problemet hænger tæt 
sammen med problemerne med ind/udtræden af medarbejdere og med opstartsproblemet. 

Vigtigheden af modeller for medarbejdereje underbygges af eksistensen af klynger af 
medarbejderejede virksomheder. Tidlige eksempler på succesfulde medarbejderejede virksomheder 
har fungeret som modeller for oprettelse af nye. Der er mange eksempler på sådanne 
klyngedannelser geografisk eller i bestemte brancher, som udtryk for at kendskab til denne særlige 
og generelt ret sjældne ejerform ofte giver en positivt selvforstærkende effekt, når lokale 
initiativtagere, medarbejdere, banker, rådgivere bliver inspireret af positive eksempler (Dow, 2003, 
Perotin, 2006 og 2016, Podivinsky og Stewart (2009), Arando et al. 2012).  

 

4.2 Opstartsproblemet 
Det er vanskeligt at samle en gruppe medarbejderejere til opstart af en ny medarbejderejet 
virksomhed. Den typiske virksomhedsopstart sker ved, at én eller nogle få partnere opretter en 
virksomhed og derpå gradvist ansætter medarbejdere uden ejerskab. Spørgsmålet er, om 
initiativtagerne er villige til at dele værdien af virksomhedsideen med kommende medarbejdere, og 
om kommende medarbejdere kan og er villige til at betale en eventuel ”indgangsbillet” for 
medejerskab som kompensation til initiativtagerne (Dow, 2003, 2018). Ofte vil risikoen være meget 
høj i den vanskelige startfase.  

Der er mange eksempler på, at medarbejderejede virksomheder er opstået som en overtagelse af en 
lukningstruet virksomhed – en defensiv virksomhedsovertagelse med det primære formål at bevare 
arbejdspladser. Mere offensive virksomhedsovertagelser af medarbejderne kan forekomme i 
forbindelse med ejerskifte, især når ejeren af en ejer-ledet virksomhed ønsker at trække sig tilbage. 
Spørgsmålet er, om medarbejderne som gruppe kan og vil indskyde tilstrækkelig kapital til at 
finansiere overtagelsen. Her spiller kapital- og risikoproblemet, behandlet nærmere nedenfor, en 
væsentlig rolle for, om der kan opnås et dybt og bredt medarbejderejerskab. 

Kan etableringsraten af medarbejderejede virksomheder matche de traditionelt ejede? Perotin 
(2006) undersøger både oprettelse og exit for franske arbejderkooperativer. Hun finder, i 
modsætning til traditionelle virksomheder, at oprettelsen af arbejderkooperativer er kontracyklisk. 
De starter især i perioder med høj arbejdsløshed, fordi medarbejderne har beskæftigelse som en 
væsentlig drivkraft. Hertil kommer, at der i Italien, Frankrig og Spanien er særlige ordninger, hvor 
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arbejdsløse kan finansiere en del af startkapitalen til nye kooperativer eller virksomhedsovertagelser 
med penge sat af til arbejdsløshedsunderstøttelse. Derimod følger lukninger af kooperativerne de 
traditionelle virksomheder over konjunkturcyklen.  

Perotin (2016) refererer aggregerede data fra den franske arbejderkooperative organisation, CG 
Scop, der viser, at arbejderkooperativerne har en relativt høj fødselsrate i perioden 1979-1998 og 
samtidig samme exit-rate som tilsvarende traditionelt ejede virksomheder. Der var derfor en relativ 
vækst i antallet af arbejderkooperativer i denne periode. For perioden 1993-2009 havde 
arbejderkooperativer og traditionelt ejede den samme startrate, mens exit-raten ikke kunne 
beregnes. De franske arbejderkooperativer har eksisteret i over 100 år, se nedenfor. Deres antal og 
beskæftigelse er vokset i nogle perioder, og nogle år er de gået relativt tilbage. Balancen mellem start 
og exit er skiftet over tiden, men selvom de sammenlignet med Danmark har stor udbredelse, udgør 
de under en procent af den samlede private beskæftigelse. 

I Italien, Frankrig og Mondragon er opstarts-problemet i høj grad løst ved, at de kooperative 
organisationer medvirker til at samle virksomhedsideer og grupper af medarbejdere til opstart af nye 
virksomheder. Dette kombineres med rådgivning, erfaringsudveksling, økonomiske analyser, 
uddannelse og lånemuligheder, så væsentlige hindringer for start og overtagelse kan overvindes. 

 

4.3 Problemet med ind- og udtræden af medarbejderejere  
Hvis der ikke er en mekanisme for nyansattes medejerskab og udtrædende medarbejderes afståelse 
af medarbejderskab, kan medarbejderejet gradvist udtyndes i takt med udskiftning af medarbejder-
gruppen. Dette er et begrænset problem i arbejderkooperativer med kollektivt eje. Her er den 
enkelte medarbejders indskud og den tilsvarende udbetaling ved udtræden typisk ret begrænset. 
Samtidig er der i lovgivningen regler, som kræver medlemskab af fastansatte medarbejdere, og der 
er en grænse for antallet af midlertidigt ansatte. For individuelt medarbejdereje er problemet, dels 
værdiansættelsen af medarbejderejerskabet, dels at medarbejdereje ikke kan adskilles fra selve 
tilførslen af arbejdskraft. I den kapitalejede virksomhed kan ejerskabet i form af aktier eller anparter 
sælges samlet eller i mindre dele på markedet. I forbindelse med medarbejdereje hænger job og 
kapitalindskud sammen. Den medarbejderejede virksomhed ansætter den nye medarbejder, og 
værdien af ejerandele opgøres efter særlige regler eventuelt ved en uafhængig valuar. 

Fuldt medarbejdereje kan ”degenerere” ved salg af hele eller dele af virksomheden til eksterne ejere, 
og ved at fratrædende medarbejdere fortsætter ejerskab. Degeneration kan også ske, hvis nye 
medarbejdere ikke bliver ejere. For de fleste arbejderkooperativer er der stramme regler for åbent 
medlemskab, og det er billigt for nye medarbejdere at blive medlemmer. Desuden er det meste af 
egenkapitalen bundet i det kollektive eje. Den enkelte medarbejder kan ikke trække væsentlige 
værdier ud ved salg af virksomheden. Dette er derimod tilfældet ved salg af individuelt 
medarbejdereje som i tilfældet med Unimerco, og som det er tilfældet med amerikanske ESOPs, hvor 
der også er eksempler på salg af succesfulde virksomheder – seneste eksempel er ”New Belgium 
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Brewing” (se https://coloradosun.com/2019/12/18/new-belgium-sale-employee-ownership/), hvor 
medarbejderne besluttede at sige ja til et godt tilbud fra et udenlandsk selskab. De amerikanske 
Plywood kooperativer havde også individuelt eje, og her var der både eksempler på udtynding af 
ejerskabet, ved at nye medarbejdere ikke blev medlemmer og ved overtagelser af eksterne ejere 
(Craig og Pencavel, 1992). Efter mange års succes var en væsentlig årsag til Plywood-kooperativernes 
forsvinden også, at råvaregrundlaget i den geografiske klynge blev udtyndet, og medarbejderejerne 
ønskede ikke at flytte fra lokalområdet.  

Som modvægt mod en sådan udvikling har de institutionelle barrierer med kollektivt eje og regler for 
åbent medejerskab været en vigtig årsag til relativt lave exit-rater for arbejderkooperativerne i 
Frankrig, Italien og Uruguay (Perotin 2006, Fakhfakh et al. 2012, Burdin og Dean 2009).  

 

4.4 Kapitalproblemet 
Den typiske medarbejder har relativt lille fri kapital til investering i sin virksomhed sammenlignet med 
den typiske eksterne investor. Der kan være store forskelle mellem medarbejderne, som kan medføre 
skæv fordeling af medejerskabet. Ekstern kapital vil ofte kræve ejerskab og/eller høj rente for 
lånekapitalen. Risikoen for lån til den medarbejderejede virksomhed vil ofte vurderes til at være 
ekstra høj, fordi ejerformen er ukendt og/eller vurderes til at have særlig høj risiko, fordi 
medarbejderne forventes at følge andre målsætninger end profitmaksimering (Dow, 2003, 2018). 
Problemet er særlig stort for faste investeringer, som ikke har væsentlig værdi ved alternative 
anvendelser, og derfor ikke kan fungere som sikkerhed for et lån. Derfor kan det forventes, at 
medarbejderejede virksomheder især vil opstå i brancher med relativt lav kapital per medarbejder, 
og at medarbejderne vælger mindre kapitalintensive teknologiske løsninger. 

Men som det fremgik af gennemgangen af empirien ovenfor, er der kun begrænset evidens for 
eksistensen af dette problem. Det er svært at påvise lavere kapitalintensitet i medarbejderejede 
virksomheder, eller at de især opstår og udvikler sig i mindre kapitalintensive brancher. Den 
væsentligste årsag er formentlig, at der i lande med stor udbredelse af medarbejdereje samtidig er 
opbygget særlige finansieringsmuligheder fra særlige banker med tilknytning til overordnede 
kooperative organisationer. 

 

4.5 Risikoproblemet 
Når medarbejderne investerer individuel kapital i deres virksomhed, udsættes de for risiko for 
kapitaltab, som kommer oven i risikoen for tab af beskæftigelse og virksomhedsspecifik human 
kapital (Meade, 1972). Dette vil dog blive modificeret, hvis medarbejderkontrollen medfører en 
lavere risiko for fyring (Dow, 2003). I kollektivt ejede arbejderkooperativer vil det mulige kapitaltab 
for den enkelte medarbejder ofte være meget begrænset, så den samlede personlige risiko for 
finansiel plus human kapital vil også være begrænset. I individuelt medarbejderejede virksomheder 
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kan den enkelte medarbejder ud over den humane kapital risikere at tabe betydelige beløb. 
Kapitalproblemet kombineret med risikokoncentrationen er af mange betragtet som en væsentlig 
barriere for medarbejdereje (Vanek, 1971; Bowles og Gintis, 1993b, 1994; Bonin, Jones og Putterman, 
1993). Hvis problemet ikke løses, er resultatet ofte, at kun mere velhavende medarbejdere bliver 
medejere i partnerskaber, eller at eksterne investorer overtager dominerende dele af ejerskabet. 

I praksis har der været benyttet forskellige løsninger, som har mindsket risikoproblemet væsentligt. 
I de fleste typer af arbejderkooperativer er der ingen eller kun begrænset individuelt ejerskab til de 
opsparede aktiver i virksomheden. I Frankrig kan medarbejderne eje flere andele og i Italien kan 
medarbejderne give lån til virksomheden; men der er loft over disse medarbejderindskud, og de 
varierer ikke med markedsværdien af virksomheden. Hovedparten af virksomhedens egenkapital er 
kollektivt ejet. I Mondragon kooperativerne er der en kombination af individuelt og kollektivt eje, og 
en medarbejder som har været mange år i et succesfuldt kooperativ kan have et betydeligt beløb på 
sin individuelle konto. Det samme kan være tilfældet for medarbejdere i ESOPs i USA og i UK. 
Spørgsmålet er her, om medarbejderne har for høj risikokoncentration?  

