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variabler för att studera särskilda händelser och utifrån dessa påvisa kausalitet.  
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1 INLEDNING 

«Världens starkaste arbetarrörelse», så benämnde ekonomiprofessorn och 

arbetsmarknadsekonomen Walter Galenson (1998) den nordiska arbetarrörelsen i sin 

sista publicerade bok. Enligt det europeiska arbetarinstitutet ETUI:s framtagna 

inflytelse- och deltagarindex gällande arbetstagare (EPI 2.0) hör de nordiska länderna 

Danmark, Finland, Norge och Sverige till den allra översta gruppen av tolv länder med 

omfattande deltagarrättigheter i EU/EES, där övriga länder i gruppen befinns i 

Centraleuropa. Sverige, Finland och Danmark utgör i indexet topp tre med värden på 

0,95 respektive 0,94 och 0,93 av maximivärdet 1,00 (Virtols, 2010). Men trots att den 

nordiska arbetarrörelsen och dess fackföreningar alltså är en av världens starkaste – av 

allt att döma faktiskt den allra starkaste – så har dess inverkan på nordiska företag och 

deras verksamhet undersökts föga.   

Inom ämnet företagsfinansiering utgår man som regel utifrån en syn som menar att 

skatteeffekter gör skulder fördelaktigt som finansieringsform. Den här fördelen vägs 

sedan gentemot potentiella konkurskostnader, kostnader kopplade till asymmetrisk 

information och samspelet mellan agent och principal, det vill säga ledningen och 

aktieägarna, där det gäller att utforma ledningens incitament på optimalt sätt. 

Ledningen och aktieägarna utgör så kallade intressenter, men även anställda och deras 

fackföreningar utgör en stark dito hos företag, något Freeman (1984) belyste då han 

lanserade sin intressentmodell. 

Ekonomerna Bronars och Deere (1991) fann ett tydligt samband mellan ett starkt fack 

och ett företags skuldsättningsgrad på den amerikanska marknaden. Resonemanget 

som de framförde rörande fenomenet handlar om att de anställda kollektivt har 

begränsade möjligheter att öka sina löner om företaget de arbetar i är kraftigt skuldsatt, 

i och med att det då finns en stor kreditrisk. En tydlig parallell kan dras till Jensen och 

Mecklings (1976) arbete som visade att företagsledningen kan vara alltför vårdslös med 

företagspengar vid avsaknad av skulder.  Ett starkt fack som kräver en större andel av 

vinsten efter räntekostnader i löneanspråk leder följaktligen till att aktieägarvärdet 

skyddas genom en ökad mängd främmande kapital och i förlängning högre 

räntekostnader. Det här då företaget måste ha råd att betala dem för att hålla 

verksamheten i gång. Högre skuld skyddar aktieägarnas värde och ger samtidigt 

företagsledningen en bättre förhandlingsposition gentemot facket. Simintzi, Vig och 

Volpin (2010-2012) fann däremot ett motsatt samband när de studerade företags 
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skuldsättning i 21 OECD-länder, där de använde arbetstagarnas styrka i form av 

lagmässigt skydd och ramverk som förklarande variabel. De förklarade sambandet med 

att starka anställningsskyddslagar kan leda till höga operationella risker som problem 

att sänka löner vid sämre tider samt svårare och dyrare att avskeda personal. Det här 

leder då till att ledningen trycker ned skuldsättningen för att minska på risken. Chen, 

Kacperczyk och Ortiz-Molina (2007) bekräftade den teoretiska tvetydigheten rörande 

fackföreningar och tillade att det i allmänhet är i de anställdas intresse att 

skuldsättningen hålls låg, för vid konkurs har de mer att förlora. Däremot framförde de 

att inför stundande konkurs så ställer sig de anställda på samma sida som 

företagsägarna och försöker se till att det överskuldsatta företaget de förväntar sig löner 

ifrån, och i vilket de investerat sitt humankapital, drivs vidare – vilket går ut över 

borgenären.   

Utifrån allt det som nämnts innan ämnar jag se hurdan relation gällande 

kapitalstruktur och facklig styrka det föreligger på den nordiska marknaden, samt om 

ett orsak-verkansamband kan identifieras eller inte. Studien blir således tvådelad. Den 

andra delen möjliggörs utifrån tre specifika nordiska händelser.  

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om den starka nationella fackföreningsrörelsen har 

en effekt på nordiska företags kapitalstruktur.  

1.2. Vetenskaplig kontribution 

Avhandlingen bidrar till den existerande litteraturen på tre sätt. För det första bygger 

studien vidare på den litteratur som finns gällande fackföreningars inverkan på 

företags kapitalstruktur i ett hittills föga studerat område, Norden. För det andra bidrar 

avhandlingen till förståelsen av nordiska företags kapitalstruktur. Slutligen studeras i 

avhandlingen tre händelser; den svenska borgerliga Alliansens a-kassereform från 

2006 och motsvarande genomförd av den tillika borgerliga danska VK-regeringen 2002 

under Fogh-Rasmussen, som presenterat ypperliga möjligheter att testa faktisk 

kausalitet i ämnet i stället för bara korrelation som tidigare varit fallet.  Liknande effekt 

har den Allmänna arbetslöshetskassan i Finland haft, som under 1990-talet växte och 

blev landets största 2000, vilket ledde till minskad facklig styrka och dito 

organisationsgrad. 
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1.3. Avgränsningar 

Fackförbund har stora möjligheter att influera en rad olika områden inom ett företag, i 

många fall så gör också facket och dess representanter att företaget i fråga beter sig på 

ett visst sätt. Den här avhandlingen begränsar sig däremot till enbart kapitalstruktur 

och avstår därför från att titta närmare på exempelvis kassaflöde eller likviditet.  

Det största problemet med en slik undersökning som denna är hur man mäter en 

fackförenings styrka. I likhet med tidigare studier använder jag medeltal för facklig 

organisationsgrad som proxy på verklig och upplevd styrka. I avsaknad av 

branschspecifika medeltal, som utarbetats för exempelvis den amerikanska 

marknaden, används nationella dito.  

Till studiens andra del ska en matchningsstudie genomföras. Som kontrasterande land 

har Storbritannien valts då dess marknad är mogen, väl diversifierad, geografiskt nära 

till Norden men rättsmässigt långt ifrån, samtidigt som den fackliga styrkan är långt 

lägre. Storbritannien har ett av Europas lägsta EPI-värden (0,10) och hör enligt ETUI 

till den nedersta gruppen med begränsade eller inga deltagarrättigheter för 

arbetstagare, alltså i bjärt kontrast till de nordiska länderna.  

Island exkluderas från studien utifrån dess ringa storlek (enbart observationer från åtta 

företag fanns att tillgå för den aktuella perioden). Varje gång Norden och nordisk 

omtalas så åsyftas alltså i första hand enbart Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Finansiella företag tas inte i beaktande utifrån hur de har en kapitalstruktur som är 

diametralt motsatt vanliga bolags. Tidsperioden är 1990-2012. 

1.4. Disposition 

Avhandlingen inleds med en fördjupning av den nordiska arbetsmarknadens struktur 

och dess parter. Den övergår därefter i ett avsnitt med en genomgång av de vanligaste 

teorierna bakom ett företags kapitalstruktur, samt synen på olika intressenter i ett 

företag och mer specifikt på intressenten fackföreningar. Efter det tar avsnittet om 

tidigare forskning vid och tre olika studier redogörs för. Metoden följer sedan med en 

skildring av hur studien ska utföras och vilka variabler som är tänkt att användas. 

Därefter behandlas data som ligger till grund för arbetet och den deskriptiva statistiken 

presenteras för studiens två delar. Allra sist kommer resultaten med resultatdiskussion, 

en sammanfattning och förslag till framtida forskning på området.  
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2 DEN NORDISKA ARBETSMARKNADEN 

Den sammanlagda befolkningen i Skandinavien plus Finland uppgick i slutet av år 2012 

till 25,7 miljoner människor (Kollektivavtal, 2013). Sverige är folkrikast med nära tio 

miljoner medan Danmark, Finland och Norge alla har mellan fem och sex miljoner 

invånare vardera. Strax över 13 miljoner av dessa är en del av arbetskraften, varav lite 

över tolv miljoner har ett arbete och ungefär 850 000 är arbetslösa. Den genomsnittliga 

arbetslösheten för dessa nordiska länder låg i slutet av 2012 på runt 6,0 %, högst i 

Sverige med 7,8 % och lägst i Norge à 3,2 %, medan den i Danmark och Finland 

uppgick till 7,1 %. Norden har hög delaktighet på arbetsmarknaden då i genomsnitt 

bara 21 % av befolkningen är utanför arbetskraften, jämfört med 28 % för hela EU. I EU 

är dessutom arbetslösheten högre, över 10 %, arbetsfrekvensen är även lägre, 64 %, att 

jämföra med Nordens medelvärde à 71 %. Finland har såväl lägre arbetsfrekvens (65 %) 

som en större andel av befolkningen utanför arbetskraften (26 %), jämfört med de tre 

skandinaviska länderna (Kollektivavtal, 2013).  

2.1. Koppling till den nordiska modellen 

De nordiska länderna präglas av gemensamma värderingar, mål, kulturer, historia, 

språk (i viss mån), levnadsstandard och socialt kapital. Därför är det förståeligt att, 

trots olika statsbildningar, länderna utvecklat likartade institutioner och samhällen. 

«Den nordiska modellen» är det begrepp som används för ländernas system och har 

varit i bruk sedan decennier tillbaka. Nordens sätt att organisera sig har betraktats 

olika och ändrats fram och tillbaka genom historien, från ”humlan som flyger”, vilken 

trots inbyggda motsägelser och dåliga incitament faktiskt fungerar, till en ohelig 

kombination av kapitalism och socialism. Akademiker har kallat den en social 

kompromiss, där en relativt fri marknadsekonomi kombineras med en 

jämlikhetssträvan inom arbetsmarknads- och socialpolitik. På 1990-talet förklarades 

den död av många ekonomer och politiker. Den sista spiken i kistan ansågs vara när 

arbetsgivarorganisationen SAF i Sverige mitt i 90-talskrisen helt sonika slutade bedriva 

centrala löneförhandlingar med facket (Dølvik, 2013). Harry C. Katz (1993) såg 

samtidigt hur världen konvergerade mot den anglosaxiska arbetsmarknadsordningen. 

Så blev däremot inte fallet. I februari 2013 gick däremot den brittiska tidningen The 

Economist ut och förklarade Norden världens «nästa supermodell» för resten att ta 

efter (The Nordic Countries ... 2013). Även om den nordiska modellen oftast omtalas i 

singularis finns det enligt arbetsmarknadsekonomen Jon Erik Dølvik anledning att tala 
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om en familj av nordiska modeller med såväl gemensamma nämnare som speciella 

särdrag. Den nordiska modellen i singularis syftar då på en fiktiv idealversion byggd på 

de stora gemensamma dragen (Dølvik, 2013).  

Det som faktiskt karaktäriserar den nordiska modellen är enligt Andersen, Holmström, 

Honkapohja, Korkman, Söderström och Vartiainen (2013) en omfattande 

skattefinansierad välfärdsstat, satsningar i humankapital (som utbildning och 

pedagogik) och forskning, samt huvudföremålet för denna sektion: en arbetsmarknad 

med starka parter, samordning av löner, en relativt generös arbetslöshetsersättning och 

starka inslag av arbetsmarknadspolitik. Aspekter såsom centraliserade avtalssystem, 

fredsplikt i avtalsperioden, lagfastade regler för arbetskonflikter (strejk, lockout, 

blockad m.m.) och tvistelösning samt förhandlingar och deltagande på lokal nivå har 

också lyfts fram historiskt (Kjellberg, 1992). Arbetsmarknaden är således en central 

beståndsdel i den nordiska modellen. 

2.2. Historia  

Nordens arbetsmarknads grundbultar kan spåras tillbaka till 1800-talets 

industrialisering och liberala revolutioner i Europa (främst de från 1848), varifrån 

influenser spred sig norrut av personer från kontinentens arbetarrörelse. De nordiska 

länderna präglades däremot av olika processer. Danmark industrialiserades tidigt med 

fokus på små och medelstora hantverks- och tillverkningsföretag, vilket gav upphov till 

en hantverksbaserad facklig rörelse. Sverige å andra sidan kännetecknades av 

storindustri inom gruvdrift, skogsbruk och maskineri och fick således en 

industrialistisk facklig rörelse när industrialiseringen tilltog. Finland hade 

inledningsvis en liknande utveckling som Sverige, vilket däremot förändrades drastiskt 

i och med det finska inbördeskriget som slet arbetarrörelsen isär. I Norge var rörelsen 

kopplad till naturresurser, viss industri och sjöfart. (Dølvik, 2013) 

Skandinavismen som rörelse och idé främjade ett närmare samarbete mellan unionen 

Sverige-Norge och Danmark, varvid det på 1880- och 1890-talen hölls särskilda 

skandinaviska arbetarekongresser i syfte att bilda ett gemensamt skandinaviskt 

fackförbund (Dølvik, 2005). Av detta blev det emellertid intet, även om 

samarbetskommittén SAMAK bildades 1886. Å andra sidan så blev fackförbunden i de 

tre länderna väldigt lika varandra till form till följd av dessa försök (Store norske 

leksikon, 2009). Samspelet mellan processer som nationsbyggande, industrialisering, 

urbanisering, arbetsmarknadskonflikter, ökad pluralism och större demokratiskt 
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inflytande i varje land ledde till att olika arbetsmarknadsinstitutioner byggdes upp i 

länderna för att hantera konflikter mellan arbetsmarknadens parter (Stokke, 2000). I 

Danmark ingicks Septemberforligen 1899, efter landet största arbetskonflikt, som 

världens första huvudavtal och cementerade modellen med centrala avtal och parter, 

där statlig inblandning hållits begränsad. I Norge tillkom det liknande Hovedavtalet 

1935 och i Sverige Saltsjöbadsavtalet 1938 (den så kallade Decemberkompromissen 

från 1906 förkastades redan 1909), men i de här två länderna kom lagstiftaren att spela 

en något större roll än i Danmark (Dølvik, 2005). Skandinavien övergick alltså gradvis 

från intensivt klasskrig till ett samhälle med klasskompromiss och drag av korporatism. 

Finland var enligt Lilja (1992) länge «det nordiska undantaget», i och med att 

arbetarrörelsen var så splittrad mellan socialdemokrater och kommunister på grund av 

inbördeskriget 1917. Först på 1970-talet fick Finland en liknande situation som de 

skandinaviska länderna genom bildandet av FFC 1969.  

Gällande samarbetet i Norden så fick det ny kraft i och med bildandet av Nordiska 

rådet 1952, vilket följdes av beslutet 1954 att helt integrera ländernas arbetsmarknader, 

upprätta en regelrätt passunion och införa ett socialt avtal för att säkra rättigheter för 

de som rörde sig över gränserna. Som den första stora arbetskraftsförflyttningen inom 

Norden räknas migrationen från det då fortsatt övervägande agrara Finland till 

Sveriges växande industrier, med topp år 1970. (Berge, Christensen, Dølvik, Fløtten, 

Hippe, Kavli & Trygstad, 2009) 

På 1970-talet var alltså de nordiska samhällsbyggena och därmed också 

arbetsmarknaderna kompletta och integrerade. De drag de ännu kännetecknas av i dag 

hade blivit fastlagda. Dølvik (2007) har presenterat följande tolv punkter som de 

viktigaste: 

 Maktbalans mellan parterna. 

 Ömsesidigt erkännande av parterna, det vill säga centrala fackförbund 
accepterades som representanter för de anställda, och centrala 
arbetsgivarförbund detsamma för arbetsgivarna, vilket lett till självreglering. 

 Arbetsgivarförbunden bidrog till att motsvarande fackförbund växte sig starka 
och erhöll legitimitet. 

 Systemens kombination av centralisering och decentralisering. Där den 
senare minner om fackföreningarnas funktion på företagsnivå gällande 
kollektivavtalens implementering, arbetarinflytande och -deltagande, med 
mera, som skapat demokratisk legitimitet och en nedifrån-och-upp förankring 
av kollektivavtal och systemet med desamma. 
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 Lönepolitik baserad på en bransch vilken ses som löneledare (exempelvis 
exportsektorn) och riktmärke för övriga branscher. 

 Stor uppslutning i fackförbund (70-80 % i Danmark, Finland och Sverige, 50-
60 % i Norge) och avsaknad av stora ideologiska och religiösa spänningar 
mellan fackanslutna. Finland var här som sagt ett undantag fram tills 1970-
talet. 

 Kollektiv arbetsrätt, vilket innebär att det är fackförbunden som utgör 
rättssubjekt och inte den enskilda arbetaren gällande tvister. Rätten att 
strejka är därför kollektivt förbehållet fackförbunden över intressetvister när 
ett rådande avtal löpt ut. 

 Komplementerande lagstiftning vid sidan av kollektivavtalen gällande 
arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, uppsägning, medbestämmande och arbetsvillkor 
har varit vanligt förekommande i alla länder förutom Danmark. Däremot har 
slika lagar oftast kommit med semidispositiv rätt (kan förhandlas bort av 
parterna). 

 Ingen lagstadgad minimilön har funnits. Däremot allmängiltigförklarande (så 
kallad erga omnes) i Finland och sedan nyligen Norge. 

 Staten har i varierande grad spelat en roll som tredje part eller medlare, 
Sverige undantaget.  

 Solidarisk lönepolitik under Bretton-Woods-systemet för att uppnå full 
sysselsättning kombinerat med låga statsräntor.  

 Efter uppbrottet av Bretton-Woods skedde makroekonomiska 
policyförändringar, främst penningmässiga, med hänseende till valutorna 
vilket förändrade kollektivavtalens roll. I Finland och Norge började man föra 
en centraliserad inkomstpolitik för att hålla inflationen i schack och i Sverige 
och Danmark inleddes mer decentraliserade kollektiva förhandlingar.  

Den sista punkten är särdeles intressant för den nordiska arbetsmarknadens 

utveckling. Alla nordiska länder följde tidigt Danmarks exempel och satte fasta 

växelkurser för sina valutor till eurons föregångare ECU. Gick löneinflationen över 

Tysklands nivåer svarade de i tilltagande grad självständiga nordiska centralbankerna 

med att höja räntan (Dølvik, 2007). Danmark var först att gå med i förgångaren till den 

Europeiska unionen och följdes senare av Finland och Sverige, alla påhejade av 

arbetsgivarorganisationer (fackföreningsrörelsen förhöll sig mer skeptisk), medan 

Norge bara gick med – och stannade – i EES. Alla länderna hamnade således på 1990-

talet i EU:s inre marknad och verkar i dag i en kontext av europeisk arbetspolitik. 

Under 1980- och 1990-talen liberaliserades länderna också avsevärt på en rad 

områden, ett av de mest omtalade områdena var kapitalmarknaderna, vilket ledde till 

en enorm kreditexplosion då tillgången till kapital ökade avsevärt. En bubbla blåstes 

upp och när den sprack fick arbetsmarknadsparterna slita med bland annat inflation, 
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budgetunderskott, vacklande banker, fallande produktion och stigande arbetslöshet 

(Dølvik, 2005). Finland drabbades ytterligare då förutom kreditbubblan även landets 

viktiga handel med Sovjetunionen rasade, i och med dess fall. I Sverige försökte man 

behålla sin fasta växelkurs på kronan men då kapital strömmade ut räckte inte ens en 

dagsränta på 500 % och kursen släpptes fri, vilket ledde till en depreciering à 30 %. 

Norge lämnade sin fasta växelkurs samma år och hade bland annat också ett kraftigt 

ras i bostadspriser 1988-1989. Danmark såg också en kris, men den var mycket mildare 

än i övriga Norden. De här händelserna fick tydliga effekter på samspelet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Tidigare löneökningar motiverades ofta utifrån höga 

inflationstal. I och med en ny penningpolitik sattes inflationen under kontroll, stabila 

budgetregler utformades för statsfinanserna och stram finanspolitik blev norm, vilket 

ledde till lägre nominella löneökningar än vad som alltså tidigare varit fallet. (Dølvik, 

2005) 

2.3. Utveckling 

Någon omfattande liberalisering skedde aldrig rörande arbetsmarknaden, trots 

påtryckning från arbetsgivarorganisationer och borgerligheten (Dølvik, 2013). I 

samband med den europeiska integreringen kom spörsmål om europeiska normer att 

diskuteras jämte lönekoordinering och nivån på löneökningar. Kollektivavtalens längd 

kom att utökas som en följd av diskussionen till tre eller fyra år. I politisk kontext 

försvann den lilla oenighet som fanns rörande arbetsmarknadens huvuddrag i och med 

att de svenska Moderaterna, som sista stora nordiska liberalkonservativa parti, började 

stödja den nordiska avtalsprocessen i början av 2000-talet (Dølvik, 2013). I praktisk 

politik ändrades däremot dragen i arbetslöshetsersättningssystemen, mer om det 

senare.  

