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Förord 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Syftet har varit att göra 

en forskningskartläggning om omfattningen av, formerna för och effekterna av 

medarbetares finansiella deltagande i företagen, dvs. belöningssystem vid sidan av 

kollektivavtalssystemet. För- och nackdelar med dessa system behandlas och 

särskild uppmärksamhet ägnas åt effekter för produktivitet och vinster. Dessutom 

har enkätundersökning genomförts. I uppdraget låg slutligen att analysera 

relationen till och konsekvenser för det reguljära lönebildningssystemet.  

Vi vill tacka forskningsassistenterna Elina Fergin och Yulia Zherlygina för fina 

insatser. Ett tack även riktas till respondenterna i enkätundersökningen och till 

Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin vid Svenskt Näringsliv för kommentarer 

och stöd under processen. 

 

Stockholm i augusti 2016 

Nils Karlson  Henrik Malm Lindberg  
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Sammanfattning 

Intresset för olika system för finansiellt deltagande – där de anställda får ta del av 

företagets resultat eller värdeutveckling – har stigit såväl i Sverige, som på andra 

håll i Europa under senare år. Mellan 20 och 38 procent av företagen i Sverige har 

någon form av finansiellt deltagande och systemen tycks växa över tid. Finansiellt 

deltagande för anställda är också vanligare i stora företag än i små och i den 

kvalificerade tjänstesektorn och i tillverkningsindustrin än i enkel 

tjänsteproduktion.  

Det finns två huvudsakliga former för finansiellt deltagande: (1) vinstdelning, där 

anställda får del av företagets vinst utöver den reguljära lönen; (2) aktierelaterade 

program, där anställda får del av resultatet genom delägande i företaget. I den 

senare gruppen återfinns t.ex. subventionerade aktieköp, aktiesparprogram eller 

riktade emissioner till personalen genom konvertibler eller teckningsoptioner. 

Även avsättning till vinstandelsstiftelser är en form av aktierelaterat program. 

Personaloptioner ger dock i sig inget delägarskap utan optionen ger innehavaren 

en rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris. Vinstdelning är 

betydligt vanligare än aktiedelägarprogram.  

Lagstiftning kring finansiellt deltagande och de eventuella skatteförmåner som 

finns är en viktig förklaring till varför systemen är mer populära i vissa länder 

samt varför vissa system såsom vinstandelsstiftelser är vanligare i Sverige. 

Existerande teoretisk och empirisk forskning ger stöd för en rad fördelar och 

några nackdelar med finansiellt deltagande. Till fördelarna med finansiellt 

deltagande hör positiva effekter på företagets produktivitet, lönsamhet, 

medarbetarnas arbets- och lönetillfredsställelse, minskade 

övervakningskostnader, lägre personalkostnader genom lägre 

personalomsättning samt ökad löneflexibiliteten som gör företagen mer okänsliga 

vid konjunkturkriser. Effekterna uppstår i huvudsak genom olika mekanismer 

som ökar de anställdas motivation. En negativ faktor kan vara kostnaderna för att 

administrera systemen. Därtill begränsas arbetskraftens rörlighet och 

arbetstagarna löper en större finansiell risk. Det bör samtidigt noteras att antalet 

studier som på ett tillförlitligt sätt kan påvisa tydliga och statistiskt signifikanta 
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kausala samband mellan finansiellt deltagande och ökad produktivitet är få till 

antalet.  

Dessa resultat bekräftas av ny enkätundersökning som gått ut till sammanlagt 

1474 svenska företag. De viktigaste motiven för att införa system för finansiellt 

deltagande var att de ökar medarbetarnas motivation, behåller befintlig 

kompetens, skapar intressegemenskap mellan företagets anställda och ökar 

produktiviteten. Nästan ingen av de tillfrågade företagen vill avskaffa systemen. 

En viktig slutsats är även att det finns en nära koppling mellan finansiellt 

deltagande och hur lönebildningen fungerar. Det finns även både teoretiskt och 

empiriskt stöd för att vinstdelning ökar löneflexibiliteten och ger möjlighet att 

komplettera kollektivavtal som begränsar möjligheter att belöna anställda för 

deras prestation, men utan att företagen tvingas höja hela lönenivån. De är dock 

inget substitut för individuell lönesättning. Däremot fungerar de som en form av 

lokal eller företagsnära ”lönebildning”, eftersom ersättningen baseras på det 

enskilda företagets resultat och utveckling. 
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1. Syfte och disposition 

Att låta de anställda ta del av företagets resultat eller värdeutveckling – finansiellt 

deltagande – tycks bli allt vanligare i Europa och samma trend finns i Sverige. 

Denna utveckling kan ha många olika orsaker. Den kan vara ett uttryck för en 

ökad konkurrens om arbetskraften. Behovet av att finna nya sätt att motivera 

medarbetarna kan ha ökat. Regler och lagstiftning kan ha blivit gynnsammare. 

Det kan slutligen vara ett försök att på företagsnivå runda en för centraliserad och 

stel lönebildning. Mindre företag även antas använda dessa system för att kunna 

erbjuda medarbetarna ett bättre paket av kompensation utan att behöva betala 

höga löner eller ta alltför stor finansiell risk.  

Vanliga argument för finansiellt deltagande är dessutom att det ger företagen 

möjlighet att anpassa sina arbetskraftskostnader efter konjunkturen samt bättre 

motivera personalen och därmed få högre produktivitet i företaget. Hur stämmer 

detta med modern forskning? Finns det även nackdelar med dessa system?  

Syftet med rapporten är att undersöka omfattningen av, formerna för och 

effekterna av medarbetares finansiella deltagande i företagen. Vilka är för- och 

nackdelar med dessa system, särskilt vad gäller effekter på produktivitet och 

vinster? Vi kommer även diskutera relationen till och konsekvenser för det 

reguljära lönebildningssystemet av införande av system för finansiellt deltagande. 

Vi avser att undersöka s.k. breda belöningssystem som omfattar alla eller många 

medarbetare i företagen vid sidan av kollektivavtalade villkor. Vi undersöker 

däremot inte löneformer såsom exempelvis ackordslöner eller sådana 

bonussystem som bara riktar sig till de högsta befattningshavarna inom 

företagen. 

I kapitel 2 definieras fenomenet och här beskrivs vilka former av finansiellt 

deltagande som finns och hur de skiljer sig åt, också skattetekniskt. I kapitel 3 

undersöker vi hur vanligt förekommande vinstdelning och andra former av 

finansiellt deltagande är, i Sverige och på EU-nivå för olika typer av företag och 

för olika kategorier av anställda.  Kapitel 4 ger en översikt över tidigare studier av 

finansiellt deltagande och vilka effekter som finns belagda. Här följer en 

diskussion kring de viktigaste teoretiska argumenten för finansiellt deltagande. 

Kapitel 5 presenterar en ny enkätundersökning om förekomsten av finansiellt 

deltagande och de upplevda effekterna hos företagen. Detta baserat på en enkät 
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som gått ut till sammanlagt 1474 företag. Kapitel 6 handlar om hur relationen 

mellan det svenska lönebildningssystemet och finansiellt deltagande, bland annat 

de fackliga organisationernas inställning i frågan. Kapitel 7 sammanfattar 

rapporten och dess viktigaste resultat och diskuterar kort vilka implikationer som 

finns av studien.    

 

2. Vad är finansiellt deltagande? 

Finansiellt deltagande är en typ av belöningssystem för anställda som innebär att 

de anställda får ta del av företagets vinst eller värdeutveckling. Belöningssystem 

kan definieras som alla typer av förmåner, exempelvis lön, ett företag ger till sina 

anställda i syfte att motivera. Finansiellt deltagande kan även införas i syfte att 

knyta kompetens, d.v.s. rekrytera personal, till företaget.  

Enligt Eurofound-publikationen1 ”European Industrial Relations Dictionary” är 

finansiellt deltagande ett arrangemang som ger anställda möjlighet att ta del av 

företagets resultat, antingen genom vinstdelning eller genom att ta del av 

företagets värdeutveckling genom aktieinnehav 

(http://www.eurofound.europa.eu/). Med utgångspunkt i denna definition kan 

man dela upp finansiellt deltagande i två olika kategorier: 

1. System där anställda får del av företagets vinst genom vinstutbetalningar 

utöver den reguljära lönen 

2. System där de anställda får del av resultatet genom delägande i företaget, 

d.v.s. aktiedelägande för anställda 

Aktiedelägande för anställda är ett samlingsnamn för olika sätt att göra de 

anställda till delägare i företag. Det inkluderar aktieprogram, optionsprogram och 

den typ som brukar kallas aktierelaterade incitamentsprogram (Borg, 2003; 

Edvardsson, 2012). Alla typer av system för finansiellt deltagande kan teoretiskt 

sett omfatta både en liten del av personalen och alla anställda.  

                                                      

1 Eurofound är ett EU-organ som tillhandahåller information om arbetsliv och arbetsmarknad i 
EU-länderna. 
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Edvardsson (2012) menar i likhet med Eurofound att finansiellt deltagande kan 

delas in i två kategorier. Den första kategorin är de program som syftar till att ge 

vinstdelning utan delägarskap, t.ex. vinstdelningsprogram och syntetiska 

optioner. Den andra kategorin är program som syftar till att göra de anställda till 

delägare i företaget. I den gruppen återfinns t.ex. subventionerade aktieköp, 

aktiesparprogram eller riktade emissioner till personalen genom konvertibler 

eller teckningsoptioner. Även avsättning till vinstandelsstiftelser kan ge indirekt 

delägarskap då stiftelsen oftast investerar i företagets aktier. Personaloptioner ger 

i sig inget delägarskap utan optionen ger innehavaren en rätt att i framtiden få 

köpa aktier till ett i förväg bestämt pris.  

De gemensamma dragen i systemen är att de kopplar de anställdas prestation 

(som kollektiv) till företagets resultat. Man kan säga att vinstdelning är direkt 

kopplat till resultatet, medan aktiedelägande anknyter till företagets 

aktieutveckling. Det finns även blandformer eftersom vinstandelsstiftelser kan 

betala ut vinstandelar både i form av aktier och i kontanta medel. Därför kan 

ovanstående definition betraktas som en grov uppdelning av formerna för 

finansiellt deltagande. 

Ett ytterligare begrepp som bör tas upp i sammanhanget är bonus. Bonussystem 

förknippas ofta med extra löneutbetalningar för anställda i ledande befattning, 

men kan lika gärna omfatta alla anställda. En lämplig definition av bonus kan 

vara alla former av rörlig ersättning med syfte att motivera de anställda. Här ingår 

även finansiellt deltagande. Termen bonus kommer mestadels att undvikas i den 

fortsatta texten.  

Två olika typer av vinstdelning finns: kontantbaserad vinstdelning och 

”uppskjuten” vinstdelning (deferred profit-sharing) (Poutsma, 2002). Skillnaden 

ligger i när vinstandelen betalas ut. Vid kontantbaserad vinstdelning betalas 

vinstandelen ut inom en relativt kort tidshorisont. Uppskjuten vinstdelning 

innebär att vinstandelarna placeras i fonder där pengarna investeras i den 

anställdes namn. Pengarna betalas sedan ut antingen vid pension, eller vid en 

fastställd tidpunkt. Vinstdelning kan också vara aktiebaserad; då ges de anställda 

aktier i företaget vilka kan säljas efter en viss period.  
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I Sverige sker vinstdelning ofta inom ramen för vinstandelsstiftelser2 som alltså är 

ett slags mellanting mellan uppskjuten vinstdelning och aktieprogram. En 

vinstandelsstiftelse styrs av medarbetarna i företaget och förvaltar avsatta medel 

”kollektivt och varaktigt” innan de betalas ut till medarbetarna. Utbetalning från 

vinstandelsstiftelser sker tidigast efter tre år, och kan ske både i form av kontanta 

medel och finansiella instrument (Statskontoret 2000:28). De svenska 

vinstandelsstiftelserna liknar amerikanska employee stock ownership plans, 

ESOP:s, som är en plan för aktieförvärv bland anställda. En ESOP är en slags plan 

för löntagarägande av aktier, där en viss del av företagets aktier ägs av de 

anställda. ESOP:s är en viktig del av det amerikanska pensionssystemet, men 

saknar direkt motsvarighet i Sverige (SOU 1998:93). Med tanke på bristerna i 

pensionssystemen i många europeiska länder så kan man tänka sig att denna typ 

av system kan bli vanligare även här i framtiden. 

Vad beträffar de aktierelaterade incitamentsprogrammen för anställda i Sverige 

så finns flera olika typer. Vanligast är optionsprogram (Borg, 2003). Exempel på 

former av aktiedelägarprogram är konvertibler, köpoptioner, teckningsoptioner, 

syntetiska optioner och personaloptioner. Andersson & Bratteberg (2000) menar 

att ordet personaloption ofta används slarvigt som en gemensam beteckning för 

alla typer av aktieprogram för anställda. Detta blir lite missvisande då en 

personaloption är en skattemässig benämning på en option som inte är ett 

värdepapper. Egentligen kan det vara vilken typ som helst, som inte uppfyller 

villkoren för värdepappersstatus. Till exempel är personaloptioner inte 

överlåtbara vilket ett värdepapper ska vara. Detta har viktiga konsekvenser för 

användningen av optionen eftersom värdepappersstatusen gör att instrumentet 

behandlas annorlunda i skattelagstiftningen (Edvardsson, 2012). 

En viktig skillnad mellan personaloptionsprogram och aktiesparprogram är att 

aktieprogrammen innebär att den anställde gör en egen investering i bolaget. Ofta 

får deltagarna i programmen en matchningsaktie för varje aktie de förvärvat i 

bolaget, förutsatt att aktierna behålls under hela intjäningsperioden. Vissa företag 

                                                      

2 Synonymer för vinstandelsstiftelse är resultatandelsstiftelse, resultatstiftelse och 
gratifikationsstiftelse (Statskontoret 2000:8). 
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erbjuder också extra ”prestationsaktier” knutna till den anställdes prestation 

(PwC, 2012). 

Tabell 1 visar en kort sammanfattning av exempel på olika typer av instrument 

som kan ligga till grund för ett incitamentsprogram.  
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Tabell 1. Översikt aktierelaterade incitamentsprogram. 