For USA er dette spørgsmål senest grundigt behandlet af Kruse et al. (2019) baseret på data fra årlige 
spørgeskemaundersøgelser af forbrugeres økonomiske forhold 2004-2016. Analysen viser, at 15% af 
familier med mindst et privatansat familiemedlem har medarbejderejede aktiver som del af deres 
formue. 19% af disse familier har over 15% af formuen i medarbejdereje aktiver og dermed en mulig 
kritisk risikokoncentration. Men som tidligere nævnt har medarbejderejede virksomheder en mindre 
risiko for fyringer i krisetider (Kurtulus og Kruse, 2017). Koncentration af 10-15% af formuen i en 
virksomhed er ikke noget problem, hvis resten af familiens formue er godt spredt – diversificeret 
(Markowitz, Blasi og Kruse, 2010). Især i majoritets ESOPs kan medarbejderne eje betydelige 
formuer, men ellers opbygges den mest udbredte risiko-koncentration af medarbejdereje i 
forbindelse med individuelle aktie- og pensionsordninger – i USA medarbejderaktier i såkaldte 401(k) 
ordninger (Pozen og Liu, 2018) og i UK i forbindelse med de såkaldt Save As You Earn – SAYE-ordninger 
(Pendleton og Robinson, 2018). Karakteristisk for disse ordninger er, at medarbejderne selv betaler 
for aktierne. Dette er en afgørende forskel i forhold til ESOP-modellen, hvor bidragene kommer fra 
virksomheden. Der trækkes altså ikke i lønnen og den enkelte medarbejders opsparing i ESOPen 
kommer således oveni andre opsparings- og pensionsordninger.  

I den store NBER-undersøgelse omfattende 40.000 medarbejder i 14 store virksomheder i USA fandt 
Blasi, Kruse og Markowitz (2010), at 40 % af medarbejderne svarede, at den samlede værdi af deres 
medarbejderaktier oversteg de nævnte kritiske 15 %. Denne analyse viste også, at en ekstra dollar 
medarbejdereje medførte 94 cent ekstra totalformue for den gennemsnitlige medarbejder. Medar-
bejderejet er således ikke substitut for andre formueværdier (Buchele et al. 2010). Som tidligere 
nævnt er ESOP-ordninger generelt sammenkædet med samme eller bedre lønudvikling. Dette 
betyder ikke nødvendigvis, at lønmodtagerne får en større del af kagen, for som nævnt medfører 
ESOP oftest højere produktivitet og bedre finansielle resultater, så kagen bliver større, og både 
eksterne investorer og medarbejderne får en andel heraf. Fordelingen afhænger af medarbejdernes 
forhandlingsposition, som kan give en større eller mindre andel til medarbejderne, dog således at 
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hverken de eksterne kapitalejere eller medarbejdere forventes at tabe på indførelsen af ESOPs (Kim 
og Ouimet, 2014). På længere sigt må bredere medarbejdergruppers ejerskab betyde, at de får en 
andel af kapitalafkastet og dermed alt andet lige en større andel af såvel indkomst som formue. 

Medarbejderne får en større risiko ved medejerskabet, fordi de har mere at tabe. Men det er risikoen 
for at tabe ekstragevinsten – ikke en risiko for at tabe anden opsparet formue eller øvrige 
diversificerede pensionsordninger. Nogle studier viser faktisk, at andre diversificerede og dermed 
mindre risikable pensionsordninger er mere almindelige i virksomheder med ESOPs end i øvrige 
virksomheder (Rodgers, 2010). Blasi, Kruse, og Weltmann (2013) finder, at det er fire gange mere 
sandsynligt, at medarbejderejede virksomheder også tilbyder deres medarbejdere et diversificeret 
pensionsprogram. I Mondragon kooperativerne, der typisk har en betydelig individuel 
medarbejderopsparing i virksomhederne, har gruppen oprettet et særligt pensionsselskab, som 
sikrer en diversificeret opsparing til pensionen for alle merarbejderne i gruppen. 

 

5. Oversigt over udbredelsen af medarbejdereje i en række lande 
Efter en kort beskrivelse af situationen i Danmark vil vi i dette afsnit se nærmere på, hvorledes de 
forskellige barrierer er blevet overvundet eller begrænset i de lande, hvor medarbejderejede 
virksomheder har fået en vis udbredelse. Dette kan afdække generelle tendenser for udvikling af 
medarbejdereje og samtidig vise, hvordan forskellige spilleregler (institutioner) kan fremme særlige 
typer af medarbejdereje. Modsat Danmark har arbejderkooperativer en ret stor udbredelse i lande 
som Frankrig, Italien og Spanien og medarbejdereje gennem virksomhedsfonde af ESOP-typen har i 
de senere årtier fået en vis udbredelse i UK og især USA, dog udgør fuldt medarbejderejede ESOPs 
med medarbejderkontrol et mindretal af ESOP-virksomhederne. Se oversigt over majoritets 
medarbejdereje i Europa for virksomheder med 100 eller flere medarbejdere i Appendix 1. Vi vil i det 
følgende se nærmere på udbredelsen, og hvad der har været drivkræfterne de nævnte lande: 

5.1 Danmark 
Der findes mange demokratiske virksomheder i Danmark, men de er stort set alle forbruger- eller 
leverandørejet (Tænketanken Demokratisk Erhverv, 2019). Opgørelsen viser, at de demokratiske 
virksomheder tilsammen står for mere end 5 % af beskæftigelsen og over 8 % af omsætningen. 
Medarbejderejede virksomheder udgør kun 54 af de 18.605 virksomheder, der er registreret i 
kortlægningen.  Arbejderkooperativer fik aldrig nogen stor udbredelse. Tidligt i Socialdemokratiets 
historie blev hovedstrategien at forbedre arbejderklassens vilkår gennem fagbevægelsen og gennem 
statsindgreb. Det ”tredje” ben, arbejderkooperationen, havde en mindre rolle. Undtagelsen var 
bagerier og mejerier i de større byer, bryggeriet ”Stjernen” og enkelte byggevirksomheder. Den 
største udbredelse var i 1930’erne (Grelle 2012). Disse virksomheder var – i modsætning til 
arbejderkooperativer i andre lande – ikke ejet og styret af medarbejderne selv, men af fagbevægelsen 
og dennes ledere.  
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Der har siden 1987 været en række skattebegunstigede ordninger for individuelle medarbejderaktier 
(Nørgaard et al. 2019). Omkring halvdelen af de store danske børsnoterede virksomheder har 
forskellige former for medarbejderaktier, men det dækker kun 1,4 % af aktiekapitalen og 6 % af 
medarbejderne (Mathieu 2018). I mindre virksomheder er medarbejdereje mindre udbredt, med 
undtagelse af partnerskaber inden for liberale erhverv ejet af en mindre gruppe nøgle-medarbejdere. 
Forskere fra CBS (Handelshøjskolen) fandt i 1980’erne omkring 20 relativt små medarbejderejede 
virksomheder. Den største var Dagbladet ”Information” med kollektivt eje og direkte demokrati i 
perioden 1971-1990 (Ingerslev et al., 1984; Mygind 1987). Den tidligere omtalte ”Unimerco” er et 
senere eksempel på en større dansk virksomhed, der var individuelt ejet af hovedparten af de 
omkring 550 medarbejdere. Virksomheden startede med at indføre overskudsdeling og gav derefter 
medarbejderne mulighed for at få medarbejderaktier. Medarbejderne kom på den måde til at eje 50 
% af virksomheden. Siden salget i 2011 har der ikke været nogen danske virksomheder på Mathieu’s 
liste over europæiske virksomheder med over 100 ansatte og majoritets medarbejdereje – se 
appendiks 1. 

Torp (2016) er det eneste nyere studie i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, der undersøger 
udbredelsen af medarbejdereje i Danmark. Torp lavede en spørgeskemaundersøgelse blandt de 500 
største danske virksomheder i 2009 og modtog brugbare besvarelser fra 297 virksomheder. 103 af 
disse havde en form for medarbejdereje. 75 af de 103 virksomheder havde smalt medarbejdereje, 
hvor det kun er ledelsen, der deltager. 28 virksomheder havde bredt medarbejderejerskab, her 
defineret som majoriteten af top- og mellemledere og mindst halvdelen af øvrige ansatte. Dybden af 
medarbejderskabet blev ikke undersøgt; men ifølge Mathieu (2019) er der ingen store majoritets 
medarbejderejede virksomheder i Danmark. De virksomheder, der har bredt medejerskab, er i øvrigt 
karakteriseret ved høj grad af medarbejderinvolvering – et tema der jf. ovenfor går stærkt igen i 
litteraturen. 

Senest er der foretaget en registerbaseret kortlægning af danske formuer placeret i 
medarbejderaktieprogrammer (Tænketanken Demokratisk Erhverv & Folke Henriksen, 2020). Den 
kortlægger 365 danske virksomheder med medarbejderaktieprogrammer. Disse virksomheder 
beskæftiger samlet set 624.123 personer, hvoraf 53.580 har medarbejderaktier. I 2016 udgjorde den 
samlede formue i denne type aktier knap 3,4 mia. kr. Ledere og akademikere har omkring halvdelen 
af den samlede formue af medarbejderaktier. Næsten halvdelen af formuen i medarbejderaktier ejes 
af ansatte i finanssektoren, mens en tredjedel ejes af ansatte i industribranchen. Kortlægningen viser, 
at langt hovedparten af aktiekapitalen og medarbejdere med medarbejderaktier arbejder i eller er 
placeret i virksomheder med brede programmer, hvor over 35 % af medarbejderne ejer aktier. 
Undersøgelsen understøtter også resultatet fra Torp (2016) og Mathieu (2019) om, at medarbejder-
aktieprogrammer i Danmark ikke giver dybde i ejerskabet. Rapporten finder kun 13 virksomheder, 
hvor medarbejderne ejer over 15 % af egenkapitalen. 

I Danmark er der ingen samlet lov om medarbejdereje, sådan som der for eksempel er en lov for 
erhvervsdrivende fonde. Der findes i stedet en række mere enkeltstående love, der på forskellig vis 
giver mulighed for at etablere medarbejdereje. Tre ordninger, der er beskrevet i Cevea (2019), er: 
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medarbejderaktieprogrammer, medarbejderinvesteringsselskaber samt muligheden for at investere 
i unoterede aktier med pensionsopsparing. De generelle regler for A.M.B.A. og F.M.B.A. kan også 
danne baggrund for medarbejdereje – ligesom anden erhvervsrettet lovgivning.  

5.2 Frankrig 
Den kooperative sektor i Frankrig har rødder tilbage til revolutionen i 1848 og Pariserkommunen i 
1870erne. Ifølge Bartlett og Uvalic (1986) var der omkring 1300 arbejderkooperativer i 1984 med 
omkring 40.000 beskæftigede. Fakhfath et al. (2012) angiver for 2011 omkring 2000 med 46.500 
beskæftiget. Det er mindre end 1 % af alle franske virksomheder med mere end 1 beskæftiget. 
Seneste opgørelse for 2018 viser 3311 arbejderkooperativer med 60.400 beskæftiget og 33.000 
medlemmer (https://www.les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles/).  

Den første støtteorganisation blev oprettet i 1884. Fra 1937 har den navnet SC Scop. Målt som 
henholdsvis, andel af kooperativer/beskæftigede i SC Scop udgør service sundhed og uddannelse: 
58/51 %, bygge og anlæg: 15/20 %, industri: 12/16 %, handel: 9/4 % og transport 2/5 %. Dette afviger 
kun i mindre grad fra fordelingen af traditionelt ejede virksomheder og deres ansatte, dog med lidt 
højere vægt for bygge og anlæg i arbejderkooperativerne. 