Emedan staten i Danmark hela tiden avstått från att lagstifta på arbetsmarknaden 

spelar den en viktig roll i förhandlingarna mellan parterna. Även i Norge och sedermera 

Finland har staten haft en sådan roll. Sveriges stat särskiljer sig från de tre övriga 

länderna då dess parters självständiga tradition bestått (men staten har å andra sidan 

alltså lagstiftat en del på området). En annan skillnad finns gällande 

allmängiltigförklarning, vilket innebär att ett kollektivavtal upphöjs till lag av staten 

och gäller då alla företag inom samma bransch. Finland har haft ett slikt system sedan 

1970 och genom EU/EES stötte även Danmark, Norge och Sverige på detsamma i och 

med att deras lagstiftning skulle anpassas till EU:s arbetsrättsregler. För parterna i 
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länderna väckte kraven om allmängiltighet, alternativt ett system med statliga 

minimilöner, en kraftig debatt och de här kraven, om de genomfördes, sades gå emot 

nordiska traditioner. Emellertid har Norge sedan 2004 anslutit sig till samma system 

som Finland, medan Danmark och Sverige har anammat en medelväg som bygger på 

deras kollektivavtal. Dølvik (2013) menar att det visar på att det nordiska systemet är 

mer flexibelt och flytande än vad parterna stundtals ger sken av. 

För att råda bot på den danska arbetsmarknadens ihållande strukturella 

långtidsarbetslöshet från 1970- och 1980-talen tog danska regeringar initiativ till att 

göra sin arbetsmarknadspolitik mer aktiverande. Arbetslösheten var då relativt hög (8-

10 %), emedan det rådde stor arbetskraftsbrist i vissa branscher. Fel utbildning och 

generösa passiviserande ersättningssystem framhölls som de främsta problemen 

(Jørgensen, 2006). Åren 1993 och 1994 reformerade Danmark därför sitt 

arbetslöshetssystem med fokus bort från försörjning, som tidigare varit fallet, till 

aktivering. Genom en kompromiss mellan staten, med socialdemokraten Poul Nyrup 

Rasmussen som statsminister, och arbetsmarknadens parter, gjordes det enklare att 

avskeda anställda, arbetsmarknadspolitiska satsningar ökade för de arbetslösa 

(utbildning och jobbträning) och initialt höga ersättningsnivåer sänktes till en lägre 

nivå efter en bortre gräns. Den här flexibla linjen benämndes i Danmark för aktivlinien 

(Jørgensen, 2006) men kom senare att lystra till namnet Flexicurity, en kombination av 

flexibilitet och säkerhet. Danmark har hållit fast vid systemet i och med att det ansetts 

lyckosamt i att få ned arbetslösheten, men landet har i viss mån ändrat innehållet i de 

olika åtgärderna över tid.  

Danmarks förändring blev banbrytande på området och de nordiska länderna har alla 

anammat aktiveringspolicyn, i Sverige kallas den exempelvis arbetslinjen. Däremot har 

det inte blivit enklare att avskeda eller säga upp anställda i övriga Norden. I Finland 

sköts processen alltjämt genom så kallade samarbetsförhandlingar och i Sverige råder 

turordningsregler och principen sist-in först-ut. I dessa länder har man däremot infört 

tämligen generösa visstidsanställningar, vilka har ökat kraftigt. Utstationerad 

arbetskraft från utländska företag har också ökat i alla länder, liksom 

bemanningsföretag. Tillsvidareanställning på heltid är däremot alltjämt huvudregel. 

(Dølvik, 2013) 

Alla nordiska länder har sedan 1970-talet väl utbyggda välfärdssystem där det satsas 

stora resurser på utbildning och sjukvård med insatser och tjänster för barn, gamla och 

sjuka. Det här har lett till ett väldigt stort kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden och 



10 

 

att män och kvinnor arbetar och tjänar nästan lika mycket, även om yrkesbranscher 

fortfarande är väldigt könsuppdelade (Dølvik, 2013).   

2.4. Gentsystemet och studiens händelser 

I hela Norden och större delen av Västeuropa anammade man under tidigt 1900-tal det 

så kallade Gentsystemet, vilket innebär att arbetslöshetsförsäkringskassor (så kallade 

a-kassor) kopplas till – och administreras av – fackförbunden. Däremot lämnade de 

flesta europeiska länder systemet till förmån för statliga arbetslöshetskassor, så även 

Norge 1938 (Jokelainen, 2009). Bara i Sverige, Danmark och Finland (delvis även 

Belgien, där upphovsstaden Gent ligger) bestod alltså systemet. Fackligt medlemskap 

är inget krav för att erhålla försäkringen och det är staten som står för huvuddelen av 

finansieringen. Däremot har studier visat att strukturen med fackföreningskopplingen 

bidrar till en högre facklig organisationsgrad med omkring 20-30 procentenheter 

(Visser, 2006) och de höga organisationsgraderna kan därför ses ur ett 

friåkningsperspektiv (Dølvik, 2007).  

I och med starka tjänstemannaförbund har avindustrialiseringen med färre anställda i 

industrier och fler inom tjänstesektorn haft begränsad påverkan på 

organisationsgraden. Men sammantaget med andra faktorer, som förändringar rörande 

livsstil och politisk åskådning, har stagnation och minskning av organisationsgraden 

uppkommit bland länderna med Gentsystemet, däremot har något liknande inte 

noterats för Norge där graden varit väldigt stabil trots likartade förändringar (Dølvik, 

2007). De två händelserna i Danmark 2002 och Sverige 2006, som den här studien 

tittar närmare på för att se om det föreligger ett orsak-verkansammanband, berör en 

frikoppling av dessa a-kassor från facken. I Finland rör det sig däremot om en gradvis 

bortnötning av kopplingen.  

Det den danska VK-regeringen (Venstre och Det konservative folkeparti) genomförde 

2002, var att tillåta helt fristående och tvärgående a-kassor, vilket öppnade upp för 

konkurrens på området. Utifrån reformen så bröts också kopplingen mellan fack och a-

kassa och den fackliga organisationsgraden kom att falla från 77,9 % 2001 till 68,8 % 

2009 (OECD, 2013). Framför allt var det LO-förbundet som tappade medlemmar, 

medan andra fristående förbund ökade, vilket bromsade fallet i organisationsgrad 

något.  
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Det Alliansregeringen i Sverige gjorde 2006 var dels att ta bort det skatteavdrag som 

var kopplat till a-kassorna och fackförbunden, dels att höja egenavgifterna för att göra 

a-kassan mer lik en försäkring, dessutom differentierades avgifterna mellan branscher. 

Förutom att avgifterna kraftigt gick upp så försvann även här kopplingen mellan 

fackmedlemskap och a-kassa, organisationsgraden kom således att falla från 76 % 2005 

till 67,7 % 2011 (OECD, 2013). Sverige fick däremot sin första fristående 

arbetslöshetskassa 1998, Alfakassan, men den bidrog aldrig till att kopplingen mellan 

fackförbund och a-kassa försvann då medlemsavgiften var ganska högt och dess 

populäritet begränsad (Böckerman & Uusitalo, 2006).  

I Finland ledde däremot bildandet av den Allmänna arbetslöshetskassan (Yleinen 

työttömyyskassa, YTK, eller Loimaan kassa på finska) 1991 att kopplingen eroderades, 

men det skedde pö om pö under längre tid och år 2000 blev kassan Finlands enskilt 

största (Böckerman & Uusitalo, 2006). Minskningen av Finlands fackliga 

organisationsgrad har därför spridits ut över en längre period, år 1991 var graden 75,4 

% vartefter den steg till 80,4 % 1995 enligt det klassiska mönstret av naturlig variation 

utifrån låg/högkonjunktur. Sedan 1995 och 1996 har Finlands organisationsgrad 

sjunkit till 67,5 % 2008, men ökat igen efter finanskrisen till 70 % 2010 (OECD, 2013). 

2.5. Den nordiska fackföreningsrörelsen 

Fackföreningar samlar anställda inom företag, branscher och nationer. Poängen med 

föreningen är att tillvarata medlemmarnas intressen, säkra arbeten och ytterst att höja 

medlemmarnas löner.  

Överallt i Norden finns det fackliga centralorganisationer som samordnar 

medlemsförbundens olika viljor. Störst i samtliga länder är den till socialdemokratin 

nära knutna LO, Landsorganisationen i Danmark och Sverige, Landsorganisasjonen i 

Norge och FFC i Finland (Finlands fackförbunds centralorganisation), vilka alla har 

rötter från arbetarrörelsen. Uppdelningen var traditionellt som så att LO var den 

fackliga delen av arbetarrörelsen och Socialdemokraterna den politiska. I alla nordiska 

länder finns också stora starka tjänstemannaförbund såsom TCO och Saco i Sverige, 

STTK och Akava i Finland, FTF och AC i Danmark samt Unio, YS och Akademikerne i 

Norge. Den nordiska fackföreningsrörelsen organiserar sig inom Nordens fackliga 

samförbund (NFS), vilket bildades 1972 för att underlätta samarbete mellan rörelserna 

och för att samla sig inför bildandet av den Europeiska fackliga samorganisationen 

(EFS) året därpå, 1973.  
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I tabell 1 syns en sammanställning av centralorganisationerna gjort av isländska 

Samtök atvinnulífsins. 

Tabell 1 Arbetstagarnas centralorganisationer 

Land Centralorganisation Medlemsförbund Antal medlemmar (t) 

Danmark LO 18 1 100 

 FTF 78 450 

 AC 23 227 

Finland FFC 21 1 000 

 STTK 20 600 

 Akava 35 570 

Norge LO 22 880 

 YS 22 230 

 Unio 11 300 

 Akademikerne 13 170 

Sverige LO 14 1 300 

 TCO 15 1 200 

 Saco 22 1 000 

Källa: (Kollektivavtal, 2013). 

Såsom det framgår ovan så varierar det ganska kraftigt hur många medlemsförbund var 

och en av centralorganisationerna har, från norska Unios elva till danska FTF:s hela 78. 

Antalet medlemmar varierar likaså, från 1,3 miljoner hos svenska LO, Nordens största 

fackförbund, till 170 000 i norska Akademikerne. 

Norden har de högsta fackliga organisationsgraderna som uppmätts, vilket är varför 

Galenson (1998), som nämndes i inledningen, förkunnade att Nordens arbetarrörelse 

var världens allra starkaste. I figur 1 på nästa sida finns en överblick över 

organisationsgraden, det vill säga andelen av arbetskraften som är medlem i någon 

fackförening, inom hela OECD år 2010.  



13 

 

Figur 1 Facklig organisationsgrad

 

I Finland, Danmark och Sverige ligger organisationsgraden vid 70 %, men med en 

sjunkande trend, medan Norge stabilt legat på runt 55 % de senaste 40 åren (OECD, 

2013). Som jämförelse har Storbritannien exempelvis en organisationsgrad på nära 26 

% och OECD:s medeltal ligger på 17 %.  

Andelen nordiska arbetstagare som täcks av kollektivavtal är däremot högre; 91 % i 

Sverige, 90 % i Finland, 83 % i Danmark och 73 % i Norge. OECD:s jämförelsetal är på 

56 % (Kollektivavtal, 2013).    

2.6. De nordiska företagen 

I Norden har företagen organiserat sig inom arbetsgivarorganisationer och gjorde 

ursprungligen så för att möta kraven från de nybildade fackföreningarna (Dølvik, 

2013).  

Arbetsgivarorganisationerna bildade aldrig någon samnordisk motsvarighet till sina 

respektive landsorganisationer såsom facken gjorde, däremot har de gått med i den 

allmäneuropeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope. Å andra sidan finns flera 

nordiska företag som har sina väsentliga baser i fler än två länder såsom SAS, Stora 

Enso, Telia Sonera, Tieto, Nordea, PostNord, och så vidare, vilka bildats genom 

företagsfusioner över gränserna. Vanligt är också att nordiska företag ser hela 

Nordenregionen som sin hemmamarknad och expanderar ofta först till ett annat 

nordiskt land innan verksamheten görs global (Norden, 2013). Samtidigt väljer ofta 
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utländska bolag att bilda ett samnordiskt dotterbolag som överser verksamheten i hela 

Norden, som alltså i stort ses som ett och samma område. 

Norden har en ganska medioker organisationsgrad i arbetsgivarorganisationerna och 

bara Sverige placerar sig högt där. Arbetsgivarnas organisationsgrad, vilken kan ses i 

figur 2 nedan, visar hur många arbetstagare som arbetar i ett företag som är med i en 

arbetsgivarorganisation. Siffrorna gäller för utvalda europeiska länder och för olika år 

(data är väldigt bristfällig), de allra flesta är från 2008 (Visser, 2013).  

Figur 2 Arbetsgivarnas organisationsgrad

 

Norden har en delvis motsatt situation än den som är allmänrådande i Europa. Där är 

det vanligare att arbetsgivarna är avsevärt bättre organiserade än arbetstagarna. I 

Norden är parterna däremot mer jämbördiga vad gäller organisationsgraden.  

2.7. Sammanfattning 

De nordiska länderna har i stora drag utvecklat likartade system och institutioner för 

arbetsmarknaden, vilka har redogjorts för i det här avsnittet. Arbetsmarknadsparterna 

är de som förhandlar om löner och de är relativt jämbördiga i styrka i Norden. I takt 

med att Gentsystemet i tre av de fyra länderna har blivit överspelat så har fackens 

styrka försvagats, även om facken fortfarande utgör de med högst facklig 

organisationsgrad i världen. Den här likheten mellan länderna och deras 

arbetsmarknader är vad som motiverar att de ses som en enhet och förståelsen av 

Gentsystemet är viktig för studiens tre händelser.  
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3 TEORETISK BAKGRUND 

Den här avhandlingen berör två teoretiska ramverk. Dels rör det sig om 

kapitalstrukturen samt hur den är uppbyggd och dels företags olika intressenter och 

den modell som utvecklats för att hantera dem. Dessa ramverk presenteras här. 

3.1. Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen handlar om hur ett företag finansierar sin aktivsida med tillgångar 

utifrån mixen av eget kapital och skulder på passivsidan. Skuldsättningsgrad är ett 

vanligt nyckeltal som visar på förhållandet mellan det egna kapitalet och skulderna och 

är det mått som används i den här avhandlingen för just kapitalstrukturen. 

Forskningen på området har främst identifierat fyra faktorer, eller friktioner utgående 

från irrelevansteoremet nedan, som inverkar på kapitalstrukturen: skatter, 

konkurskostnader, agentkostnader och asymmetrisk information (Matsa, 2010).  

3.1.1. Irrelevansteoremet 

Grunden till modern kapitalstrukturteori lades av Modigliani och Miller (1958) då 

deras irrelevansteorem publicerades. Teoremet gick ut på att i en friktionsfri värld så 

kommer enbart tillgångar och framtida kassaflöden inverka på företagets värde, varvid 

kapitalstrukturen är irrelevant, liksom beslutet att genomföra en aktieutdelning eller ej.  

I den verkliga världen där friktion är utbrett finns däremot skatter och avdragsgilla 

räntekostnader. Utgående från det undersökte därför Modigliani och Miller i samma 

studie hur kapitalstrukturen påverkar företagsvärdet i en slik värld. De fann att 

skuldfinansiering då hade ett värde, i och med att mer främmande kapital lättar på 

skattebördan och ökar värdet på företaget (Modigliani & Miller, 1958). Företagsvärdet 

ökade i enlighet med detta linjärt och maximal nytta, även refererad till som 

skattesköld, erhålls vid 100 % skuldfinansiering.  

I en senare artikel (1963) menade samma duo att fördelen med skuldfinansiering var 

större än vad de tidigare påvisat, utifrån ett misstag de gjorde i den ursprungliga 

undersökningen. De upprepade också sin tidigare observation att den här fördelen inte 

innebär att företag alltid bör sträva efter maximal skuldfinansiering, som exempel 

varför så framhöll de att interna medel kan vara en billigare finansieringskälla. Ett 



16 

 

viktigare skäl ansåg de vara borgenärernas krav på en övre gräns rörande 

skuldsättning, vilket hindrar den möjligheten, liksom andra begränsningar den verkliga 

världen för med sig (Modigliani & Miller, 1963).  

Utgående från Modigliani och Millers studie så behandlas förekomsten av skatter i 

Norden i slutet av det här teorikapitlet.  

3.1.2. Avvägningsteorin 

Det här irrelevansteoremet som beskrevs ovan stimulerade vidare forskning i ämnet 

och 1973 framförde Kraus och Litzenberger sin avvägningsteori (trade-off theory på 

engelska). De menade att fördelen med skuldfinansiering som Modigliani och Miller 

funnit ska ställas mot den potentiella kostnaden av en konkurs, samt att detta förklarar 

varför företag väljer den blandning av eget kapital och skulder som de gör. Det här i och 

med att ju mer skuld ett företag har desto högre blir räntekostnaderna – vilka måste 

betalas. Är företaget oförmöget att gälda skulden uppstår en konkurs, vilken för med 

sig konkurskostnader. De här konkurskostnaderna bör således räknas med i skulden, 

varvid den optimala jämviktspunkten infinner sig under 100 % skuldsättning. 

Processen att hitta jämviktspunkten blir därför av det här skälet en avvägning, därav 

namnet på teorin. (Kraus & Litzenberger, 1973) 

3.1.3. Agentkostnader 

En annan viktig teori på området kom med Jensen och Meckling (1976) då de tittade på 

samspelet mellan principal och agent. Skribenterna menade att det finns en 

inneboende problematik mellan parterna eftersom agenten inte alltid har rätt 

incitament att agera i enlighet med uppdragsgivarens, alltså principalens, intentioner. I 

företag så handlar det om styrelsen och i förlängningen ytterst ägarna å ena sidan, samt 

företagsledningen å den andra. Rörande kapitalstrukturen bör således 

finansieringsbeslut föregås av en analys av agentkostnader, där den struktur som ger 

upphov till minsta möjliga dito är att föredra. Särskilt i större företag med höga 

kassaflöden och begränsade lönsamma investeringsmöjligheter är en hög skuldsättning 

fördelaktig för ägarna, då ledningen inte kan använda kassaflödet efter eget tycke eller 

till ofördelaktiga investeringar i sådana fall. Genom skuldsättning så skiftar ett visst 

kassaflöde till räntebetalningar och skyddar därmed företagsvärdet. (Jensen & 

Meckling, 1976) 
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Detta är den traditionella finansiella synen på agentkostnader. I ett särskilt avsnitt 

under intressentteorin behandlas även fackföreningar utifrån samma perspektiv. 

3.1.4. Hackordningsteorin och informationsasymmetri 

Utgående från asymmetrisk information utvecklade Myers och Majluf (1984) den fjärde 

allmänna kapitalstruktursteorin, nämligen hackordningsteorin (engelska: pecking-

order hypothesis). I och med att företagsledningen sitter på mer information än andra 

om företagets verksamhet så faktoreras det här in av omvärlden när ett företag vill 

försöka finansiera projekt eller liknande med eget kapital genom en aktieemission. 

Viljan att emittera aktier ses då som att ledningen anser att företaget är övervärderat på 

marknaden, vilket innebär att emissionsbeslutet tolkas negativt och följs av en 

sjunkande aktiekurs. Hackordningen sätter därför finansiering genom aktieemission 

sist i ordningen och företag antas då föredra skuldfinansiering över eget kapital och 

interna medel över både skulder och eget kapital (Myers & Majluf, 1984).  

Företagets motparter, exempelvis banker och andra finansiella institutioner, är 

självfallet medvetna om informationsasymmetrin mellan dem och företaget i fråga, 

varvid detta avspeglas i priset. Stora publika företag åläggs låga eller inga premier 

gällande informationsasymmetri för sina lån, i och med att det finns så mycket 

information om dem tillgänglig, en ynnest små företag bara kan drömma om. 