Namn på 
instrument 

Beskrivning Värdepappersstatus 

Personaloptioner Option som är knuten 
till anställningen i 
företaget. Ger den 
anställde rätten att 
förvärva aktier i 
företaget till ett 
fastställt pris. 

Nej 

Teckningsoptioner Ger den anställde 
rätten att kräva 
nyemission av aktier. 
Gör det därför möjligt 
för den anställde att 
tvinga företaget att 
öka sitt aktiekapital 
och därmed späda ut 
ägandet. 

Ja 

Köpoptioner Ger den anställde 
rätten att köpa redan 
existerande aktier i 
bolaget. 

Ja 

Syntetiska 
optioner 

Optioner som inte ger 
möjlighet att förvärva 
aktier i bolaget, men 
däremot till ett 
kontant belopp. 
Innehavaren blir 
därmed inte delägare, 
men får del av 
företagets 
värdeutveckling. 

Ja 

Konvertibler Räntebärande skuldebrev 
där den anställde är 
fordringsägare. Den 
anställde kan lösa in 
konvertibeln mot aktier i 
företaget. Ökar företagets 
rörelsekapital men 
medför en 
utspädningsrisk för 
aktieägarna. 

Ja 

Källa: Edvardsson (2012). 
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Ett företag kan också sätta upp en plan för aktieförvärv för anställda, en s.k. 

employee stock ownership plan, ESOP (se ovan). Vidare erbjuder vissa företag 

möjlighet att spara en del av lönen i aktier eller fonder. Detta kan ses som en form 

av sparplan och är i praktiken samma sak som aktiebaserad vinstdelning. 

Därtill är det viktigt att diskutera skillnader mellan vinstdelning och 

aktierelaterade incitamentsprogram. Även om både vinstdelning och 

aktieprogram knyter den anställdes arbetsinsats till företagets resultat, så sker 

denna mekanism genom olika kanaler. Vinstdelning beräknas direkt på företagets 

vinst, och är inkorporerat i anställningskontraktet, medan aktieprogram verkar 

via företagets balansräkning och snarare har att göra med företagets värde 

(Poutsma, 2002; Lundén, 1996). De aktierelaterade incitamentsprogrammen står 

också utanför anställningskontraktet.  

Figur 1. Uppdelning av system för finansiellt deltagande. 
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3. Hur vanligt är finansiellt deltagande? 

I detta kapitel kommer vi att kartlägga förekomsten av finansiellt deltagande 

internationellt och över tid. Mångfalden av olika undersökningar och däri 

använda metoder, gör att jämförbarheten är begränsad. Kortfattat följer här en 

sammanställning av de viktigaste undersökningarna som belyser hur vanligt 

finansiellt deltagande är.  

3.1 Vilka är källorna 

EU-organet Eurofound ger ut rapporterna European Working Condition Survey, 

EWCS, och European Company Survey, ECS. I båda rapporterna finns 

surveybaserad data på utbredningen av vinstdelningssystem och 

aktiedelägarprogram inom EU. Enkäterna som ligger till grund för 

undersökningen skickas ut till företag med mer än 10 anställda. 

Sedan finns Cranfield Network of Human Resource Management, CRANET. 

Nätverket är ett samarbete mellan en grupp europeiska universitet som syftar till 

att kartlägga trender inom HR i Europa. CRANET-undersökningarna görs vart 

fjärde år och baseras på en survey som skickas ut till företag i 30 länder. Den 

senaste undersökningen som CRANET genomförde i Sverige är från 2008 och 

inkluderar ett urval av företag med över 200 anställda. Enkäten hade 15 procent 

svarsfrekvens och resultaten baserades på svar från 282 företag, varav en 

tredjedel i offentlig sektor och två tredjedelar i privat sektor.  

Det finns även nationella panelundersökningar om finansiellt deltagande i till 

exempel Storbritannien (UK Workplace Employment Relations Survey - WERS), 

Tyskland (Institute for Employment Research - IAB). Det finns även åtskilliga 

empiriska studier som undersöker finansiellt deltagande i USA. 

Litteraturöversikten i Kaarsemakers avhandling (2006) visar att av 70 

presenterade studier som undersöker effekter av aktiedelägarskap på företagets 

produktivitet så berör mer än hälften USA.  

Frågan om aktiedelägarskap täcks även av Economic Survey of Employee 

Ownership in Europe som produceras av European Federation of Employee 

Share Ownership – en icke-vinstdrivande organisation baserad i Bryssel. 

Undersökningen omfattar 2483 stora börsnoterade och icke-noterade företag i 31 

europeiska länder och publiceras från 2007.  
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Analysföretaget PwC har också under flera år publicerat rapporten 

Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag som undersöker 

situationen kring aktiedelägarskap i Sverige utifrån befintlig dokumentation. 

Data från källorna ovan har använts direkt från rapporterna eller som den finns 

presenterad i de s.k. PEPPER-rapporterna (Promotion of Employee Participation 

in Profits and Enterprise Results) från EU-kommissionen (Lowitzsch et al. 

2009). För att vidare illustrera utbredningen av vinstdelning i Sverige har vi 

också använt oss av LO-rapporten ”Röster om facket och jobbet – del 5, 2012”. 

 

3.2 Hur ser det ut i EU och i Sverige? 

Hur utbredda systemen för finansiellt deltagande är skiljer sig åt mellan olika 

länder. Detta beror delvis på hur lagstiftning och skattesystem är utformat, alltså 

hur villkoren ser ut för de olika formerna för aktiedeltagande och vinstdelning 

(Pendleton et al., 2002). Enligt de senaste undersökningarna (ECS 2013) är 

trenden i Europa att vinstdelning har blivit mer populärt. Andelen företag som 

tillämpar traditionell vinstdelning har fördubblats från 14 till 30 procent mellan 

2009 och 2013. Vad gäller olika typer av aktiedelägarskap är trenden mer stabil. 

Omkring 5 procent av företagen inom EU med fler än 10 anställda använder sig av 

den här typen av belöningssystem. I jämförelse med USA är finansiellt deltagande 

fortfarande ovanligare inom EU (Freeman 2015). 

ECS-undersökningen från 2009 visar att vinstdelningssystem och 

aktiedelägarprogram är vanligare i större företag. Vinstdelningssystem används 

t.ex. av 13 procent av företagen i gruppen 10–49 anställda, av 22 procent i 

gruppen 50–249 anställda och av 28 procent i gruppen över 250 anställda 

(Bechman et al., 2009). En liknande trend finns även 2013 med 27 procent av 

företagen i gruppen 10–49 anställda, 44 procent i gruppen 50–249 anställda och 

53 procent i gruppen med över 250 anställda. 
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Figur 2. Tillgång till vinstdelning i europeiska företag år 2013. 

 

Källa: ECS 2013 

Vinstdelning är vanligast i vissa centraleuropeiska länder, tidigare 

planekonomier, enligt den senast tillgängliga ECS-undersökningen (ECS 2013). 

Högst ligger länder som Slovenien, Slovakien, Litauen och därnäst Finland och 

Tjeckien. Under 2009 toppades listan av Frankrike, Nederländerna och Sverige 

men de ovan nämnda östeuropeiska länderna låg också högt (ECS 2009). Detta 

kan bero på den intensiva privatiseringen av statligt ägda företag som pågick i 

Öst- och Centraleuropa under 1990-talet (Welz & Fernández-Macías, 2008: 493). 

För Sverige är statistik över utbredningen av finansiellt deltagande bristfällig, 

förutom de jämförelser mellan länder som görs i EWCS, ECS och CRANET. 

Finansiellt deltagande förekommer dock nästan uteslutande i den privata sektorn, 

även om vissa försök till införande gjorts i offentlig verksamhet (Bechman et al., 

2009). Enligt EWCS-undersökningen 2010 hade ungefär 19 procent av anställda 

på svenska företag någon form av vinstdelning och 6 procent hade 

aktiedelägarskap.  I figur 3, baserad på data från EWCS-undersökningar 2000, 

2005 och 2010, kan man notera en ökning över tid i andelen anställda som tar del 
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av vinstdelning eller aktiedelägarskap. En tredubbling har skett för båda 

varianterna.  

Figur 3. Andel anställda i svenska företag som omfattas av finansiellt 

deltagande 2000, 2005 och 2010. 

 

Enligt European Company Survey 2013 har en dryg tredjedel av svenska företag 

med mer än 10 anställda ett program för vinstdelning. I föregående undersökning 

var det en fjärdedel av de tillfrågade företagen som hade någon form av 

vinstdelning (Bechman et al., 2009), vilket även speglar trenden från EWCS även 

om det är svårt att jämföra studierna direkt. Deltagande i aktiedelägarprogram 

låg stabilt på omkring en tiondel av företagen både 2009 och 2013 vilket är 

betydligt högre än genomsnittet i EU på 5 procent. Siffror från ECS 2009 visar 

också att vinstdelningsprogrammen tenderar att vara ”breda” (då de omfattar 

lejonparten av de anställda), medan aktiedelägarprogram kan vara både breda 

och ”smala” (inriktade på liten grupp anställda). 

Även resultaten från CRANET-undersökningen 2008–2009 indikerar att 

vinstdelningsprogram är vanligare än aktie- och optionsprogram bland svenska 

företag med över 200 anställda. I figur 4 syns även att chefer i större utsträckning 

än andra omfattas av någon form av belöningssystem, särskild när det gäller 

aktiedelägarskap (Lindeberg & Månson, 2010). 
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Figur 4. Belöningssystem i Sverige. 

 

Källa: CRANET-undersökningen 2008-2009 (Lindeberg & Månsson, 2010). 

Vinstdelning tycks alltså vara vanligare än aktieprogram i Sverige, enligt figur 4. 

Men detaljerad information om vilken typ av företag som tillämpar vinstdelning 

och i vilken utsträckning saknas. Lundén (1996) beskriver en studie från 1995 på 

60 svenska börsnoterade företag. Studien visar att häften av dessa hade någon 

form av vinstdelning, varav en majoritet av programmen omfattade alla anställda. 

I LO:s Röster om facket och jobbet (del 5, 2012) tillfrågades anställda som 

tillhörde LO, TCO respektive Saco om de deltog i något vinstdelnings- eller 

bonussystem. Svaren för 2011 som redovisas i tabell 2 gäller således både in 

vinstdelnings- och bonussystem. Emellertid ger det en viss vägledning för 

utbredningen av finansiellt deltagande.  
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Tabell 2. Vinstdelning/bonus bland medlemmar i LO, TCO och Saco 2011. 

Organisation Totalt Kvinnor Män 
LO 21 % 11 % 29 % 

TCO 24 % 16 % 37 % 
Saco 19 % 11 % 31 % 

Källa: LO ”Röster om facket och jobbet, del 5, 2012” via Statskontoret 2000:28 

Vinstdelning verkar vara vanligast bland TCO-anslutna. Inom samtliga förbund är 

det fler män än kvinnor som omfattas, vilket troligtvis beror på att kvinnor är 

överrepresenterade i offentlig sektor där fenomenet i princip inte förekommer 

alls. Andelen som omfattas av ett vinstdelnings-/bonussystem har ökat markant 

sedan 2006. För LO har andelen ökat från 11 till 21 procent, för TCO 17 till 24 

procent och för SACO 15 till 19 procent. Bland LO-förbunden är det IF Metalls 

medlemmar som oftare har vinstdelning än andra: 42 procent.  

Gottfries (2000) skriver att ca 20 procent av företagen inom enkel 

tjänsteproduktion (hotell och restaurang) hade någon form av vinstdelning. 

Motsvarande siffror för tillverkningsindustrin och den kvalificerade 

tjänstesektorn var 30 respektive 40 procent. 

Det är oklart hur stor andel av vinstdelningssystemen i Sverige som är 

vinstandelsstiftelser. I Statskontorets utredning 2000:8 uppges att det saknas en 

allomfattande bild av omfattningen av vinstandelsstiftelser. Utredningen 

identifierade 390 vinstandelsstiftelser, varav 283 tillhörde ett specifikt företag3. 

Den sammanlagda förmögenheten för dessa stiftelser var ungefär 15 miljarder 

kronor, varav Handelsbankens stiftelse Oktogonen stod för över hälften, ca 8,5 

miljarder. 

Vad gäller aktierelaterade incitamentsprogram i Sverige är personaloptioner och 

aktietilldelningar de vanligaste typerna enligt Skatteverket (www.skatteverket.se). 

Dessa riktas ofta men inte alltid mot medarbetare med ledningsfunktioner. 

Observationer från KPMG Skatt visar att 239 av de svenska börsnoterade bolagen 

föreslog någon form av incitamentsprogram på sina bolagsstämmor under våren 

2012. Nästan hälften av dessa var aktieprogram, 23 procent rörde 

teckningsoptioner och 16 procent rörde personaloptioner. KPMG visar också att 

                                                      

3 Dessa siffror kan givetvis ha förändrats under de senaste åren, men så vitt vi vet saknas nyare data. 
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andelen program som riktar sig till en majoritet av de anställda inom 

börsnoterade bolag har sjunkit en aning det senaste året, från 32 till 29 procent 

(www.kpmg.com). Enligt statistik från PwC så tog 28 procent av de börsnoterade 

bolagen beslut om nya incitamentsprogram under 2012. Bland dessa var 

aktiesparprogram och teckningsoptionsprogram vanligast. PwC visar också att 

andelen program som riktar sig till alla anställda föll från 22 procent till 6 procent 

under perioden 2009-2011. Under 2012 har dock denna typ av program ökat igen, 

till 17 procent. Under de senaste åren har dessutom personaloptionsprogrammen 

minskat till fördel för aktiesparprogram (PwC, 2012). 

 

3.3 Skatterättsliga incitament och institutionella aspekter 

Stora skillnader finns mellan olika EU-länder vad gäller lagstiftningen kring 

finansiellt deltagande och det kan i sin tur förklara varför systemen är mer 

populära i vissa länder. Den kartläggning som PEPPER-rapporten presenterar 

samt forskningen baserad på samma europeiska statistik (Poutsma et al., 2003; 

Poutsma et al., 2013) visar att lagstiftningen runt finansiellt deltagande och de 

eventuella skatteförmåner som finns är en av de viktigaste förklaringarna till 

systemens popularitet. Det tycks också som att länderskillnaderna är större för de 

breda programmen.  