Der er ret stram lovmæssig regulering af kooperativer i Frankrig. Dette sikrer en høj grad af kollektivt 
eje og hindrer overgang til traditionelt eje. Mindst 25 % af overskuddet skal allokeres til kollektive 
reserver. I gennemsnit blev der henlagt 45 % i årene op til 2011, og de akkumulerede kollektive 
reserver per beskæftiget var 27.900 Euro i 2006 (Fakhfakh et al., 2012). Generelt gælder princippet 
om en stemme per medlem. Til trods for det åbne medlemskab var den gennemsnitlige medlemsrate 
kun 55 % af arbejdsstyrken i 2018, og for medianen af kooperativer er den 75 % (SCOP). Men ses der 
bort fra en prøveperiode på 6-12 måneder var medlemsraten på 80 % i 2011 (Fakhfakh et al. 2012).  

Den kooperative lov gør det meget vanskeligt at omdanne arbejderkooperativer til traditionelt eje. 
Hvert medlem skal købe mindst en andel, og det kan kræves, at et medlem køber andele for op til 10 
% af lønnen hvert år ofte i forbindelse med overskudsdeling. Den gennemsnitlige akkumulerede 
andelsværdi per medarbejder var i 2006 på 6.400 Euro (privat sektor median månedsløn var 1.555 
Euro). Mindst 25 % af overskuddet deles mellem alle beskæftigede uanset medlemskab. Denne 
overskudsdeling var i gennemsnit 4.500 Euro i kooperativer mod 2.300 Euro i traditionelle virksom-
heder. Her har SCOP og traditionelt ejede virksomheder samme skattefordele (Fakhfakh et al. 2012). 

Minimum størrelse for et SCOP-kooperativ er 2-7 medlemmer afhængig af særlig selskabsform. 
Derfor er der kun få helt små virksomheder, så antal beskæftigede per kooperativ er i gennemsnit 
større end i traditionelt ejede virksomheder. Arbejderkooperativer har en relativt høj andel af 
mellemstore virksomheder og samme andel af virksomheder over 500 ansatte (Fakhfakh et al. 2012, 
Perotin 2016). Hvis der ses bort fra de mindste virksomheder, vil der dog være en tendens til at 
kooperativer er lidt mindre end de traditionelt ejede.  

Lovgivningen i Frankrig giver en fastlagt model for arbejderkooperativer i Frankrig med sikring af 
princippet om en stemme per medarbejdermedlem. Den kooperative organisation SC Scop rådgiver 
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omkring etablering og udvikling. Ind/udtræden af medejere er sikret gennem åbent medlemskab, 
som kun kræver et mindre indskud. Medlemmer kan købe flere andele, men det giver ikke flere 
stemmer. Der er særlige finansieringsinstitutter til at begrænse kapitalproblemet, og desuden er der 
lovgivningsmæssige krav om en vis opsparing til de kollektive reserver. Risikoproblemet er 
begrænset, fordi den enkelte medejers kapitalandel til udbetaling ved udtræden er relativt lille.  

Forskellige former for delvist medarbejdereje og finansiel deltagelse er udbredt i Frankrig (Lowitzsch 
og Hashi (2014). Dette gælder især overskudsdeling, som dækker flertallet af private virksomheder, 
men der er også i de seneste år udviklet ESOP-lignende ordninger med visse skattefordele. 

5.3 Italien 
I følge Dow (2018) har Italien den største udbredelse af fuldt medarbejderejede virksomheder - 
arbejderkooperativer med en stemme per medarbejder. For 2015 angiver Borzaga et al. (2019) 
29.414 arbejderkooperativer med 486.241 beskæftigede. I EFES-opgørelsen ligger Italien dog efter 
Frankrig i antal fuldt medarbejderejede virksomheder med mere end 100 ansatte – se appendiks 1.   

De første arbejderkooperativer går tilbage til 1850erne, og få år senere blev der dannet en 
sammenslutning, Lega, til koordinering af samarbejde, lobbyvirksomhed, rådgivning, revision, støtte 
til opstart, finansiering osv. Lega har sin rod i arbejderbevægelsen med tilknytning til kommunistiske 
og socialistiske partier. I 1919 brød en katolsk-konservativ fløj ud og dannede Confederazione, og i 
1952 dannedes en centrumsorienteret gruppe, Associazione (Bartlett og Uvalic, 1986). Der har 
således været et tæt samspil mellem forskellige dele af det politiske spektrum og den kooperative 
bevægelse i Italien. Under fascismen blev Lega forbudt. Noget af styringen blev overtaget af staten, 
og antallet af arbejderkooperativer faldt. Efter 1945 voksede antallet af arbejderkooperativer igen. 
På lokalt plan var der ofte et tæt samspil mellem politikere og kooperativer, og mange offentlige 
bygge- og anlægsarbejder blev udført af kooperativer. Efter en række korruptionsskandaler og 
generel svækkelse af mange af de traditionelle partier i Italien, har der i de senere år været en større 
afstand mellem politikere og de kooperative organisationer. 

Arbejderkooperativerne er fortsat stærke indenfor bygge- og anlæg, transport, og den lette industri 
(Pencavel et al. 2006). Fra starten af 1990erne har der især været en kraftig udvikling af sociale 
kooperativer inden for plejesektoren, børneinstitutioner m.v. (Eurisce, 2017b). I 1996 havde 
kooperativer 4 % af den samlede beskæftigelse i den private sektor. Ligesom i Frankrig er der relativt 
få mikro-virksomheder defineret som arbejderkooperativer, men ellers følger størrelsesfordelingen 
de traditionelt ejede (Pencavel et al. 2006).  

Italien har været kendetegnet ved en vidtgående statslig regulering af arbejderkooperativer 
kombineret med forskellige former for støtte. Den italienske forfatning efter 2. verdenskrig gjorde 
staten ansvarlig for promovering af kooperativer (Dow, 2003:69), og med Basewi-loven fra 1947 blev 
der fastlagt en række kooperative principper: en stemme per medlem, åbent medlemskab, minimum 
50 % af medarbejdere som medlemmer, (gennemsnit for Emilia-Romagna i midt 1980erne var 85 % 
(Bartlett et al., 1992), begrænset kapitalindskud per medlem og begrænset forrentning af denne 
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kapital, minimum 20 % af overskud til kollektive reserver, maximum 20 % som løntillæg. Ved 
opløsning skal reserver gå til det offentlige eller til godgørende formål. Overskud til opsparing i 
kollektive reserver er skattefri, og der er også skattelettelser på andre skatter mest for kooperativer 
med høj arbejdskraftintensitet (Pencavel et al. 2006). Der har i de senere år været en vis opblødning 
af kapitalbegrænsningerne for at sikre mere kapital til kooperativerne: forhøjelse af medlems-
indskud, mulighed for medlemslån til kooperativer med skattefordel for renteindtægter og skattefrit 
overskud til kollektive reserver. Medarbejderovertagelser er støttet af lovgivning, ændret i 2014. 

Etableringen af medarbejdereje er i høj grad kontracyklisk i Italien. Der har været en tæt 
sammenhæng mellem stigende arbejdsløshed og medarbejderovertagelser for perioden 1979-2014 
(Borzaga et al. 2017:45). Siden 1985 har Marcora-loven givet job-truede medarbejdere mulighed for 
at bruge deres kompensation ved fyringer til virksomhedsovertagelse og/eller start af nye arbejder-
kooperativer. Medarbejderne skal have første tilbud om overtagelse. Der er særlige finansierings-
fonde, Fincooper (1969) og CFI til støtte af opstart og medarbejderovertagelse. De er blevet udbygget 
i de senere år, senest med tillæg til loven i 2014 (Vieta et al. 2017:55). Legacoop, Confederazione og 
Associazione er også aktive i forhold til medarbejderovertagelser og nystart af arbejderkooperativer. 

Opsummerende har de forskellige kooperative organisationer og forskellige former for statsstøtte 
medvirket til at overvinde forhindringerne for start og udvikling af arbejderkooperativer i Italien. Det 
lave medlemsindskud og kravene om åbent medlemskab og begrænsning af gruppen af ikke-
medejere dæmper problemet med ind/udtræden af medarbejderejere, og de kooperative organisa-
tioners koordinering af opstart af arbejderkooperativer og støtte til medarbejderovertagelser har 
øget muligheden for start af medarbejderejede virksomheder. Samtidig har kravene i lovgivning og 
reglerne i de kooperative organisationer begrænset spillerummet for den organisatoriske og ejer-
mæssige variation i medarbejderejet. De italienske arbejderkooperativer opererer typisk i brancher 
med relativt lavt kapitalinput per medarbejder, og i de senere år har særlig lovgivning især medført 
opstart af sociale virksomheder inden for sundhed og plejesektoren. Kapital- og risikoproblemet er 
dæmpet gennem forskellige finansieringsordninger, og risikoproblemet er begrænset ved kravet om 
kollektiv ejerform, hvor værdien af den enkelte medarbejders ejerandel er begrænset. 

Italien har kun i begrænset omfang fremmet forskellig former for delvist medarbejderejede 
virksomheder, overskudsdeling, medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og medarbejder-
aktieordninger (Lowitzsch og Hashi 2014). 

5.4 Mondragon - Spanien  
Ulgor, det første kooperativ i Mondragon blev oprettet i 1956 af 5 unge ingeniørstuderende. En del 
af virksomheden, Fagor, udviklede sig til at blive Spaniens største hårde hvidevare producent. (Hvor 
ikke andet er opgivet bygger oplysningerne på www.mondragon-corporation.com). Andre 
kooperativer blev oprettet efter samme model, og i løbet af gruppens udvikling er der oprettet en 
bank, Laboral Kutxa (tidl. Caja Laboral Popular), og et forsikrings/socialt sikrings selskab, LagunAru, 
et videnskabscenter, Ikerlan, et selskab for udvikling af nye kooperativer, Saiolan, teknologicentre, et 
universitet, og forskellige støtteorganisationer for rådgivning, ledelsesudvikling, revision osv. 
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Mondragon-gruppen udviklede også en detailhandels-kooperation, der kombinerede forbruger- og 
et vist medarbejdereje, Eroski, som nu er et af de største detailhandelskæder i Spanien.  

Industrikooperativerne i Mondragon er fuldt ejede af medarbejderne organiseret som et mix af 
kollektivt og individuelt ejerskab: Efter en prøveperiode på 6-12 måneder kan en medarbejder blive 
medlem ved at indskyde et vist beløb, 15.000 Euro (2015). Der er mulighed for lån og/eller 
afdragsordning. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Den individuelle konto, 
tilskrives hvert år en del af overskuddet/fratrækkes en del af underskuddet. Ved udtræden/ 
pensionering udbetales denne opsparing til den enkelte medarbejder. En del af overskuddet går til 
kollektive reserver i virksomheden og en andel til hele Mondragon gruppen, 10 % går til sociale formål 
i området. Det enkelte kooperativ er selvstændigt, men der er et formaliseret samarbejde i relaterede 
grupper og i Mondragon-gruppen som helhed ledet af en kongres med repræsentanter fra alle 
kooperativerne. Dette inkluderer bl.a. banken og pensionsselskabet. Gruppens pensionsordning blev 
startet, fordi medlemmerne i de første år blev betragtet som selvstændige i spansk lovgivning. 
Generelt har den spanske kooperativ-lovgivning ikke været en afgørende støtte for kooperativerne. 
Den overordnede støttestruktur og principperne/reglerne for gruppen og det enkelte kooperativ er 
opbygget og tilpasset i takt med Mondragon-gruppens udvikling og behov. Job-stabilitet, sikkerhed 
og miljø, og en vis udjævning af lønforskelle er højt prioriteret.  