Därutöver ber borgenärer, som en del av låneavtalet, om tillgång till extra information 

– och får det också, samt ålägger krav och restriktioner på gäldenärsföretaget, vilket 

minskar på riskerna och behovet för särskilda riskpremier. Allt det här bidrar till att 

skuldfinansiering placeras högt upp i hackordningshierarkin. Interna medel för 

emellertid inte med sig några krav från utomstående om insyn och begränsningar, eller 

räntekostnader heller för den delen, varvid den självfallet är att föredra, från 

företagsledningens sida. (Myers & Majluf, 1984) 

Teorins utgångspunkt med informationsasymmetri har alltså tydliga implikationer för 

företagets kapitalstruktur visavi främst borgenärer och investerare. Den lämpar sig 

däremot sämre för fackföreningar i och med att de anställda också har tillgång till 

intern information och i många fall, bland annat i Norden, har facket rätt att kräva 

representation för fackligt engagerade anställda på styrelsenivå i företaget, vilket tydligt 

minimerar informationsasymmetrin mellan ledningen och övriga anställda.  
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3.1.5. Market timing-teorin 

En sista mindre, men betydande, teori på området framfördes av Baker och Wurgler 

(2002). Teorin går ut på att företaget beslutar sig för att emittera aktier när 

finansiering genom eget kapital är förmånligt och för att nyttja skuldfinansiering när 

det lämpar sig bättre. Allt beror således på hur marknaden ser ut vid den tidpunkt när 

företaget behöver kapital och handlar därför om att optimera den gällande 

marknadssituationen vid en given tidpunkt, därav namnet ”market timing”.  

När det gäller fackföreningar skulle den här teorin i förlängningen exempelvis kunna 

innebära att företag tar på sig skulder innan kollektivavtal ska förnyas och 

löneförhandlingar sätter i gång. För att på så vis ha en bättre förhandlingsposition. 

3.2. Intressenter 

Ända sedan näringsfrihet infördes i Västeuropa och bolagslagar tillkom har företag av 

naturen strävat efter vinst och att vara lönsamma. I traditionell finansiell litteratur har 

man i regel utgått från ett aktieägarperspektiv. Det här perspektivet populäriserades av 

Milton Friedman (1970) när han skrev i The New York Times Magazine att ett företags 

enda samhällsansvar är att ge vinst åt aktieägarna. Hans artikel var ett svar på de 

akademiker som talade om ett särskilt ansvar företag har gentemot omgivningen. 

Friedman menade att enbart människor har ett ansvar och att det är ytterst ägarna som 

ansvarar över sitt företag, varvid det är ledningens, agenternas, uppdrag att leverera så 

hög avkastning som möjligt åt ägarna, i enlighet med samhällets lagar, regler och 

normer. Konkurrens ska alltså ske utan svindel eller bedrägeriverksamhet och 

förtjänsten ska oavkortat gå till ägarna som kan spendera den som de själva önskar i 

egenskap av principaler. Det här är samma syn som Jensen och Meckling (1976) 

sedermera utgick ifrån i sitt arbete som redogjorts för. Ledningen ska således enligt 

Friedman avstå från att lägga resurser på diverse välvilliga men olönsamma projekt, för 

om den gör så, så använder den någon annans kapital. Antingen används kapital 

genom att värdet för aktieägarna minskar, eller att priset för konsumenten ökar, 

alternativt lönen sänks för den anställde. Mer ansvarsfullt är därför att alla dessa 

grupper i stället kan använda de resurser som erhålls genom vinstmaximering som de 

själva önskar och frivilligt beslutar (Friedman, 1970).  

R. Edward Freeman (1986) menade att det här aktieägarperspektivet var otillräckligt 

och att man i stället bör anamma ett perspektiv eller en modell med företagets alla olika 
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intressenter som utgångspunkt, inte enbart ledning och ägare som blev de intressenter 

som litteraturen främst kom att fokusera på. Han framförde sitt organisationsramverk 

1986 genom att publicera en bok på ämnet där han sammanställde teorier och 

tankegångar från en rad olika ämnen såsom exempelvis företagsstyrning och -strategi, 

systemteori, organisationslära, etik och företagsansvar. Intressenter definierade han 

som ”varje grupp eller individ som själv kan påverka, eller bli påverkad av, utförandet 

av företagets strategi och mål”.  Nedan finns en illustration, figur 3, av hans modell.  

Figur 3 Modifierad illustration av Freemans intressentmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Freeman, 1986). 

I intressentmodellen beaktas inte enbart aktieägarna och ledningen utan också 

leverantörerna, kunderna, fordringsägare, det omgivande samhället (stat, kommun, 

intressegrupper, med mera) samt de anställda och fackföreningar. Freeman menade att 

intressentmodellen gör klart att ett företags syfte är större än att maximera vinst samt 

att dess perspektiv underlättar för ledningen att hantera krav från andra parter som 

den har att göra med (Freeman, 1986). Utgående från det här behandlas intressenten 

fackföreningar i följande underrubrik. 
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3.2.1. Fackföreningars teori, intressentstatus och agentkostnader 

En traditionell syn på fackföreningar finner vi i Arthur Ross (1947) uppfattning av dem 

som ekonomisk-politiska organisationer och sociala institutioner. Det här synsättet, 

som Ross försvarade, reflekterade mycket väl den allmänrådande bilden bland 

förkrigstidens institutionella ekonomer. Under efterkrigsdebatten utmanades det här 

synsättet rätt så kraftigt av exempelvis John Dunlop (1944) som argumenterade att 

fackföreningar var nyttomaximerande intressenter analoga till företag, vilka fungerar 

som ekonomiskt beslutsfattande enheter som maximerar sin nyttofunktion givet vissa 

objektiva begränsningar. Han menade att för att kunna analysera fackföreningar ur ett 

ekonomiskt perspektiv, så måste de antas maximera eller minimera något. Han 

fortsatte med att argumentera att även om företagets totala löneutgifter inte är den 

enda möjliga funktion som kan maximeras av facken, så bör dess maximering ändå 

betraktas som det primära fackliga målet (Dunlop, 1944). Ross hade en rad 

invändningar mot detta. Till att börja med menade Ross att fackföreningar försöker 

maximera en icke-definierad variabel – ekonomisk välfärd för dess medlemmar, vilket 

kan innebära löner, arbetstider, arbetsvillkor, och så vidare. Dessutom så avspeglar 

fackföreningar sina medlemmars pluralism där det finns skillnader i önskemål mellan 

exempelvis unga och gamla, mellan personer på olika positioner inom företaget och 

liknande, vilket gör det svårt att aggregera dessa meningsskillnader till en enda policy. 

Vidare menade Ross att skillnaderna på lokal, regional och nationell facklig nivå gör det 

än svårare att se fackföreningar som analoga till företag, men enklare att se dem som 

politiska enheter och deras löneanspråk som resultatet av en politisk process, liknande 

exempelvis hur utrikespolitik utformas (Ross, 1947). Meningsutbytet mellan Dunlop 

och Ross kom sedermera att kallas för Ross-Dunlop-debatten. Dunlops syn gick med 

tiden segrande ur den här striden i takt med att de ekonomiska vetenskaperna såg en 

gradvis process av matematisering och kom i allt högre grad att likna fysik. I den här 

processen tappade samtidigt sociologi, politik och psykologi mark bland ekonomer.    

Båda synsätten är i grund och botten kompatibla med Freemans intressentmodell, även 

om terminologin som Freeman använder sig av är mer lik den som Dunlop tidigare 

framfört.  

Fackföreningars status som «intressent» är emellertid inte given på samma sätt som 

exempelvis de anställda i litteraturen om intressenter, i och med att föreningarna kan 

omfatta flera sektorer och företag samt helt enkelt vara överflödiga (anställda är ju 

redan en intressent). Preuss (2008) framför däremot den normativa tankegången att 
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om de anställda har intressestatus så har kollektiv av dem det också. Samtidigt framför 

han ett socialistiskt motargument, nämligen: intressestatus är enbart ett ytterligare 

styrningsredskap ledningen har för att underkuva arbetare. Preuss tittar också på 

fackföreningars intressestatus ur ett instrumentperspektiv (det vill säga, intressenter är 

de som kan öka företagets prestanda). De som är anhängare av den här synen menar att 

om företaget förbättrar sina relationer till sina intressenter så uppstår smidighet och 

förtroende, vilket är eftersträvansvärt. Vidare så kan här anföras att intressenter skapar 

ett socialt kontrakt vilket ökar företagets legitimitet. Båda dessa synpunkter talar för att 

fackföreningar har intressestatus: de kan använda sitt politiska kapital för att höja 

företagets ställning i samhället och kan möjligen också underlätta för ökad effektivitet. 

Samtidigt kan ett motargument också presenteras utifrån detta instrumentperspektiv: 

intressenter kan leda till konkurrensnackdelar genom att göra företaget alldeles för 

svårt att styra. En mer deskriptiv syn tittar på huruvida fackföreningar har givits – eller 

själva påtagit sig – intressestatus runtom i världen, vilket tenderar att variera mellan 

länder. Det samlade europeiska facket och den brittiska fackföreningsrörelsen ser sig 

exempelvis som intressenter, medan övriga nationella europeiska förbund inte tenderar 

att göra så, även om de lever upp till definitionerna ovan (Preuss, 2008).   

Inom intressentmodellen driver fackföreningar främst frågan om ökade 

ersättningsnivåer, främst löner, utifrån medlemmarnas gemensamma bidrag till 

företaget. Även arbetsmiljö och arbetsvillkor är sådana områden där fackföreningar har 

en tydlig inverkan. Yu (2012) tittade närmare på interaktionen mellan fackföreningar 

samt intressenterna borgenärer och gäldenärer rörande agentkostnader. Han utgick 

från att anställda föredrar växande företag framför krympande, i och med att de 

tidigare ger bättre utsikter till höjda löner och karriärmöjligheter, samt lägre risk för 

avskedning. De anställda har också ett annat förhållningssätt till företaget jämfört med 

ägarna, då de senare kan diversifiera sitt ägande, medan de anställda knyter allt sitt 

humankapital till i regel enbart ett företag. Yu (2012) visar således på att det föreligger 

ett klart förhållande av asymmetrisk risk dem emellan. Vilket också är varför de 

anställda är mer skeptiska till störningar som organisationsförändringar eller ny 

teknologi och eftersträvar trygghet och säkerhet. Från aktieägarnas synvinkel så är 

varje marginalökning av de anställdas löner, som inte kan motiveras med en 

produktionsökning, att betrakta som extra agentkostnader. Givet ett lands lagmässiga 

omgivning och politiska institutioner är det på bekostnad av borgenärer och de 

anställda som företagsägarna och ledningen försöker maximera företagsvärdet (Yu, 

2012). Eftersom företagen inte operationellt kan påverka lagar och regleringar så söker 
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de i stället att minska sina agentkostnader. Yu (2012) pekar på att med lägre 

kassaflöden tack vare lånefinansiering så kan de anställdas agentkostnader minskas, då 

det finns mindre medel till hands för dem att lägga beslag på. Han menar också att ju 

starkare det lagmässiga skyddet är för borgenärer, desto lägre bör skuldsättningen hos 

företagen vara, då det är i ägarnas intresse att även reducera dessa agentkostnader (Yu, 

2012). 

Chen, Kacperczyk och Ortiz-Molina (2007) framför vidare att företag i sektorer med 

starka fack har lägre obligationsräntor. De förklarar att företag i sådana sektorer 

fullföljer färre riskfyllda investeringsprojekt och att de utsätts i lägre grad för 

företagsuppköp. De menar att borgenärer därför har en positiv bild av fackföreningar, 

utifrån de senares påverkan på företagsverksamheten – då den här påverkan i 

förlängningen också skyddar borgenärernas intressen. Chen et al. (2007) ser ändå att 

fackföreningars inverkan på skuldsättningen är tvetydig. Å ena sida så är de anställdas 

intresse alltså i linje med borgenärens: de vill båda få kompensation för sina insatser 

oavsett hur företaget presterar och de förlorar mycket vid konkurser, varvid de verkar 

för styrningsfunktioner som minskar risken för konkurs, exempelvis lägre 

skuldsättningsgrad. Å andra sidan så när företaget närmar sig konkurs oroar de 

anställda sig mer för förlusten av sitt investerade humankapital knutet till företaget och 

förlusten av framtida kassaflöden (det vill säga lön). Givet ett konkurshot har de 

anställda ett intresse av att företaget fortsätter drivas och ställer sig då snarare på 

ägarnas sida mot borgenärerna, som ser sitt värde minska. I och med det senare fallet 

kan borgenärerna höja räntekostnaderna för att kompensera för risken (Chen et al., 

2007). Likaledes har företagsledningen ett allmänt intresse av att försöka öka på 

skuldsättningen, för att på så vis få de anställdas intresse i linje med sitt eget.  

Den här tvetydigheten bearbetas vidare i avsnittet om tidigare forskning.  

3.3. Skatter 

Modigliani och Millers irrelevansteorem identifierade tidigt skatter som en klar 

störning av deras teoretiska perfekta kapitalmarknad. Hur ser då skattesatserna ut för 

nordiska bolag?  

Sverige hade en bolagsskatt på 50 % fram tills 1989, vartefter den i två steg sänktes till 

först 40 och sedan 30 % 1990-1991. År 1994 sänktes den till 28 %, en sats som sedan 
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gällde ända tills 2009 då den sänktes till 26,3 % (Selskabsskattesatser, 2013). Med start 

2014 blev satsen i stället 22 %, ett år som däremot ligger utanför studien.  

Danmark hade också under 1980-talet en skattesats på 50 % och inledde en lång 

gradvis sänkningsperiod 1990, först till 40 %, därefter till 38 % 1991 sedan till 34 % 

1992 (Den danske selskabsskat, 2003). En sats som sedermera gällde fram till 1999 då 

den justerades till 32 %, därefter skedde en förändring till 30 % 2001, följt av 

ytterligare en sänkning till 28 % 2005 och slutligen till 25 % 2007, som gällt sedan dess 

(Selskabsskattesatser, 2013).  

Norge etablerade en egentlig företagsskatt först 1992 på 28 % (vilket innebar en rejäl 

sänkning från tidigare 50 % som företagen tidigare pålades), som planeras att 

förändras första gången 2014 till 27 % (Selskabsskattesatser, 2013), ett år som är 

utanför studien.  

Den finska samfundsskatten för företag var vid utgången av 1980-talet 50,25 % och 

fördelades då som nu mellan staten, kommunen och kyrkan. År 1990 sänktes den till 

42,36 %, 1991 till 40,37 % och 1992 till 36,59 %, därefter sattes den på 25 % 1993 

(Mykkänen, 2005), en sats som gällde till 1996 då den i stället började stiga, först till 28 

% det året och sedan till 29 % år 2000. År 2005 sänktes den igen, till 26 % som sedan 

gällde fram tills år 2012, då den sänktes till 24,3 % (Selskabsskattesatser, 2013).  

Storbritannien sänkte sin bolagsskatt från 34 % 1990 gradvis till 24 % 2012 

(CTM01750, 2013). 

De stora skattesänkningarna i början av 1990-talet var djärva, men ackompanjerades 

av kraftigt sänkta avdrag, som gällde innan. Mycket riktigt noterar exempelvis Kai 

Mykkänen att Finlands faktiska företagsmässiga skatteinkomster mångdubblades efter 

skattesänkningarna, han nämner tal så högt som 700 % från 1992 till 2000 (Mykkänen, 

2005). David J. Mitchell (2007) från det marknadsliberala Cato-institutet menar att 

den internationella kapplöpningen för lägre företagsskatter beror på ökad konkurrens 

och på globaliseringen som förenklat kapitalrörelserna mellan länder och 

rättsområden. Mellan 2002 och 2007 sänkte inte mindre än 16 europeiska länder sin 

bolagsskatt och under 1980-talet var den genomsnittliga skattesatsen 50 %. Skiftet har 

varit dramatiskt och motiveras enligt Mitchell av att stater inte längre kan använda 

företag som kassakor, då de numera enkelt kan byta legal hemvist.  

Figur 4 på nästa sida beskriver utvecklingen för länderna.  
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Figur 4 Utveckling företagsskatteprocent i Norden och Storbritannien 1990-2012 

 

Utifrån grafen finns det en klar fördel med skuldfinansiering för nordiska och brittiska 

företag och givet skatteskölden är fördelen ungefär lika stor på de olika marknaderna, 

allt annat lika. Minskningen i skattesatserna och de sänkta ränteavdragen minskar 

också incitamenten för skuldfinansiering, vilket kan inverka på resultaten. 

3.4. Koppling till arbetet 

Den här avhandlingen ska som redan sagt titta på samspelet mellan intressenter och 

inverkan de möjligen har på kapitalstrukturen. Utgångspunkten blir således 

intressentmodellen och specifikt intressenten fackförbund och dess typiska inverkan på 

mixen mellan skulder och eget kapital. De andra teorierna på området kapitalstruktur 

kommer i varierande grad beaktas i samband med arbetets kontrollvariabler, som 

presenteras i metodavsnittet.  

Så som inledningen och avsnittet om fackföreningar visade så finns det lite motstridiga 

bilder av vilken effekt intressenten fackförbund har. En central tes bygger på att hot om 

ökade löneanspråk från ett starkt fack leder till att ledningen i förebyggande syfte väljer 

att öka på skuldsättningen, för att på så vis skydda ägarna mot värdeminskning. Den 

andra att ett starkt fack ökar på den operationella risken, varvid företag gör klokt i att 

minska på skuldsättningen som ren riskhantering. Den forskning som ligger bakom de 

här två synsätten presenteras följaktligen i nästa avsnitt.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras tre studier; två som stödjer bilden att starka 

fackföreningar leder till ökad skuldsättning och en som i stället menar att ett starkt fack 

leder till minskad skuldsättning. Dessutom presenteras kortfattat annan relevant 

forskning på området. Därefter sammanfattas stycket.  

4.1. Bronars & Deere 1991 

Pionjärerna inom det kombinerade området av kapitalstruktur och intressenten 

fackförbund var som tidigare indikerat Bronars och Deere (1991), vilka fann ett starkt 

samband mellan skuldsättning och facklig organisationsgrad. Själva hänvisade de till 

arbeten av Ruback och Zimmerman (1984), Clark (1984), Salinger (1984), Voos och 

Michel (1986) samt dem själva för en undersökning genomförd 1990. De uppräknade 

arbetena studerade däremot sambandet mellan företagsvärde och facklig närvaro, inte 

kapitalstruktur. Bronars och Deere hade i sitt arbete från 1991 för avsikt att studera hur 

hot om fackföreningsbildande, där fackföreningar inte redan finns, påverkar företag. 

Eftersom det är olagligt i USA att förbjuda fackföreningsbildande så tänkte 

skribenterna att företag i stället tar bort möjligheten för organiserade fackförbund att 

kräva en större del av kassaflödet (det vill säga nuvärdet av framtida kassaflöde) som 

löner, genom att helt sonika minska på det framtida kassaflödet genom mer skulder 

och därmed högre räntebetalningar. Det här förfarandet gör att det finns mindre synligt 

värde att lägga beslag på för de anställda, varvid poängen av att bilda ett fackförbund 

för att öka lönerna minskar. Som alternativt förfarande för att minska på sannolikheten 

att fackföreningar bildas på arbetsplatser framhåller skribenterna möjligheten att öka 

på de anställdas löner eller ändra på arbetskraftens sammansättning (Bronars & Deere, 

1991). Det senare är mindre effektivt menar de och de höjda lönerna förflyttar värde 

från aktieägarna, varvid de senare föredrar skuldsättning. För att uppvisa detta värde 

konstruerade skribenterna två modeller utifrån samma logik som anförs gällande den i 

Corporate Finance allmänt kända skatteskölden.  

Det stora problemet i undersökningen menade skribenterna var hur man skulle mäta 

”hotet av fackföreningsbildande”. Nuvarande fackföreningsstatus, det vill säga har 

företaget en organiserad fackförening för tillfället eller ej, räcker inte som mått menade 

de, då även företag utan etablerad facknärvaro oroar sig för att ett fackförbund kan 

bildas hos dem. En proxy, som organisationsgrad i liknande företag, utgör däremot en 
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god variabel. Branscher (utifrån SIC-koder) där organisationsgraden i regel är hög 

förväntades således ha en högre skuldsättningsgrad.  