I Frankrike är det obligatoriskt för alla företag med mer än 50 anställda att 

upprätta en fond för uppskjuten vinstdelning, ur vilken en arbetstagare kan få 

förfoga över sin andel efter fem år. Det illustreras även i statistiken då 61 procent 

av företag med 50 till 250 anställda och 65 procent av företag med mer än 250 

anställda använder sig av vinstdelning (ECS 2013). Marsden & Belfield (2010) har 

med hjälp av ekonometriska metoder och arbetsplatsundersökningar i 

Storbritannien (WERS) och Frankrike (REPONSE) visat att den starkare 

lagstiftning och de skattelättnader som finns i Frankrike också faktiskt påverkar 

omfattningen på dessa system. 

Andra forskare (Bélanger et al., 2002; Godard 2004; Kalmi & Kauhanen, 2008) 

argumenterar för att s.k. koordinerade marknadsekonomier såsom Tyskland, 

Sverige och Finland med starka fackföreningar och strikt anställningsskydd, kan 
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gynnas mest av olika typer av arbetsplatsinnovationer, inklusive finansiellt 

deltagande. 

I Sverige är lagstiftningen kring finansiellt deltagande underutvecklad. Finansiellt 

deltagande kan dock ses som en förmån för de anställda. Huvudregeln i svensk 

skatterätt är att löner, förmåner och andra typer av belöningar som hör till 

anställningen beskattas i kategorin inkomst av tjänst – alltså förmånsbeskattning 

(www.skatteverket.se). Rent skatterättsligt uppstår en förmån när den anställde 

förvärvar en tillgång till ett fördelaktigt pris, d.v.s. ett pris som understiger 

marknadsvärdet.  

Ett avsteg från detta utgör den s.k. undantagsregeln. Anställda i aktiebolag kan då 

skattefritt förvärva aktier i sitt företag eller andra värdepapper som ger en 

möjlighet att köpa aktier i ett senare skede. Då sker beskattningen i efterhand när 

den anställde avyttrar värdepappren. 

Om man tittar närmare på aktierelaterade incitamentsprogram är den viktigaste 

frågan huruvida det förvärvade instrumentet är ett värdepapper eller inte. 

Köpoptioner, teckningsoptioner och syntetiska optioner klassas som ett 

värdepapper i skatterättslig bemärkelse. Köp- och tecknings- och syntetiska 

optioner beskattas som förmån i inkomstslaget tjänst vid förvärv. När man 

utnyttjar optionsrätten beskattas värdeutvecklingen som inkomst av kapital. 

(www.skatteverket.se) 

Förutom värdepappersklassade optioner, är s.k. personaloptioner vanliga i 

aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa omfattas av en särskild bestämmelse, 

personaloptionsbestämmelsen, eftersom de inte klassas som ett värdepapper. Den 

anställde betalar skatt endast vid utnyttjande av optionen, d.v.s. på lösendagen. 

Optionen beskattas i inkomstslaget tjänst (www.skatteverket.se). Företaget 

betalar sociala avgifter.  

Ur den anställdes synvinkel kan teckningsoptioner vara att föredra än 

personaloptioner, då skattesatsen på kapital generellt är lägre än på 

tjänsteinkomst. Eftersom personaloptioner beskattas i inkomstslaget tjänst finns 

en risk att beskattningen överstiger värdet av förmånen. Dock finns 

skatterättsliga incitament för personaloptioner eftersom beskattning endast sker 

på lösendagen (Hagejärd, 2008). 
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För andra typer av aktierelaterade incitamentsprogram gäller liknande regler. 

Aktier som förvärvas till förmånligt pris beskattas som en förmån i inkomstslaget 

tjänst vid förvärvstidpunkten. Aktiesparprogram beskattas som inkomst av tjänst 

den dag aktierna förvärvas. Om aktierna säljs beskattas själva försäljningen i 

inkomstslaget kapital. Konvertibler beskattas enligt aktievinstregler som inkomst 

av kapital, men själva bytet av skuldebrevet är fritt från beskattning 

(www.skatteverket.se). 

För kontanta utbetalningar finns inga speciella skatterättsliga incitament, utan 

förmånen beskattas som vanlig inkomst av tjänst (www.skatteverket.se). Däremot 

finns det skatterättsliga incitament för vinstdelningsstiftelser. En 

vinstandelsstiftelse är en självständig juridisk person och avsättningar till 

stiftelsen är avdragsgilla för företaget med villkoret att medlen avsätts för att 

belöna personalen. 

Eftersom stiftelsen är en juridisk person sker inkomstbeskattning i 

näringsverksamhet enligt samma regler som för aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. Sociala avgifter på utbetalningar till vinstandelsstiftelser skall betalas 

om bidragen till stiftelsen varit riktad mot en betydande del av de anställda samt 

varit bundna under minst tre kalenderår.  Stiftelser med anknytning till ett 

fåmansföretag eller ett fåmansägt handelsbolag, betalar sociala avgifter i ett flertal 

fall (Edvardsson, 2012). Vinstandelsstiftelser betalar särskild löneskatt på bidrag 

till stiftelsen (Statskontoret 2000:28). För den anställde föreligger inga speciella 

incitament. Ersättning från stiftelsen beskattas i inkomstslaget tjänst det år 

utbetalningen sker. 

Mellan 1992–1997 togs inga sociala avgifter ut på insatser i 

vinstdelningsstiftelser, vilket ledde till en ökning av dessa. Senare har särskild 

löneskatt på 24,26 procent införts på dessa insatser. De sammantagna sociala 

avgifterna på insatser till vinstandelsstiftelser blir lägre än för andra typer av 

avsättningar (31,42 procent) vilket skapar incitament att avsätta medel till 

vinstdelningsstiftelser (Statskontoret 2000:28; www.skatteverket.se). De 

anställda får inga speciella skatteincitament utan får betala skatt som vanligt då 

de får sin utdelning. Vinstdelningsstiftelsen betalar 1,5 procent kapitalskatt på sitt 

kapital (Svensson, 2005). De skatterättsliga incitamenten är en trolig förklaring 
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till att vinstandelsstiftelser är ganska vanliga i Sverige, och antalet ökade under de 

år då inga sociala avgifter togs ut (Lowitzsch et al., 2009).  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns vissa skatterättsliga incitament 

för finansiellt deltagande i Sverige, särskilt vinstandelsstiftelser (för företagen). 

Dock ska som tidigare påpekats skattereglernas betydelse för införandet av denna 

form av belöningssystem i Sverige inte överdrivas, utan den viktigaste drivkraften 

för införande beror troligtvis på andra förväntade positiva effekter. 

3.4 Slutsatser 

Underlaget för att kartlägga utbredningen av finansiellt deltagande i Sverige är, 

som framgått i avsnitt 3.2 och 3.3, bristfälligt. Bäst data och med jämförbarhet 

ges av de två EU-undersökningarna – ESC och EWCS.  

Utifrån tillgänglig statistik kan dock ett antal slutsatser dras. Finansiellt 

deltagande i form av vinstdelning är vanligare än aktiedelägarprogram. 

Någonstans mellan 20 och 38 procent av de svenska företagen har någon form av 

vinstdelning. Inom EU tycks Sverige ha en medelhög andel företag som omfattas 

av finansiellt deltagande.  

Mellan 5 och 10 procent av de svenska företagen har någon slags 

aktiedelägarprogram. Bland svenska börsnoterade bolag är olika former av 

optionsprogram relativt vanliga och förekommer i cirka 30 procent av 

börsföretagen. Finansiellt deltagande är också vanligare bland börsföretag, i den 

kvalificerade tjänstesektorn och i tillverkningsindustrin än i enkel 

tjänsteproduktion. Vinstdelning är vanligare bland anställda inom TCO än inom 

LO och Saco. 
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4. Teoretiska och empiriska forskningsstudier 

Större delen av forskningen om finansiellt deltagande är av empirisk karaktär och 

undersöker samband mellan finansiellt deltagande och variabler som 

produktivitet, lönsamhet och arbetstillfredsställelse. Men det finns ett antal 

teoretiska ansatser som kan användas för att förstå fenomenet. 

 

4.1. Teoretiska perspektiv 

Forskare använder sig främst av principal-agentmodellen för att undersöka 

incitamentsystemens roll och i grunden handlar det om att hantera 

intressekonflikten mellan ägare och anställda (Pendleton, 2006; Jensen & 

Meckling, 1976, Gottfries 2000). Utgångspunkten är att principalen 

(arbetsgivaren/chefen) vill att en eller flera anställda (agenter) ska utföra en viss 

arbetsuppgift så effektivt som möjligt. Agenten har ett informationsövertag 

gentemot principalen eftersom arbetet inte låter sig övervakas till någon rimlig 

kostnad. Därför behöver principalen någon form av garanti för att agenten utför 

sitt arbete effektivt och ekonomiska incitament baserade på prestation kan då 

foga samman principalens och agentens intressen. Ackordslönesystem eller 

bonuslön skulle då kunna vara ett alternativ. Men eftersom de anställda dels är 

riskaversiva och inte vill ha så varierande inkomster som de ersättningsformerna 

medför, dels att moderna arbetsorganisationer beror av gruppens snarare än 

individens prestation, så kommer den typen av lönesystem till korta.   

Gruppbaserade ersättningsformer kan därför vara bättre lämpade för att lösa 

principal-agentproblemet. Sådana ger, oftast, mindre variation i ersättningen och 

svarar emot hur en modern företagsorganisation ser ut. Dessutom kan gruppvisa 

belöningar ge incitament att övervaka varandra (”peer-pressure”) och se till att 

alla presterar till företagets bästa. Det resonemanget bygger i sin tur på att de 

anställda kan antas ha lättare att övervaka sina kollegor eftersom de i moderna 

företag har större insyn i varandras arbete. Heywood & Green (2009)  

Gottfries (2000) diskuterar också vinstdelning utifrån ett kontraktsteoretiskt 

perspektiv, där vinstandelen ses som en del av ett framförhandlat kontrakt där 

det finns en utbytbarhet mellan den reguljära lönen och vinstandelen. Parterna 

kan komma överens om att sänka den reguljära lönen och ta ut en del av 



24 
 

ersättningen i form av vinstandelar. I praktiken är vinstdelning snarare ett 

frivilligt åtagande från företagsledningen medan lönesättningen sker efter en 

förhandling. Även om Gottfries diskussion enbart rör vinstdelning, kan liknande 

resonemang också användas på aktierelaterade incitamentsprogram som införts i 

med ungefär samma syften (Edvardsson, 2012).  

Därutöver finns professional control perspective som kompletterar principal-

agent modellen och menar att effekten av finansiell stimulans på de anställdas 

motivation påverkas av de anställdas professionella värderingar (Sharma, 1997). I 

organisationer där anställda har mycket specifik information om 

produktionsprocessen, som då ledningen saknar, kan det finnas ännu starkare 

incitament att införa finansiellt deltagande för att minska såväl ledningens 

övervakningskostnader som kostnaderna för att mäta den individuella 

prestationen. Samtidigt är det, enligt teorin, viktigt att medarbetarnas 

professionella värderingar står i fokus för att nå så bra resultat som möjligt när 

systemen för finansiellt deltagande införs. 

Syftet med finansiellt deltagande är ofta att motivera de anställda till att höja sin 

arbetsprestation genom förbättrad arbetstillfredsställelse. Därför kan det vara 

relevant att koppla samman ekonomisk teori med psykologiska teorier om 

motivation. En utgångspunkt är att människor lägger ner större energi och visar 

större engagemang ju mer motiverade de är att lösa en viss uppgift eller arbeta 

med en viss syssla. Hur påverkar man då motivationen hos människor? 

En grundläggande uppdelning kan då göras mellan inre och yttre motivation. Den 

inneboende (intrinsic) motivationen handlar, kort uttryckt, om en lust att utföra 

något på grund av intresse för själva saken eller arbetsuppgiften i sig och inte för 

den belöning man får. Den externa (extrinsic) yttre motivationen handlar i 

motsvarande mån om yttre stimulanser och incitament utifrån, alltså ett löfte om 

en belöning för utförd uppgift eller hot om bestraffning om man inte utför 

uppgiften (Vroom, 1964).   

I den bästa av världar skulle inre och yttre motivation kunna verka 

självförstärkande. Men forskningen har visat att det finns gott om fall där de båda 

inte förstärker varandra utan snarare tvärtom. Frey (1997) kallar en av 

mekanismerna för ”crowding out” som då inträffar när den negativa effekten på 

den inre motivationen, av en monetär belöning, uppväger den positiva effekten på 
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den yttre motivationen. Det som händer när en arbetstagare redan har en mycket 

hög inneboende motivation är att den blir ”övermotiverad”, en av 

motivationsfaktorerna skulle räcka, men responsen blir istället att man reducerar 

den motivationsfaktor som ligger under egen kontroll dvs. den inre eller interna 

motivationen. För att yttre motivation ska fungera som just motivationsskapande 

och inte motsatsen menar Aguinis et al., 2013 att följande generella principer kan 

användas: a) definiera och mät prestationen ordentligt, b) gör belöningen 

avhängig prestationen, c) belöna den anställde regelbundet, d) bibehåll rättvisan i 

belöningssystemet, och slutligen, e) använd både monetära och icke-monetära 

belöningsformer. 

Den interaktiva (motivations)teorin fokuserar å sin sida på den sociala 

dimensionen av motivation, så som lojalitet mot organisationen och sina kollegor. 

Finansiellt deltagande kan skapa ökad lojalitet och därmed också förstärka den 

interaktiva aspekten av motivation (Alvesson & Kärreman, 2012). Dessutom finns 

det mer specifika motivationsteorier som visar att vissa grupper av anställda (så 

kallade professionella anställda så som ingenjörer, lärare, jurister) värderar 

autonomt arbete utan administrativ övervakning väldigt högt (Young et al., 2012). 

Det betyder att finansiella incitamentssystem måste vara anpassade till deras 

arbetssätt och professionella värderingar för att inte leda till minskad 

produktivitet istället. 