Mondragon har udviklet sig til den største virksomhedsgruppe i Baskerlandet med over 100 
kooperativer, og en hurtigt stigende beskæftigelse: 20.000 i 1988, 40.200 i 1998, 68.200 i 2003 og 
93.800 i 2007. Så kom finanskrisen, som kostede dyrt. Såvel Fagor som Eroski havde på baggrund af 
den boomende spanske økonomi investeret kraftigt i øget kapacitet i årene op til krisen, og fik et 
kraftigt tilbageslag i de efterfølgende år. I hvidevare-branchen foregik der en stærk koncentration. 
Fagor havde søgt at klare konkurrencen ved international ekspansion med opkøb af virksomheder og 
konkurrenter i Frankrig, Italien og Polen og start af datterselskaber i Kina og Marokko (Errasti et al. 
2016). I 2006 var der i Fagor-gruppen 11.000 beskæftiget - omkring halvdelen i Baskerlandet. Over 
de følgende år blev der skåret kraftigt ned i takt med den drastisk faldende efterspørgsel. Men 
operationen mislykkedes. Ved den endelige lukning i 2013 var der 2.000 jobs tilbage i Baskerlandet 
og 3.500 i udlandet. De fleste medarbejdere i Baskerlandet fik jobs i andre kooperativer. I den 
industrielle del af Mondragon-gruppen var der 44.280 beskæftiget i 2007, heraf 16.580 i udenlandske 
datterselskaber. Ultimo 2018 var der 38.722 i industri, heraf 14.455 i udlandet. I hele Mondragon-
gruppen var der ultimo 2018 beskæftiget 81.837. Detailhandel havde flest med 39.723 beskæftiget. 

I Baskerlandet var andelen af medlemmer i 2018 omkring 80 %, men i resten af Spanien var den 
betydeligt lavere, og i de udenlandske datterselskaber, havde kun enkelte ledere medlemskab af 
kooperativerne. Dette viser en væsentlig begrænsning ved Mondragon-kooperativerne i forhold til 
internationaliseringsprocessen, der i nogle brancher er afgørende for konkurrenceevnen.  

Når en virksomhed opretter et datterselskab i udlandet, skal det ifølge (Dunning 1981) have nogle 
særlige ejerfordele, dvs. teknologiske og ledelsesmæssige styrker, som det kan udnytte i et andet 
land. Samtidig skal der i værtslandet være nogle markedsmæssige eller produktionsmæssige fordele, 
som ikke kan opnås gennem kontrakter med andre virksomheder, men kun gennem direkte ejerskab. 
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Udfordringen for en medarbejderejet virksomhed er, at fuld inddragelse af medarbejderne i 
datterselskabet som ejere, kan medføre at disse medarbejdere får kontrollen med moder-
virksomheden og dermed overtager de særlige ejerfordele, som var drivkraften bag internatio-
naliseringen. Derfor beholdt Fagor det centrale ejerskab hos moderselskabets medarbejdere, der 
forsøgte at udvikle og sikre deres arbejdspladser ved opkøb/start af datterselskaberne.  

I følge Errasti et al. (2016) var det ikke dette dilemma, men den uheldige timing i forhold til finans-
krisen kombineret med den skærpede internationale konkurrence, som var årsagen til Fagors lukning. 
Udviklingen ramte også en lang række traditionelt ejede virksomheder. Krisen i Fagor er derfor ikke 
et bevis for, at medarbejderejede virksomheder klarer sig dårligt i den internationale konkurrence. 

Årene efter finanskrisen faldt den samlede beskæftigelse i Mondragon-kooperativerne til omkring 
74.000 beskæftigede i 2014-16 for så igen at stige. Rapporten for 2018 viser 81.800 beskæftigede 
heraf 46% i industri, 50 % i handel og 3 % i finanssektoren. Heraf er ca. 44 % i Baskerlandet, 40 % i 
resten af Spanien og 16 % i udlandet. Medlemsraten er omkring 75 % i Baskerlandet, men lav i resten 
af Spanien, og der er stort set ingen medlemmer i de udenlandske datterselskaber.  

Mondragon-gruppen har en klart defineret model for et demokratisk arbejderkooperativ med et vist 
individuelt element i ejerskabet. Samarbejdet mellem kooperativerne og deres overordnede fælles 
organisationer spiller en stor rolle i start af helt nye virksomheder og omdannelse af eksternt ejede 
virksomheder til kooperativer. Ind/udtræden af medlemmer er defineret i den overordnede model, 
men i forbindelse med ekspansion til andre dele af Spanien og til udlandet har de oprettet en lang 
række datterselskaber uden medarbejdereje. Kapitalproblemet er løst ved en kombination af 
kollektive reserver og individuelle kapitalandele. I succesfulde kooperativer kan den enkelte 
medarbejder opspare betydelige værdier til udbetaling ved udtræden. Dette indebærer en vis risiko, 
men der er samtidig en uafhængig pensionsordning, som sikrer en god pension.  

5.5 UK 
Den kooperative ide går tilbage til Rochdale, UK, 1844 med principperne om åbent medlemskab, en 
stemme per medlem osv.; men antallet af arbejderkooperativer toppede allerede i slutningen af 
1800-tallet (Jones, 1975). Der var en ny bølge af små kooperativer fra midten af 1970erne til midten 
af 1980’erne støttet af reglerne for Industrial Common Ownership Movement, ICOM, og i 1984 var 
der 911 arbejderkooperativer med omkring 9.000 beskæftigede (Bartlett og Uvalic, 1986). Desuden 
støttede regeringen en række defensive medarbejder-overtagelser, Benn-kooperativerne, inklusiv 
lukningstruede Scottish Daily News, KME og Meriden Motorcycles. Beskæftigelsen blev opretholdt 
nogle år indtil disse virksomheder lukkede endeligt, men de efterlod en negativ opfattelse af 
medarbejdereje.  

Den største medarbejderejede virksomhed i UK er John Lewis Partnership – en af de største kæder af 
stormagasiner i UK. Virksomheden blev gradvist overtaget af en medarbejderfond i perioden 1929-
1950. Hvert år uddeles en væsentlig del af overskuddet til medarbejderne, men de har ingen 
rettigheder i forhold til virksomhedens egenkapital. John Lewis er ejet af en fond ledet af en 



 
 

35

bestyrelse med en minoritet af medarbejderrepræsentanter. Det er derfor diskutabelt, om den er 
fuldt medarbejderejet, men mange betragter den som verdens største medarbejderejede 
virksomhed. Efter kraftig vækst over mange år toppede antallet af medarbejdere/partnere med 
93.800 i januar 2015. I juni 2019 var der 81.500 medarbejdere/partnere. Faldet skyldes de seneste 
års dæmpede efterspørgsel bl.a. i forbindelse med Brexit og overgangen til online-handel.  

I UK har der i de senere år været stigende en opbakning til medarbejdereje over hele det politiske 
spektrum. De konservative ser det som folkelig kapitalisme, og arbejderpartiet og fagforeninger 
støtter medarbejdernes ”ret til ejerskab”. Dette har medført et bredt spekter af ordninger for delvist 
medarbejdereje og muligheder for at oprette bredt medarbejdereje af ESOP-typen.  

Selvom de konservative foretrækker overskudsdeling uden kontrol til de ansatte, blev en del af 
Thatchers privatiseringer i 1980´erne overtaget af medarbejderne, og i 1980erne gennemførte de 
konservative en række love, der ud over overskudsdeling også gav mulighed for oprettelse af ESOPs. 
I 2014 gennemførtes en lov om EOT, Employee Ownership Trust, der i høj grad følger modellen fra 
John Lewis Partnership. Hvis en afgående ejer sælger en kontrollerende aktiepost til medarbejder-
fonden, skal der ikke betales 10 % kapitalgevinstskat. Fonden kan hvert år udbetale en medarbejder-
bonus, der er skattefri op til 3.600 £. Der er tale om en bred medarbejderordning, hvor fonden skal 
”tjene” alle medarbejdere på lige basis. Medarbejderne kan få afgørende indflydelse, så modellen 
giver mulighed for fuldt medarbejdereje. EOT-modellen bygger på kollektive reserver; men den kan 
kombineres med individuelle medarbejderaktier, der også er blevet fremmet i UK i de seneste år.  

Disse tiltag har givet en stærkt stigende udbredelse ikke blot af forskellige former for overskuds-
deling, men også forskellige ESOP-ordninger og efter 2014 især EOT ordninger med bredt medar-
bejdereje og mulighed for majoritetseje med medarbejderkontrol. I de seneste 10 år har der derfor 
været en betydelig stigning i antallet af både fuldt og delvist medarbejderejede virksomheder i UK, 
men der er ikke præcise opgørelser over antallet.  

Opsummerende er der kun få arbejderkooperativer i UK, men i de senere år er der sket en betydelig 
stigning i forskellige former for medarbejdereje herunder forskellige ESOP og EOT typer. Der er både 
statslig og privat rådgivning til opstart og udvikling. Kapitalproblemet er kun løst i begrænset omfang, 
så medarbejderejet udvikles især i mindre kapitalintensive virksomheder især i service sektoren. 
Risikoproblemet begrænses ligesom i USA af, at ESOPs opsparingen er et supplement til anden 
pensionsopsparing, eller som i EOT ved at kapitalen er bundet i kollektive reserver. 

5.6 USA 
Den amerikanske historie omkring medarbejdereje går helt tilbage til uafhængigheden. Nogle af 
underskriverne af uafhængighedserklæringen var fortalere for overskudsdeling. Den første bølge af 
arbejderkooperativer opstod i forbindelse med håndværkeres protester mod indførelsen af 
lønarbejde i 1791. Den største fagforening havde i 1880’erne arbejderkooperativer som deres 
hovedstrategi frem for strejker (Blasi, Freeman og Kruse, 2013). Der oprettedes en del ”selvhjælps” 
kooperativer under New Deal i 1930’erne. Under den kolde krig var der imidlertid en stærk reaktion 
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mod ”socialistiske” ideer og et fald i kooperative aktiviteter. I slutningen af 1960’erne og 1970’erne 
opstod en ny bølge især inden for fødevare-detailhandel organiseret som en kombination af 
forbruger- og arbejderkooperativer. Ifølge Curl (2012) var der i 1979 omkring 1000 små kooperativer 
med 17.000 arbejder-medlemmer, men antallet faldt og ifølge Palmer (2017) var der i 2015 kun 323 
arbejderkooperativer med omkring 6000 medarbejdere.  

Det første Plywood-kooperativ blev oprettet i 1921 og dannede forbillede for start af nye arbejder-
kooperativer. I perioden 1949-56 blev der oprettet omkring 20, samlet i en klynge i det nordvestlige 
USA. Ifølge Berman (1967) toppede den kooperative plywood-produktion omkring 1950 med en 
markedsandel på 20-25 %. I 1964 udgjorde klyngen 24 kooperativer med en markedsandel på 14% 
og en typisk beskæftigelse på 2-300 medarbejdere per kooperativ. De fulgte princippet om en 
stemme per medlem, men de havde samtidig en høj grad af individuelt eje. Der var problemer med 
at bevare medarbejderejet, fordi mange indtrædende medarbejdere ikke blev medejere. Fra 1960 til 
1992 flyttede det meste af produktionen til det sydlige USA, og der var generel nedgang i produk-
tionen for både kooperativer og traditionelt ejede producenter i det nordvestlige USA (Dow, 2003). 