Data fick de från Compustat; 2 437 företag i 153 branscher. Undersökningen de utförde 

var en tvärsnittsregression år 1973. Formeln för undersökningen finns nedan.  

                    

Där      indikerar skuldsättningsgraden och     är en vektor av kontrollvariabler för 

storlek (logaritmen av laggad försäljning), tillväxt (laggad procentuell 

försäljningsförändring), storlek och skuldsättningsförmåga (logaritmen av laggat 

bokvärde av anläggningstillgångar) samt potentiell facklig organisering (logaritmen av 

laggad arbetskraft). Det intressanta för undersökningen är     som utgör den 

genomsnittliga fackliga organisationsgraden,     är koefficienter och      feltermen. 

Dessutom användes indikatorvariabler för de olika branscherna, totalt sju stycken 

(gruvdrift, transport, grossist och detaljhandel, dagligvaru-, sällanvaru- och 

tjänsteproduktion samt finans/försäkring/fastigheter). 

De fann att en ökning i organisationsgraden med 0,1 ledde till en 12,3 % ökning i 

skuldsättningsgraden. Resultatet var statistiskt signifikant (Bronars & Deere, 1991).  

4.2. Matsa 2010 

En nyare och mer omfattande studie genomförde David Matsa (2010). För att påvisa 

strategisk användning av skulder använde han sig av två beräkningsmodeller vilka 

skiljde sig rörande måttet för fackföreningsstyrka. Den första använde sig av facklig 

organisationsgrad och den andra av lagförändringar rörande rätt till arbete och 

ersättningsnivåer vid stridsåtgärder. Den första liknar därför den som Bronars och 

Deere genomförde 1991, medan den andra försöker påvisa ett orsak-

verkansammanband. Båda presenteras nedan.  

4.2.1. Facklig organisationsgrad 

I sin teoretiska del byggde Matsa upp modeller som visade att fackliga förhandlingar 

samspelar med företags vinstvariation. Företag med större vinstvariation, där det 

således stundom kan uppstå stora kassaflöden och hög likviditet, bör ha större nytta av 
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ökad skuldsättning. Vinstvariation mäts genom att de tio föregående årens vinsters 

standardavvikelse divideras med ett laggat värde av anläggningstillgångar.  

Matsa tittade på främst industriföretag från åren 1977, 1987 och 1999, det här då han 

hade vissa problem med att få tillgång till data gällande facklig organisationsgrad på 

företagsnivå för andra år. Matsa kom av den anledningen att använda sig av flera olika 

källor; två enkätundersökningar för år 1977 och 1987, samt data från en undersökning 

gjort 1999 baserad på 10-K årsrapporter. För urvalet från 1999 inkluderade Matsa 

också 200 slumpmässigt valda företag från Compustat, vilka antogs ha noll 

organisationsgrad, för att tillåta beräkning med så kallad intensiv och extensiv 

marginal. Sammanlagt ingick 1 676 olika företag i urvalet för de tre årtalen och all 

finansiell data hämtades från just Compustat.  

Som beroende variabel användes bokvärdet av skulder genom företagsvärdet, både det 

marknadsmässiga och det bokmässiga, av varje enskilt företag i en given bransch och 

särskilt år. Den främsta förklarande variabeln var som redan antytt den fackliga 

organisationsgraden. Som kontrollvariabler användes låntagningsförmåga (procentuell 

andel anläggningstillgångar), investeringsmöjligheter (företagets marknadsvärde 

genom dito bokföringsvärde), storlek (logaritmen av omsättning), sannolikhet för 

konkurs (Altmans modifierade z-värde) och räntabilitet.  

Resultatet stämde överrens med tidigare forskning. Företag med starkare fack hade 

också generellt högre skuldsättning. En ökning av organisationsgraden med 0,1 ledde 

till en ökning i skuldsättningsgraden med 8-11 %. Utgående från sina siffror kom Matsa 

till slutsatsen att ett företag som har en organisationsgrad på 50 % också har en högre 

skuldsättning med 15 till 20 % jämfört med ett företag som saknar ett organiserat fack. 

Visserligen menade han att det kan föreligga en skevhet på grund av utelämnade 

variabler, då det är troligt att fack har större sannolikhet att organisera sig i lönsamma 

och väletablerade företag/branscher med större skuldsättningsförmåga än andra.  

4.2.2. Lagförändringar 

Matsa medgav att forskningsområdet saknar resultat som påvisar ett orsak-

verkansammanband och försökte komma tillrätta med det genom att studera lagar 

rörande rätt till arbete i USA:s delstater och avskaffade ersättningsnivåer för 

stridsåtgärder. På så vis studerade han en exogen variation i facklig styrka. Rätt till 

arbete-lagar innebär att anställning inte kan villkoras till enbart fackmedlemmar eller 
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den som är villig att bli fackmedlem, det vill säga alla, även icke fackanslutna, har ”rätt 

till arbete”. Upprättandet av slika lagar möjliggjordes från och med 1947 och lite över 

hälften av de amerikanska delstaterna införde dem, främst sådana liggandes i det så 

kallade Middle America, exempelvis Texas, Florida och Indiana. Dessa lagar ledde 

enligt studier till en minskad facklig organisationsgrad (Matsa, 2010).  

En annan exogen effekt Matsa beaktade rör variationen i facklig styrka på delstatsnivå 

utifrån ersättningsnivåer vid fackliga stridsåtgärder. År 1960 tillät 35 amerikanska 

delstater arbetstagare att lyfta arbetslöshetsunderstöd vid exempelvis strejker, givet att 

en rad krav var uppfyllda. Tankegången var att med lägre strejkkostnader för de 

anställda så växer också fackets styrka. Fram till 1973 var det sju delstater som 

avskaffade det här systemet och det är dessa händelser Matsa fokuserade på och 

jämförde med övriga delstater, i vilka systemet antingen bestod eller aldrig existerade.  

Resultaten visade att efter det att delstater minskat på facken styrka, antingen genom 

att en rätt till arbete-lag införts, eller att ersättningssystemet upphävts, så minskar 

skuldsättningen i företag i sådana delstater visavi jämförbara företag i andra delstater. 

Företag i en delstat som antog en rätt till arbete-lag minskade sin skuldsättning med i 

genomsnitt 11 %, över dubbelt så mycket som urvalets medeltal. Upphävandet av 

ersättningssystemet vid fackliga stridsåtgärder var mindre i omfattning, däremot hade 

även dessa händelser en betydande inverkan på företag med hög vinstvariation. Matsa 

fann att ett företag med ett enhetsvärde högre standardavvikelse minskade sin 

skuldsättning med 3 procentenheter mer än ett jämförbart företag.  

4.3. Simintzi, Vig & Volpin, 2010- 2012 

En annorlunda och gränsöverskridande undersökning tillkom då Simintzi, Vig och 

Volpin (2010-2012) publicerade och uppdaterade sitt arbetspapper på området. De 

ämnade se hur anställningsskyddslagar påverkar kapitalstrukturen. Skribenterna 

använde sig av OECD:s indikator för arbetsmarknadslagar – Employment Protection 

Legislation (EPL) – som förklarande variabel vilken kan ta värden från 0 till 6. 

Skuldsättning var också här den beroende variabeln. De tittade på tillverkningsföretag 

utifrån tvåsiffrig SIC-kod i 21 OECD-länder, bland annat samtliga nordiska länder som 

ingår i den här studien, under perioden 1985-2004. Urvalet bestod av över 8 900 

företag. Som kontrollvariabler användes lönsamhet, storlek, investeringsmöjligheter 

och skuldsättningsförmåga (anläggningstillgångar genom totala tillgångar). Som 

ytterligare kontrollvariabler hade de mått för BNP-tillväxt och BNP per capita, ett mått 
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på låntagarskydd, lagsystem (brittiskt, skandinaviskt, franskt eller tyskt), en variabel 

för skattelagar och en rörande hur marknads- eller bankbaserad ett lands ekonomi är.  

De fann att i länder med starka arbetsrättslagar så har företag en lägre skuldsättning än 

företag annorstädes. Ökar EPL-värdet med en enhet så minskas skuldsättningsgraden i 

företagen med 4 procentenheter eller med 14 % från medeltalet. De förklarade 

sambandet med att starka anställningsskyddslagar kan leda till höga operationella 

risker såsom svårigheter att sänka löner vid sämre tider samt besvärligare och dyrare 

att avskeda personal. Det här leder i förlängning till att ledningen trycker ned 

skuldsättningen för att minska på denna risk. Effekten var tydligare för företag i 

arbetskraftsintensiva branscher, företag som ofta måste anställa och avskeda personal 

och påbörja/avsluta projekt. Dessutom fann de att effekten också var tydligare för 

företag med färre fasta tillgångar och för företag i länder med svagt låntagarskydd. 

Därutöver framgår det från undersökningen att ökningar i EPL-indikatorn hindrar 

företagens tillväxt genom att göra skuldfinansiering mer svåråtkomligt. Trots att de inte 

studerade fackförbund som sådana så kopplade de ändå sina resultat till exempelvis 

Bronars och Deeres från 1991. Simintzi et al. (2010-2012) menar att deras EPL-

indikator är jämförbart med måttet facklig organisationsgrad och att resultaten de fått 

sålunda motsäger tidigare forskning.  

Som robusthetskontroll använde de olika typer av mått på skuldsättning och fick 

samma resultat. De tog också bort vart och ett av länderna från undersökningen, för att 

se om ett enskilt land drev resultaten, men fann att så inte var fallet.  

4.4. Annan forskning 

Även om fenomenet dokumenterats indirekt så saknas direkta bevis rörande huruvida 

skuldsättning används för att skydda företagsvärdet från fackföreningars lönekrav. 

Graham och Harvey (2001) fann i en enkätundersökning att ytterst få av amerikanska 

ekonomidirektörer medger att de använder skuldsättning på ett slikt sätt. Däremot 

finns det gott om anekdotiskt bevis för att fackföreningar och fackrepresentanter är 

medvetna om samspelet. Exempelvis så talade piloternas fackombudsman Farrell 

Kupersmith på Eastern Airlines i USA i en Frontline-dokumentär redan 1989 om 

motsättningen som föreligger mellan räntekostnader och arbetarnas löner (Matsa, 

2010). Striden och avvägningen stod enligt honom inte mellan ledningen och de 

anställda, utan mellan de anställda och räntekostnaderna. Simintzi et al. ser däremot 

enkätundersökningens resultat som stöd för sitt eget (Simintzi et al., 2010).  
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Sarig (1998) kom liksom Simintzi et al. (2010-2012) fram till att skuldsättningen är 

lägre ju starkare fackföreningarna är. Det här utifrån en teoretisk genomgång med 

slutsatsen att oenighet med välorganiserade fackföreningar från högt skuldsatta 

företags sida blir dyrköpt, givet konkursrisken, varvid sådana företag är mer benägna 

att tillmötesgå lönekrav. Vilket i förlängingen alltså gör att företag med en starkt 

fackansluten arbetskraft skuldsätter sig i mindre grad än andra företag (Sarig, 1998).  

Många amerikanska företag med hög facklig organisationsgrad har de senaste 20 åren 

gått omkull, exempelvis åtta flygbolag. Matsa (2010) menar att det här kan bero på att 

dessa företag med hög facklig organisationsgrad har anammat en kapitalstruktur med 

hög skuldsättning för att skydda företagsvärdet, men som samtidigt gjort bolagen 

känsliga för plötsliga negativa kassaflöden.  

Rajan och Zingales (1995) fann i sin studie att kapitalstrukturen är relativt likvärdig 

mellan G7-länderna, medan Gaud, Hoesli och Bender (2007) fann att kapitalstrukturen 

också i viss mån påverkas av landspecifika variabler.  

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Litteraturen är enig om att fackföreningar influerar kapitalstrukturen, däremot är den 

oense om exakt hur. Som visat så har Bronars och Deere samt Matsa funnit ett positivt 

samband mellan skuldsättning och facklig styrka, medan Simintzi et al. funnit ett 

negativt samband.  

Bronars och Deere använde facklig organisationsgrad som mått på facklig styrka, 

medan Matsa använde samma mått och dessutom även två specifika 

arbetsmarknadslagar som influerade fackens styrka. Simintzi et al. använde å sin sida 

ett mått gällande anställningsskyddslagar framtaget av OECD, en indikator som 

indirekt kan visa på facklig styrka, då det ofta är fackföreningsrörelser och politiker 

knutna till arbetarrörelsen som ofta driver på för slika lagar. Lagar som också förändrar 

förhandlingspositionerna till endera partens fördel.  

Bronars och Deere tittade enbart på USA ett givet år, medan Matsa också bara tittade 

på USA, men hade tre år som underlag för sin första studie och ett längre tidspann på 

den andra (den gällande arbetsmarknadslagar). Även Simintzi et al. hade en längre 

tidshorisont och paneldata, men hade å andra sidan internationell data.  

Tabell 2 på följande sida sammanfattar de tre huvudstudier som här presenterats. 
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Tabell 2  Sammanställning av tidigare forskning 

Skribenter Data Tidsperiod Metod Resultat och slutsatser 

Bronars och 
Deere (1991) 

 2 437 företag från 
153 branscher. 

 Årlig USA-data från 
Compustat. 

Året 1973 

 WLS tvärsnittsregression.  

 Skuldsättningsgrad (debt-to-equity) som 
beroende variabel. 

 Branschvis (SIC) facklig organisations-
grad som förklarande variabel.  

 Kontrollerade för skuldsättnings-
förmåga, storlek, tillväxt och potentiell 
facklig organisering.  

 Sju indikatorvariabler för branscherna 

 En ökning i organisationsgraden med 
0,1 ledde till en 12,3 % ökning i 
skuldsättningsgraden. 

 Företag skuldsätter sig för att skydda 
aktieägarna från fackliga löne-
anspråk. 

Matsa 
(2010) 

 1676 företag (1).  

 326 företag, 3 277 
obs. (2) 

 1 274 företag, 14 157 
obs. (2) 

 USA-data från 
Compustat.  

Åren 1977, 87 
och 99 (1) 

1950-1960 (2) 

1960-1973 (2) 

 Tvärsnittsregr. (1) och paneldata (2).  

 Skulder genom företagsvärde (bok- och 
marknadsvärde) som beroende variabel. 

 Branschvis (SIC) facklig organisations-
grad (1) och två arbetsmarknadslagar 
(2), samt vinstvariation som förklarande 
variabler.  

 Kontrollerade för skuldsättnings-
förmåga, investeringsmöjligheter, sann-
olikhet för konkurs och räntabilitet.  

 En ökning av organisationsgraden (1) 
med 0,1 ledde till en ökning i 
skuldsättningsgraden med 8-11 %. 

 Företag i en delstat som antog en rätt 
till arbete-lag (2) minskade sin 
skuldsättning med i genomsnitt 11 %. 

 Upphävande av ersättningssystemet 
vid fackliga stridsåtgärder (2) gav 
likartat men svagare resultat. 

 Samma slutsats som Bronars & 
Deere. 

Simintzi, Vig 
och Volpin 

(2010-2012) 

 Årlig data från 21 
länder.  

 Nationella EPL-
värden.  

 8 900 tillverknings-
företag 

1985-2004 

 Paneldata. 

 Skulder genom företagsvärde (bok- och 
marknadsvärde) som beroende variabel. 

 EPL-indexet som förklarande variabel. 

 Skuldsättningsförmåga, storlek, lön-
samhet och investeringsmöjligheter som 
kontrollvariabler, jämte sex stycken 
makroekonomiska. 

 Företag i länder med starka arbets-
skyddslagar har lägre skuldsättning. 

 Ökar EPL-värdet med en enhet (på 
skalan 0-6) minskas skuldsättnings-
graden med 14 % från medeltalet. 

 Starka anställningsskyddslagar leder 
till höga operationella risker, varvid 
ledningen minskar skuldsättningen.  
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5 METOD 

Som redan nämnts är studien tvådelad. Den första delen består av en 

paneldataregression med tvärsnittsvärden från Danmark, Finland, Norge och Sverige 

över en längre tidsperiod (23 år) för att se hurdant samband som finns rent allmänt 

mellan den nationella fackliga organisationsgraden och skuldsättningen. Utifrån 

resultatet av den regressionen är det tänkt att genomföra en annan typ av 

undersökning, en matchningsstudie, med data från Danmark, Sverige och Finland som 

ämnar påvisa om det föreligger kausalitet eller inte. Storbritannien används i enlighet 

med avgränsningarna som kontrolland och underlag för matchande företag (mogen 

marknad, lägre organisationsgrad, begränsade deltagarrättigheter), mer om det senare.  

Grundmodellen kan ses nedan:  

                                                     

                                                        

5.1. Beroende variabel – skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden används för att beskriva kapitalstruktur generellt i studien och 

utgör därför också dess beroende variabel. Liksom många andra mått kan den mätas på 

olika sätt. Utgångspunkten här är däremot densamma som den Jensen och Meckling 

utgick från 1976 (även exempelvis Matsa nyttjade det 2010), varvid samma mått 

används. Det här gäller intuitivt då det är hela företagsvärdet som aktieägarna bryr sig 

om och kan tänkas vilja skydda från fackliga krav om högre löner, alternativt kan det 

röra sig om att skydda företagsvärdet undan en hög operationell risk med tillhörande 

osäkerhet. Skuldsättningen ges då enligt följande: 

      
        

             
 

Där         ges av sitt bokvärde (summan av långfristiga skulder, kortfristiga dito och 

den andel långfristiga skulder som ska betalas inom ett år ifrån bokslutets publicering) 

och               av skuldernas bokvärde adderat med det egna kapitalets 

marknadsvärde. 
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5.2. Förklarande variabel – facklig organisationsgrad 

Nationell facklig organisationsgrad används som förklarande variabel. Siffrorna är 

hämtade från OECD. En formel kan ses härnäst:  

                   
                                              

                        
 

Data insamlades med hjälp av frågeformulär där så var möjligt, och grundar sig annars 

på administrativ data. Visser (2006) har noterat att måttet kan vara missvisande och 

svårt att använda för jämförelse mellan alltför olika länder. Detta antas inte utgöra 

något problem i och med likheten mellan de nordiska länderna. Däremot kan det 

behöva beaktas gällande Storbritannien.    

Facklig organisationsgrad är inte det enda måttet på facklig styrka som kan användas 

här, exempelvis skulle täckning av kollektivavtal eller index för arbetsrättsliga lagar och 

rättigheter mycket väl kunna användas. Emellertid har, åtminstone den senare, redan 

testats för internationellt (se Simintzi et al. 2010-2012), vilket det inte har för variabeln 

facklig organisationsgrad. Dessutom har studiens tre händelser haft en klar effekt på 

just denna variabel och inte de övriga. En annan möjlighet vore att använda en 

indikatorvariabel för socialdemokratisk regeringsrepresentation, se vidare i avsnittet 

för robusthetstest. Facklig organisationsgrad är som redan nämnt en proxy för fackets 

makt. Dels är denna proxy tänkt att indirekt visa på faktisk styrka, dels att visa på 

upplevd styrka. Med temporärt minskade medlemstal minskar inte automatiskt den 

faktiska styrkan, men däremot troligtvis den upplevda. Med bakomliggande strukturell 

förändring så är det däremot först och främst den faktiska som påverkas.  

5.3. Kontrollvariabler 

Studien kommer i enlighet med tidigare forskning att använda ett par kontrollvariabler. 

Enligt Harris och Raviv (1991) är det enligt konsensus följande faktorer som ökar 

skuldsättningen i ett företag: anläggningstillgångar, icke-skuldbaserad skattesköld, 

tillväxtmöjligheter och företagsstorlek. Följande faktorer minskar enligt konsensus 

skuldsättningen: volatilitet, reklamkostnader, kostnader för forskning och utveckling, 

sannolikhet för konkurs, lönsamhet och hur unik företagets produkt är. I likhet med 

Rajan och Zingales (1995) kommer jag däremot att använda mig av kontrollvariablerna 

anläggningstillgångar genom totala tillgångar, investeringsmöjligheter (market-to-
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book), företagsstorlek och lönsamhet i och med att dessa variabler genomgående visat 

sig påverka kapitalstrukturen över tid och gränser.   