 

4.2. Empiriska studier 

Denna del sammanfattar de empiriska studierna om finansiellt deltagande. Flest 

studier finns för hur produktiviteten påverkas. Men det finns även studier som 

undersöker sambandet med t.ex. arbetstillfredsställelse och sysselsättning samt 

möjliga negativa konsekvenser och olika förutsättningar för implementering av 

dessa program. 

Positiva effekter av finansiellt deltagande 

Huvudargument för att införa program för finansiellt deltagande brukar vara de 

förmodade positiva effekterna på företagets produktivitet och arbetstagarnas 

motivation. Men därutöver har forskningen också pekat på att vinstdelning kan ge 
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högre vinster, jämnare sysselsättning, mer satsning på kompetensutveckling och 

fler arbetsplatsinnovationer.  

En tidig metastudie gjordes av Kruse (1993) som sammanställde resultaten av 27 

ekonometriska studier. Flertalet av de ekonometriska undersökningarna påvisade 

positiva effekter på produktiviteten. Senare metastudier har i stort bekräftat de 

resultaten. Freeman & Blasi & Kruse (2011) pekar på att så många som två 

tredjedelar av de totalt 129 refererade studierna påvisade positiva effekter. 

Företrädesvis undersöktes resultatmåtten eller attityderna på arbetsplatsen. En 

tiondel av studierna hittade negativa effekter och slutsatsen blev att ”researsch on 

ESOPs and employee ownership is overwhelmingly positive and largely credible”. 

Blasi & Kruse & Freeman (2013) var ingen metastudie, men undersökte de 1000 

företag som kom ifråga för Fortunes 100-i-topplista över bäst skötta företag. Där 

visade det sig att ett oproportionerligt stort antal av dem hade vinstdelning eller 

någon form av aktiedelägande. 

Ett problem som har identifierats i litteraturen är då att det finns gott om icke 

observerade variabler som påverkar ett företags resultat och studierna 

kontrollerar inte alltid för sådana. Nästa problem gäller kausaliteten. Åtskilliga 

studier som uppvisar positiva samband är tvärsnittsstudier där det är svårt att dra 

slutsatser om kausala samband. Därutöver varierar effekternas storlek kraftigt 

mellan olika studier. Det kan bero på att skillnader i den institutionella kontexten 

och i kvaliteten på data som gör studier svåra att jämföra inbördes.  

Forskningen är som sagt inte helt entydig om de positiva effekterna på 

produktiviteten. Blasi et al. (1996) undersökte aktiedelägarprogram och 

lönsamhet i amerikanska aktiebolag och hittade inga stora skillnader i lönsamhet 

mellan företag med delägande för anställda och de utan. Brittisk paneldata från 

Addison & Belfield (2002) visar inte hellre några signifikanta samband mellan 

deltagande och produktivitet. Utöver detta är det vanligt att de positiva effekterna 

av finansiellt deltagande i många fall är fördröjda och märks längre fram (Kato & 

Morishima, 2002). 

Vissa studier pekar på skillnader mellan effekterna av vinstdelning och 

aktiedelägarskap, även om studierna på effekterna av aktiedelägarprogram är 

färre. Enligt Poutsma (2002) verkar den produktivitetshöjande effekten av 

aktiedelägarprogram vara mindre än den av vinstdelning. Samtidigt verkar de 
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positiva effekterna av vinstdelning på produktiviteten vara kortsiktiga medan 

effekterna av aktieprogram verkar vara mer långsiktiga (Poutsma & Braam, 

2012). När det gäller optionsprogram så är forskarna inte eniga om deras 

påverkan på produktiviteten. Poutsma & Braam (2012) finner ett negativt 

samband mellan optioner (riktade till både ledning och alla anställda) och 

företagets finansiella resultat. Sesil & Lin (2011) hävdar att optionsprogram 

riktade mot ledningen fortsätter ha positiv effekt på produktivitet fem år efter 

implementering, medan produktivitetseffekterna av program riktade mot alla 

anställda minskar med tiden. 

Litteraturen som behandlar huruvida finansiellt deltagande påverkar 

lönsamheten hos företag är inte alls lika omfattande. Ett rimligt antagande vore, 

givet att produktiviteten ökar som följd av dessa program, att den högre 

produktiviteten förbättrar företagens lönsamhet. Å andra sidan kan den högre 

lönsamheten ätas upp av att de anställda tillskansar sig en större del av kakan 

(Blinder 1990). De empiriska studierna på området ger olika resultat. FitzRoy & 

Kraft (1986) påvisade ett positivt samband för företag inom den tyska 

verkstadsindustrin medan Bhargava (1994) hittade en positiv engångseffekt på 

lönsamheten hos ett urval brittiska företag, men när väl systemet finns på plats 

fanns ingen fortsatt effekt. Kim (1998) påvisade att vinstdelning hade effekt men 

endast om de systemen kombinerades med andra program och åtgärder för att 

öka de anställdas delaktighet, annars inte. Studier på enskilda branscher visar att 

system för vinstdelning tycks påverka lönsamheten positivt i finansbranschen, 

där en studie av Magnan & St Onge (2005) visade att de företagen ökade 

lönsamheten i förhållande till andra företag i branschen och jämfört med sitt 

tidigare resultat. 

Finansiellt deltagande kan också tänkas påverka uppfinningsrikedomen och det 

entreprenöriella beteendet (Florkowski, 1987). Aerts et al. (2013) studerar 

vinstdelningens effekter på innovationskapaciteten (både produkt- och 

processinnovationer) med hjälp av paneldata från ungefär 16 000 tyska företag 

som regelbundet deltar i undersökningar av Institute for Employment Research 

för perioden 2005–2009. Enligt deras resultat ökar vinstdelningen 

innovationskraften när det gäller produkt-, men inte processinnovationer.  
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Finansiellt deltagande införs oftast i syfte att motivera de anställda, skapa bättre 

relationer på arbetsplatsen och öka arbetstillfredsställelsen (Eriksson et al., 2011). 

En stor del av forskningen på området handlar om hur motivation och incitament 

att öka sin arbetsinsats och därmed företagets produktivitet (t.ex. Kruse, 1992; 

Ben-Ner & Jones, 1995; Kauhaunen & Piekkola, 2002; Borg, 2003).  

Flera studier påvisar att ersättningar utöver den reguljära lönen skapar en positiv 

inställning till arbetsplatsen som helhet. Green & Heywood (2007) finner i en 

studie på brittisk hushållsdata att vinstdelning bidrar till att anställda överlag 

känner sig mer nöjda med jobbet; såväl när det gäller arbetstider och 

anställningstrygghet som ersättning. Blasi, Kruse & Freeman (2010) menar att 

finansiellt deltagande ökar delaktigheten i beslutsfattandet, upplevelsen av 

hjälpsamhet från chefer samt förstärker arbetstillfredsställelsen. Detta skapar en 

känsla av samhörighet bland de anställda, minskar personalomsättningen och 

ökar de anställdas arbetsinsats. En positiv uppfattning av arbetsplatsen bidrar till 

arbetstillfredsställelsen och därmed produktiviteten. Därför kan man se en 

koppling mellan den psykologiska inställningen till organisationen och vad som 

ofta är företagens syfte med vinstdelnings- och/eller aktierelaterade 

incitamentsprogram. Men även här finns oenighet inom forskningen. Analyser av 

brittisk data (WERS 1998) pekar på att det inte finns något signifikant samband 

mellan aktiedelägarskap och medarbetarnas engagemang i företaget (Sengupta et 

al., 2007). 

Därtill kan finansiellt deltagande påverka kompetensutvecklingen på företaget 

genom att medarbetarna blir mer benägna att uppdatera sina kunskaper genom 

exempelvis utbildning. Kraft & Lang (2013) visar att vinstdelningen i tyska företag 

(IAB data) leder till att flera anställda vidareutbildar sig och uppmuntrar sina 

kollegor att göra detsamma, då all produktivitetsökning reflekteras i de anställdas 

ersättning. Även i de fall där finansiella incitament bara påverkar nyckelpersoner 

i företaget används de som verktyg för att uppmuntra och knyta talanger och 

personer med viktig kompetens till företaget (Henrekson & Sanandaji, 2012; 

Lavelle et al., 2012). Blasi et al. (2010) och Pendelton & Robinson (2011) hittar 

också samband mellan finansiellt deltagande och högre nivåer av 

internutbildning. 
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Nästa aspekt av finansiellt deltagande är påverkan på personalomsättning och 

löneflexibilitet. Utvecklingen mot en alltmer kunskapsbaserad ekonomi har 

medfört att personalen blivit företagets viktigaste resurs. I en tid då företagen 

konkurrerar alltmer om arbetskraften kan finansiellt deltagande vara ett sätt för 

företagen att locka till sig och behålla kompetent personal. Finansiellt deltagande 

har också blivit en viktig parameter när arbetstagarna väljer arbetsgivare (Drago 

& Heywood, 1995; Edvardsson, 2012).  

Många av systemen för finansiellt deltagande är konstruerade så att de anställda 

måste stanna kvar på företaget för att få ta del av systemet. Gottfries (2000) 

menar att finansiellt deltagande (här vinstdelning) är ett sätt för företagen att 

skapa ett kontrakt med sina anställda vid sidan av kollektivavtalen. Dessutom kan 

finansiellt deltagande användas för att kringgå centrala bestämmelser och belöna 

de anställda utöver den reguljära lönen (Edvardsson, 2012), antingen för att höja 

produktiviteten eller för att knyta de anställda till företaget. Då de anställda 

stannar längre på företaget utvecklar de företagsspecifik kompetens, vilket är en 

stor fördel för företaget, men samtidigt gör humankapitalet mindre rörligt. Detta 

är ett bättre alternativ till långsiktiga anställningskontrakt som riskerar att lamslå 

företaget. Att skriva in t.ex. vinstandelar i kontraktet ger en inbyggd flexibilitet 

och en ”kontroll” över medarbetarna (Fitzroy & Kraft, 1986). 

Sist men inte minst finns det både teoretiska och empiriska belägg för att 

finansiellt deltagande kan ha positiva sysselsättningseffekter och skydda företag 

från konjunktursvängningar. Detta sker genom att ett den fasta månadslönen 

görs om till ett kontrakt som består av en fast del (baslön) och en rörlig del som 

beror på vinsten (Weitzman, 1986). Då baslönen blir lägre ökar sysselsättningen. 

Då nyanställda också får del av vinsten kommer marginalkostnaden per anställd 

att sjunka eftersom vinstandelen per anställd minskar. Anställningstryggheten 

ökar, men samtidigt varierar lönen mer med konjunkturen än tidigare. 

Chelius & Smith (1990) testar Weitzmans teori om att företag med vinstdelning är 

mindre benägna att avskeda i lågkonjunktur och finner stöd för hypotesen, dock 

med svag signifikans. Förutom Weitzmans förklaring menar författarna att 

sysselsättningseffekten också beror på det allmänna arbetsmarknadsläget. 

Lönerna i vinstdelningsföretaget kan krypa under lönenivån på andra företag 

eftersom arbetsmarknadsläget i lågkonjunktur är dåligt. Även Kruse (1991) har 
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prövat Weitzmans teori på 2976 börsnoterade företag i USA under perioden 

1971–1985. Kruse finner att företag i tillverkningsindustrin som använder sig av 

vinstdelning säger upp färre anställda i lågkonjunktur. Studien finner däremot 

inga signifikanta skillnader i sysselsättningsnivån när det gäller tjänsteföretag 

som använder sig av vinstdelning. 

 

Negativa effekter av finansiellt deltagande 

Trots att det finns mycket stöd för olika fördelar med finansiellt deltagande kan 

det även finnas nackdelar för företag att införa sådana system. Ett av de mest 

diskuterade problemen är gratisåkarproblemet. 

Gratisåkande eller smitning förs ofta fram som ett argument mot att finansiellt 

deltagande skulle ha produktivitetshöjande effekter. I teorin betyder det att det 

under system där flera delar på resultatet oavsett individuell insats, som vid 

finansiellt deltagande, kan vara rationellt för enskilda medarbetare att åka 

snålskjuts på andras prestation. Det kallas även 1/N-problemet och innebär att ju 

fler som delar på ett resultat desto mindre blir andelen per anställd, där N är 

antal anställda som delar på vinsten av ökad ansträngning. Det innebär också att 

ju mindre den individuella vinsten av ökad ansträngning blir, desto större blir 

incitamenten för att gratisåka på sina kollegor (Blasi, Conte & Kruse, 1996; 

Freeman 2008).  

Enligt Freeman (2008) tenderar anställda på företag med finansiellt deltagande 

att reagera starkare mot gratisåkare än i andra företag, eftersom alla har mer att 

förlora på att någon inte bidrar till resultatet. Finansiellt deltagande kan alltså 

hjälpa de berörda verksamheterna att lösa eventuella gratisåkarproblem genom 

ökad övervakning och förbättrat samarbete på arbetsplatsen. Därtill visar studien 

att anställda upplever att de har tillräckligt med information för att kunna 

bedöma arbetstagarnas prestation, och att deras reaktioner faktiskt bidrar till att 

stoppa gratisåkarna (Freeman, 2008). Vissa forskare menar även att den här 

problematiken inte är riktigt aktuell eftersom man som anställd, i jämförelse med 
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teorin4, har flera tillfällen att se hur kollegorna beter sig och följaktligen ändra sitt 

eget och påverka andras beteendemönster (Kraft & Lang, 2013). Men, som i andra 

fall, finns det motsatta empiriska bevis på att incitament som finansiellt 

deltagande innebär inte är tillräckliga för att bli av med gratisåkande (Pendleton 

et al., 2001). 

En annan möjlig nackdel med aktiedelägarskap är att de anställda får för hög 

portföljkoncentration, dvs. ökad finansiell risk. Pendleton (2010) indikerar i en 

studie på brittiska företag att oron för att anställda som deltar i program för 

finansiellt deltagande tenderar att ha en för hög portföljkoncentration är befogad. 

I detta fall har 25 procent av de anställda i de undersökta företagen 50 procent 

eller mer av sina aktier i det företag där de arbetar. Utöver detta kan man se 

skillnader med avseende på kön, ålder och inkomst. Män, anställda under 35 år, 

samt de med hög inkomst tenderar att ha en särskilt hög portföljkoncentration i 

jämförelse med andra. Studien visar vidare på ett positivt samband mellan 

engagemang i organisationen och hög portföljkoncentration. Sammanfattningsvis 

kan man utifrån Pendletons studie konstatera att den högre riskbenägenhet som 

ofta återfinns hos grupper som t.ex. män och unga, också gäller hanteringen av 

finansiellt deltagande.  