Tyngden af medarbejdereje i USA findes i de meget udbredte ESOPs, Employee Stock Ownership 
Plans, som blev sat i gang i forbindelse med pensionslovgivningen, ERISA, Employee Retirement 
Income Security Act, fra 1974. Denne lov lagde rammerne for ESOPs og gav samtidig betydelige 
skattefordele. ESOP-modellen giver mulighed for, at en medarbejderfond overtager ejerskabet af 
virksomheden helt eller delvist. Dette kan ske gradvist gennem bidrag fra virksomheden, eller på en 
gang finansieret gennem et lån til medarbejderfonden med sikkerhed i virksomheden (leveraged 
ESOP). Virksomheden kan fratrække bidrag/afdrag/dividende til ESOP-fonden fra det skattepligtige 
overskud. Medarbejderne betaler ikke nogen bidrag, og de skal først betale skat, når værdien af deres 
andele udbetales. Lånet betales tilbage gennem bidrag og/eller dividende fra virksomheden. I takt 
med dette stiger medarbejderfondens formue og fordeles på de enkelte medarbejderes individuelle 
konti. Den årlige fordeling må ikke være mere ulige end fordelingen af lønnen, og der er et absolut 
maksimum for de højest lønnede. Alle fastansatte medarbejdere ejer en andel af ESOP-fonden.  

Når medarbejderne forlader virksomheden, kan de udtrække værdien af deres andel (Rosen, 2017). 
Ved en medarbejderovertagelse af mindst 30 % af ejerskabet i ikke-noterede selskaber kunne 
kapitalgevinst-beskatning for den tidligere ejer helt bortfalde. Dette var gældende i 1980’erne, men 
er senere strammet, så der i stedet er gode muligheder for at udskyde denne skat. For store 
børsnoterede virksomheder var der i sidste halvdel af 1980’erne og starten af 1990’erne særlige 
skattefordele for banker o.l. for lån til ESOPs overtagelse af 5-20 % af ejerkapitalen. Generelt er 
skattefordelene begrænset noget i de senere år (Blasi, Kruse og Freeman, 2018).  

Ifølge Kruse, Freeman og Blasi (2010) er USA nu førende i hvad de kalder ”shared capitalism”. 53,4 
millioner, eller 47 % af de privatansatte medarbejdere er dækket af mindst én form for finansiel 
deltagelse. 38 % har overskudsdeling, 27 % kapitalgevinstdeling og 18 % ejer aktieandele i deres 
virksomhed. Der er især tale om forskellige former for delvist medarbejdereje, og ESOP-modellen er 
blevet udbygget med mere individuelle former for aktieeje – 401(k) plans, der ofte i form af såkaldte 
”KSOPs” kombineres med ESOPs især i store virksomheder med minoritets-medarbejdereje.  
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Baseret på tal fra Arbejdsministeriet var der i 2016 ifølge NCEO (National Center for Employee 
Ownership) 6624 ESOPs med aktiver for 1.400 milliarder USD dækkende 14 millioner medarbejdere. 
Hovedparten dækker minoritetsposter i meget store virksomheder, mens 6000 mindre og mellem-
store virksomheder med ESOPs havde to millioner ansatte. Ifølge Rosen (2017) har omkring halvdelen 
af disse majoritets medarbejdereje (oftest 100 %). Men ifølge definitionen af fuldt medarbejdereje 
skal medarbejderne have kontrolretten, og de fleste ESOP har en bestyrelse, der ikke er direkte valgt 
af medarbejderne, men i stedet er selvsupplerende eller valgt af virksomheden. Det er dog muligt at 
lave demokratiske regler, hvor medarbejderne selv vælger denne ESOP-bestyrelse. I en undersøgelse 
af 319 ESOPs, fandt NCEO, at i 15% af disse valgte medarbejderne selv bestyrelsen. Hvis dette er 
repræsentativt, kan det antages, at der er omkring 1000 fuldt medarbejderejede ESOPs i USA. 

Opsummerende kan det konkluderes, at ESOPs har en stor udbredelse i USA og selvom demokratiske 
ESOPs kun udgør en mindre del heraf, giver det et betydeligt antal fuldt medarbejderejede 
virksomheder. Hermed er der skabt en ”kritisk masse” af medarbejderejede virksomheder. ESOP-
modellen er blevet en velkendt ”selskabsform” og dermed en aktuel mulighed for såvel eksisterende 
ejere som medarbejdere. Der er opbygget et velfungerende konsulent-netværk. Der er gode 
finansieringsmuligheder, og især med modellen for leveraged ESOP er kapitalproblemet blevet løst 
især for små og mellemstore virksomheder. Risikoproblemet for den enkelte medarbejder er løst, ved 
at bidragene ikke trækkes fra den enkelte medarbejders løn. Opsparingen kommer oveni den øvrige 
opsparing. Der er dog tendenser til høj koncentration af risiko, når den enkelte medarbejdere også 
sparer op i såkaldte 400(k) planer og investerer det i egen arbejdsplads), men dette dækker kun en 
lille gruppe af medarbejdere (Kruse et al. 2019). Ind/udtræden af medarbejdere er løst ved at ESOP-
fonden skal være knyttet til alle fastansatte medarbejdere. Opstartsproblemet er delvist løst ved, at 
ESOP benyttes til virksomhedsovertagelser med dertil knyttede fordelagtige skatteregler for såvel 
den tidligere ejer og for medarbejderne. 

 

6. Opsummering af effekterne af medarbejdereje 
Teorien om medarbejdereje giver varierende forudsigelser afhængig af de præcise forudsætninger, 
og de empiriske resultater varierer også noget afhængig af type og grad af medarbejdereje og den 
kontekst, de optræder i: forskelle i institutionelle rammer mellem lande, forskelle i teknologi, 
forskellige økonomiske betingelser over konjunkturcyklen mv. De empiriske studier tager i stigende 
grad hensyn til sådanne forskelle, og på mange områder er tendenserne så klare, at der kan udledes 
ret sikre resultater, mens der på andre områder fortsat er usikkerhed. Dette er opsummeret i figur 4. 

  

6.1 Produktivitet og økonomisk afkast 
Der er lavet over 100 empiriske studier af forskellige typer af medarbejderejede virksomheder 
sammenlignet med traditionelle virksomheder og deres resultater i forhold til forskellige mål for 
produktivitet og det økonomisk afkast. Selvom der er uenighed om størrelsesordenen, er der ret bred 
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konsensus om, at medarbejderejede virksomheder har samme eller for det meste højere produk-
tivitet eller økonomisk afkast. Dette er opsummeret i oversigtsartikler af bl.a. Kaarsemaker et al. 
(2010) og Perotin og Pendleton (2003). En stor meta-analyse, O’Boyle et al. (2016), peger i samme 
retning, og det positive resultat gælder typisk både for arbejdsproduktivitet og 
totalfaktorproduktivitet, som også tager hensyn til kapitalinput mv., og det gælder også for forskellige 
andre resultatmål for kapitalens afkastningsgrad. Nogle af disse studier skelner mellem graden af 
medarbejdereje. Fuldt medarbejdereje/arbejderkooperativer har relativt høj produktivitet (Fakhfakh 
et al. 2012, Burdin 2014), og flere studier viser, at effekten af medarbejderejet på produktivitet eller 
andre resultatmål stiger med bredden og dybden af medejerskabet, nogle af de seneste er: (Kruse, 
Freeman, Blasi 2010; Blasi, Freeman og Kruse 2016; Kramer 2010; Blasi, Kruse og Weltmann 2013 og 
Sengupta 2008).        

En undtagelse er Faleye et al. (2006), der for amerikanske børsnoterede virksomheder viser lavere 
kursværdi og produktivitet for delvist medarbejdereje med mere end 5% stemmeret for medarbej-
derrepræsentanter. En anden undtagelse er Kim og Ouimet (2014), der også tager udgangspunkt i 
ESOPs i store børsnoterede virksomheder. Her har dybden ingen effekt, og i de største virksomheder 
er der ingen produktivitetseffekt af delvist medarbejdereje. Dette viser en vis ”free-rider” effekt i de 
allerstørste virksomheder. Kramer (2010) påviser også tendenser til ”free-riding”, men han viser 
samtidig, at for de undersøgte ESOPs stiger arbejdsproduktiviteten med dybden.  

En række studier viser, at ”free-rider-problemet” bliver imødegået gennem gensidig monitorering af 
medarbejderne: Det påvises direkte i en stor spørgeskemaundersøgelse af ESOPs (Freeman, Kruse og 
Blasi 2010), og det påvises også mere indirekte ved, at medarbejderejede virksomheder har 
betydeligt færre mellemledere til kontrol af medarbejderne (Bradley og Gelb, 1981; Fitzroy og Kraft, 
1987; Pencavel og Craig, 1992; Fakhfakh et al. 2012). 

En klassisk teoretisk indvending mod medarbejdereje er, at konflikter mellem forskellige 
medarbejdergrupper har negative effekter på beslutningsprocesser og motivation og kan medføre 
dårligere økonomiske resultater; men der mangler empirisk grundlag for dette, og selv i det 
refererede danske eksempel, Dagbladet Information, var konflikt-niveauet mindre end på andre 
traditionelt ejede dagblade.  

Årsagen til den højere produktivitet ved medarbejdereje kan findes i medarbejderejernes 
identifikation med virksomheder, der udmønter sig i en række mekanismer, der forøger 
produktiviteten. En række studier påviser flere af disse mellemliggende mekanismer, se figur 2 og 4. 

Et gennemgående resultat både teoretisk og empirisk er, at forskellige former for medindflydelse 
øger produktivitetseffekten. Dette er en væsentlig forklaring bag de positive resultater for fuldt 
medarbejderejede virksomheder, men der påvises også effekter for delvist medarbejdereje (Conte 
og Svejnar, 1990; Levine og Tyson, 1990; Ben-Ner og Jones 1995; Doucouliagos 1995; Whitfield et al.  
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Figur 4. Oversigt over empiriske resultater for fuldt og delvist medarbejdereje 

 Fuldt medarbejdereje Delvist medarbejdereje 

Produktivitet og økonomisk resultat   

Arbejdsproduktivitet Højere eller samme niveau Mindre effekt end fuldt 

Total faktor produktivitet (TFP) Højere eller samme niveau Mindre effekt, enkelt minus 

Finansielle resultatmål, afkastningsgrad Højere eller samme niveau Mindre effekt, enkelt minus 

Mekanismer for højere produktivitet    

Medinddragelse og indflydelse Positiv - mange studier Positiv - mange studier 

Gensidig kontrol – færre mellemledere Flere studier, flere lande Enkelte studier 

Intern uddannelse & træning, human kap  Enkelte studier 

Fælles arbejdspladskultur - samhørighed Positiv - enkelte studier   

Færre opsigelser fra medarbejderside Positiv – flere studier Positiv – flere studier 

Innovativt miljø, ideer fra medarbejdere  Positiv - enkelte studier 

Modificering – lavere produktivitet   

Free-rider problem – 1/N -problem  Et studie: problem for mega-
selskaber. Andre studier: 
falder med dybde og bredde 

Modsætninger mellem 
medarbejdergrupper 

Enkelt case, effekt mindre 
end kapital-arbejde konflikt 

 

Særlige mål/adfærd kort sigt   

Mere ligelig lønfordeling Resultat af mange studier  

Mere fleksibel løn, varierer med 
konjunktur 

Resultat af mange studier  

Lønniveau Uklart, mest samme eller 
højere, enkelte lavere 

Samme eller højere 

Mere stabil beskæftigelse Resultat af mange studier Mere med dybde & bredde 

Særlige mål/adfærd langt sigt   

Kapitalintensitet Uklart, samme eller lavere  

Investeringsniveau Uklart, samme eller lavere Enkelt studie: lavere 

Overlevelse Længere Mere med dybde & bredde 

Barrierer   

Opstart + Opstarter i lavkonjunktur 
og efter positiv lovgivning  

Etableringer i bølger 
afhængig af lovgivning 

Ind/udtræden af medarbejderejere Nemt ved kollektivt eje 
problem ved individuelt eje 

Ikke problem i ESOPs,  ind. 
konto følger ansættelse 

Kapitalproblem  Begrænset af særlige 
finansieringsordninger 

Sjældent relevant, ESOP 
tilfører ofte ekstra kapital 

Risikoproblem Begrænset v. kollektivt eje  
evt. problem individuelt eje 

ESOP => ekstra opsparing 
400(k) kan give problem 
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2017; Kaarsemaker og Poutsma 2006; Lampel et al. 2014). Enkelte studier af delvist medejerskab 
finder ikke effekter af forskellige former for inddragelse. I en række store børsnoterede virksomheder 
med lavt medarbejdereje opfattes medarbejdereje og overskudsdeling blot som et løntillæg (Kalmi, 
Pendleton og Poutsma, 2005).  