I de fyra följande underrubrikerna definieras de här kontrollvariablerna. Definitionerna 

är desamma som Rajan och Zingales (1995) använde sig av. Därefter kopplas dessa 

variabler till teoriavsnittet. 

5.3.1. Skuldsättningsförmåga 

Som mått på skuldsättningsförmåga fungerar företagets anläggningstillgångar som 

andel av totala tillgångar. Formel kan ses nedan: 

     
                      

                 
 

5.3.2. Investeringsmöjligheter 

Ett företags investeringsmöjligheter (market-to-book) mäts enligt följande: 

    
                                               

                 
 

Där   står för eget kapital. 

5.3.3. Företagsstorlek 

Ett företags storlek ges av följande: 

                    

Det vill säga den naturliga logaritmen av omsättningen. 

5.3.4. Lönsamhet 

Lönsamhetsvariabeln som används har den här ekvationen:  
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Där        står för rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och 

avskrivningar.  

5.3.5. Måttens koppling till teorin 

Dessa nyckeltal kan ses i sammanhanget av de teorier rörande kapitalstruktur som 

nämndes under teoriavsnittet (Rajan & Zingales, 1995).  

Gällande skuldsättningsförmåga; ju större andel anläggningstillgångar ett företag har, 

desto lägre är risken för agentkostnader kopplade till fenomenet substituering av 

tillgångar (risk shifting på engelska), där företagsledningen tar risker som går ut över 

borgenärerna. Lägre agentkostnadsrisk gör långivarna mer välvilliga att låna ut till slika 

företag, varvid förhållandet mellan skuldsättningsgrad och dito förmåga är positiv. 

Kraftigt skuldsatta företag är vidare mer troliga att avstå från lönsamma 

investeringsmöjligheter, varvid gasellföretag borde använda mer internt kapital för sin 

finansiering, allt i enlighet med Myers och Majlufs (1984) hackordningsteori. 

Investeringsmöjligheter bör således ha ett negativt samband med skuldsättningsgrad. 

Storleken på företag är lite mer svårtolkad även om sambandet bör vara positivt, det 

kan ses ur ett perspektiv av asymmetrisk information (man vet mer om stora företag, så 

de har enklare att få lån) eller sannolikhet för konkurs, i enlighet med Kraus och 

Litzenbergers (1973) avvägningsteori (större företag har då alltså lägre konkursrisk).  

Även gällande lönsamhet finns det motstridiga tolkningar. Myers och Majluf (1984) 

menar att sambandet ska vara negativt, då företag enligt hackordningsteorin föredrar 

att finansiera sig genom interna medel medan Jensen och Meckling (1976) menar att 

det kan vara både och, beroende på hur effektiv marknaden för företagskontroll är (det 

vill säga hur väl den tillvaratar aktieägarnas intressen). Är den effektiv spår Jensen och 

Meckling ett positivt samband men ett negativt dito om den är ineffektiv, då ledningen i 

det senare fallet vill undgå den disciplinerande effekten av skuldfinansiering.    

5.4. Variablernas förväntade förtecken 

Kontrollvariablernas förtecken redogjordes det just för.  

Organisationsgradens förtecken diskuterades tidigare i studien, den kan antingen 

tänkas vara positiv, om företagsledningen skyddar företagsvärdet mot ökade lönekrav 
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från de anställda, eller negativ, om företagsledningen ser behov av att minska på de 

operationella riskerna.   

Tabell 3 nedan visar en sammanfattning av de förtecken som förväntas av studiens 

variabler. 

Tabell 3 Förväntade förtecken 

Organisationsgrad + (–) 

Skuldsättningsförmåga + 

Investeringsmöjligheter – 

Företagsstorlek + 

Lönsamhet – (+) 

5.5. Studie av kausalitet 

Eftersom det för Danmarks och Sveriges vidkommande finns två tydliga händelser 

(2002 respektive 2006), som kan studeras före och efter för att påvisa ett orsak-

verkansammanband, så ämnas dessa studeras mer ingående i studiens andra del. Det 

finns även anledning att titta på Finland med brytpunkt omkring 2000, året då den 

icke fackligt bundna Allmänna arbetslöshetskassan YTK blev landets klart största. Året 

kan anses vara tidpunkten då kopplingen mellan fack och arbetslöshetskassa 

eroderades. Detta ska undersökas med en regression i kombination med 

indikatorvariabler för tiden efter händelserna. Svenska bolag från tidsperioden från 

2007 och senare får således värdet 1 för den svenska indikatorvariabeln, danska bolag 

från tidsperioden med start 2003 får likaledes värdet 1 för den danska 

indikatorvariabeln och finska bolag från tidsperioden med start 2001 får värdet 1 för 

den finska indikatorvariabeln. Alla andra bolag från tidigare tidsperioder och andra 

land ges värdet 0. Dessa indikatorvariabler kopplas också samman med tre 

landsvariabler, för att på så vis kontrollera för allmänna landseffekter. 

I kombination med den här metoden är det tänkt att en analys med så kallad matched 

firm-level data ska användas, där brittiska företag används som kontraster. Den här 

analysen gör det möjligt att kontrollera för allmänna störningar eller brus som kan ha 

orsakats av exempelvis konjunktursvängningar, såsom 2000-talets IT-krasch samt 

finans- och eurokrisen med start 2008. Andra allmänna trender som kan störa 

undersökningen är exempelvis mer integrerade internationella kapitalmarknader vilket 

gjort kapital mer lättillgängligt och billigare, EU-inträde med harmonisering av 
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marknader och friare handel som fordrat konkurrenskraftigare lönesättning eller 

framväxandet av nya tjänsteföretag och sektorer med annan logik, samt outsourcing 

eller nedläggning av gamla industrier med stark facklig närvaro. Matchningsstudien 

möjliggör att kontrollera för dessa trender och händelser, varvid det blir enklare att 

fånga upp den fackliga effekt som undersöks.   

Valet av Storbritannien som kontrolland motiveras av en rad faktorer. För det första 

har landet länge haft under hälften så hög facklig organisationsgrad som de tre 

nordiska länderna i fråga. Dessutom har landet genomgripande låga deltagarrättigheter 

för anställda med ett EPI-värde på 0,10 av 1,00 (Vitols, 2010), att jämföra med 

Danmarks, Finlands och Sveriges värden på över 0,90. Utöver detta så utgör 

Storbritannien också grunden för det legislativa systemet som går under benämningen 

”common law” – i bjärt kontrast mot Nordens egen variant av det kontinentala 

civilrättssystemet – något som ofta används som kontrollvariabel i liknande studier. 

Vidare är Storbritanniens marknad mogen och väl utvecklad. Landet är således något 

av en Västvärldens antites till Norden vad gäller arbetsmarknad och arbetsrätt1, vilket 

gör att landet lämpar sig utmärkt för denna studie. 

5.6. Robusthetstest 

Som robusthetstest kommer landsspecifik karaktär att studeras gällande de fyra 

nordiska länderna i studien, för att på så vis se om resultaten eventuellt skulle drivas 

eller störas av ett särskilt land. Det här görs genom indikatorvariabler för vart och ett av 

länderna i en gemensam regression. 

                                                        

1 Under Thatcher-åren så förändrades Storbritanniens lagar på området rätt så genomgående, i och med 

att fackföreningarna tillsammans med Labourpartiet var Thatchers huvudmotståndare i valrörelserna och 

hon var fast besluten att minska fackets inflytande över ekonomin och politiken. Föreningarnas 

långtgående rättigheter undergrävdes och deras samhälleliga roll ifrågasattes som följd. Ett tiotal lagar 

infördes under 1980-talet och tidiga 1990-talet som bland annat minskade strejkrättigheter och avskaffade 

systemet med lönekommittéer. Inga större skillnader har därefter skett, förutom en partiell förbindelse till 

europeisk arbetsrätt. Storbritannien avstod också ursprungligen från Maastrichtfördragets arbetsrättsliga 

’sociala protokoll’ och har sedan 1997 enbart anammat det delvis. Landets arbetsmarknad är således 

mindre integrerad med Europa än vad som är fallet för de nordiska länderna, och således en större 

kontrast än exempelvis Tyskland, som utgör en annan möjlig kontrasterande marknad.  



38 

 

Eftersom den fackliga organisationsgraden är ett nationellt mått som inte beaktar 

skillnader i sektorer eller hur stor andel av företagens anställda som faktiskt arbetar i 

undersökningens länder så kommer detta att kontrolleras för. Det görs med hjälp av 

variabeln utländsk försäljning, som visar hur stor del av försäljningen som härrör sig 

från verksamhet och operationer i andra länder än bolagets hemvistsland. Dess formel 

är som följer:  

                      
                                    

                 
 

Export ingår inte i ”försäljning från utländsk verksamhet”.  

Skuldsättning mellan branscher kan tänkas variera ganska kraftigt, varvid det ämnas 

kontrollera för industrivariation med indikatorvariabler. Samma indelning som SIC-

manualen (US Department of Labor, u.å.) använder sig av kommer att brukas här, 

vilket innebär en variabel för bolag verksamma inom fiske-, jordbruks- och 

skogsbruksnäringar, en för naturresursutvinnande bolag, en för tillverkningsföretag, en 

för transport och allmännyttiga företag, en för grossister, en för detaljhandelsföretag 

och en sista för tjänsteföretag. En mer övergripande genomgång samt grafisk 

representation finns i den deskriptiva statistiken. Även deskriptiva tal över 

skuldsättningsvariationen presenteras där.   

Skatter har diskuterats ett antal gånger och den teoretiska utgångspunkten för 

företagsfinansiering är just att skatter gör skuldfinansiering fördelaktigt. Utifrån det 

här ämnas ländernas skattesatser användas som en förklarande variabel, för att 

kontrollera för skatteeffekter.  

Det finns som redan diskuterats alternativ till facklig organisationsgrad som mått på 

facklig styrka. Ett som aldrig tidigare använts är huruvida fackföreningarnas mest 

närstående politiska parti, åtminstone för Nordens vidkommande, det vill säga 

Socialdemokraterna, sitter i regeringsställning eller ej. Måttet kan visa på facklig 

styrka i och med att socialdemokratisk regeringsrepresentation kan öka 

fackföreningarnas faktiska styrka genom lagförändringar och liknande samt deras 

upplevda makt (exempelvis genom hot om lagstiftning). En indikatorvariabel är tänkt 

att användas för att testa detta. På nästföljande sida syns en tabell som visar när de 

olika nordiska länderna har haft en socialdemokratisk närvaro på regeringsnivå. 

Eftersom regeringsskiften stundom skett under ett år har alltid den konstellation som 

regerade huvuddelen av året angetts.  
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Tabell 4 Nordisk regeringsöversikt 

  Danmark Finland Norge Sverige 

1990 Schlüter Holkeri Brundtland Carlsson 

1991 Schlüter Aho Brundtland Carlsson 

1992 Schlüter Aho Brundtland Bildt 

1993 Nyrup Rasmussen Aho Brundtland Bildt 

1994 Nyrup Rasmussen Aho Brundtland Bildt 

1995 Nyrup Rasmussen Lipponen Brundtland Carlsson 

1996 Nyrup Rasmussen Lipponen Brundtland Persson 

1997 Nyrup Rasmussen Lipponen Jagland Persson 

1998 Nyrup Rasmussen Lipponen Bondevik Persson 

1999 Nyrup Rasmussen Lipponen Bondevik Persson 

2000 Nyrup Rasmussen Lipponen Stoltenberg Persson 

2001 Nyrup Rasmussen Lipponen Stoltenberg Persson 

2002 Fogh Rasmussen  Lipponen Bondevik Persson 

2003 Fogh Rasmussen  Jätteenmäki Bondevik Persson 

2004 Fogh Rasmussen  Vanhanen I Bondevik Persson 

2005 Fogh Rasmussen  Vanhanen I Bondevik Persson 

2006 Fogh Rasmussen  Vanhanen I Stoltenberg Persson 

2007 Fogh Rasmussen  Vanhanen II Stoltenberg Reinfeldt 

2008 Fogh Rasmussen  Vanhanen II Stoltenberg Reinfeldt 

2009 Løkke Rasmussen Vanhanen II Stoltenberg Reinfeldt 

2010 Løkke Rasmussen Kiviniemi Stoltenberg Reinfeldt 

2011 Løkke Rasmussen Katainen Stoltenberg Reinfeldt 

2012 Thorning-Schmidt Katainen Stoltenberg Reinfeldt 

De efternamn som angetts är statsministerns, för var och en av regeringarna. Gällande 

alla år för vilka cellerna är mörkmålade med vit text så har respektive lands 

socialdemokrater lett regeringen. Finland har emellertid några markerade 

undantagsfall där SDP suttit i regering men inte lett densamma. Det rör sig om 

centerpartistiska Jätteenmäkis enda regering, tillika centerpartistiska Vanhanens första 

samt samlingspartistiska Katainens enda. I dessa fall utgjorde Socialdemokraterna den 

främsta koalitionspartnern i regeringen till det regeringsbildande partiet. De här fallen 

uppfyller ändock kravet på socialdemokratisk representation på regeringsnivå som kan 

tänkas leda till en ökad facklig makt jämte exempelvis en hög organisationsgrad. För 

alla markerade celler tar således indikatorvariabeln värdet 1 för företag från det landet, 

för alla andra är värdet 0. De övriga regeringskonstellationer är ofärgade i och med att 

inget socialdemokratiskt parti har ingått i dem. Det rör sig om borgerliga regeringar 

ledda av Centerpartiet (Aho, Vanhanen II, Kiviniemi), liberala Venstre (Fogh 

Rasmussen och Løkke Rasmussen), liberalkonservativa partier (Schlüter, Bildt och 

Reinfeldt) och kristdemokratiska Kristelig Folkeparti (Bondevik).  
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6 DATA 

Data och deskriptiv statistik för studiens nordiska företag samt de matchande brittiska 

redogörs det för i det här kapitlet. Ländernas organisationsgradsutveckling visas och 

sektorvis deskriptiv statistik likaså. 

6.1. Val av företag 

De företag som är föremål för studien kommer i första hand från Danmark, Finland, 

Norge och Sverige samt i andra hand från Storbritannien. Av dataskäl tas enbart 

börsnoterade företag i beaktande och som redan nämnt i avgränsningsavsnittet så 

exkluderas finansiella företag (SIC-kod 6000-6999) utifrån hur deras balansräkningar 

skiljer sig från övriga företags dito. Eftersom skuldsättningen ska sättas i relation till 

den fackliga organisationsgraden finns det goda argument för att fokusera på företag 

som har huvuddelen av sina anställda och sin verksamhet i hemlandet. Problemet med 

detta är att sådan data är sparsam, dessutom föreligger det en risk att en sådan 

begränsning gör urvalet alldeles för litet, varvid ingen begränsning annan än som redan 

nämnt genomförs. Den här aspekten ska det emellertid kontrolleras för i ett senare 

skede, vilket nämndes i robusthetssektionen i det föregående metodkapitlet. 

För att undvika överlevnadsbias så tas alla företag som varit aktiva någon gång under 

perioden med i urvalet.  

6.2. Val av tidsperiod 

Genomgående i avhandlingen används tiden från 1990 till 2012, vilket blir 23 

tidsperioder. Årtalen har valts utifrån en övervägning mellan strävan att använda en så 

aktuell tidsperiod som möjligt samt att erhålla tillräckligt med observationer för att 

utföra undersökningen.  

Val av data, det vill säga årsdata, motiveras utifrån att den fackliga organisationsgraden 

och bokslutsdata enbart finns från år till år, varvid all annan data matchas utifrån detta 

faktum. Ett alternativ vore att interpolera, men det är inget förfarande som används av 

tidigare litteratur och är således inaktuellt även här. I bokslutsdata finns det en inbyggd 

försening, då årsrapporterna publiceras ett år i efterhand. Detta gäller emellertid för 

alla variabler som används i studien, i och med att även organisationsgraden erhålls i 

efterhand, varvid det inte finns anledning att anta ett behov av särskilda laggar.  
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6.3. Insamling 

Via Thomson One Banker erhölls SEDOL-identifieringskoder för nordiska och brittiska 

företag (de senare relevanta för matchningsstudien). Datasökningen begränsades till 

börsbolag som varit aktiva någon gång under tidsperioden 1990-2012, vilket innebär 

att obalanserad paneldata används. Företag med en SIC-kod mellan 6000 och 6999 

exkluderades (det vill säga finansiella bolag) och även företag utan SIC-kod togs bort 

från samplet. Efter rensningen återstod 1886 företag2, 1153 från Storbritannien och 733 

från Norden; 363 från Sverige, 150 från Norge, 112 från Danmark och 108 från Finland.  

Årsdata erhölls därefter från FactSet för de utvalda bolagens kvantitativa 

kontrollvariabler. Data för studiens huvudvariabel, den fackliga organisationsgraden, 

erhölls huvudsakligen från OECD, dess värden går i allmänhet från 1960 till 2012, men 

för Danmark enbart till 2010 och för Finland till 2011. För Danmark har FAOS 

kompletterande siffror för 2011 och 2012 infogats (Andersen, Mailand & Lyhne Ibsen, 

2012), för Finland har värdet för 2012 kompletterats med data från Arbets- och 

Näringsministeriet (Ammatillinen järjestäytyminen, 2013).  

6.4. Deskriptiv statistik 

Data har justerats genom så kallad winsorisering på 1 % och 99 % -nivå för variablerna 

investeringsmöjligheter (market-to-book), storlek och lönsamhet, vilket eliminerade 

extremvärden över den 99:e percentilen samt under den första dito. För variabeln 

skulder/företagsvärde gjordes winsoriseringen på 5 % och 95 % nivå, i och med att vid 

en procedur med lägre winsorisering (exempelvis med 1 eller 2 %) så bestod oönskade 

värden på över 100 % skuldsättning. Det här utfördes alltså för att minimera den 

snedvridna effekten av ytterlighetsobservationer. För skuldsättningsförmågan var det 

här förfarandet överflödigt, varvid den variabeln är oförändrad.  

På nästföljande sida presenteras sålunda den beroende variabelns (skulder/fv) och de 

förklarande variablernas deskriptiva statistik för företag från Norden under perioden 

1990-2012.  

 

                                                        

2 Island var ursprungligen med i urvalet, men enbart åtta (8) företag visade sig vara aktiva någon gång 

under perioden, varvid landet helt exkluderades ur studien. 
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Tabell 5 Deskriptiv statistik över beroende och förklarande variabler 

Variabel 
Medel-

tal 
Medi-

an 
Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Standard- 
avvikelse 

C.V. 
Skev-

het 
Ex. 

kurtosis 
Inget 
värde 

Skulder/FV 0,284 0,211 0,000 0,856 0,27 0,94 0,73 -0,64 8189 

Org.grad 0,7159 0,743 0,533 0,839 0,09 0,13 -0,68 -0,77 0 

IM 1,852 1,302 0,564 11,426 1,66 0,89 3,52 14,69 8175 

SSF 0,258 0,199 0,000 0,998 0,24 0,92 0,94 0,00 7178 

Lönsamhet 0,039 0,092 -1,199 0,421 0,23 5,91 -2,82 10,64 7316 
Storlek 4,895 4,946 1,491 7,153 1,14 0,23 -0,50 0,37 7396 

Skuldsättningsgradens medeltal är i samplet 28,4 %, medan medianen är på 21,1 %. 

Minimivärdet är 0 och maximi ligger på 85,6 %. Antalet observationer var totalt 16 859 

över de 23 tidsperioderna (1990-2012). För den beroende variabeln, som har störst 

problem med saknade observationer, fattas värden för 48,57 % av fallen. 

Organisationsgraden har inga problem med avsaknad av värden, men är likväl bunden 

till de observationer som finns för den beroende variabeln. De saknade värdena rör 

främst inaktivitet, det vill säga företaget var inte verksam det aktuella året. 

Huvudsakligen gäller detta tiden innan ett företag blev börsnoterat. Utifrån den 

genomförda winsoriseringen har fördelningen blivit mer normalfördelad och inga 

ytterlighetsproblem kan skönjas i urvalet på basis av minimi- och maximivärden. 

En specificering av organisationsgradens utveckling för vart och ett av de nordiska 

länderna, visas av figur 5. 