De positiva effekterna av finansiellt deltagande på arbetstillfredsställelsen som 

diskuterades ovan har också ifrågasatts. Det grupptryck som riskerar följa med 

dylika gruppbaserade belöningssystem kan skapa en stressande stämning på 

arbetsplatsen och därmed sänka arbetstillfredsställelsen (Kandel & Lazear, 1992).  

Croucher et al. (2010) nämner även att finansiellt deltagande som resulterar i 

ökad lönespridning kan orsaka mer konflikter, särskilt i de fall där bara ledningen 

får del av vinsterna.  

 

                                                      

4 I teorin används oftast spelteorins modeller och spelet (fångarnas dilemma) händer bara en gång. I 
verkligheten däremot finns det många tillfällen för medarbetarna att se hur andra beter sig och ändra sitt 
och andras beteendemönster. 
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Vilka företag använder finansiellt deltagande 

Förutom effektstudier av finansiellt deltagande finns det ett antal studier som 

undersöker vilken typ av företag som är mer benägen att använda sig av 

finansiellt deltagande (Bayo-Moriones & Larraza-Kintana, 2009). 

Hashi & Hashani (2013) studerar vilka faktorer som påverkar företagets 

benägenhet att föreslå sådana system till de anställda samt vilka faktorer som gör 

att medarbetare blir mer benägna att acceptera förslag om finansiellt deltagande. 

Analyser av EU data (ECS 2009 och EWCS 2000, 2005, och 2009) indikerar att 

företagsstorlek och branschtillhörighet har betydelse. Finansiellt deltagande är 

betydligt vanligare i större företag och i exempelvis finansbranschen (Pendelton 

et al., 2001; Welz & Fernández-Macías, 2008; Bechman et al., 2009). Även högre 

andelar av högkvalificerad personal brukar indikera mer finansiellt deltagande 

(Kauhaunen & Piekkola, 2002; Hashi & Hashani, 2013). 

Att företagsstorlek påverkar systemen för finansiellt deltagande är välkänt 

(Festing et al., 1999; Pendelton, 2006; Welz & Macias, 2008; Poutsma et al., 

2013). Utöver företagsstorlek har också åldern på företaget betydelse, mogna 

företag tycks vara mer aktiva i att införa sådana system (Lavelle et al., 2012).  

När det gäller grad av facklig representation, så minskar den chansen för 

finansiellt deltagande (Lavelle et al., 2012). Men det finns även studier och 

undersökningar (Bechman et al., 2009) som pekar i motsatt riktning. Enligt ECS 

och EWCS i 2009 fanns det vissa indikationer på ett positivt samband mellan 

grad av facklig representation på arbetsplatsen och finansiellt deltagande. 

Gällande vinstdelning, så hade 21 procent av de fackligt anslutna företagen ett 

sådant system, jämfört med 10 procent av de utan facklig representation 

(Bechman et al., 2009). Samtidigt så minskar påverkan av löneförhandlingar på 

branschnivå ifall någon form av deltagande blir etablerat (Croucher et al., 2010). 

När det gäller faktorer på företagsnivå kan även förekomsten av arbetsgrupper 

eller lagarbete, där medarbetarna är sammanlänkade så att den enskilde 

arbetstagarens produktivitet påverkas av arbetskamraternas, spela roll för hur 

utbredda systemen är (Jones et al., 2010; Long & Fang, 2013).  Utöver detta 

verkar det finnas ett signifikant samband mellan vinstdelning och produktivitet 

endast i företag med arbetsgrupper (Long & Fang, 2013). Å andra sidan finns det 
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också stöd för tesen att lagarbete inte är effektivt och bara gynnar gratisåkandet 

(Eriksson & Smith, 2007; Cristini, 2011; Cristini et al., 2013). 

Åtskilliga empiriska studier indikerar att effekterna av finansiellt deltagande blir 

större om de införs som en del av ett HR-policypaket, särskilt i kombination med 

andra kvantitativa HR-policies som är inte sällan baserade på prestation (Jones et 

al., 2006; Croucher et al., 2010). Argumentet bakom detta är att det finns 

komplementariteter när man genomför flera åtgärder synkroniserat. Kort uttryckt 

blir effekten av alla åtgärder då större än om de införs separat (Poutsma et al., 

2013). Det senaste bidraget från Finland demonstrerar att det finns skillnad 

mellan vinstdelning och delägarskap, då den första oftast kommer tillsammans 

med andra åtgärder medan olika former av aktiedelägarskap oftast är separata 

(Jaakson & Kallaste, 2014). 

Slutligen finns det ett par faktorer på individnivå så som medarbetarnas kön, 

utbildning och riskbenägenhet som kan påverka om man tar del av systemen för 

finansiellt deltagande (Jones & Kato 2012, Hashi & Hashini, 2013). Finanskrisen 

2008-2010 kan ha minskat möjligheterna att använda dessa program. En studie 

baserad på 500 danska större företag med aktieprogram (Torp, 2014) visar att 

personalen (exklusive ledningen) var mindre benägna att köpa sitt företags aktier 

efter finanskrisen.  

 

Några svenska exempel 

En intressant empirisk fråga är också hur stora belopp som betalas ut inom 

befintliga system för finansiellt deltagande samt vilka anställda som omfattas. 

Här kan några fallstudier på svenska företag tjäna som illustration. Ett av de mest 

kända svenska vinstdelningssystemen är vinstandelsstiftelsen Oktogonen i 

Handelsbanken, dit en del av bankens resultat avsätts med jämna mellanrum. 

Alla anställda får lika stor andel av vinsten, oavsett position i företaget. År 2009 

avsattes 748 miljoner kr till Oktogonen, vilket motsvarar en utdelning på 58000 

kr per anställd (Eklöf & Fridström, 2012). Utbetalning från Oktogonen sker 

tidigast vid 60 års ålder. 

Stålföretaget Laholms Stål AB införde år 2006 ett bonussystem som kommer alla 

anställda till del, oavsett position i företaget (www.svensktnaringsliv.se). Även det 
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globala teknikföretaget ÅF AB och statliga Forsmark Kraftverk AB har rörliga 

utbetalningar med ett tak på 20 000 kr (Sunnerberg et al., 2011; Shafie, 2010). 

Besqab är ett relativt litet fastighetsföretag med 57 anställda år 2011, som 

tillämpar finansiell deltagande. Enligt bolagets årsredovisning äger de anställda 

3,1 procent av aktierna i företaget, vilket motsvarar 34 152 aktier. År 2011 var 

utdelningen per aktie 63 kr. Om man antar att alla anställda har lika många aktier 

i företaget skulle denna utdelning innebära ungefär 37 700 kr per anställd år 2011 

– alltså långt mer än en genomsnittlig månadslön i Sverige (www.besqab.se, 

www.scb.se).   

Kommunikationsbyrån Westander Publicitet & Påverkan AB har också ett 

vinstdelningssystem som gäller alla anställda och som enligt en undersökning har 

haft påtagligt positiva effekter på samarbetsklimatet. Vinstdelningssystemet, som 

i snitt har gett över 100 000 kr per anställd från 2003 till 2008, anses enligt 

företagsledningen ha påverkat motivationen positivt (Broms et al., 2009).  

Tobaksföretaget Swedish Match hade flera olika system för finansiellt deltagande, 

bl.a. vinstdelning åt samtliga anställda och därtill bonus och optioner åt chefer 

och andra högt uppsatta befattningshavare. Även på Swedish Match hade 

systemen för finansiellt deltagande som syfte att motivera personalen. I någon 

utsträckning uppfattade personalen också att de blev motiverade av det 

finansiella deltagande. (Hassan & Högberg 2005). 

Finansiellt deltagande förekommer även i statligt ägda bolag. LKAB har ett 

vinstdelningssystem där man delar ut max 40 000 kr per år och anställd. 

Systemet omfattar all personal, och inget speciellt system finns för toppchefer. 

Även SJ har ett bonussystem, där de samtliga anställda fått ungefär 11 000 kr per 

år (www.svd.se).  

 

4.3 Slutsatser 

Tabell 4 sammanfattar resultaten från de redovisade teoretiska och empiriska 

studierna. Utifrån denna sammanställning kan man sluta sig till att det verkar 

finnas en god överensstämmelse mellan teori och empiri i en majoritet av fallen.  

 

http://www.besqab.se/
http://www.svd.se/
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Tabell 4. Sammanfattning av forskningen om finansiellt deltagande.  

Effekt 
Teoretisk 

effekt 
Empiriska 
resultat 

Kommentar 
Exempel på 

studier 

Produktivitet 
 
 
 

+ + 
Ökad produktivitet på 

mellan 2 och 13 
procent men oklarhet 

kring kausalitet 

Kruse (1992), 
Jones & Kato 

(1995), FitzRoy & 
Kraft (1986), 
Kauhaunen & 

Piekkola (2002), 
Cable & Wilson 

(1989) 

Lönsamhet + (+) 
Färre studier och 
därmed osäkrare 

effekter 

Kim (1998), 
FitzRoy & Kraft 

(1986) 

Arbetstillfredsställelse + + 
Positiva effekter på 

flera dimensioner av 
arbetstillfredsställelse 

Green & 
Heywood (2007), 

Green & 
Heywood (2009), 

Blasi, Kruse & 
Freeman (2010) 

Lönetillfredsställelse + + Ökad 
lönetillfredställelse 

Green & 
Heywood (2009), 

Blasi, Kruse & 
Freeman (2010) 

Samverkan mellan 
system 

+ + 
Interaktionseffekter 
verkar finnas mellan 

olika 

Blasi, Kruse & 
Freeman (2010), 

Minskad 
personalomsättning 

+ + 
Företag med finansiellt 
deltagande verkar ha 

lägre 
personalomsättning 

Fitzroy & Kraft, 
(1986) 

Sysselsättning + ? Oklart om effekten kan 
säkerställas empiriskt 

Wahdwani & 
Wall (1990) 

Motståndskraft mot 
konjunktursvängningar 

+ + 
Företag med 

vinstdelning har större 
motståndskraft mot 

konjunktursvängningar 

Kruse (1991), 
Chelius & Smith 

(1990) 

Finansiell risk + + 

Ca 25 procent av de 
anställda på företag 

med aktieprogram har 
nära hälften av sina 
tillgångar i företaget 

aktier 

Pendleton 
(2010) 

 

Existerande teoretisk och empirisk forskning ger stöd för en rad fördelar och 

några nackdelar med finansiellt deltagande. Till fördelarna med finansiellt 

deltagande hör positiva effekter på företagets produktivitet, lönsamhet, 

medarbetarnas arbets- och lönetillfredsställelse, minskade 

övervakningskostnader, lägre personalkostnader genom lägre 

personalomsättning samt ökad löneflexibiliteten som gör företagen mer okänsliga 
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vid konjunkturkriser. Effekterna uppstår i huvudsak genom olika mekanismer 

som ökar de anställdas motivation. En negativ faktor kan vara kostnaderna för att 

administrera systemen. Därtill begränsas arbetskraftens rörlighet och 

arbetstagarna löper en större finansiell risk. De övergripande effekterna på 

sysselsättning, som enligt teorin borde vara positiva, verkar dock svårare att 

belägga empiriskt.  

Produktiviteten är en av de mest utforskade positiva effekterna där antalet studier 

som belägger ett samband är stort. Finansiellt deltagande kan påverka 

produktiviteten genom flera olika kanaler, inte enbart genom högre motivation 

hos anställda utan även genom ökad vilja att utbilda sig eller mer entreprenöriellt 

beteende. 

Det bör dock noteras att antalet studier som på ett tillförlitligt sätt kan påvisa 

tydliga och statistiskt signifikanta kausala samband mellan finansiellt deltagande 

och ökad produktivitet är få till antalet. Processerna är så pass komplexa att 

orsakssambanden kan vara oklara: är det finansiellt deltagande som leder till 

ökad produktivitet eller tvärtom högproduktiva företag som ger möjlighet att 

införa olika typer av deltagande (D’Art & Turner, 2004).  

Det är även vanligt att definitionerna av olika typer av finansiellt deltagande 

skiljer sig år. Den senaste bibliometriska analysen av vinstdelningens effekter 

visar att studierna av vinstdelning måste utformas väldigt noga för att påvisa 

någon positiv påverkan på produktivitet, motivation o.s.v. (Fibirova & Petera, 

2013). Givet att införande av finansiell deltagande är en komplicerad process så 

torde det inte finnas några modeller som passar alla företag i alla branscher. 
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5. Enkätundersökning om finansiellt deltagande 
 

Vi har hittills använt oss av tidigare gjorda undersökningar för att kartlägga och 

studera omfattningen av finansiellt deltagande samt effekterna av sådana system, 

empiriskt och teoretiskt. I detta kapitel presenterar vi en egen ny undersökning 

på området. Underlaget kommer från en enkätundersökning5 som gjordes 

hösten-våren 2014-2015. Undersökningens syfte var att få en aktuell bild av 

förekomsten av och de upplevda effekterna av system för finansiellt deltagande. 

Detta för att i sin tur kunna ställa i relation till det befintliga forskningsläget. 

5.1 Beskrivning av data, urval och metod 

Undersökningen gjordes med underlag från ett slumpmässigt urval av privatägda 

svenska aktiebolag med mer än 10 anställda från alla branscher, förutom 

jordbruk, skogsbruk och fiske, framtaget med hjälp av SCB. Storleksgränsen 10 

anställda kan motiveras med att såväl EWCS- som European Company Survey 

alltså ECS-studierna har samma urvalsgrund  

Det totala antalet tillfrågade företag uppgick till 1474 och där utgjorde företag 

med 10–49 anställda 55 procent. Företag med 50–249 anställda utgjorde 34 

procent och de med minst 250 anställda utgjorde 11 procent. Av 1474 tillfrågade 

företag fick vi svar från 450 respondenter (250 företag med 10–49 anställda, 160 

företag med 50–249 anställda och 40 företag med mer än 250 anställda) vilket 

innebär en svarsfrekvens på 31 procent.  