Flere studier lægger vægt på den videre relation fra medindflydelse til udviklingen af en fælles kultur 
– en større grad af samhørighed – som mellemliggende mekanisme mellem medarbejdereje og øget 
produktivitet (Fuller et al. 2006, Kim og Han 2019; og Robinson og Wilson 2006, Blasi, Freeman, 
Mackin og Kruse 2010). Sengupta og Yoon (2018) viser en sammenhæng mellem mindre lønspredning 
og højere produktivitet med samhørighed som mellemliggende mekanisme. 

Robinson og Wilson (2006) fremhæver informationsdeling som en væsentlig del af mekanismen for 
øget produktivitet. Dette modificeres af Whitfield et al. (2017), der kun finder effekter af information 
fra top ned til medarbejderne.  

En anden mellemliggende mekanisme er øget deltagelse i træning og efteruddannelse. Pendleton og 
Robinson (2011) finder, at der kræves dybt medarbejdereje for at påvise en effekt.  

Sengupta et al. (2007) viser en signifikant positiv effekt af, at medarbejderne i mindre grad frivilligt 
opsiger deres job, mens de giver den øgede identifikation med virksomheden mindre vægt. I et 
senere studie (Sengupta et al. 2017) baseret på senere data er der ikke signifikans i forhold til 
jobomsætning, men derimod i forhold til identifikation og medindflydelse. Imidlertid leverer Blasi et 
al. (2010) med de store NBER og GSS undersøgelser et ret solidt grundlag for, at medarbejdereje giver 
større ønske om at blive på arbejdspladsen.  

Dette studie giver også et solidt grundlag for, at medarbejdereje fremmer en innovativ kultur og giver 
medarbejderne større incitament til at komme med innovative ideer til virksomheden (Blasi, 
Freeman, Mackin og Kruse (2010); Harden, Kruse og Blasi (2010) 

 

6.2 Særlige målsætninger og adfærd 
Medfører medarbejdereje, at målsætningerne for virksomheder skifter i retning af medarbejdernes 
særlige interesser. Empirien bekræfter dette både i forhold til mindre lønspredning og mere vægt på 
stabil beskæftigelse opnået bl.a. ved større lønfleksibilitet.  

Studier af lande med mange arbejderkooperativer viser, at lønspredningen - forskellen mellem de 
lavest- og de højestlønnede er mindre for disse fuldt medarbejderejede virksomheder (Bartlet et al., 
1992, Craig og Pencavel, 1995; Magne, 2017, Burdin 2016; Arando et al., 2015). Vi har ikke fundet 
lignende resultater for delvist medarbejdereje. 

Svarende til de teoretiske forudsigelser viser en bred vifte af empiriske resultater, at medarbejder-
ejede virksomheders lønniveau varierer mere, mens beskæftigelsen er mere stabil over konjunktur-
cyklen. Dette gælder for fuldt medarbejdereje (Pencavel og Craig, 1992, 1994; Pencavel et al., 2006; 
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Burdin og Dean, 2009) og også delvist medarbejdereje, men tendensen er stærkere med større 
bredde og dybde i medarbejderejet (Kurtulus og Kruse, 2018). 

Stabiliseringen af beskæftigelsen kan medføre, at lønniveauet i krisetider kan være relativt lavt, men 
de fleste undersøgelser viser samme eller højere lønniveau for arbejderkooperativer. (Bartlett et al., 
1992; Burdin, 2016; Magne, 2017) Det samme gælder for delvist medarbejderejede virksomheder i 
USA (Blasi et al., 1996; Kardas, Scharf, og Keogh, 1998; Kim og Ouimet, 2014; Kruse et al., 2010; Kruse 
et al., 2019; Scharf og Mackin, 2000). Undtagelsen er italienske arbejderkooperativer med lavere 
lønniveau i en periode undersøgt af Pencavel et al. (2006) og eksempler på indførelse af ESOPs i 
krisetruede virksomheder samtidig med en vis løntilbageholdenhed (Blasi og Kruse, 1991). 

Teorien forudsiger en tendens til underinvestering og relativt lav kapitalintensitet i fuldt 
medarbejderejede virksomheder. Empirien kan ikke bekræfte denne tendens. Nogle studier finder 
lavere kapitalintensitet i arbejderkooperativer (Berman og Berman, 1989; Bartlett et al., 1992; Jones, 
2007, mens andre finder højere eller samme niveau (Bartlett, 1994, Pencavel et al., 2006). Fakhfakh 
et al. (2012) finder lavere niveau i to meget kapitalintensive brancher og samme niveau i andre, men 
de finder ikke tegn på underinvestering. Podivinsky og Stewart (2009) finder en tendens til, at 
arbejderkooperativer især etableres i brancher med relativt lav kapitalintensitet. Væsentlige forskelle 
mellem lande og perioder kan skyldes forskelle i lovgivning og muligheder for tilgang af lånekapital. I 
Frankrig er der særlige regler for arbejderkooperativers opsparing i virksomheden, og typisk er 
opsparingen over denne grænse. Samtidig er der i Italien, Frankrig og i Mondragon gode 
lånemuligheder i gennem særlige finansieringsinstitutter for kooperativerne. Vi har fundet et enkelt 
studie, Faleye et al. (2006), som viser lavere investeringsniveau for børsnoterede amerikanske 
virksomheder med delvist medarbejdereje for perioden 1995-2001.  

Medarbejderejede virksomheders langsigtede konkurrenceevne kan vurderes ud fra deres 
overlevelse. Her er der ret klare resultater, som viser samme eller højere overlevelsesrate i de første 
leveår (Perotin, 2004). Den nævnte mere stabile beskæftigelse afspejler sig også i højere overlevelse 
på langt sigt (Burdin, 2014). Blair et al. (2000) og Blasi, Kruse og Weltmann (2013) påviser en klart 
højere overlevelse for ESOPs end for traditionelt ejede virksomheder.  

 

7. Mulige samfundsøkonomiske effekter 
Medarbejdereje har som vist nogle effekter og en økonomisk adfærd, der adskiller sig fra traditionelt 
ejede virksomheder. Derfor vil en større udbredelse af medarbejderejede virksomheder kunne have 
vigtige samfundsmæssige effekter. Disse effekter vil afhænge af udbredelsen af forskellige typer af 
medarbejdereje, og dette afhænger igen af den særlige institutionelle ramme i det enkelte land. 

Eksempler på store effekter af fuldt medarbejderejede virksomheder kan især findes i forbindelse 
med Mondragon kooperativerne i Baskerlandet og med den store udbredelse af arbejder-
kooperativer i Emilia Romagna regionen i det nordøstlige Italien. I Baskerlandet udgør Mondragon 
kooperativerne 15% af BNP for industrien og 5,4% af det samlede BNP. De udgør 16% af 
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industribeskæftigelsen og 6% af den samlede private beskæftigelse. Samtidig er Baskerlandet den 
rigeste del af Spanien og har samtidig en relativt lige indkomstfordeling (Arresti et al., 2016)  

En større udbredelse af medarbejderejede virksomheder kan medføre øge produktivitet, bedre 
konkurrenceevne og mere stabil beskæftigelse. Samtidig kan en større udbredelse af medarbejdereje 
også medvirke til at mindske indkomst- og formueuligheden. Disse effekter er observeret i forskellige 
lande på forskellige tidspunkter. De konkrete effekter afhænger af de gældende rammevilkår, der 
udgør en kompleks blanding af de forskellige forhold, som vi har været inde på i denne rapport. Det 
er derfor ikke sikkert, at de mulige samfundsmæssige effekter er lige så store i en dansk kontekst, når 
der tages hensyn til de allerede eksisterende systemer for arbejdsmarkedspensioner og 
medarbejdermedbestemmelse og den danske model for arbejdsmarkedets organisering.  

 

7.1 Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse 
Der vil både være effekter af fuldt- og forskellige former for delvist medarbejdereje, men effekterne 
vil typisk være størst med såvel dybere som bredere medarbejdereje. Det kan forventes, at 
virksomheder i højere grad udnytter medarbejdernes potentiale i forhold til: 

 Innovation - komme med ideer til forbedring af produkter og produktionsproces 
 Udvikle den humane kapital specifikt knyttet til den enkelte virksomhed – større interesse i 

træning og efteruddannelse 

 Gensidig kontrol gør det kontrollerende ledelseslag unødvendigt  
 Færre arbejdskonflikter relateret til kapital-arbejde-modsætninger, men konflikter mellem 

forskellige medarbejdergrupper kan måske få større betydning  

 Mere stabilitet i beskæftigelsen gennem lavere opsigelsesrate fra såvel medarbejdernes som 
virksomhedens side 

Det sidste punkt hænger også sammen med de særlige medarbejderorienterede målsætninger, som 
især kan forventes at være til stede for de fuldt medarbejderejede virksomheder. Dette indebærer: 

 Større stabilitet i beskæftigelsen på den enkelte virksomhed og dermed også i samfundet 
 Her vil et større hensyn til lokalsamfundet også spille en rolle – dette kan afhængig af 

konkurrencepresset medføre en lavere grad af outsourcing 

 Dette hænger sammen med større fleksibilitet fra medarbejdernes side, når deres virksomhed 
er presset i nedgangstider – dette gælder for fuldt- og i mindre grad for delvist 
medarbejdereje 

 Mindre lønspredning mellem lavt- og højtlønnede, ved at bunden bliver hævet og loftet 
sænket, det samlede lønniveau vil formentlig stige, men måske være lavere i lavkonjunktur 
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7.2 Mere lige indkomstfordeling  
Indkomstfordelingen kan forventes påvirket på tre måder:  

1. Lønudjævning i de medarbejderejede virksomheder løfter især de lavtlønnede, mens den 
højtlønnede gruppe vil få lavere lønindkomst 

2. Mindre arbejdsløshed vil også give et løft for de laveste indkomster, der får løn i stedet for 
dagpenge 

3. Medarbejderejere vil få en andel af kapitalafkastet i sammenhæng med deres andel af 
erhvervsformuen 
 

7.3 Mere lige formuefordeling 
En skæv indkomstfordeling giver typisk en endnu skævere formuefordeling, fordi de rigeste sparer 
mere op og får langt den største del af kapitalafkastet. Derfor vil medarbejdernes overtagelse af en 
del af ejerskabet til virksomhedskapitalen have en stor virkning på formuefordelingen. Det skal dog 
bemærkes, at bl.a. i Danmark har medarbejderne allerede en betydelig andel af erhvervs-formuen 
gennem deres pensionsopsparing. Det skal også bemærkes, at medarbejdereje kun vedrører den 
private sektor. Offentligt ansatte og personer uden for arbejdsmarkedet får ikke andel i 
medarbejderejede virksomheders formue.  