Figur 5 Utveckling av Nordens fackliga organisationsgrad 1990-2012

 

40

50

60

70

80

90

Facklig organisationsgrad 

Danmark

Sverige

Norge

Finland



43 

 

Ur grafen framgår det tydligt att det för Danmarks, Finlands och Sveriges del finns en 

klart avtagande trend som inte riktigt gjort sig gällande för Norge på samma sätt. 

Norge har under hela perioden legat klart lägre än de övriga länderna, av vilka Sverige 

historiskt har haft den högsta organisationsgraden, något som stämde ända fram tills 

arbetslöshetsersättningsreformen 2006. Strax därefter övertog Finland toppositionen, 

Finland var också det enda land som noterade en tidig ökning av organisationsgraden 

till följd av finans- och eurokrisen (från ungefär 69 till 75 %). Värt att beakta är att det 

finns en naturlig variation inbyggt i den fackliga organisationsgraden för nordiska 

länder som observerats sedan 1980-talet (Berge et al., 2009). I högkonjunktur tenderar 

den att minska, då fler unga icke-fackligt anslutna inträder på arbetsmarknaden, i 

lågkonjunktur när dessa i regel är de som först mister sitt arbete så tenderar den 

arbetskraft som ännu är på arbetsmarknaden att ha högre organisationsgrad, vilket 

drar upp talen över lag. De ökande talen för Sverige och Finland i början av 1990-talet, 

följt av en långsam minskning tiden efteråt, är tydliga tecken på detta. För Danmark 

hände något liknande men mer kortvarigt i och med IT-kraschen 2000.  

Nedan följer en korrelationsmatris över alla förklarande variabler. 

Tabell 6 Korrelationsmatris 

Org.grad SSF Lönsamhet Storlek IM 
 1 -0,09 0,07 0,03 0,03 Organisationsgrad 

 

1,00 0,24 0,30 -0,22 SSF 

 

 1,00 0,51 -0,23 Lönsamhet 

 

  1,00 -0,23 Storlek 

 

   1,00 IM 

Såsom framgår ovan finns inget uppenbart sambandsproblem mellan variablerna. 

Högst är korrelationen mellan storlek och lönsamhet, markerad med grått här ovan, 

med ett värde à 0,51, vilket är klart under tumregelns 0,80.  

En översikt över sektorvariationen som nämndes i avsnittet gällande robusthetstest 

under metodkapitlet presenteras i tabell 7 på nästa sida. SIC-koderna som har 

inkluderats för varje sektor baserar sig på den gängse SIC-manualen (US Department 

of Labor, u.å.), som alltså utgjort grunden för de indikatorvariabler som skapats för 

industrisektorerna. Jämte dessa koder visas antalet nordiska bolag som hör till varje 

industri.  
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Tabell 7 Sektorindelning 

Sektor  
 

Tvåsiffriga SIC-
koder 

Antal 
nordiska 
företag 

Fiske, jord- och skogsbruk 01, 02, 07, 08, 09 7 

Brytning av naturresurser 10, 13, 14 74 

Byggnation 15, 16, 17 20 

Tillverkning 20-39 329 
Transport, kommunikation, el, 
gas och allmännyttiga företag 

40-49 69 

Grossister 50, 51 23 

Detaljhandelsbolag 52-59 24 

Tjänsteföretag 70-89 186 

Offentlig administration  97 1 

Som tydligt framgår hör de flesta börsnoterade nordiska företag till 

tillverkningskategorin, 329 stycken av totalt 733. Näst största industri utgörs av service 

och tjänster, 186 företag. Därefter följer i tur och ordning naturresursbolag (74 

stycken), transport och allmännyttiga företag (69) detaljhandlare (24), grossister (23), 

byggföretag (20) och fiske, jord- samt skogsbruksbolag (7). Ett bolag hör till kategorin 

offentlig administration och utifrån faktumet att bolaget är ensamt om sin 

industrisektor beaktas den kategorin inte vidare i undersökningen. 

Figur 6 ger en grafisk presentation över distributionen. Värt att komma ihåg är att 

fördelningen inte beaktar försäljningssiffror, utan enbart antal företag.  

Figur 6 Industrivariation nordiska bolag
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En översikt över den sektorvisa skuldsättningsgraden presenteras i tabell 8 nedan.  

Tabell 8 Sektorvis skuldsättning 

Sektor Medeltal Median St.avv. Antal bolag Giltiga värden Saknade värden 

FJS 32,4 % 26,1 % 0,288 7 81 80 

BYGG 43,8 % 43,1 % 0,245 20 348 112 

GROSS 30,6 % 22,2 % 0,246 23 331 198 

GRUV 37,6 % 33,6 % 0,305 74 621 1081 

RETAIL 30,3 % 21,6 % 0,279 24 257 295 

TILLV 28,1 % 22,5 % 0,247 329 4278 3289 

TRAN 43,1 % 43,2 % 0,303 69 858 729 

SERV 15,8 % 5,2 % 0,217 186 1896 2382 

Medeltalen varierar från 15,8 till 43,8 % skuldsättningsgrad medan medianen går från 

5,2 till 43,2 %. Service och tjänstesektorn har de lägsta värdena för båda måtten medan 

byggnadssektorn har den största skuldsättningsgraden på basis av medeltal, medan 

transport och allmännytta har ett marginellt högre medianvärde. Största obalansen 

med saknade värden har bolag verksamma inom utvinning av naturresurser (GRUV). 

Tillverkande företag uppvisar den i medeltal näst lägsta skuldsättningsgraden (28,1 %).  

6.5. Matchningen 

Matchandet av nordiska företag med brittiska dito gjordes med avsikten att ha två 

likvärdiga urval. För att uppnå bästa möjliga likvärdighet har brittiska företag som bäst 

motsvarar studiens nordiska valts ut. Valen gjordes med det sista studieåret (2012) som 

utgångspunkt och med, i tur och ordning, full SIC-kod, storlek i form av 

försäljningssiffror och i sista hand totala tillgångar som avgörande faktorer. Således är 

exempelvis brittiska AstraZeneca matchen till danska Novo Nordisk, i och med att de 

genomgående har samma SIC-kod och höga försäljningssiffror. Där det funnits 

brittiska företag med samma SIC-kod som ett nordiskt dito, men med extrem skillnad i 

storlek, har två- eller tresiffrig SIC-kod i stället valts och det nordiska företaget har 

matchats med ett brittiskt företag av en mer jämförbar storlek. För kategorin storlek 

valdes spann av försäljningssiffror, såsom 0 – 10 000, 10 000 – 100 000, 100 000 – 

1 000 000 (allt i euro) och så vidare, som grov första inledning. Ett nordiskt företag 

med försäljningssiffror på 250 000 euro matchades då helst med ett brittiskt inom 

spannet 150 000 – 1 2500 000 euro i möjligaste mån. Där försäljningssiffrorna var 

missvisande valdes ett matchande bolag utifrån dess totala tillgångar med samma 

metodik som med storleken. På grund av tidsbrist har inte firmornas tidsvariation 
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kunnat synas i sömmarna alltför noggrant, det vill säga om de matchade paren har växt 

eller krympt lika mycket under de 23 tidsperioderna, eller varit olika aktiv under dem. 

Jämlikheten i urvalets två set ska emellertid analyseras mer i den deskriptiva 

statistiken. Nordiska företag utan möjlig match exkluderades vidare från urvalet. Detta 

skedde främst i verksamhetssektorer där Norden skiljer sig kraftigt från Storbritannien.  

Tumregeln har varit att närmare granska de matcher som baserat sig på storlek och 

enbart tvåsiffrig SIC-kod, men inte de som matchas utifrån full SIC-kod och storlek. 

Efter processen var genomförd så blev 18 företag utan matcher, främst utifrån 

inaktivitet det sista året. Elva av dessa togs bort då de saknade helt, eller hade enbart 

högst sporadiskt, resultat under den totala tidsperioden. Gällande de övriga företagen 

så valdes matcher utifrån en mer rättvisande tidsperiod för vilken försäljningssiffror 

fanns tillgängligt. Det kunde göras för fem av bolagen, för de resterande två fanns ingen 

passande match att finna över huvud taget, varvid också de exkluderades. 

6.5.1. Resultat av matchningen 

Matchningen ledde till att 291 nordiska företag kopplades till en i storlek likvärdig 

brittisk firma med exakt samma SIC-kod, samt 227 nordiska företag med en två- eller 

tresiffrig överrensstämmande gällande koden och ett brittiskt bolag. Matchningsurvalet 

består således av 518 nordiska bolag och dito 518 brittiska, sammanlagt 1036.  

Matchningsprocessen resulterade i 52 omatchade nordiska företag utöver de 13 som 

nämndes i föregående sektion (11 + 2, det vill säga 65 totalt). Detta uppstod i sektorer 

där Norden och Storbritannien skiljer sig, exempelvis har Norden många 

klädmärkesbolag (tvåsiffrig SIC-kod: 23-), skogs- och sågverksbolag (24-), 

pappersbolag (26-), bolag inom stålindustri och gruvteknologi (33-), företag 

verksamma i kategorin ”industriellt och kommersiellt maskineri samt datorutrustning” 

(35-) och sjötransport (44-). Exempel på sådana bolag som det alltså inte fanns någon 

möjlig match för är Björn Borg, Stora Enso, Sandvik, Metso, Atlas Copco, Beijers och 

DSV. Samtidigt saknades nordiska bolag inom exempelvis kategorierna kolgruvor (12-), 

personlig service (72-, exempelvis tvätterier, kemtvätt och begravning) samt sociala 

tjänster (83-) såsom dagis eller rehabilitering, sektorer där Storbritannien hade en 

uppsjö av olika bolag.  

I många sektorer gick matchningen väldigt bra, såsom med kategorierna ”tillverkning 

av datorer, elektronikvaror och optik” (38-), telekommunikation (48-) och ”försörjning 
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av el, gas, värme och kyla” (49-), i vilka alla nordiska bolag fick en match av jämförbar 

storlek och en överväldigande majoritet av dem också med komplett fyrsiffrig SIC-kod. 

I andra sektorer gick matchningen bra, men begränsades till tvåsiffrig SIC-kod. En slik 

sektor var exempelvis grossister (50-).  

Till de största kategorierna, såväl för Norden som Storbritannien, hörde affärstjänster 

(73-) och ”redovisning, konsultverksamhet, forskning, styrning, ingenjörskap samt 

liknande tjänster” (83-). Mindre sektorer var exempelvis lufttransport (45-).  

6.5.2. Deskriptiv statistik matchad data 

I tabell 9 följer en överblick av vilka brittiska bolag som matchades med de fem största 

bolagen från vart och ett av de nordiska länderna. Bolagen är således inte de 15 största 

generellt, i och med att Sverige har fler stora företag än de övriga två länderna. Alla 

bolag hör däremot till topp 40. Som jämförelse presenteras de brittiska bolagens 

försäljningssiffror. En mer utförlig överblick över landsanknytning för de nordiska 

bolagen samt SIC-koder finns i Bilaga 1.   

Tabell 9 Exempel över matcher 

Nordiskt 
företagsnamn 

Brittisk match 
Försäljning (meuro) 
2012 nordiskt bolag 

Försäljning 
(meuro) 2012  

AP Moller-Maersk AS Carnival PLC 45 952 536,62 11 971 808,31 

Volvo AB BAE Systems PLC 34 895 420,24 20 503 300,13 

Nokia Corporation Pace PLC 30 177 000,00 1 871 122,89 

Ericsson 'B' AB The Morgan Adv. 
Materials Comp. 

26 176 592,97 1 242 904,63 

Neste Oil OYJ Bunzl PLC 16 407 000,00 6 611 389,05 

Skanska AB Balfour Beatty PLC 14 865 032,78 11 693 789,53 

Hennes & Mauritz AB Burberry Group 
PLC 

13 837 112,57 2 454 231,90 

Electrolux AB Melrose Industries 
PLC 

12 640 621,69 1 913 888,08 

Novo Nordisk A/S Astrazeneca PLC 10 482 118,89 21 777 864,94 

UPM-Kymmene OYJ Smith (DS) PLC 10 438 000,00 4 492 078,26 

Kesko OYJ Sainsbury (J) PLC 9 685 900,00 28 614 082,15 

Carlsberg AS Sabmiller PLC 9 027 873,68 13 570 680,12 

Kone OYJ Domino Printing 
Sciences PLC 

6 276 800,00 381 736,21 

TDC A/S Cable & Wireless 
Com. PLC 

3 508 458,94 1 509 580,75 

Flsmidth & Company  Kier Group PLC 3 338 248,43 2 405 507,23 
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Som framgår ur tabellen har spannen hållits relativt väl och enbart frångåtts i 

undantagsfall som med Kone-Domino Printing Sciences PLC, där Kone hade behövt 

exkluderas från urvalet om inte matchningen gjordes. Fallet rör problemkategorin 35-, 

”industriellt och kommersiellt maskineri samt datorutrustning”, där matchning överlag 

var svår att genomföra, vilken diskuterades tidigare i det här avsnittet. Visserligen är 

många av de brittiska matcherna rejält mindre än de nordiska bolagen, men de är 

fortfarande topp 200 och detta faktum vägs upp av att många mindre nordiska bolag 

enbart har större brittiska matcher. Varvid skillnaderna som här kan skönjas har 

förväntats jämna ut sig i och med det stora urvalet, se även den deskriptiva statistiken 

för matcherna.  

Förändringen av Storbritanniens fackliga organisationsgrad kan ses i figur 7 nedan.  

Figur 7 Utveckling av Storbritanniens fackliga organisationsgrad 1990-2012

 

Grafen har samma proportioner som de som användes i figur 5 på sida 42, där de 

nordiska ländernas utveckling för samma variabel kan ses. Storbritannien har alltså 

genomgående haft lägre siffror och en svagt avtagande trend. Det initiala fallet bör ses 

som en fördröjd effekt av Thatcher-tiden. Värt att notera är att när hon övertog 

premiärministerposten hade landet en facklig organisationsgrad på runt 50 %. Efter det 

initiala fallet har landet haft en snarlik utveckling som Norge.  

På grund av att trenden även i kontrollandet Storbritannien är avtagande så kan det bli 

svårare att hitta signifikanta resultat i matchningsstudien för variabeln 

organisationsgrad, vilket tas i beaktning.  
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6.5.3. Jämförelse dataset 

För att få en bättre överblick på hur väl matchat urvalet för Norden är gentemot 

Storbritannien presenteras deskriptiv statistik till den matchade studien ifrån två 

dataurval, ett med brittisk data och ett med nordisk data. De nordiska värdena har 

förändrats, i och med att norska bolag och de 65 exkluderade danska, finska och 

svenska bolagen nu är borttagna från urvalet. Jämförelsen över huvudvariablerna och 

t-test över skillnaderna dem emellan kan ses i tabell 10.  

Tabell 10 Jämförelse nordisk och brittisk data 

Variabel Nordiska bolag Brittiska bolag T-test 
Medeltal 

Skulder/FV 25,60 % 18,41 % 17,769*** 

Org.grad 75,70 % 30,77 % 754,7*** 

Storlek (ln) 4,84 4,86 -1,209 

IM 1,95 2,16 -5,563*** 

Lönsamhet 4,11 % 4,20 % -0,217 

SSF 22,95 % 23,71 % -2,175** 

* visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 5 % signifikansnivå 

och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån. 

I det nordiska dataurvalet för matchingsstudien finns det vissa skillnader gentemot den 

data som används i den enbart nordiska studien. De nordiska bolag som ingår i 

matchningsstudien är mindre skuldsatta i medeltal (25,6 %) än de som förekommer i 

den nordiska studien, där medeltalet ligger på 28,4 %. Storlekens medeltal och median 

(inte med i ovanstående tabell) är också marginellt lägre i matchningsstudien (4,839 

och 4,884 mot 4,895 och 4,946 i den nordiska studien), vilket är att förvänta sig då 

många stora bolag inte kunde matchas med brittiska, samt att exempelvis Nordens 

största bolag Statoil är norskt och därför lämnats bort från matchningsstudien.  

Utifrån själva tabellen framgår det att skuldsättningsgraden är klart högre i Norden, i 

medeltal 25,6 %, jämfört med Storbritannien där medeltalet ligger på 18,4 %, samt att 

denna differens är statistiskt signifikant. Nordiska bolag är alltså i genomsnitt 39 % 

mer skuldsatta än brittiska. Antal värden som saknas är relativt lika med 5036 för 

brittiska företag jämfört med 5589 för nordiska. Utifrån detta förefaller det som om 

matchningen har utförts tillfredsställande, i och med att missade observationer oftast 

visar på inaktivitet. I och med jämlikheten i saknade värden finns stöd för antagandet 

att tidsvariation i aktivitet mellan varje match är ett relativt anspråkslöst problem. 

Storleken, på vilken matchningen baserade sig det sista året, är nästan helt identisk för 
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de båda urvalen. Det nordiska medeltalet ligger på 4,839 medan det brittiska har ett 

värde à 4,862, den nordiska medianen är 4,884 och den brittiska 4,926 och ingen 

statistisk signifikant skillnad föreligger, vilket stärker synen att matchningen utförts 

tillfredsställande.  

Större skillnader ser man i organisationsgraden, vilket var väntat. Brittiska bolag har en 

statistisk signifikant större skuldsättningsförmåga på 5 % signifikansnivå, men alltså 

lägre skuldsättning, än sina nordiska motsvarigheter. Brittiska bolag är marginellt men 

icke-signifikant mer lönsamma än nordiska och har statistiskt signifikant bättre 

investeringsmöjligheter. 

Fördelningen på industrinivå har ändrats något för det matchade urvalet. Inget företag 

från kategorin offentlig administration ingår här (det enda företaget i kategorin i det 

ursprungliga urvalet var norskt) och vissa sektorer har minskat i betydelse. 

Tillverkningsföretagen utgör 44 % i matchningsstudien jämfört med 45 % i den 

nordiska. Andra sektorer som blivit relativt svagare är bolag som utvinner 

naturresurser (ned till 7 % från 10 %), transport, kommunikation etc. (ned till 7 % från 

10 %). Tjänstebolagen har vunnit mest mark och ökat från 25 % i den nordiska studien 

till 31 % här. Detaljhandelsbolag och grossister har båda ökat med en procentenhet 

vardera, medan byggnadsbolag behållit sin relativa andel. I rena antal för de nordiska 

bolagen, det vill säga utan att beakta de brittiska matcherna som inkluderats, minskade 

tillverkningsföretagen med lite mer än 100 stycken, från 329 till 226. Men i relativa 

termer är sektionen alltså fortfarande lika stor som i det andra urvalet. Till gruppen hör 

huvuddelen av de danska, finska och svenska bolag som exkluderades. Vad gäller 

transport etc. beror den relativa minskningen främst på den norska marknadens starka 

närvaro av offshore- och fraktföretag. Samma gäller för utvinning av naturresurser, dit 

oljeutvinning hör, som är väl utbredd i Norge.  
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7 RESULTAT 

Studiens resultat presenteras här. Först gäller detta den nordiska korrelationsstudien 

och därefter för den matchade studien. De här resultaten kontrolleras och 

komplementeras därefter med ytterligare regressioner. 

7.1. Nordiska studien 

De värden som ligger till grund för den första regressionen utsattes för ett Hausman 

test som återgav en    (5)-statistika på 61,0217 med p-värdet nära 0 och resulterade i 

att nollhypotesen om konsistenta GLS-uppskattningar förkastas. Vilket innebär att 

fasteffektmetoden ska användas. Resultatet från den första regressionen syns således i 

tabell 11 här nedan.  