Undersökningen gjordes med hjälp av telefonintervjuer, men möjlighet gavs även 

att besvara frågorna i en enkät, webbaserad eller i pappersform. Ingen valde 

denna möjlighet. Givet den använda metoden och gängse svarsfrekvens på den 

typen av undersökningar får andelen 31 procent svarande anses som 

tillfredställande. Av de 1024 företag som vi kontaktade, men som inte deltog i 

undersökningen, valde 582 företag att avstå, 392 företag kunde inte nås efter flera 

försök och 50 företag hade fel kontaktuppgifter. 

 

                                                      

5 Undersökningen utfördes av Norstat som genomförde intervjuerna d.v.s. samlade in data på uppdrag av 
och under instruktioner av författarna. Enkäten som användes finns i bilaga 1. 
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Tabell 4. Översikt över antal företag och antal svar i undersökningen. 

 Kontaktade 

företag 

Antal 

svar 

Andel 

svar 

Företag 

med FD 

Andel 

med FD 

Utvalda 

företag 

1474 450 31 % 104 23 % 

När det gäller storleksfördelningen är skillnaden mellan de som besvarade och 

inte besvarade enkäten marginella. Man kan dock notera att fler större företag 

med minst 250 anställda valde att avstå. Vad gäller branschfördelningen finns 

vissa skevheter mellan de som besvarade och inte besvarade enkäten. Exempelvis 

deltog de få företag från finans- och försäkringsbranschen som fanns i urvalet 

(mindre än 1 procent av urvalet, totalt 12 företag) inte i undersökningen av olika 

skäl. Däremot var företag i tillverkningsindustrin samt handeln lite mer benägna 

att besvara enkäten. Urvalet var slumpmässigt. Viktning gjordes på företagens 

storlek så att de större företagen skulle vara överrepresenterade, medan 

branschfördelningen skulle motsvara den faktiska.  

Eftersom detta är en enkätundersökning om förekomsten av finansiellt 

deltagande så ska resultaten ses i relation till att vi har ett begränsat urval av 

företag och en begränsad svarsandel. Mot den bakgrunden har inga statistiska 

körningar gjorts för att hitta korrelationer och möjliga orsakssamband. Härtill 

räcker inte våra data, utan i avsnitten som följer illustreras resultaten med hjälp 

av enkla tabeller och diagram. 

 

5.2 Vilka företag har system för finansiellt deltagande och vilka 

typer? 

Av de svarande hade 23 procent någon form av finansiellt deltagande, 1 procent 

uppgav sig ha haft sådana system och resten uppgav sig varken ha eller ha haft 

något system av detta slag. Några få företag, 21 till antalet och en femtedel av dem 

som hade finansiellt deltagande, hade två eller flera olika system. Oftast 

vinstdelning samt något av aktiedelägarskap eller optioner. Storlek tycks spela 

stor roll för att införa systemen. I gruppen storföretag, över 250 anställda, hade 
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nästan hälften någon form av finansiellt deltagande medan andelen bland de 

minsta företagen bara var en femtedel och en fjärdedel i mellangruppen.  

Figur 5. Antal företag i olika storlekar med finansiellt deltagande. 

 

Avsaknad av kollektivavtal är en annan faktor som förknippas med finansiellt 

deltagande då dessa system kan vara ett substitut för kollektivavtal. Andelen 

kollektivavtalslösa företag med finansiellt deltagande är 19 procent medan bara 12 

procent av företagen med kollektivavtal har finansiellt deltagande. Tabell 5 

illustrerar att det främst är de mindre företagen som saknar kollektivavtal och 

som alltså driver detta resultat.  

Tabell 5. Kollektivavtal bland företag som har och inte har system för 

finansiellt deltagande (FD). 

 Har FD Inget FD 

Antal anställda i 
företaget 

Kollektiv
- avtal 

Inget 
avtal 

Kollekti
v- avtal 

Inget 
avtal 

10-49 anställda 32 17 163 37 

50-249 anställda 34 3 113 7 

Minst 250 anställda 18 0 21 0 

 

På frågan om vilken typ av finansiellt deltagande företagen ifråga har är 

fördelningen följande: över sex av tio har vinstdelning medan omkring en 

femtedel vardera har optioner respektive aktierelaterade program. Fördelat på 

storlek är det en överrepresentation av storföretag som har aktierelaterade 
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program eller optioner medan bland de minsta företagen överväger vinstdelning 

kraftigt.  

 

Figur 6. Antal företag av olika storlek som tillämpar finansiellt deltagande. 

 

 

Nästan alla företag med vinstdelning hade den i form av direktutbetalning till 

personalen. Vi ställde också frågor om vilken typ av optioner respektive 

aktierelaterade program som finns ute i företagen, men antalen att redovisa är så 

pass små att det inte tillför något.  

 

5.3 Vilka är de upplevda effekterna av finansiellt deltagande? 

När det gäller effekterna av vinstdelning ställde vi frågor om motiven till att ha 

system för finansiellt deltagande. Där fanns åtskilliga alternativ att välja bland 

och flera olika svarsalternativ kunde också väljas. Intressant är att fyra av 

alternativen angavs av nästan alla respondenter i de företag där man använde 

systemen: Öka medarbetarnas motivation; behålla befintlig kompetens; 

intressegemenskap mellan företagets anställda; öka produktiviteten. Samtliga 

dessa alternativ fick instämmanden av mer än 85 procent. Ungefär hälften av 

företagen hade följande skäl: Locka ny kompetens; öka grupptrycket på anställda 
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att prestera; öka motståndskraften mot konjunkturer. Övriga svarsalternativ fick 

långt färre instämmanden.  

En skillnad som fanns mellan företag med olika former av finansiellt deltagande 

var att en påtagligt högre andel av dem med aktiedelägarskap eller optioner hade 

svarat något med personalrekrytering (locka eller behålla kompetens) som motiv 

för sitt system. Utifrån storlek fanns få skillnader värda att notera. Ett undantag 

är det förhållandevis höga värdet för svarsalternativet ”Hålla nere 

lönekostnaderna” som i sin helhet inte var något betydelsefullt motiv. Men hos en 

fjärdedel av de minsta företagen ansågs detta vara ett viktigt motiv.  

 Figur 7. Motiven för att ha systemen (antal svar i stigande ordning). 

 

Men vi ställde också frågan om negativa effekter av dessa system. Även här fanns 

möjlighet att ange flera svarsalternativ. Viktigast här ansågs den ökade 

administrativa belastningen vara, nästan fyra av tio tyckte detta, och därnäst att: 

systemen inte belönade individuell prestation; skapade ohållbara förväntningar; 

skapade konflikter. Övriga svarsalternativ hade färre tillskyndare. Intressant att 

notera är att det var de största företagen i populationen som betonade den 

administrativa bördan starkast – inte de små. 
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Figur 8. Upplevda negativa effekter av finansiellt deltagande (i procent). 

  

Slutligen ställde vi, apropå effekterna av finansiellt deltagande, också frågan om 

eventuella produktivitetseffekter. Här angav företagen ett värde på skalan 1–5, 

där 1 betyder ”inga effekter” och 5 - ”stora effekter”. Medelvärdet blev 3,13 vilket 

betyder vilket är ett måttligt, men positivt balansvärde. Fördelat på 

företagsstorlek var de mindre företagen mer optimistiska och de stora företagen 

mer försiktiga om de förväntade produktivitetseffekterna. 

Värt att notera när det gäller hur nöjd man är med systemen, är att nästan alla 

företag som hade finansiellt deltagande i någon form hade planer på att antingen 

behålla systemen intakta eller utveckla modellerna. Mycket få hade planer på att 

avskaffa systemen.  
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5.4 Slutsatser 

Om vi slutligen ställer vår enkätundersökning mot andra liknande 

undersökningar: Är andelen 23 procent med finansiellt deltagande hög eller låg? 

Den är klart mindre än i ECS-undersökningen där 37 procent hade vinstdelning 

och 9 procent hade någon typ av aktieprogram. EWCS-undersökningen hade 

liknande andel som vår enkät (19 procent vinstdelning samt 6 procent 

aktiedelägarskap). Värt att notera är att undersökningarna inte är helt jämförbara 

på grund av olika urvalsprocesser samt syftet med enkäterna. Den svenska delen 

av CRANET-rapporten är inte heller en bra referenspunkt eftersom urvalet var 

företag med mer än 200 anställda. Ett resultat som liknar det som befintlig 

forskning har påvisat är att finansiellt deltagande mycket vanligare bland större 

företag, i vår undersökning mer minst 250 anställda. 

Slutsatserna som kan dras från andra undersökningar är att deltagande är 

vanligare bland börsnoterade bolag, i den kvalificerade tjänstesektorn och i 

tillverkningsindustrin, än i små företag och i enkel tjänsteproduktion. I vår 

enkätundersökning tillfrågade vi endast aktiebolag. Men också här är det tydligt 

att företag inom tillverkning, handel samt informations och 

kommunikationsverksamhet är överrepresenterade i att nyttja system för 

finansiellt deltagande. 

När det gäller formen för finansiellt deltagande är vinstdelning betydligt vanligare 

än aktieprogram, vilket också andra undersökningar visar. Samtidigt är det viktigt 

att notera att vinstdelning förekommer mer bland små företag medan optioner 

och aktierelaterade program är mer vanliga bland lite större företag. Om man 

tittar på EU-genomsnittet så har större företag mer av dessa mer av både 

vinstdelningsprogram och aktiedelägarprogram, vilket man inte kan fastslå i den 

här undersökningen. Samtidigt verkar aktiedelägarskap och optioner vara mer 

populära än vad EU-statistiken visar.  

När det gäller nöjdheten med systemen är det tydligt att de positiva aspekterna 

tycks överväga. Nästan ingen vill avskaffa systemen. Många fler väljer något eller 

flera av motiven för finansiellt deltagande än dem som anger negativa 

konsekvenser. Flera av de effekter som noterades i kapitel 4 (se tabell 4) anges 

också av företagen i enkätundersökningen. Noterbart är att så många som nio av 

tio pekade på alla dessa fyra motiv: Ökar medarbetarnas motivation; behåller 
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befintlig kompetens; skapar intressegemenskap mellan företagets anställda; ökar 

produktiviteten. Intressant är också vad som inte faller ut som motiv hos särskilt 

många: håller nere lönekostnaderna; kompletterar kollektivavtalets 

belöningsmodell; minskar facket inflytande. Det verkar således som att de 

motivatorer som är kopplade till lönesystemet och lönebildningen inte är särskilt 

väsentliga. 

Återigen bör nämnas att man ska vara försiktigt med att dra tydliga och än 

mindre definitiva slutsatser från denna enkätundersökning då antal svar är 

alldeles för begränsat. I stort tycks dock våra resultat bekräfta många resultat i 

tidigare forskning på området. 
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6. Koppling finansiellt deltagande och lönebildning 

Vilken är då relationen till och konsekvenser för det reguljära 

lönebildningssystemet av införande av system för finansiellt deltagande?  

 

6.1 Forskning om finansiellt deltagande och lönebildning 

Som har diskuterats tidigare i avsnitt 4.2.1. är finansiellt deltagande nära 

sammanlänkat med hur lönebildningen fungerar. De ett par aspekter där 

finansiellt deltagande påverkar lönebildningen, som har diskuterats av 

forskningen: löneflexibilitet med större variation i löner över konjunkturer och 

möjligheten att komplettera befintliga kollektivavtal. 

Lönen fyller en viktig funktion genom att signalera vilka som gör ett bra jobb och 

vilka som inte gör det. Lönen är därmed en form av ekonomiskt styrmedel. Vi har 

också i tidigare kapitel sett att finansiellt deltagande påverkar anställdas 

motivation genom flera olika mekanismer, med tydliga effekter på företagens 

produktivitet och lönsamhet. 

När man tittar på fallstudier av företag, som i t.ex. Karlson & Lindberg & Stern & 

Lundqvist & Larsson (2014), är det dock få företag där lönen i sig upplevs som det 

instrument som motiverar mest. Den ekonomiska ersättningen är endast en av 

motivatorerna och troligen sidoordnad – en hygienfaktor – i åtskilliga företag. 

Tydliga transparenta procedurer och kriterier för att sätta lön krävs för att lönen 

ska uppfattas som ”rättvis” – ett nyckelbegrepp när det gäller motiverande 

lönesättning. Många företag som i studien pekar på hur man jobbar aktivt med 

lönesättningen lokalt, program för inklusive finansiellt deltagande, är tydliga med 

att själva processen kring lönesättning är väl så viktig som resultatet. Samtidigt 

tycks den svenska förhållandevis centraliserade lönebildningen på många 

avtalsområden ge små möjligheter att arbeta aktivt med den lokala 

lönesättningen.  

Det finns både teoretiskt och empiriskt stöd för att vinstdelning ökar 

löneflexibiliteten och ger möjlighet att komplettera kollektivavtal som begränsar 

möjligheter att belöna anställda för deras prestation, men utan att företagen 

tvingas höja hela lönenivån (Marsden & Belfield, 2010). Det fungerar även som 

ett billigare och mindre riskabelt sätt att erbjuda löner som är högre än 
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marknadslöner och behålla kompetent arbetskraft (Long & Fang, 2013). I de fall 

där lönerna ligger under marknadsnivån kan vinstdelningen hjälpa till att höja 

den faktiska kompensationen som betalas till de anställda (Kruse, 1993; Tyson, 

1996).  

Men det kan finnas påtagliga nackdelar med den typen av program. Om 

företagsvinsterna ökar men inte leder till högre ersättning eftersom det finns 

behov av andra typer av investeringar, faller arbetsmotivationen kraftigt 

(Hannan, 2005).  

Henrekson & Sanandaji (2012) diskuterar optioner som ett sätt för entreprenörer 

att locka kompetens till nystartade företag. Enligt författarna är optioner ett sätt 

att på ett tidigt stadium knyta nyckelpersoner till företaget. Så länge kassaflödet 

är litet finns ingen möjlighet att belöna i form av en hög lön men däremot ger 

man gratis eller till ett lågt pris som garanterar ett substantiellt ägande i 

framtiden givet att företaget utvecklas väl.  Detta är vanligt i t.ex. företagsklustret 

i Silicon Valley och möjliggjordes av att skatten på kapitalvinster sänktes samt att 

lagen ändrades så att förmånstagaren kunde skjuta upp skatten till dess aktierna 

såldes snarare än när optionerna utnyttjades.  