Effekten på formuefordelingen er størst, når opsparingen i virksomheden kommer oveni medarbej-
dernes øvrige opsparing. Dette er tilfældet med de fleste ESOP-modeller i UK og USA og i Mondragon. 
Effekten er mindre i de typiske arbejderkooperativer i Frankrig og Italien, fordi langt hovedparten af 
kapitalen er kollektivt bundet til virksomheden og derfor ikke indgår i de enkelte medarbejderes 
formue. I kraft af det brede medarbejdereje i ESOP-modellen får den brede gruppe af medarbejdere 
en tilvækst i deres formue. Dette er i modsætning til mange andre medarbejderaktie- og options-
ordninger, som især kommer de højst-lønnede medarbejdere til gode (Buchele et al. 2010).  

 

8. Løsninger - hvordan kan medarbejdereje fremmes  
I nogle lande har kooperative organisationer opnået en sådan styrke, at de selv har skabt en ramme, 
der har fremmet arbejderkooperativer. Dette er i høj grad tilfældet i Italien, Frankrig og Spanien 
(særligt Mondragon). Samtidig har disse organisationer været en del af den politiske proces og har 
påvirket lovgivningen til fremme af arbejderkooperativer. Forskellige statslige rammer for 
kooperativer, særlige skatteordninger, finansieringsmuligheder mv. har spillet en vigtig rolle for 
arbejderkooperativernes udvikling. I UK og USA har arbejderkooperativer haft mindre betydning. Her 
har især forskellige former for lovgivning omkring ESOPs været afgørende for den store udbredelse 
af medarbejdereje.  

De internationale erfaringer viser, at en større udbredelse kræver lovgivningsmæssige initiativer til 
at lette etableringen af medarbejdereje. De empiriske resultater peger på, at der er potentielle 
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positive samfundsmæssige effekter. Som vi var inde på i begyndelsen af afsnit 7, er det ikke sikkert, 
at alle de positive effekter kan realiseres i Danmark, dersom rammevilkårene er anderledes og i 
nogen grad mere medarbejderorienterede. I en dansk kontekst bør det derfor som udgangspunkt 
sikres, at medarbejdereje ikke har dårligere rammevilkår end andre ejerformer – i forhold til 
beskatning, adgang til kapital, rådgivning m.v. For eksempel har familieejede virksomheder særlige 
fordele, der kan være med til at skævvride konkurrencen mellem ejerformer. Det kan potentielt 
medføre tab af nogle af de ovenfor nævnte positive samfundsmæssige effekter – i det omfang 
medarbejdereje bliver fravalgt i virksomheder, hvor det ellers ville blive tilvalgt under neutrale og lige 
rammevilkår. 

De internationale erfaringer peger ikke på en bestemt snævert defineret model, der ud fra objektive 
kriterier kan karakteriseres som den mest effektive til at lette etableringen af medarbejdereje. Vi vil 
i stedet pege på tre muligheder, som kan fremme forskellige typer af medarbejdereje: Det 
traditionelle arbejderkooperativ, Mondragon-modellen og ESOP-modellen – se figur 5 nedenfor. 

Arbejderkooperativet baseret på kollektivt eje, en stemme per medarbejder og krav om åbent 
medlemskab udgør et væsentligt element i lande som Italien og Frankrig. Arbejderkooperativer som 
i Mondragon er en variant med et større element af individuelt eje, der kan give en relativt stor 
individuelle opsparing/kapitalandel i det enkelte kooperativ. 

Opstartsproblemerne er løst ved at definere en særlige selskabsform, og der findes kooperative 
organisationer, som yder hjælp til organisering af den vanskelige opstart. Dette inkluderer særlige 
”kuvøsefunktioner til nyfødte” kooperativer. Kapitalproblemet kan søges løst i den overordnede 
struktur med særlige finansieringsinstitutter; men der vil fortsat være begrænsning for start og 
udvikling af arbejderkooperativer i meget kapitalkrævende brancher. Her kan den betydelige indivi-
duelle opsparing i Mondragon-modellen mindske kapitalproblemet, men den vil samtidig forstærke 
risikoproblemet. Det skal understreges, at alle tre modeller tilsigter, at den enkelte medarbejders 
opsparing i virksomheden ikke skal erstatte, men være et supplement til andre pensionsordninger. 

ESOP-modellen har også et kollektivt element i kraft af, at virksomheden ejes af en medarbejderfond, 
men den enkelte medarbejders ESOP-konto er et væsentligt individuelt element, der ligesom i 
Mondragon-modellen kan give et betydeligt løft til almindelige medarbejderes formue. Derfor giver 
disse to modeller den største effekt i forhold til udjævning af uligheden i formuefordelingen. 

For alle tre modeller kan medarbejderejet fremmes gennem offentlig støtte til opbygning af 
rådgivningscentre, herunder særlige kuvøse-funktioner til start af helt nye medarbejderejede 
virksomheder. Dette kan knyttes sammen med særlige finansieringsinstitutter, med særlig ekspertise 
og midler afsat til formålet. Pensionskasser kan også tænkes at deltage i denne finansiering. 

Særlig skattemæssig støtte ved ejerskifte har spillet en stor rolle især i UK og USA.  

Det ikke er sikkert, at de positive effekter ved øget medarbejdereje vil have samme styrke i 
Danmark. Rammevilkårene er anderledes og i nogen grad mere medarbejderorienterede end i de 
lande, vi har behandlet. I den danske kontekst bør fokus være at sikre lige vilkår for de forskellige 
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ejerformer i forhold til beskatning, adgang til kapital, rådgivning m.v. En målrettet indsats for at 
smidiggøre mulighederne for medarbejdereje og fjerne barrierene kan bidrage til mere lige vilkår.   

  

Figur 5. Hvordan kan barriererne fjernes - tre mulige modeller for medarbejdereje  

Barrierer  Arbejderkooperativ Mondragon-model ESOP-model 

Opstart  
Generelt for de tre: 

- Opstart af nye 
kræver 
støtteorganisationer 
 

- Særlige ordninger 
for ejerskifte og 
overtagelse 
 

- Skattefordele til 
både køber og sælger 
 

 

- Særlig selskabsform 

- Kooperative principper: 

* En stemme per 
medarbejder 

* Åbent medlemskab 

* Kollektive reserver 

 

 

- Variant af 
arbejderkooperativet: 

* En stemme per 
medarbejder 

* Åbent medlemskab 

* Kombination af 
individuelle ejerskabskonti, 
der inkluderer opsparede 
værdier og kan give 
kapitalgevinst til 
medarbejderne 

- Eje gennem 
medarbejderfond  

- Alle ansatte bliver efter en 
periode medlemmer af 
medarbejderfonden 

- Individuel andel tillægges 
årligt overskudsandel + 
virksomhedsbidrag fordelt 
ligeligt eller i forhold til løn.  

- Værdiansættelse ved 
udtræden. Skat først ved 
udbetaling/pension 

- Medarbejderfond har ejer-
kontrolret, som udøves af 
medarbejderejere i forhold 
til deres andel, men 
mulighed for at indføre en 
stemme per medarbejder 

Ind-/udtræden af 
medarbejdere 

- Åbent medlemskab 

- Lavt medlemsindskud 

- Max andel af ikke-ejere 

- Indskud ved indtræden 
kombineret med 
afdragsordning 

- Intet medlemsindskud, 
medarbejderandel opbygges 
i løbet af ansættelse – ikke 
skattepligtigt før endelig 
udbetaling 

Kapital-problem - Del af overskud til 
kollektive reserver 

- Særligt finansieringsinstitut 

- Særligt finansieringsinstitut - Medarbejderfond kan tage 
lån med sikkerhed i 
virksomheden, afdrages i 
takt med bidrag fra 
virksomhed, fradrages i 
skattepligtigt overskud 

Risiko-problem - Begrænset individuel 
opsparing 

- Skal være supplement til 
anden pension 

- Skal være supplement til 
anden pension 
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Appendiks 1. Fuldt medarbejderejede virksomheder i Europa 
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Appendiks 2. Oversigt over centrale empiriske studier 
Studie Peri-

ode 
Virksomheder 
(observationer) 

Land Bredde 

dybde 

Resultater Type af data Matching Metode 

Effekt på produktivitet 

Blasi, Free-
man, Mackin 
& Kruse  
kap. 4 i KFB 
ed 2010 

2001-
2006 

14 ESOP typer 
41.206 medarb. 

2002 GSS  1.145 
2006 GSS  1.081 
repræsentativ 

USA ESOP-typer 

Brede med 
varierende 
dybde => 
indeks 

Lavere fravær og 
lavere opsigelse fra 
medarbejderside 

Stiger med bredde og 
dybde – (indeks) 

Spørgeskema Ingen 

kun 
medarbej-
derejede 
(MEV) 

Regression 
tværsnit 

Blasi, 
Freeman & 
Kruse (2016) 

2005-
2007 

780  

(1.312) 

USA Bredde  

ESOP 
Primært 
dybde 

Mere positiv 
finansielt afkast med 
dybde 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression 
panel 

Blasi, Kruse 
& Weltmann 
(2013) 

1988-
1999 

343 USA Bredde Højere  

Produktivitet 

Sekundær 1:1  
ansatte  

industri 

Two sample 
t-test 

Pre/post 

Fakhfakh, 
Pérotin & 
Gago (2012) 

1987-
2004 

8.719  

(32.987) 

FR Bredt og 
dybt 
arbejder-
kooperativer 

Højere produktivitet Sekundær 1:mange i 
stikprøve 

Regression 
panel 

Faleye, 
Mehrotra & 
Morck 
(2006) 

1995-
2001 

Børsnoterede 
1888 uden EO 

226 ESOPs/ME      
>5% stemmer 

USA 110 ESOP   
77 anden ME  
41 kombi. 

Lavere aktiekurs og 
TFP 

Sekundær Med 
anden 
ejerform 

Regression 
tværsnit 

Freeman, 
Kruse & 
Blasi, kap 2 i 
KFB ed 2010 

2001-
2006 

14 ESOP typer 
41.206 medarb. 

2002 GSS  1.145 
2006 GSS  1.081  

USA ESOP-typer 

Brede med 
varierende 
dybde 

Mere gensidig 
kontrol med 
dybde/bredde-indeks 

Spørgeskema Ingen           
kun MEV 

Regression  
tværsnit 

Kang & Kim 
(2019) 

2008 1.741 21 
Eu. 

Dybde Højere afkast med 
øget tillid 

Sekundær Ingen     
kun MEV 

Regression 
tværsnit 

Kalmi, 
Pendleton & 
Poutsma 
(2005) 

2001 136 FI, 
GE, 
NL, 
UK 

Bredde 

minoritet 

Ingen effekt 
selvangivet 
performance 

Spørgeskema Ingen  

kun MEV 

Regression 
tværsnit 

Kim & Han 
(2019) 

2010; 
2011  

176 US Bredde Højere arbejds-
produktivitet når eje 
kombineres med 
indflydelse 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression 
tværsnit 

Kim & 
Ouimet 
(2014) 

1982-
2001 

410  

Store 
børsnoterede 
(4.594) 

USA Bredde  

ESOP  

dybde 

Kun positiv TFP i 
gruppe med færrest 
ansatte.  