Tabell 11 Fasteffektregression nordiska bolag 1990-2012 

Fasteffektregression, 8343 observationer 

Omfattar 694 tvärsnitt 
 Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 
 Beroende variabel: Skulder/FV 

    Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant 0,0061 0,1137 0,054 0,95691 
Organisationsgrad 0,0132 0,1154 0,1145 0,90888 
Skuldsättningsförmåga 0,2946 0,0488 6,0377 <0,00001*** 
Lönsamhet -0,1946 0,0257 -7,5713 <0,00001*** 
Storlek 0,0565 0,0123 4,5873 <0,00001*** 
Investeringsmöjligheter -0,0404 0,0030 -13,4214 <0,00001*** 
 
Medeltal beroende variabel 0,2895 

  
Stand.avv. ber. var.    0,2659 

Summa kvadrerade feltermer 211,4263  Standardfel (regr.) 0,1663 
R2 0,6415  Justerad R2 0,6087 
F(1041, 13442) 19,5942  P-värde(F) 0 
Log-likelihood 3493,317  Akaike kriterium -5588,63 
Schwarz kriterium -675,238  Hannan-Quinn -3910,39 
Rho 0,5523  Durbin-Watson 0,8189 

     Differentieringstest för gruppernas intercept - 
  Nollhypotes: Grupperna har ett gemensamt intercept 

Teststatistika: F(693, 7644) = 8,45345 
 med p-värdet = P(F(693, 7644) > 8,45245) = 0 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet håller 

(R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Ett normalitetstest för feltermerna återgav en    
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(2)-statistika på 513,343 med p-värdet 0, vilket resulterade i att nollhypotesen om normalfördelning 

förkastas för fasteffektmodellen. Feltermerna utan saknade observationer testades för eventuell enhetsrot 

med ett Augmented Dickey-Fuller test, vilket gav teststatistikan -34,843 med ett mycket litet p-värde, 

varvid nollhypotesen om enhetsrot kan förkastas. * visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 

5 % signifikansnivå och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån. 

Föga förvånande är samtliga kontrollvariabler statistiskt signifikanta. Gällande 

lönsamheten så stämmer resultatet med Myers och Majlufs hackordningsteori och 

Jensen och Mecklings agentteori under en ineffektiv marknad för företagskontroll.  

Mest intressant är däremot självfallet den totala avsaknaden av ett statistiskt 

signifikant samband mellan organisationsgraden och nordiska företags 

skuldsättningsgrad, samt att förtecknet är positivt. Emellertid finns det som alltid ett 

problem med inverkan av någon utelämnad variabel eller icke-observerbar faktor, 

vilken möjligtvis påverkar både organisationsgraden och skuldsättningen för den 

nordiska studien, något som det ämnas kontrollera för i robusthetsanalysen.  

Resultaten på föregående sida utgörs också enbart av korrelation, inte faktisk 

kausalitet, något som däremot ska studeras härnäst i en nordisk-brittisk 

matchningsstudie.  

7.2. Matchningsstudien 

För den data som användes för matchningsstudien utfördes också ett Hausman test, 

som återgav en    (8)-statistika på 165,507 med p-värdet nära 0 och resulterade även 

det i att nollhypotesen om konsistenta GLS-uppskattningar förkastades och 

fasteffektmodellen passar bättre. Emellertid används indikatorvariabler på landsnivå 

vilka saknar tidsvariation, varvid en poolad OLS-regression är att föredra.  

Resultaten kan ses i tabell 12 på nästföljande sida. 
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Tabell 12 Poolad OLS-regression matchad data 1990-2012 

Poolad OLS-regression, 12780 observationer 

Omfattar 997 tvärsnitt 
 Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 

Beroende variabel: Skulder/FV 

  Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant 0,0836 0,0417 2,0036 0,04514** 

Organisationsgrad -0,392 0,1161 -3,379 0,00073*** 

Skuldsättningsförmåga 0,2026 0,0278 7,283 <0,00001*** 

Lönsamhet -0,226 0,0192 -11,75 <0,00001*** 

Storlek 0,0514 0,0044 11,614 <0,00001*** 

Investeringsmöjligheter -0,034 0,0025 -13,7 <0,00001*** 

Svensk händelsevariabel -0,028 0,0149 -1,871 0,06131* 

Dansk händelsevariabel -0,076 0,0223 -3,41 0,00065*** 

Finsk händelsevariabel -0,109 0,0219 -4,981 <0,00001*** 

Svensk landsvariabel 0,2305 0,0562 4,1011 0,00004*** 

Dansk landsvariabel 0,3044 0,0567 5,3697 <0,00001*** 

Finsk landsvariabel 0,3436 0,0588 5,8475 <0,00001*** 

   Medeltal beroende variabel 0,2217 
 

Stand.avv. ber. var.    0,2341 

Summa kvadrerade feltermer 534,58 
 

Standardfel (regr.) 0,2046 

R2 0,2364 
 

Justerad R2 0,2358 

F(11, 12768) 359,39 
 

P-värde(F) 0 

Log-likelihood 2148,8 
 

Akaike kriterium -4274 

Schwarz kriterium -4184 
 

Hannan-Quinn -4244 
Rho 0,7307 

 

Durbin-Watson 0,4853 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet håller 

(R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Ett normalitetstest för feltermerna återgav en 

   (2)-statistika på 5004,738 med p-värdet 0, vilket resulterade i att nollhypotesen om normalfördelning 

förkastas för fasteffektmodellen. Feltermerna, saknade observationer exkluderade, testades för eventuell 

enhetsrot med ett Augmented Dickey-Fuller test, vilket gav teststatistikan -17,7245 med ett mycket litet 

p-värde, varvid nollhypotesen om enhetsrot kan förkastas med god marginal. * visar på signifikans på 10 

% signifikansnivå, ** dito på 5 % signifikansnivå och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % 

signifikansnivån. Eftersom datasetet är matchat med brittiska företag behöver ingen indikatorvariabel 

exkluderas. 

Flera intressanta observationer kan här skådas. För samtliga nordiska länder är 

landsvariablerna positiva, vilket innebär att företag i varje land är associerade med en 

högre skuldsättning gentemot övriga, det vill säga främst de brittiska. Svenska företag 

är i regel 23 % mer skuldsatta, danska bolag 30 % och finska 34 %. De högre nordiska 

skuldsättningsgraderna visavi de brittiska framkom redan i den deskriptiva statistiken.  
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Vidare så är alla händelsevariabler statistiskt signifikanta. Utifrån tabellen finns det 

tydliga tecken på att den allmänna arbetslöshetskassans framfart och eroderingen av 

Gentsystemet för Finlands del faktiskt har lett till att finska företag minskat sin 

skuldsättningsgrad. Indikatorvariabeln för tiden efter att YTK blev landets största är 

starkt signifikant på 1 % signifikansnivå. För Danmarks del lutar det också åt att VK-

regeringens lagförändring 2002 lett till att danska företag minskat på sin 

skuldfinansiering. Indikatorvariabeln för tiden efter reformen är starkt signifikant på 1 

% signifikansnivå. För svenska företags del så är indikatorvariabeln statistiskt 

signifikant först på en 10 % signifikansnivå, men uppvisar en liknande koefficient med 

negativt förtecken som de övriga indikatorvariablerna gjorde gällande den danska och 

finska händelsen. Således finns det också tecken på att även svenska företag har 

förändrat sin kapitalstruktur i kölvattnet av Alliansens a-kassereform från 2006.  

Enligt den poolade matchningsregressionens resultat så finns det anledning att anta att 

det föreligger ett kausalitetssamband mellan facklig styrka, mätt med 

händelsevariablerna, och skuldsättningsgrad. I den här matchningsstudien är 

sambandet positivt. Finska företag har sänkt sin skuldsättningsgrad (totala skulder 

genom företagsvärde) med 109 baspunkter, eller 10,9 procentenheter efter att 

Gentsystemet försvann, danska företag har i sin tur sänkt skuldsättningsgraden med 

7,6 procentenheter och svenska företag med 2,8 procentenheter. Jämfört med det 

nordiska medeltalet à 25,6 % innebär detta en minskning av skuldsättningsgraden med 

42,6 % för finska bolag, 29,7 % för danska och 11,3 % för svenska. Jämfört med brittiska 

bolags medeltal à 18,41 % blir skillnaden större; 59,2 % för finska bolag, 41,3 % för 

danska och 15,8 % för svenska. En möjlig tolkning av differensen i sänkningarna kan 

erhållas från den allmänna skuldsättningsnivån i landet samt tidpunkten för 

brytningen. Finska bolag har uppvisat högst generella skuldsättningsgrad, det var för 

Finlands del som Gentsystemet försvann först och längst tid har där förflytit sedan 

händelsen. Svenska företag hade lägst generella skuldsättningsgrad och brytningen 

med Gentsystemet skedde också sist där. Danmark ligger i båda fallen mellan dessa 

båda, men närmare Finland än Sverige, vilket också avspeglas i koefficienten.    

Organisationsgradens förhållande till skuldsättningen är å andra sidan kombinerad 

med ett negativt förtecken och statistisk signifikans, vilket är en aning förvånande givet 

de problem som tidigare identifierades gällande den sjunkande brittiska 

organisationsgraden. För en 0,1 ökning av organisationsgraden (10 procentenheter), 

det vill säga om ett lands generella fackliga organisationsgrad ökar från exempelvis 60 
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% till 70 %, så förväntas alltså skuldsättningsgraden i medeltal minska med ungefär 

3,92 procentenheter i absoluta tal och med 15,3 % från medeltalet. Detta motsäger det 

samband beträffande facklig styrka som erhölls med hjälp av de olika händelserna.  

Kontrollvariablerna har samma signifikans och förtecken som i den nordiska studien. 

Förklaringsgraden är klart lägre, vilket var väntat givet modellskillnaden.  

7.3. Robusthetstest 

Robusthetstest gällande variabeln organisationsgrad med lands- och industrieffekter, 

skatter och utländsk arbetskraft redogörs det för i det här avsnittet. Även det 

alternativa måttet på facklig styrka testas.  

7.3.1. Landseffekter 

För att se om den gemensamma nordiska regressionen stördes av något enskilt land så 

utfördes en poolad OLS-regression med landsvariabler. Resultaten kan ses i tabell 13. 

Tabell 13 Poolad OLS-regression nordisk data med landseffekter 

Poolad OLS-regression, 8343 observationer 

 Omfattar 694 tvärsnitt 

 Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 

 Beroende variabel: Skulder/FV   

   Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant 0,0197 0,0784 0,2512 0,80166 

Organisationsgrad 0,0667 0,1052 0,6335 0,5264 

Skuldsättningsförmåga 0,3761 0,0305 12,3139 <0,00001*** 

Lönsamhet -0,2424 0,0254 -9,5379 <0,00001*** 

Storlek 0,0423 0,0058 7,3023 <0,00001*** 

Investeringsmöjligheter -0,0576 0,0034 -16,983 <0,00001*** 

Danmark 0,0285 0,0190 1,4966 0,13454 

Finland 0,0396 0,0151 2,6189 0,00884*** 

Norge 0,1021 0,0269 3,7986 0,00015*** 

    Medeltal beroende variabel 0,2895 
 

Stand.avv. ber. var.    0,2659 

Summa kvadrerade feltermer 369,597 
 

Standardfel (regr.) 0,2106 

R2 0,3733 
 

Justerad R2 0,3727 

F(8, 8334) 620,424 
 

P-värde(F) 0 

Log-likelihood 1163,38 
 

Akaike kriterium -2308,8 

Schwarz kriterium -2245,5 
 

Hannan-Quinn -2287,2 

rho 0,7281 
 

Durbin-Watson 0,4945 



56 

 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet 

håller (R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Icke-normalitet och stationäritet antas 

utifrån tidigare test på samma data. * visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 5 % 

signifikansnivå och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån. Indikatorvariabeln 

Sverige är exkluderad för att undvika dummyfällan.  

Landsspecifik kontroll lyckas alltså inte ändra förhållandet mellan organisationsgraden 

och skuldsättningsgraden. Visserligen har p-värdet blivit lägre, men ingen 

tillstymmelse av signifikans går att skönja. Däremot förefaller det som så att det finns 

signifikanta landsskillnader. Finska och norska företag är statistiskt mer skuldsatta än 

svenska på 1 % signifikansnivå och danska är mer skuldsatta än svenska på 15 % 

signifikansnivå. Indikatorvariabler för länderna är också med i den genomförda 

matchningsstudien, vilket utifrån detta resultat förefaller ändamålsenligt.  

7.3.2. Industrieffekter 

Som tidigare nämnt så kan det vara så att en eller flera sektorer har signifikanta 

inverkningar på mitt resultat, varvid detta studeras för Norden och bygger således på 

samma data som förekom i den första undersökningen. För att testa för industrieffekter 

genomförs en poolad OLS-regression, i och med att indikatorvariablerna för 

industrisektorerna gör det omöjligt med en fasteffektmodell. Resultatet syns i tabell 14.  

Tabell 14 Poolad nordisk OLS-regression med industrivariabler  

Poolad OLS-regression, 8343 observationer 

Omfattar 694 tvärsnitt 
  Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 

Beroende variabel: Skulder/FV 
   Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant 0,3104 0,0747 4,1567 0,00003*** 

Organisationsgrad -0,2612 0,0771 -3,3867 0,00071*** 

Skuldsättningsförmåga 0,3784 0,0294 12,8518 <0,00001*** 

Lönsamhet -0,2326 0,0250 -9,3179 <0,00001*** 

Storlek 0,0380 0,0059 6,3946 <0,00001*** 

Investeringsmöjligheter -0,0558 0,0033 -16,864 <0,00001*** 

BYGG 0,0793 0,0464 1,709 0,08749* 

FJS 0,0046 0,1009 0,046 0,9633 

GROSS -0,0115 0,0473 -0,2441 0,8072 

GRUV -0,0029 0,0464 -0,0622 0,9504 

SERV -0,0575 0,0413 -1,394 0,1634 

TILLV -0,0099 0,0410 -0,2422 0,8086 

TRAN 0,0162 0,0470 0,3457 0,7296 
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     Medeltal beroende variabel 0,2895 
 

Stand.avv. ber. var.    0,2659 

Summa kvadrerade feltermer 367,14 
 

Standardfel (regr.) 0,2099 

R2 0,3774 
 

Justerad R2 0,3765 

F(12, 8330) 420,83 
 

P-värde(F) 0 

Log-likelihood 1191,2 
 

Akaike kriterium -2356 

Schwarz kriterium -2265 
 

Hannan-Quinn -2325 

rho 0,7301 
 

Durbin-Watson 0,4923 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet 

håller (R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Icke-normalitet och stationäritet antas 

utifrån tidigare test på samma data. * visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 5 % 

signifikansnivå och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån. BYGG är en 

indikatorvariabel för byggbolag. FJS är en indikatorvariabel för fiske-, jordbruks- och skogsbruksbolag. 

GROSS är en indikatorvariabel för grossister. GRUV är en indikatorvariabel för naturresursutvinnande 

bolag. SERV är en indikatorvariabel för service- och tjänsteföretag. TILLV är en indikatorvariabel för 

tillverkningsbolag. TRAN är en indikatovariabel för transportföretag, förmedlare av gas och el samt 

allmännyttiga bolag. För att undvika dummyfällan utelämnades indikatorvariabeln för sektorn 

detaljhandelsbolag: RETAIL. Variabeln valdes då dess värde gällande skuldsättningsgraden utgjorde 

medianen bland sektorerna.  

Organisationsgraden är här statistiskt signifikant med ett negativt förtecken. Detta 

resultat kontrasterar med den ursprungliga nordiska regressionen utan 

industrivariabler. Industrivariabler skulle således kunna vara den utelämnade faktor 

som gjorde organisationsgraden i den regressionen icke-signifikant. Resultatet för 

variabeln organisationsgrad uppvisar här samma förhållande och signifikans som i 

matchningsstudien (där data matchades utifrån just industrier), fast med lägre 

koefficient.  

Jämfört med detaljhandelsbolag är byggbolag signifikant mer skuldsatta på 10 % 

signifikansnivå. Service- och tjänstebolag är signifikant mindre skuldsatta än 

detaljhandelsbolag på 20 % signifikansnivå. Övriga sektorer saknar signifikant skillnad 

i skuldsättning gentemot detaljhandelsbolag.   

7.3.3. Socialdemokrater i regeringsställning 

För att kontrollera om den fackliga styrkan, såväl upplevda som verkliga, ökar när 

socialdemokrater har representation på regeringsnivå utförs en regression med en 

indikatorvariabel för detta. Det här alternativa måttet på facklig styrka testar också 

robustheten för den fackliga organisationsgraden. Resultatet från regressionen kan ses 

i tabell 15 på nästa sida. 



58 

 

Tabell 15 Fasteffektregression Norden med SOC.DEM-variabel 

Fasteffektregression, 8343 observationer 

Omfattar 694 tvärsnitt 
  Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 

Beroende variabel: Skulder/FV 
   Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant 0,0546 0,0615 0,8888 0,3742 

SOC.DEM -0,030 0,0066 -4,484 <0,00001*** 

Skuldsättningsförmåga 0,3133 0,0483 6,4837 <0,00001*** 

Lönsamhet -0,1944 0,0252 -7,7043 <0,00001*** 

Storlek 0,0504 0,0119 4,2253 0,00002*** 

Investeringsmöjligheter -0,0394 0,0029 -13,3868 <0,00001*** 

     Medeltal beroende variabel  0,2895 

 
Stand.avv. ber. var.     0,2659 

Summa kvadrerade feltermer  210,0305 

 
Standardfel (regr.)  0,1658 

R2  0,6438 

 
Justerad R2  0,6113 

F(698, 7644)  19,7972 

 
P-värde(F)  0,0000 

Log-likelihood  3520,947 

 
Akaike kriterium -5643,894 

Schwarz kriterium -730,4983 

 
Hannan-Quinn -3965,649 

rho  0,5487 

 
Durbin-Watson  0,8235 

     Differentieringstest för gruppernas intercept - 

Nollhypotes: Grupperna har ett gemensamt intercept 

Teststatistika: F(693, 7644) = 8,80025 

med p-värde = P(F(693, 7644) > 8,80025) = 0 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet håller 

(R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Icke-normalitet och stationäritet antas utifrån 

tidigare test på samma data. * visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 5 % signifikansnivå 

och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån. SOC.DEM är en indikatorvariabel som 

årsvis indikerar socialdemokratisk representation på regeringsnivå.  

Resultatet visar med största tydlighet att en indikatorvariabel för socialdemokratiskt 

styre har ett statistiskt signifikant negativt samband med skuldsättningsgraden hos 

nordiska företag. Då socialdemokrater har regeringsrepresentation så minskar 

skuldsättningsgraden med 30 baspunkter, eller 3,0 procentenheter, det vill säga 10,6 % 

från medelvärdet 28,4 %. Sambandet är alltså signifikant, i motsats till motsvarande 

FE-regression då organisationsgraden användes som mått på facklig styrka. Samma 

negativa samband erhålls följaktligen för denna alternativa variabel som vid varje 

tillfälle den fackliga organisationsgraden uppvisat signifikans.  
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7.3.4. Kontroll av skatter 

Inkluderas en variabel med skattesatser i den nordiska fasteffektregressionen erhålls 

resultatet som kan ses i tabell 16 nedan. 

Tabell 16 Fasteffektregression Norden med skattevariabel 

Fasteffektregression, 8343 observationer 
   Omfattar 694 tvärsnitt 

 
   Tidseriens längd: minimum 1, maximum 23 

   Beroende variabel: Skulder/FV 
     Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 

Konstant -0,113 0,1162 -0,975 0,3298 
Organisationsgrad -0,186 0,1111 -1,677 0,09363* 

Skuldsättningsförmåga 0,2909 0,0474 6,1339 <0,00001*** 

Lönsamhet -0,2 0,0255 -7,854 <0,00001*** 
Storlek 0,0645 0,012 5,3945 <0,00001*** 
Investeringsmöjligheter -0,04 0,003 -13,34 <0,00001*** 

Skatt 0,7815 0,1465 5,3360 <0,00001*** 

     Medeltal beroende variabel 0,2895 
 

Stand.avv. ber. var.    0,2659 
Summa kvadrerade feltermer 208,67 

 

Standardfel (regr.) 0,1652 

R2 0,6461 
 

Justerad R2 0,6138 

F(699, 7643) 19,966 
 

P-värde(F) 0 

Log-likelihood 3548 
 

Akaike kriterium -5696 

Schwarz kriterium -775,6 
 

Hannan-Quinn -4015 

rho 0,5461 
 

Durbin-Watson 0,8265 

     Differentieringstest för gruppernas intercept - 

Nollhypotes: Grupperna har ett gemensamt intercept 

Teststatistika: F(693, 7643) = 8,44127 

med p-värde = P(F(693, 7643) > 8,44127) = 0 

Regressionen utfördes med robusta medelfel (HAC) för att beakta problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation som tenderar att förekomma i finansiell data. Keins tumregel för multikollinaritet håller 

(R2 > justerad R2), varvid detta fenomen troligtvis saknas. Icke-normalitet och stationäritet antas utifrån 

tidigare test på samma data. * visar på signifikans på 10 % signifikansnivå, ** dito på 5 % signifikansnivå 

och *** på signifikant resultat på den lägsta 1 % signifikansnivån.  