I Sverige är denna användning av personaloptioner inte lika vanligt, troligtvis på 

grund av höga skatter på optionsinstrumenten. I en jämförelse med 12 andra 

länder som utfördes av PwC så hamnade Sverige mycket högt vad gäller 

skattebelastning eftersom optionerna beskattas som inkomst av tjänst och 

belastas med både inkomstskatter och arbetsgivaravgifter (Henrekson & 

Sanandaji 2013). 

Kruse & Freeman & Blase (2010) menar i sin NBER-studie att vinstdelning och 

andra typer av finansiellt deltagande gynnar de anställda ekonomiskt.  

Panelundersökningen på ett stort urval av kanadensiska företag (Long & Fang, 

2014) visar också att den totala ersättningen, under en femårsperiod, var större i 

företag som hade genomfört vinstdelning än andra. 

Enligt Weitzmans teori (1987), som diskuterats i avsnitt 4.2.1., ska effekten på 

löner vara neutral. Samtidigt är en av tankarna med finansiellt deltagande att 

företag då lättare ska kunna hantera konjunktursvängningar. Genom att 

lönestrukturen blir mer flexibel ges utrymme att behålla humankapital istället för 
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att avskeda anställda vid konjunkturkriser. Chelius & Smith (1990)  samt 

Bellmann & Moeller (2008) är några av de artiklar som bekräftar att det finns 

effekter av lönebildningen på löneflexibiliteten, men det handlar ofta om 

korrelationer än säkra statistiskt signifikanta kausala samband. Utöver detta finns 

det modeller som visar att arbetsgivare tycker att både den reguljära lönen och 

vinstandelen är att betrakta som lönekostnad (Wadhwani & Wall, 1990), vilket 

ifrågasätter huvudantagandena från teorierna om löneflexibilitet. 

Karlson & Lindberg (2010) tar upp frågan om löneflexibilitet under svåra 

ekonomiska kriser. När man diskuterar olika strategier för att möta hastiga och 

stora fluktuationer i efterfrågan har vinstdelning föreslagits som ett sätt att öka 

löneflexibiliteten. Dessa system fungerar nämligen som en slags automatiska 

stabilisatorer vid kriser. Om vinstdelning blir (eller ses som) en slags rörlig 

lönedel kommer företagens lönekostnader att sjunka när konjunkturen och 

lönsamheten faller, vilket gör det möjligt för företag att överleva stora fall i 

efterfrågan. 

Det är också viktigt att notera att finansiellt deltagande kan ha flera motiv 

samtidigt. Som Robinson & Wilson (2006) visar kan vinstdelningen ses både som 

ett sätt att justera löner i jämförelse till marknadsnivå och som ett verktyg att 

motivera de mest produktiva anställda att prestera ännu bättre. 

 

6.2 Fackliga organisationers roll 

Relationen mellan fackliga organisationer och system för vinstdelning och 

aktiedelägande är väl belyst i forskningslitteraturen. Många av de relevanta 

studierna är dock gjorda på andra system än det svenska, vilket gör att resultaten 

inte heller här kan översättas rakt av till de svenska förhållandena.  

Redan i en artikel ur The Economic Journal från 1891 beskrivs vinstdelning som 

ett sätt att skapa fred på arbetsmarknaden och ”lugna” fackföreningarna. Även 

Lovejoy (1921) framför dessa argument. Fackens traditionella roll som arbetarnas 

försvar mot kapitalet ifrågasätts då arbetarna själva får del av kapitalet. Denna 

utveckling ger de fackliga organisationerna en ny roll och ger dem en potentiell 

målkonflikt: Alltför höga lönekrav från fackets håll kan alltså riskera de anställdas 

tillgångar. Vinstdelning har också historiskt använts av vissa arbetsgivare som en 
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slags försäkring mot strejker, vilket därmed gett systemen dåligt rykte i fackliga 

kretsar. 

Den traditionella skepsisen mot rörliga ersättningssystem, såsom finansiellt 

deltagande, kan också förklaras med att fackliga organisationer har prioriterat 

den säkerhet och förutsägbarhet som en grundlön innebär. Många ekonomiska 

modeller, se avsnitt 4.1, utgår också från att anställda är riskaversiva och 

finansiellt deltagande innebär ju högre risk eftersom man blir mer exponerad för 

företagets resultat: alltså en inkomst som varierar med konjunkturen (Poutsma, 

2002; Long & Shields, 2009). Också i lönediskussioner förespråkar facken ofta att 

den rörliga lönen ska läggas ovanpå den fasta (Gatu, 2006; Jerger & Michaelis, 

2010). 

Vidare kan fackföreningarna motsätta sig system som ökar inkomstspridningen 

och som dessutom reducerar de centrala förhandlingarnas roll för 

löneutvecklingen (Heywood & Jirjahn, 2002). Därför är också fackföreningarna 

ofta förespråkare för finansiellt deltagande med bred täckningsgrad (Gatu, 2006). 

Detta stöds också av en studie som påvisat att det är mindre sannolikt att ha 

finansiellt deltagande med smal täckningsgrad i företag med hög facklig 

anslutningsgrad (Pendleton et al., 2002). 

Under senare tid tycks de europeiska fackföreningarna ha blivit mer positiva till 

finansiellt deltagande. Detta förutsatt att vissa garantier är uppfyllda, såsom ett 

jämlikt deltagande och att anställda skyddas mot orimliga risker (EU-

kommissionen 2002).  

En förklaring till detta kan vara att finansiellt deltagande ger anställda samt och 

en större del av frukterna av sitt arbete. Vissa system ger också högre pensioner 

och möjlighet till större inflytande (Buschak, 2002). I Sverige finns också ett 

nyvaknat intresse för finansiellt deltagande hos de fackliga organisationerna 

(Freeman 2015). Där pekar man inte minst på möjligheten att reducera den 

växande ojämlikheten genom vinstdelning och medägande.  

Cooke (1994) jämför effekten av vinstdelning i företag med och utan 

fackrepresentation i en studie av 814 metallföretag i Michigan. Cooke visar att 

effekten av finansiellt deltagande kan påverkas av den fackliga anslutningsgraden 

och att vinstdelning har mindre effekt i fackanslutna företag än i andra. Detta 
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förklaras med att synen på vinstdelning skiljer sig mellan de olika 

företagstyperna. I företag med fackligt anslutna anställda ses systemet som en 

extra lön och inte belöning, medan i övriga företag betonas belöningsdelen. Detta 

förväntas även påverka incitamentseffekterna. Resultatet kan också förklaras med 

att icke fackligt anslutna företag generellt har lägre baslön, vilket ger större 

marginaleffekter av vinstdelning. 

 

6.3 Den svenska lönebildningens utmaningar 

På svensk arbetsmarknad förhandlas löner och andra anställningsvillkor inom 

ramen för kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Trots att både 

arbetsgivare och många arbetstagare – samt vissa fackliga organisationer – är 

positivt inställda till en decentralisering är lönebildningen starkt centraliserad på 

flertalet avtalsområden (Karlson, 2011; Medlingsinstitutet, 2014). 

I en tidigare studie (Karlson & Lindberg & Stern & Lundqvist & Larsson 2014), 

baserad dels på kvalitativa fallstudier av 27 företag i olika storlekar och branscher, 

dels på en stor kvantitativ studie av företag i privat sektor i Sverige, visas att 

kollektivavtalen är starkt styrande för företagens lönesättning i verkligheten.  I en 

majoritet av de företag vi studerade betraktades märket som ett tak, medan det i 

en handfull företag snarare fungerar som golv. I viss utsträckning fungerar det 

även som norm i den meningen att det skapar förväntningar om årliga 

löneökningar med en viss procentsats för alla. 

Ett annat genomgående mönster var att individgarantierna ofta försvårar och 

även förhindrar individuell lönesättning, eftersom dessa och andra former av 

generella utlägg tar en stor del av det utrymme som ska fördelas. Samma effekter 

har kollektivavtalsreglerade ingångs- och avtalslöner. Följden är stark 

lönesammanpressning. Ett tydligt mönster var dessutom att ju mer centraliserade 

avtal, desto lägre genomsnittlig lönenivå och desto lägre lönespridning.  

Ett centralt resultat är även att kollektivavtalens starka styrning mot 

lönesammanpressning innebär att möjligheterna till strategisk lönesättning i 

flertalet företag och branscher blir rejält begränsade. Konsekvensen är att 

företagens utvecklingskraft försvagas. 
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Som diskuterats i teoridelen i avsnitt 4.1 så bestäms finansiellt deltagande utanför 

de centrala (kollektiv)avtalen och kan därför vara ett sätt för företagen att kringgå 

en lönebildnings konsekvenser. Företagen skapar genom finansiellt deltagande ett 

kontrakt med sina anställda vid sidan av kollektivavtalen (Gottfries, 2000). När 

företag upplever att lönesystemet inte skapar önskad motivation hos de anställda 

kan därmed hitta andra sätt att motivera dem, t.ex. genom olika former av 

finansiellt deltagande.  

Den tidigare refererade studien av Blasi, Kruse & Kurtulus (2012) indikerar också 

att en matchning mellan incitamentssystem och de anställdas önskemål ökar den 

motiverande effekten. De menar även att systemen gynnar de anställda 

ekonomiskt.   

Det ska dock understrykas att de breda system för finansiellt deltagande vi har 

fokuserat på väsentligen är kollektiva, dvs. de belönar grupper av anställda genom 

vinstdelning och aktiedelägarskap. De är således inte i första hand anpassade för 

att motivera enskilda medarbetares prestationer. De är således inget substitut för 

individuell lönesättning. Däremot fungerar de som en form av lokal eller 

företagsnära ”lönebildning”, eftersom ersättningen baseras på det enskilda 

företagets resultat och utveckling. 

Både LO och SAF var också under en lång period skeptiska till vinstdelning. Den 

svenska fackföreningsrörelsen avslog under 1900-talet, den klassiska svenska 

modellens epok, gång på gång förslag om att ge de anställda rätt till del i 

företagets vinst. Anledningen var att det skulle kringgå de centrala 

förhandlingarna och äventyra den solidariska lönepolitiken. Fackföreningarna var 

bekymrade över att arbetarna skulle anamma en ”kapitalistisk mentalitet” 

(Nycander, 2002). 

Man kan dock även hävda att löntagarfonderna i Rudolf Meidners tappning var 

ett förslag om kollektiv och centraliserad vinstdelning som inspirerades av 

tanken att arbetstagarna skulle få del i företagets resultat. Där var upplägget att 

de fackliga organisationerna skulle kontrollera fonder som var uppbyggda av 

företagens vinster. Främst skulle dessa vinster då vara s.k. övervinster från de 

högproduktiva företagen. Dessa företag skulle enligt den då gällande solidariska 

lönepolitiken erhålla vinster tack vare att deras arbetstagare inte tog ut maximalt i 
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lönelyft (Lundh, 2010; Nycander, 2002). Någon lokal vinstdelning var det inte 

fråga om. 

SAF tyckte å sin sida länge att förslagen om vinstandelar skulle ge de anställda för 

mycket inflytande i företagen. Därtill ansågs belöningsformer utanför lönen, 

såsom vinstandelssystem, var ett hot mot solidariteten bland arbetsgivarna 

eftersom dessa bedömdes vara ett sätt att konkurrera om arbetskraften.  

Lundqvist (2000) som undersökt verkstadsindustrin pekar på att branschens 

arbetsgivarorganisation generellt var avvisande till sådana system och sökte 

stoppa dessa. Principen om konkurrensneutralitet mellan företag i samma 

bransch skulle upprätthållas. 

Idag är båda parter på arbetsmarknaden mer öppna för finansiellt deltagande. 

Arbetsgivarorganisationerna bejakar generellt systemen och har ända sedan 

1980-talet sökt vägleda sina medlemsföretag i frågan (SAF 1985).  På den fackliga 

sidan lever ännu en viss skepsis kvar och en uttalad policy saknas (Dagens 

Nyheter, 2006-12-06).  

Gottfries (2000) menar att facket motsätter sig tanken om att byta lön mot 

vinstandel på grund av risken för lägre och mer fluktuerande löner. I en intervju 

med LO-tidningen 14 januari 2000, uttrycker sig LO-utredaren Ingemar 

Göransson på detta sätt: ”I takt med utvecklingen har det också blivit viktigt för 

LO att se till att löntagarna får del av kapitalet på andra vägar än genom högre 

löner (…) Det betyder inte att vi övergett den solidariska lönepolitiken eller att de 

fackliga organisationerna ändrat uppfattning, säger han. Man ska inte sluta påta 

med sin gräsmatta trots att det uppstår maskrosor här och där för då tar ogräset 

helt över” (LO-tidningen, 2000-01-14). 

Citatet ovan kan tjäna som en illustration av att LO blivit mer välvilligt inställda 

till vinstdelning, men att organisationen fortfarande är på sin vakt och inte vill 

riskera en alltför stor påverkan på sin centraliserade syn på lönebildningen.  

Dock varierar inställningen både mellan central och lokal nivå och mellan 

förbunden. Exempelvis visade dåvarande ordföranden för IF Metall, Stefan 

Löven, år 2006 ett starkt intresse för vinstdelning. Han menade att sådana 

system skulle kunna kombinera ansvarsfulla krav på löneökningar och en 

försäkran om att de anställda skulle få av företagets framtida vinster (Dagens 
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Nyheter, 2006-12-05). Freeman (2015) skrev på LO:s uppdrag en rapport som 

tydligt pekar på att vinstdelning är ett sätt för arbetstagarna att få större del av 

företagens resultat och som också lyfter fram de positiva effekterna av systemen – 

även ur ett renodlat arbetstagarperspektiv. 

6.4 Slutsatser 

Vi kan konstatera att det finns en nära koppling mellan finansiellt deltagande och 

hur lönebildningen fungerar. Finansiellt deltagande kan ge större löneflexibilitet 

över konjunkturcykeln och ger en möjlighet att komplettera gällande 

kollektivavtal. I tidigare kapitel ha vi även sett hur finansiellt deltagande påverkar 

anställdas motivation genom flera olika mekanismer, med tydliga effekter på 

företagens produktivitet och lönsamhet. 