Mere positiv effekt 
for lav dybde 

Sekundær 1:3 match 
størrelse, 
industri og 
år  

Regression 
panel 

Nogle 
pre/post 
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Studie Peri-
ode 

Virksomheder 
(observationer) 

Land Bredde 

dybde 

Resultater Type af data Matching Metode 

Kim & Patel 
(2017) 

2006-
2014 

1.797  

(12.648) 

31 
EU 

Dybde Højere afkast når 
kontrolleret for land 
og virksomhed 

Sekundær Ingen    
kun MEV 

Varians-de-
komposition 

Kramer 
(2010) 

2008 662 USA Bredt og 
dybt, mest 
majoritet via 
fond 

Højere produktivitet 
med øget dybde og 
med bredt eje 

Spørgeskema  

og sekundær 

1:1  
størrelse, 
industri, 
geografi) 

Regression 
tværsnit 

Lampel, 
Bhalla & 
Pushkar 
(2014) 

2005-
2009 

253 UK Bredde og 
dybde  

Typisk 
majoritet  

Øger stabilitet i 
finansielt afkast når 
kombineret med 
indflydelse 

Spørgeskema 
og sekundær 

1:mange Two sample  
t-test 

O’Boyle, 
Patel & 
Gonzalez-
Mulé (2016) 

Frem 
til 
2013 

102 studier  

(68 fra USA)  

56.984 
virksomheder 

14  Blandet 

Sjældent 
specificeret  

ofte dummy 

Positiv 

finansielt afkast  

Andre studier Blandet Meta-
analyse 
tværsnit 

Pre/post    
23 studier 

Pendleton 
og Robinson 
(2011) 

2004 1.248 UK Bredde Bredde korrelerer 
positivt med 
efteruddannelse 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
tværsnit 

Robinson & 
Wilson 
(2006) 

1988-
1991 

93 UK Bredde Højere arbejds-
produktivitet, når eje 
kombineres med 
indflydelse 

Spørgeskema 
og sekundær 

Med 
anden 
ejerform 

Regression 
panel 

Sengupta 
(2008) 

1998 2.191 UK Bredde Højere arbejds-
produktivitet med 
bredt ejerskab 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression 
tværsnit 

Whitfield, 
Pendleton, 
Sengupta & 
Huxley 2017 

2004; 
2011 

1.288  

635 (2004) 

653 (2011) 

UK Bredde Højere arbejds-
produktivitet, når 
kombineret med 
indflydelse 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression 
tværsnit 

Ændrede mål og adfærd - kort sigt 

Arando, 
Gago, Jones 
& Kato2015 

2006-
2008 

Case Eroski 

622 virksomheder 

SP fuldt eje 
moderat 
ingen  

Mere lige  

lønfordeling 

Case; 
Spørgeskema 
og sekundær 

De tre 

typer 

Regression, 
panel 

Burdin & 
Dean (2009) 

1996-
2005 

alle virksomheder 
860.129 
observationer 

Urug
uay 

Arbejder-
kooperativer 

MEV også større 
jobsikkerhed til 
medarbejdere der 
ikke er ejere 

Sekundær Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
panel 

Kruse, 
Freeman & 
Blasi (2010) 
kap. 8 

2001-
2006 

14 virksomheder 
323 arbejdssteder 

USA Bredde 

dybde 

Lavere jobomsætning 
og større indsats 
men afhængig af 
indflydelse 

Spørgeskema Ingen  

kun MEV 

Regression, 
tværsnit 



 
 

57

Studie Peri-
ode 

Virksomheder 
(observationer) 

Land Bredde 

dybde 

Resultater Type af data Matching Metode 

Kurtulus & 
Kruse (2018) 

1999-
2011 

alle børsnoterede 
virksomheder  

85.896 
observationer 

USA Bredt og 
dybt 

beskæftigelse mere 
stabil i MEV 

Sekundær Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
panel 

Pre/post på 
delmængder 

Sengupta, 
Whitfield 
&McNabb 
(2007) 

1998 2.191 UK Bredde Højere afkast     
lavere frivillig 
medarbejder-
omsætning 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
tværsnit 

Sengupta 
&Yoon 
(2018) 

2005-
2013 
ulige 
år 

533  

(1.156) 

Ko-
rea 

MEV-dummy 

bredde og 
dybde 
ukendt 

Korrelation mellem 
eje og produktivitet  

mindre med øget 
lønspredning  

Spørgeskema 
og sekundær 

Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
panel 

Whitfield, 
Pendleton, 
Sengupta & 
Huxley 2017 

2004; 
2011 

1.288  

635 (2004) 

653 (2011) 

UK Bredde Højere arbejds-
produktivitet når eje 
kombineres med 
indflydelse 

Spørgeskema Med 
anden 
ejerform 

Regression, 
tværsnit 

Ændrede mål og adfærd - lang sigt 

Blasi, Kruse 
& Weltmann 
(2013) 

1988-
1999 

1.176 USA Bredde Lavere risiko for 
lukning blandt 
medarbejderejede 
virksomheder 

Sekundær 1:1      
antal 
ansatte 
industri 

Overlevelses
-modeller, 
panel 

Buchele, 
Kruse, Rod-
gers & Scharf     
kap. 11 i KFB 
ed 2010 

 14 ESOP typer 
41.206 medarb. 

2002 GSS  1.145 
2006 GSS  1.081 
repræsentativ 

USA ESOP-typer 

Brede med 
varierende 
dybde => 
indeks 

Øget opsparing ikke 
betalt af lavere løn 

Øget ejerskab giver 
øget formue 

Spørgeskema Ingen 

Kun MEV 

Regression 
tværsnit 

Fakhfakh, 
Pérotin & 
Gago (2012) 

1987-
2004 

8.719  

(32.987) 

FR Arbejder-
kooperativer 

Ikke kapitalknaphed 
og underinvestering 
uklar 
kapitalintensitet 

Sekundær 1: mange i 
stikprøven 

Regression, 
panel 

Faleye, 
Mehrotra & 
Morck 
(2006) 

1995-
2001 

Børsnoterede 
1888 uden EO 

226 ESOPs/ME      
>5% stemmer 

USA 110 ESOP   
77 anden ME  
41 kombi. 

Lavere 
investeringsniveau 

Sekundær Med 
anden 
ejerform 

Regression 
tværsnit 

Kruse et al. 
2019 

2016 3.568 familier m. 
medarbejdereje 

USA Individuelt 
medarbejder
eje 

Medarbejdereje øger 
formue, ikke 
substitut for 
pensions-formue 

Sekundær  Regression 
tværsnit 

Pérotin 
(2004) 

1977-
1993 

2.740 ny-
etableringer 

FR Arbejder-
kooperativer 

risiko for lukning: 
Først lavere, så 
højere, på lang sigt 
samme som andre  

Sekundær 1: mange i  

stikprøven 

Overlevelses
-kurver, 
panel 
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Appendiks 3. Lande med stor udbredelse af medarbejdereje 
 

  Frankrig   Italien   Spanien - 
Mondragon 

  UK   USA 

Start 
 
 
 
Vækst-
perioder 
 
 
Udbredelse  
seneste tal 

Start 1848, 1871 
Lov fra 1882 
 
 
1900-1914 
1930-1947 
                                   
2013: 2600 arbejder-
kooperativer med ca. 
51.000 medarbejdere 

Start 1854 
Lov fra 1886, 
Basewi-1947 
 
1900-1914,  
1930erne delvist 
forbudt  
fra 1945 igen vækst 
især 1980-2007. 
2015: 29.000 
arbejderkooperativer  
med 486.000 medarb 

Start 1956 
 
 
 
1956-2007 
2016-  
 
2018: 81.837 
medarbejdere 
 
(mondragon-
corporation.com) 

600 mindre 
arbejderkoop 
ESOPs og EOTs især 
fra 2014 
John Lewis/90000 
ansatte 
Vækstperioder 
Bølge af ESOP fra 
1980’erne 
Høj vækst fra 2010 
Fra 2014 Employee 
Ownership Trust EOT 

Arbejderkooperativer 
2015: 6000 medarb. 
kollektivt eje 
23 Plywood-koop. 
opstart/overtagelse  
1940-1964 ind. eje 
Nordvestlige USA 
 

Demokratiske ESOPs  
2015 ca. 1000 med  
300.000 medarbejdere 
Individuelt eje gn.  
virksomhedsfond 

Findes især i 
følgende 
brancher 
Ofte klynger 
Perotin (2016) 

Industri, 
Byggeri 
service 

Byggeri  
Let industri 
Skift i de senere år 
mod social-service 
Norditalien 
Emilia-Romagno 

Metal-industri 
Byggeri/service  
Arando (2012) 
Clemente (2012) 

Nye MEV: Industri 
Lavere K/L 
Podivinsky+Stewart 
(2007, 2009) klynger: 
trykkeri, forlag, sko, 
tekstil 

ESOP Bredt spekter  
Klynger:  
Plywood, Taxi, IT 

Begrænsning af Barrierer: 

Definition i 
lovgivning 

Arbejderkooperativer 
en stemme/person 
Kollektiv ejerform 
Min 1 andel/medlem 
Max 10% af løn 
25% overskudsdeling 
til alle medarbejdere 
visse skattefordele 
Fakhfakh et al. 2012 

Arbejderkooperativer 
en stemme/person 
Kollektiv ejerform 
Grænse for udbytte 
skattefordele for 
kollektiv opsparing  
Fra omkring 2000 
især sociale koop – 
plejehjem, børnhaver 

Egen model 
tilpasset lovgivning 
 
Kombination af 
kollektiv/individuel 
ejerform 
en stemme/medlem 

Kooperativ lov 
 

ESOP-type kan dannes 
gennem kombination 
af forskellige love 
 

2014 EOT Employee 
Ownership Trust 

Kooperativ  
Selskab i 12 stater 
Bred ESOP, men ofte 
minoritetseje,  
ofte uden 
medarbejder-kontrol  

Kapital-
problem 
 
 
statsstøtte 

Koop-bank fra 1938 
(Thornley 1981) -  
 
Skattefordel ved 
overskudsdeling, og 
opsparede midler 

Lega: Fincooper 1970 
lånemuligheder fra 
medlemmer 
(Thornley p 158) 
Skattefordele, ofte 
offentlige kontrakter  

Egen bank, kapital 
til kooperativer, 
Gruppestruktur. 
selskab for social 
forsikring / pension 
små skattefordele 

Skattefordele for ESOP 
type udvidet over tid  
EOT medarbejder-
overtagelse ikke  
kapitalgevinst skat 

Gode lånemuligheder 
med sikkerhed i 
virksomhed 
(leveraged ESOP) 
 
Vifte af skattefordele 

Risiko-
problem 

Begrænset ved 
kollektivt eje 

Begrænset ved 
kollektivt eje 

Opsparing i 
individuelle konti 
kommer oven i 
sikret pension i 
særskilt system   

 Kollektivt eje, dog 
Plywood individuel 
ESOP formue-andel 
oftest oven i anden 
opsparing, mens 
KSOP øger risiko 

Ind/udtræden 
af 
medarbejdere 

Åbent medlemskab,  
lavt indskud ved 
ind/ud 

Åbent medlemskab,  
lavt gebyr ved 
ind/ud 

Åbent medlemskab 
indskud 15.000 Euro, 
kun medlemmer i 
Baskiske selskaber 

EOT krav om alle 
medlem 

Koop åbent medlem 
ESOP krav deltagelse 
af alle medarbejdere 

Opstart 
organisering 
rådgivning 

SCOP Confederation Støtte-organisationer 
1893 Lega (socialist)  
1919 Confederazione 
(katolsk konservativ)  
1945 Associazione  

Gruppestruktur 
Kuvøse for nye  
Startfinansiering 
Entreprenørskab på 
kollektivt niveau 

 Koop. organisation,  
Og kritisk masse for 
ESOP-støtte netværk 
NCEO, konsulenter 
 

Overtagelse/ 
nystart 

Oftest nystart Oftest nystart, dog 
en del overtagelser 

Mulig støtte fra 
gruppe 

Skattefordel ved  
MEV-overtagelse 

Skattefordel ved  
MEV-overtagelse 



 
 

59

 