Variabeln skatt är här starkt statistiskt signifikant med en hög koefficient. Ökar 

skattesatsen med 0,1 (10 procentenheter) så ökar skuldsättningsgraden i de nordiska 

företagen med 78 baspunkter eller 7,8 procentenheter. Skattevariabeln inverkar också 

på organisationsgraden och gör den signifikant, liknande industrivariablerna. I den 

ursprungliga regressionen var variabeln icke-signifikant med positivt förtecken medan 

variabeln här är alltså uppvisar signifikans på 10 % signifikansnivå och tar ett negativt 

förtecken. Inkluderas variabeln i exempelvis föregående sektions regression 
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(fasteffekt), med SOC.DEM som mått på facklig styrka, förändras inte resultatet mer än 

att värdet för koefficienten ökar något för indikatorvariabeln. Själva skattevariabeln är 

starkt signifikant. Även när variabeln inkluderas i matchningsstudien (poolad OLS-

regression) så lämnas resultatet helt opåverkat, medan variabeln själv inte heller lyckas 

påvisa någon som helst signifikans (p-värde à 0,50). Skattesatser som kontrollvariabel 

gav därför inte ett enhetligt resultat, om något så ökade den signifikansen för 

organisationsgraden. 

7.3.5. Kontroll av utländsk arbetskraft 

Som noterats tidigare finns det ett problem i att företagens anställda och deras 

lokalisering är okänd i studien. För att kontrollera för att ett företags verksamhet helt 

eller delvis härrör från en annan marknad än hemmarknaden används som redan 

nämnt variabeln internationell försäljning genom total försäljning. Där internationell 

försäljning ges av den försäljning som uppkommit utomlands genom utländsk 

produktion, vilket indikerar att en hög andel av de anställda befinner sig utomlands.  

Liksom övriga variabler hade utländsk försäljning problem med 

ytterlighetsobservationer, varvid winsorisering användes för den första och den 99:e 

percentilen. För den nordiska studien var medelvärdet för variabeln 55,72 %, medianen 

57,91 %, standardavvikelsen 0,308 samt minimi- och maximivärdena 0 respektive 100 

%. Enbart 4 959 observationer fanns tillgängliga medan 11 900 värden saknades. 

Variabeln var inte det minsta signifikant för den nordiska FE-studien och gav ett p-

värde på 0,60. Den hade en viss inverkan på organisationsgraden som blev mer 

signifikant än tidigare, men fortfarande icke-signifikant i det stora hela med ett p-värde 

på 0,43. Signifikansen på storleksvariabeln minskade från 1 % signifikansnivå till dito 5 

%. Förklaringsgraden ökade enbart marginellt.  

Även i hänseende till den poolade matchingsstudien misslyckades variabeln utländsk 

försäljning att uppnå någon signifikant inverkan. P-värdet var så högt som 0,95. 

Regressionen kunde däremot bara använda sig av färre observationer än ursprungligen 

givet inkluderingen av den här variabeln och emedan alla landsvariabler behöll sin 

signifikans jämte den danska och den finska händelsevariabeln, så försvann den lilla 

signifikans som fanns för den svenska händelsevariabeln. Detta kan emellertid kopplas 

till just de färre observationer som kunde användas i regressionen givet inkluderingen 

av variabeln, inte till någon signifikant inverkan från densamma. Den här variabeln, 

som proxy på andel utländsk anställda, saknar alltså en klar inverkan på resultatet.  
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8 RESULTATDISKUSSION 

De kontrollvariabler som genomgående används har visat sig vara väldigt signifikanta, 

varvid studien finner ytterligare stöd för den gängse synen att agentkostnader (mätt 

genom skuldsättningsförmåga), hackordningsteorin och informationsasymmetri 

(investeringsmöjligheter, lönsamhet, storlek) samt avvägningsteorin (storlek) inverkar 

på kapitalstrukturen. 

I teoridelens skatteavsnitt nämndes det i övrigt att det finns en tydlig poäng i att 

finansiera sig med hjälp av skulder för såväl brittiska som nordiska företag. Det 

konstaterades vidare i samma kapitel att, allt annat lika, den här nyttan är liktydig i 

Storbritannien och Norden, givet jämförbara skattesatser över tidsperioden och under 

tiden innan. Utifrån den deskriptiva statistiken som presenterades för den matchande 

studien så vet vi att klara skillnader i skuldsättningsgrad mellan brittiska och nordiska 

företag föreligger, där de senare är 39 % mer skuldsatta. Vi vet att detta inte beror på 

stora skillnader i just skatter eftersom de har varit väldigt lika mellan marknaderna 

under den givna tidsperioden. Dessutom så vet vi att skillnaderna inte beror på 

olikheter gällande industrier, i och med att de företag som ingår i vartdera urvalet har 

matchats utifrån just sektor. Vi vet också att företagen är lika stora. Vidare 

konstaterades det i den matchade datans stycke om deskriptiv statistik att brittiska 

företag hade en något högre skuldsättningsförmåga, i viss mån bättre 

investeringsmöjligheter (market-to-book) och marginellt men icke-signifikant bättre 

lönsamhet. Det här ger inte någon tydlig fingervisning om hur brittiska bolags 

skuldsättningsgrad visavi nordiska borde vara, utifrån just de här variablerna och allt 

annat lika. Detta i och med att brittiska företags bättre skuldsättningsförmåga – den 

kontrollvariabel som genomgående hade högst koefficient – borde leda till att de 

brittiska företag är mer skuldsatta, ett faktum som bara delvis kompenseras av de högre 

investeringsmöjlighetsvärdena med motsatt samband för dessa företag. Så om det inte 

är industrisektor, skatter, storlek, skuldsättningsförmåga, investeringsmöjligheter eller 

lönsamhet som förklarar skillnaderna i skuldsättningsgrad, så måste det vara något 

annat. Kan facklig styrka vara en förklaring? 

Den matchade studien ger klara besked för tiden efter de olika händelserna. När 

Gentsystemet bröts upp i Danmark och Sverige, samt eroderades i Finland, så 

minskade både den fackliga styrkan och företagens skuldsättningsgrad, vilket inte kan 

kopplas till generella landseffekter i och med att detta kontrollerades för. Faktiskt så 
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visade dessa landsvariabler på allmänt högre skuldsättningsgrader hos nordiska 

företag, varvid det finns fog för tolkningen att generell facklig styrka drivit upp 

skuldsättningsgraderna samt att uppbrottet med en del av denna styrka resulterat i att 

skuldtrycket lättades signifikant. Den här avslappningen av skuldsättningsgrad kan inte 

kopplas till allmänna trender eller friktioner i och med den utförda matchningen. Ej 

heller kan de kopplas till nutida skattesänkningar, då samma sänkningar också 

verkställts för de brittiska matchningsföretagen. Rönen visar att finska företag har 

sänkt sin skuldsättningsgrad med 109 baspunkter, 10,9 procentenheter, efter att 

Gentsystemet eroderades, danska företag har i sin tur sänkt skuldsättningsgraden med 

7,6 procentenheter och svenska företag med 2,8 procentenheter efter att borgerliga 

regeringar bröt upp kopplingen mellan fackföreningar och a-kassor. Jämfört med det 

nordiska medeltalet på 25,6 % innebär detta en minskning av skuldsättningsgraden 

med 42,6 % för finska bolag, 29,7 % för danska och 11,3 % för svenska. Det här är helt i 

linje med Bronars och Deeres (1991) samt Matsas (2010) fynd, där företagsledningen 

tar på sig skulder för att skydda företagsvärdet från krav om högre löner och där fria 

kassaströmmar byts ut mot räntebetalningar, för att uppnå detta. Det här sambandet 

går emot fackföreningars eget intresse, som enligt Chen et al. (2007) var att hålla 

skuldsättningen låg, i och med att de anställda har relativt sett mer att förlora vid 

konkurs, samtidigt som de försöker öka sina löner. Trots bevisligen hög facklig styrka 

har fackföreningarna alltså inte lyckats hålla skulderna nere för Nordens del, däremot 

verkar det som att företagsledningen lyckats höja skuldsättningen för att motverka 

löneökningar hos de anställda. Signifikansen för händelsevariablerna demonstrerar att 

förhållandet är genuint. 

Det finns emellertid alltjämt anledning att ta fasta på vad Simintzi et al. (2010-2012) 

funnit. Facklig styrka i form av demokratiskt valda socialdemokratiska regeringar 

visade på ett klart statistiskt signifikant negativt samband i hänseende till 

skuldsättningsgraden. Vilket kan innebära att en sådan reell och upplevd facklig styrka 

faktiskt resulterar i att ledningen minskar skuldsättningen som en allmän operationell 

riskhanteringsåtgärd. Resultaten visar att när Socialdemokraterna sitter vid makten så 

minskar företagens skuldsättningsgrad med 3 procentenheter, 10,6 % från medeltalet. 

Även fast det alltså är högst sannolikt att den strukturella styrka fackföreningar 

åtnjuter på den nordiska arbetsmarknaden gjort att företagsledningar under lång tid 

drivit upp skuldsättningen i sina företag, så är det tänkbart att fackförbund, i enlighet 

med sitt eget intresse som Chen et al. (2007) talade om, i kortare perioder lyckas få ned 

skuldsättningen i bolag och minska på konkursrisken. Alternativt att företagsledningen 



63 

 

nödgas ta vissa operationella beslut utifrån fackens styrka som leder till en faktisk 

minskning av skuldsättningsgraden.  

Den allmänna organisationsgraden har också i flera av regressionerna uppgett 

signifikans med negativt förtecken, som i den poolade OLS-regressionen med nordisk 

data och industrivariabler, den nordiska fasteffektregressionen med skattevariabeln 

samt OLS-regressionen med matchad data och variabler för landseffekter plus tre 

händelser. I ingen regression var sambandet signifikant och positivt som uppvisats i 

amerikanska studier. Varje gång förtecknet var positivt var variabeln icke-signifikant. 

De tydligt konflikterande synerna på effekten av facklig styrka, som redogjorts för i 

teorins stycke om fackföreningar och i avsnittet om tidigare forskning, kan möjligtvis 

förklara varför variabeln organisationsgrad ger motstridiga resultat – den mäter helt 

enkelt två reella men diametralt olika samband. Kritiken mot jämförelsekraften i 

måttet organisationsgrad, som framförts av Visser (2006), har det redogjorts för i 

metoddelen. Det tvetydiga resultatet skulle kunna bero på detta. Även 

konjunkturvariationen i de danska, finska och svenska värdena som Berge et al. (2009) 

rapporterat kan ha inverkat på resultatet. Olika regressionsmodeller kan därför också 

tänkas plocka upp olika samband emedan några, såsom den första 

fasteffektregressionen för Norden, bara får struntresultat utifrån dessa motstridiga 

samband. Troligare är ändock att den inledande nordiska regressionen hade problem 

med utelämnade faktorer såsom skatter och industrieffekter, i och med att 

inkluderandet av desamma gjorde variabeln facklig organisationsgrad signifikant och i 

linje med matchningsstudiens regression och den som utfördes med det alternativa 

måttet på facklig styrka (socialdemokrater på regeringsnivå).  

Resultaten som erhållits ger en insikt i de nordiska företagens kapitalstruktur. 

Implikationerna är relativt klara för dels samhället, dels företagen och fackförbunden – 

det finns en motsättning mellan låg skuldsättning och starka fack. Är det senare 

eftersträvansvärt får man förvänta sig att företagsledningen ser till att det tidigare blir 

svårare att åstadkomma. Insynen i företagsledningens faktiska handling på området 

kan också implementeras i fackföreningsrörelsens handlingsplaner, för att öka på dess 

chanser att realisera sina mål.  
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9 SAMMANFATTNING 

Syftet med den här undersökningen var att utreda sambandet mellan facklig styrka och 

företags kapitalstruktur för Nordens vidkommande, utifrån det faktum att Norden har 

världens starkaste fackföreningsrörelse.  

Själva undersökningen delades huvudsakligen in i två delar. Den första delen tittade på 

Norden som en enhet medan den andra kontrasterade företag från de tre nordiska 

länderna Danmark, Finland och Sverige med brittiska. De nordiska länderna valdes 

utifrån tre särskilda händelser som påverkade den fackliga styrkan och brittiska företag 

valdes ut som kontrollobjekt, givet den brittiska marknadens stora 

arbetsmarknadsmässiga skillnader gentemot Norden.  

Tidigare studier har givit motstridiga resultat och har inte med tillfredställelse kunnat 

påvisa något klart orsak-verkansammanband. Mått på facklig styrka har också varierat 

från organisationsgrad till lagförändringar och indexmått för arbetsmarknadslagar. 

Den här studien använde måttet nationell facklig organisationsgrad för att studera 

allmän korrelation samt händelsevariabler för att påvisa kausalitet. Norden har inte 

tidigare studerats som ett objekt vad gäller facklig styrka och kapitalstruktur, varvid 

studien kontribuerar på det området. Dessutom bidrar studien till förståelsen av 

nordiska företags kapitalstruktur. Studiens särskilda händelsevariabler ger en unik 

möjlighet att påvisa kausalitet på området – vilket är den stora vetenskapliga 

kontributionen.  

Emedan variabeln organisationsgrads värden och signifikans varierade med vald data, 

kontrollvariabler och regressionsmodell så gav de tre landsspecifika 

händelsevariablerna tydliga besked. Efter varje händelse, som minskade fackens styrka, 

så svarade de nordiska företagen med att sänka sin skuldsättningsgrad. Finska bolag 

sänkte sin skuldsättningsgrad med 10,9 procentenheter eller 42,6 % från medeltalet, 

danska med 7,6 procentenheter eller 29,7 % från medeltalet och svenska med 2,8 

procentenheter eller 11,3 % från medeltalet. Resultaten beror inte på allmänna trender, 

brus eller friktioner, då detta kontrollerats för genom den utförda matchningen av den 

data som användes i undersökningen. Den nämnda matchningen utfördes också på 

basis av industri och storlek, varvid sådana faktorer kan förbises. Skatter hade ingen 

inverkan på resultaten och investeringsmöjligheter och skuldsättningsförmåga 

kontrollerades för. Dessutom rör det sig inte om några generella landseffekter, 

eftersom särskilda landsmässiga indikatorvariabler kontrollerade för det. Faktiskt så 
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fann dessa variabler stark statistisk signifikans som påvisade högre generell 

skuldsättning i de nordiska företagen jämfört med brittiska – vilket förstärker 

sambandet att starka fackföreningar leder till en ökad skuldtagning av ledningen. 

Finska bolag var 34 % mer skuldsatta, danska 30 % och svenska 23 %.  

Resultatet ger tydligt understöd till litteraturen som påvisat ett positivt samband 

mellan facklig styrka och skuldsättning, utan att för den delen helt avvisa resultaten 

som pekat i motsatt riktning. Genom att kontrollera för facklig styrka i form av 

regeringsrepresentation för de fackligt närstående Socialdemokraterna kunde ett 

statistiskt signifikant negativt samband skönjas. När partiet hade 

regeringsrepresentation minskade företags skuldsättning med 3 procentenheter eller 

10,6 % från medeltalet. Även då variabeln organisationsgrad uppvisade signifikans så 

var det med ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och facklig styrka. 

Matchningsstudien, som saknade de problem med utelämnade faktorer som den 

inledande nordiska regressionen troligen hade, erhöll ett resultat som visade att om 

den nationella organisationsgraden i ett land ökade med 0,1 (10 procentenheter, 

exempelvis från 60 till 70 %), så minskade skuldsättningen hos företagen med 3,92 

procentenheter i absoluta tal och med 15,3 % från medeltalet. 

Studien kan möjligen sammankoppla de tidigare motstridiga resultaten med dessa 

nordiska lärdomar. Det är tydligt att strukturell facklig styrka leder till en högre 

skuldsättning i företag verksamma inom samma omgivning. Samtidigt kan interna och 

externa faktorer och processer leda till att antingen fackföreningar genom sin styrka 

lyckas förmå företagsledningar att marginellt sänka skuldsättningen, eller att ledningen 

själv finner det operationellt vettigt att göra samma minskning, utifrån betydande 

risker rörande exempelvis avskedningar eller lönesänkningar.   
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10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För vidare forskning i ämnet finns det flera möjligheter att bidra vetenskapligt. En 

liknande undersökning skulle exempelvis kunna utföras med en annan beroende 

variabel. Förslagsvis en som bara tittar på långfristiga skulder som andel av 

företagsvärdet.  

Organisationsgrad som mått skulle också kunna testas på andra nationella marknader 

där så ännu inte gjorts. Exempelvis i Tyskland, som i den här studien omtalades som en 

medelväg mellan Norden och Storbritannien vad gäller facklig styrka.  

Den här undersökningen visar likt tidigare forskning på en viss mostridighet, här 

särskilt gällande variabeln organisationsgrad. Framtida forskning skulle därför med 

fördel kunna försöka nysta mer i tvetydigheten på området.  

Vid användningen av nationell organisationsgrad finns det alltjämt anledning att 

kontrollera för hur stor andel av de anställda som finns i hemlandet. Utifrån den här 

undersökningen förefaller det som om just utländsk försäljning är ett relativt 

bristfälligt mått med många saknade observationer. På andra marknader kan det finnas 

bättre variabler tillgängliga som gör det möjligt att helt utesluta, alternativt fastslå, 

inverkan av den här faktorn på resultatet.  

Händelserna som här studerats kan tänkas ha en effekt på företag gällande bland annat 

deras interna kassaflöde eller likviditet, varvid en framtida studie skulle kunna titta 

närmare på om någon förändring kan skönjas på det området före och efter uppbrottet 

med Gentsystemet.  
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BILAGA 1 

Tabell 17 Förtydligande översikt av företagsmatchningen 

Nordiska företagsnamn Land 
SIC-
kod 

Försäljning 2012 
(meuro) 

AP Moller-Maersk A/S Danmark 4412    45 952 536,62     

Volvo AB Sverige 3715    34 895 420,24     

Nokia Corporation Finland 3663    30 177 000,00     

Ericsson 'B' AB Sverige 3661    26 176 592,97     

Neste Oil OYJ Finland 5172    16 407 000,00     

Skanska AB Sverige 1622    14 865 032,78     

H & M Hennes & Mauritz AB Sverige 2321    13 837 112,57     

Electrolux AB Sverige 3631    12 640 621,69     

Novo Nordisk A/S Danmark 2834    10 482 118,89     

UPM-Kymmene OYJ Finland 2621    10 438 000,00     

Kesko OYJ Finland 5411      9 685 900,00     

Carlsberg AS Danmark 2082      9 027 873,68     

Kone OYJ Finland 3534      6 276 800,00     

TDC A/S Danmark 4813      3 508 458,94     

Flsmidth & Company 'B' A/S Danmark 1541      3 338 248,43  

Brittiska företagsnamn Match till 
SIC-
kod 

Försäljning 2012 
(meuro) 

Carnival PLC AP Moller-Maersk AS 4481    11 971 808,31     

BAE Systems PLC Volvo AB 3721    20 503 300,13     

Pace PLC Nokia Corporation 3663      1 871 122,89     

The Morgan Advanced 
Materials Company PL 

Ericsson 'B' AB 3624      1 242 904,63     

Bunzl PLC Neste Oil OYJ 5141      6 611 389,05     

Balfour Beatty PLC Skanska AB 1611    11 693 789,53     

Burberry Group PLC Hennes & Mauritz AB 2339      2 454 231,90     

Melrose Industries PLC Electrolux AB 3621      1 913 888,08     

Astrazeneca PLC Novo Nordisk A/S 2834    21 777 864,94     

Smith (DS) PLC UPM-Kymmene OYJ 2621      4 492 078,26     

Sainsbury (J) PLC Kesko OYJ 5411    28 614 082,15     

Sabmiller PLC Carlsberg AS 2082    13 570 680,12     

Domino Printing Sciences PLC Kone OYJ 3577         381 736,21     

Cable & Wireless 
Communications PLC 

TDC A/S 4813      1 509 580,75     

Kier Group PLC Flsmidth & Company  1541      2 405 507,23     

 