Det finns även både teoretiskt och empiriskt stöd för att vinstdelning ökar 

löneflexibiliteten och ger möjlighet att komplettera kollektivavtal som begränsar 

möjligheter att belöna anställda för deras prestation, men utan att företagen 

tvingas höja hela lönenivån. Det fungerar även som ett billigare och mindre 

riskabelt sätt att erbjuda ersättning som är högre än marknadslöner och behålla, 

men också attrahera, kompetent arbetskraft. 

Mycket talar därför för att finansiellt deltagande, åtminstone i Sverige, är ett sätt 

att komplettera eller kringgå de starkt centraliserade och styrande 

kollektivavtalen. Dessa system är dock inte i första hand anpassade för att 

motivera enskilda medarbetares prestationer. De är således inget substitut för 

individuell lönesättning. Däremot fungerar de som en form av lokal eller 

företagsnära ”lönebildning”, eftersom ersättningen baseras på det enskilda 

företagets resultat och utveckling. 
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7. Avslutande diskussion 

Det är uppenbart att finansiellt deltagande är mer än ett marginellt fenomen och 

förtjänar därigenom större uppmärksamhet när man diskuterar förutsättningarna 

för näringslivets utvecklingskraft. 

Intresset för olika system för finansiellt deltagande – där de anställda får ta del av 

företagets resultat eller värdeutveckling – har stigit såväl i Sverige, som på andra 

håll i Europa under senare år. Mellan 20 och 38 procent av företagen i Sverige har 

någon form av finansiellt deltagande och systemen tycks växa över tid. Finansiellt 

deltagande för anställda är också vanligare i stora företag än i små och i den 

kvalificerade tjänstesektorn och i tillverkningsindustrin än i enkel 

tjänsteproduktion.  

Existerande teoretisk och empirisk forskning ger stöd för en rad fördelar och 

några nackdelar med finansiellt deltagande. Till fördelarna med finansiellt 

deltagande hör positiva effekter på företagets produktivitet, lönsamhet, 

medarbetarnas arbets- och lönetillfredsställelse, minskade 

övervakningskostnader, lägre personalkostnader genom lägre 

personalomsättning samt ökad löneflexibiliteten som gör företagen mer okänsliga 

vid konjunkturkriser. Effekterna uppstår i huvudsak genom olika mekanismer 

som ökar de anställdas motivation. Det bör samtidigt noteras att antalet studier 

som på ett tillförlitligt sätt kan påvisa tydliga och statistiskt signifikanta kausala 

samband mellan finansiellt deltagande och ökad produktivitet är få till antalet.  

Dessa resultat bekräftas av ny enkätundersökning som gått ut till sammanlagt 

1474 svenska företag. Uppemot en fjärdedel av företagen ifråga använder något 

system för finansiellt deltagande. Vinstdelning är absolut sett vanligast, men i 

likhet med andra undersökningar är optioner och aktierelaterade program, 

relativt sett, vanligare bland större företag. Generellt är företagen nöjda med 

dessa system. 

En viktig slutsats är även att det finns en nära koppling mellan finansiellt 

deltagande och hur lönebildningen fungerar. Det finns även både teoretiskt och 

empiriskt stöd för att vinstdelning ökar löneflexibiliteten och ger möjlighet att 

komplettera kollektivavtal som begränsar möjligheter att belöna anställda för 

deras prestation, men utan att företagen tvingas höja hela lönenivån. De är dock 
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inget substitut för individuell lönesättning. Däremot fungerar de som en form av 

lokal eller företagsnära ”lönebildning”, eftersom ersättningen baseras på det 

enskilda företagets resultat och utveckling. 

Intressant att notera från enkätundersökningen är emellertid att de skäl som har 

med lönebildningen att göra inte tycks vara avgörande för att införa dessa system. 

Det är alltså inte primärt för att företagen vill hålla nere lönekostnaderna, 

begränsa fackets inflytande eller komplettera gällande kollektivavtal som man har 

finansiellt deltagande. Snarare är det frågan om kompetensförsörjning, hur man 

lättare kan behålla kompetens inom företaget eller öka de befintliga 

medarbetarnas motivation, som står högt på dagordningen.  

Många förknippar också finansiellt deltagande med företag i start-up-fasen där 

man belönar anställda genom andelar i företaget istället för hög lön. Detta är 

definitivt ett viktigt sätt för dessa företag att kunna rekrytera kompetens. I 

Sveriges fall finns det klara belägg för att skattelagstiftningen och skattesatserna 

åtminstone inte underlättar den typen av arrangemang. 

Vid sidan av de många fördelarna finns också ett par mindre önskvärda fenomen 

förknippade med finansiellt deltagande. Vissa studier pekar på att systemen 

medför ökat grupptryck och konflikter. I bakgrunden finns också risk att de 

anställda, som vid alla monetära belöningsformer, får lägre intern drivkraft eller 

motivation att prestera bra.  

En ytterligare aspekt är att arbetskraften blir mindre rörlig. Det kan upplevas 

positivt för det enskilda företaget, men på lång sikt kan det medföra risker för 

utvecklingskraften i näringslivet. En annan nackdel är att de anställda löper en 

finansiell risk ju större del av ersättningen som utgörs av vinstdelning, aktier eller 

andra värdebevis. Därutöver kan anställda som tar del av företagets aktier riskera 

att få en (alltför) låg grad av portföljdiversifiering.  

Vi ser alltså en ökad användning av finansiellt deltagande i Sverige såväl som i 

andra länder. Alltfler företag inför program där man låter de anställda ta del av 

företagets resultat. En intressant aspekt är också att systemen vuxit fram 

underifrån utan central koordinering. De innebär finansiellt deltagande, 

åtminstone i Sverige, är ett sätt att komplettera eller kringgå de starkt 
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centraliserade och styrande kollektivavtalen. Effekterna tycks också 

huvudsakligen vara positiva enligt den tillgängliga empiriska forskningen.  

Långsiktigt kan därför olika former av finansiellt deltagande tänkas öka 

intressegemenskapen mellan företag och anställda, vilket skulle kunna ge 

möjlighet till samsyn även på andra områden.  
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Bilaga: Enkätfrågor om finansiellt deltagande 

 

[Presentation av intervjuare och undersökningen] 

All information i [ ] riktas mot intervjuaren och behöver inte läsas upp 

1. Har ni kollektivavtal eller hängavtal? 

Ja 

Nej 

 

2. Har ert företag något program för finansiellt deltagande? [Med 

finansiellt deltagande menas vinstdelning, aktiedelägarskap och optionsprogram 

för anställda i svenska företag. Med andra ord ett arrangemang som ger anställda 

möjlighet att ta del i företagets resultat, antingen genom att få del av vinsten eller 

genom att ta del av företaget genom aktieinnehav.] 

Ja 

Nej 

Nej, inte längre [eller någonting i stilen att de har haft någonting liknande förut 

men inte längre] 

[OM respondenten svarar JA, fortsätt till FRÅGA 6. 

OM respondenten svarar NEJ och säger att deras företag inte tillämpar någon 

form av finansiellt deltagande be dem att svara på ett par frågor till. Gå till 

FRÅGA 3. 

OM respondenten svarat NEJ, INTE LÄNGRE, fortsätt till FRÅGA 5.] 

3. Planerar ni att införa ett sådant system framöver? 

Ja 

Nej 

[OM JA, fortsätt till FRÅGA 4, OM NEJ, tacka för deltagande och avsluta 

samtalet] 
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4. I vilket form ska det finansiella deltagande införas? 

Vinstdelning, när anställda får del av företagets vinst 

Aktiedelägarskap, när anställda blir delägare i företaget 

[Notera svaret och HOPPA även till FRÅGA 17 OM MOTIVEN, och BARA 

SEDAN tacka och avsluta samtalet] 

5. Varför har systemet avskaffats? [Öppen fråga – notera svaret och tacka 

för deltagande och avsluta samtalet] 

 

6. Tillämpar ert företag någon form av vinstdelning? [System där 

anställda får del av företagets vinst genom vinstutbetalningar utöver den 

reguljära lönen. DEFINITIONER FÖRKLARAS VID BEHOV] 

Ja 

Nej 

[om JA, fortsätt vidare, om NEJ, hoppa till FRÅGA 10 PÅ NÄSTA SIDA] 

7. I vilken form förekommer vinstdelningen på företaget? 

[ALTERNATIVEN SKA LÄSAS UPP OCH FÖRKLARAS VID BEHOV] 

Vinstandelsstiftelse [En stiftelse som bildas av de anställda för att förvalta de 

anställdas vinstandelar under en viss tid. I stiftelsen har varje anställd varje års 

vinstandel placerad.] 

Direktbetalning [Företagets vinst delas ut till anställda som en extra utbetalning.] 

Vet ej vilken 

8. Nu kommer jag att fråga om vilka som omfattas av vinstdelningen 

och då är flera svar möjliga.  

[Jag kan läsa upp alternativen ett efter ett och du får markera om det är relevant 

för företaget] 
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Alla anställda [Inkluderar till exempel alla fasta anställda som jobbar på företaget 

mer än 75%] 

Nyckelpersoner [Personer som har både huvudkompetens och stora 

ansvarsområden] 

Ledningsgruppen  

Styrelseledamöter 

[OM det tillkommer flera detaljer under den här frågan, notera de gärna] 

9. Hur beräknas vinstdelningen?  

[LÄSA UPP ETT ALTERNATIV I TAGET. Förvänta ett ja/nej svar] 

Är den lika för alla? (ja nej)  

Baseras den på individens prestation? (ja/nej) 

Gruppens prestation? (ja/nej) 

 

10. Förekommer någon form av optionsprogram i företaget? 

Ja 

Nej 

[Om JA, fortsätt vidare, Om NEJ, hoppa till FRÅGA 13 på nästa sida] 

 

11. Vet du vilken typ av optioner används? 

[Möjliga svarsalternativ – LÄSES UPP OCH FÖRKLARAS VID BEHOV] 

Köpoptioner [Ger den anställde rätten att köpa redan existerande aktier i bolaget] 

Personaloptioner [Option som är knuten till anställningen i företaget. Ger den 

anställde rätten att förvärva aktier eller andra värdepapper i företaget] 

Syntetiska optioner [Optioner som inte ger möjlighet att förvärva aktier i bolaget, 

men däremot till ett kontant belopp. Innehavaren blir därmed inte delägare, men 

får del av företagets värdeutveckling] 
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Teckningsoptioner [Ger den anställde rätten att kräva nyemission av aktier.] 

Vet ej vilken 

Annat 

 

12. Nu kommer jag fråga vilka omfattas av optionsprogram och då är 

flera svar möjliga?  

[Jag kan läsa upp alternativen ett efter ett och du får markera om det är relevant 

för företaget] 

Alla anställda 

Nyckelpersoner 

Ledningsgruppen 

Styrelseledamöter 

[OM det tillkommer flera detaljer under den här frågan, notera gärna dem] 

13. Förekommer någon typ av aktierelaterade program när anställda 

blir delägare i företaget? 

Ja 

Nej 

OM NEJ, fortsätt till FRÅGA 16 

 

14. OM JA, Vilken typ av program? 

Aktiesparprogram 

Konvertibler [Räntebärande skuldebrev där den anställde är fordringsägare. Den 

anställde kan lösa in konvertibeln mot aktier i företaget] 

Prestationsaktier [Varje förvärvad aktie ger deltagare rätt att tilldelas ytterligare 

företagsaktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås. Exempel: Sandvik - Varje 
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förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att, utöver Matchningsaktier, 

tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås] 

Syntetiska aktier [En artificiell aktietyp som är en kombination av flera andra 

aktier] 

Vet ej vilken 

Annat 

 

15. Nu kommer jag fråga om vilka som omfattas av programmet och 

då är flera svar möjliga.  

[Jag kan läsa upp alternativen ett efter ett och du får markera om det är relevant 

för företaget] 

Alla anställda 

Nyckelpersoner 

Ledningsgruppen 

Styrelseledamöter 

[OM det tillkommer flera detaljer under den här frågan, notera gärna dem] 

16. Kommer ni att  -  

Fortsätta med den här modellen framöver?  

Utveckla den?  

Avskaffa helt?  

[LÄSA UPP ETT ALTERNATIV I TAGET. Förvänta ett ja/nej svar] 

Varför? [Öppen följdfråga – notera svaret] 

17. Vilka är motiven för finansiellt deltagande dvs. vinstdelning, 

aktiedelägarskap och optionsprogram för anställda? (flera 

svarsalternativ är möjliga) 
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[Jag kommer att läsa upp olika alternativ och du får indikera alla de som är 

relevanta för ditt företag] 

Behålla befintlig kompetens 

Hålla nere lönekostnaderna  

Komplettera kollektivavtalssystemets belöningsmodell 

Locka ny kompetens 

Minska de fackliga organisationernas inflytande 

Skapa en intressegemenskap mellan de anställda och företaget 

Ökar grupptrycket på anställda att prestera väl 

Öka medarbetarnas motivation 

Öka företagets motståndskraft mot konjunktursvängningar 

Öka produktiviteten 

Inget av de här alternativen 

Annat (förklara vänligen vad) 

 

18. Vilka negativa konsekvenser ser ni med finansiellt deltagande? 

(flera svar är möjliga) 

[Jag kommer att läsa upp olika alternativ och du får indikera alla de som är 

relevanta för ditt företag] 

Belönar inte individuell prestation 

Minskar aktieägarnas vinst 

Minskar aktieägarnas inflytande och ägarandel 

Minskar incitament att utveckla lönesystemet 

Skapar konflikter 

Skapar ohållbara förväntningar och missnöje 

Ökar administrativ belastning 
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Inget av de här alternativen 

Annat? 

19. Upplever ni att finansiellt deltagande genererar 

produktivitetsvinster i företaget? Hur skulle du bedöma effekten på 

en skala från 1 till 5 där 1 betyder inga effekter och 5 mycket stora 

effekter? 

1 (inga effekter) ------ 2 --------- 3 -------- 4 -------- 5 (stora effekter)-------

Vet ej 

 


