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Sammanfattning

Hängavtal är en central del av den svenska kollektivavtalsmodellen. I denna rapport 
sammanställs systematiskt deras utbredning på den svenska arbetsmarknaden. Genom 
bearbetning av två urvalsundersökning visas att hängavtal är relativt vanligare i mindre, 
men inte de allra minsta, företagen. Det finns en stor variation i dess utbredning mellan 
olika branscher men andelen företag med hängavtal är särskilt hög inom byggindustri, 
tillverkning samt hotell- och restaurang. Företag med hängavtal upplever i stort att deras 
avtal orsakar dem lika mycket problem eller ger dem lika mycket stöd som företag med 
reguljära kollektivavtal. Företag som både har hängavtal och reguljära kollektivavtal 
upplever att deras avtalssituation fungerar sämre. En slutsats är att hängavtalen är 
relativt vanligare i branscher där fackförbund oftare använder konfliktvapen för att tvinga 
fram kollektivavtalsanslutning.

Abstract

Substitute collective agreements, collective agreements between worker unions and in-
dividual companies, are a central part of the Swedish labour market model with collective 
bargaining. This report describes their prevalence in different sections of the labour mar-
ket. Using data from two different surveys, we show that substitute collective agreements 
are more common in relatively small companies, although not in the smallest. While 
there is considerable variation in their prevalence over different industries, the concentra-
tion of the agreements is highest in the construction, manufacturing and the hospitality 
industry. There is no difference between companies with substitute collective agreement 
and companies with regular collective agreement in their satisfaction with their collective 
agreements, while companies that simultaneously have signed both types of agreements 
are less satisfied with their collective agreements. A conclusion is that such agreement is 
more concentrated in industries where unions are more prone to use industrial action to 
expand the general coverage of collective agreements.
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1 Introduktion

70 000 företag i Sverige har tecknat ett hängavtal med ett eller flera fackförbund. Det stora
flertalet har gjort detta istället för att bli medlemmar i en arbetsgivarorganisation och därmed
omfattas av ett reguljärt kollektivavtal. Denna rapport ställer den enkla frågan: Varför?

Rapporten har följande upplägg. I detta och nästkommande avsnitt introduceras hängav-
talen som koncept. Därefter beskrivs den begränsade litteraturer som tidigare finns i ämnet.
i avsnitt 4 beskrivs den data som ligger till grund för rapporten och i avsnitt 5 presente-
ras de huvudsakliga resultaten kring hängavtalens utbredning. I avsnitt 6 följer resultat om
olika företags syn på olika former av kollektivavtal. Rapporten avslutas med slutsatser och
rekommendation för vidare forskning.

Genom alla dessa avsnitt är ambitionen att förstå och kartlägga hängavtalens utbredning,
och det inte bara för att det inte gjorts förut. Ett skäl är att hängavtal, inte reguljära kol-
lektivavtal, ofta är den typ av kollektivavtal som de mest uppmärksammade konflikterna på
svensk arbetsmarknad kretsar kring. När fackförbundet Byggnads 2004 satte det lettiska bygg-
företaget Laval un Partneri Ltd. i blockad var det inte ett reguljärt kollektivavtal de krävde.
Ett sådant sluts mellan ett fackförbund, Byggnads, och en arbetstagarorganisation, i detta fall
Sveriges Byggindustrier. Istället var det som Byggnads med stridsåtgärder ville framtvinga ett
så kallat hängavtal. Medan ett reguljärt kollektivavtal är ett avtal slutet mellan en arbetsgivar-
organisation och en facklig organisation, tecknas ett hängavtal direkt mellan en arbetsgivare
och en facklig organisation. Det mest uppmärksammade konflikten på svensk arbetsmarknad
de senaste 20 åren gällde ett hängavtal.

Laval un Partneri Ltd. var, som är känt, inte ensamt om att vara ett utländskt företag
verksamt på den svenska arbetsmarknaden. Tvärtom växer över tid antalet utländska arbetsgi-
vare, som inte är medlemmar i en svensk arbetsgivarorganisation och därmed åtminstone inte
initialt omfattas av reguljära kollektivavtal, på svensk arbetsmarknad. Som noteras i Lindberg
(2007) innebär detta att både arbetstagare och fackförbund i högre grad exponeras mot företag
som verkar kollektivavtalslöst eller under ett utländskt kollektivavtal ökar. När Hansson (2010)
listar fyra trender för kollektivavtalen och arbetsrätten är detta – internationaliseringen – den
första. Ett tänkbart svar på varför: antalet utländska arbetsgivare växer.

Ett annat perspektiv är att en stor och delvis växande del av arbetsmarknaden är oorgani-
serad. Organisationsgraden bland löntagarna på den svenska arbetsmarknaden har sjunkit från
81 till 69 procent från 2000 till 2016. Under denna allmänna trend döljer sig kraftigt sjunkande
organisationsgrad på arbetarsidan och en mindre dramatisk utveckling på tjänstemannasidan
(Kjellberg, 2017). Som konstateras i Karlson et al (2014) hålls kollektivavtalssystemet i allt
högre grad uppe av företagen. Samtidigt är organisationsgraden på företagssidan tämligen
låg. Det kanske tydligaste exemplet på detta är byggsektorn där antal företag i branschen
nu närmar sig 100 000 medan bara ca 15 000 är organiserade i Sveriges Byggindustrier eller
andra arbetsgivarförbund. Svenska byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, har varje år 2012-
2016 tecknat dubbelt så många hängavtal som det har tillkommit nya företag bundna av det

1Författaren vill särskilt tacka René Bongard och Företagarna för att generöst delat med sig av de da-
taset som möjliggjort denna rapport. Ett stort tack riktas också till Nils Karlson för ständiga konstruktiva
kommentarer på olika utkast. Johanna Grönbäck tackas för projektledning och redaktionella synpunkter. Alla
kvarstående misstag är, självfallet, författarens.
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reguljära kollektivavtalet genom att företag har inrätt i arbetsgivarorganisationen Sveriges
Byggindustrier. Hängavtalen är inget randfenomen och det är inte orimligt att vi framåt kan
förvänta oss en ökning av antalet hängavtal. En lägre organisationsgrad som bidrar till fler
hängavtal är en del av den trend Hansson 2010 kallar decentraliseringen. Ett annat tänkbart
svar varför: det är inte tillräckligt attraktivt för företag att söka medlemskap i arbetsgivaror-
ganisationer.

Efter den så kallade Laval-konflikten Vaxholm 2004 är 2007:s års konflikt på caféet Wild’n
Fresh i Göteborg kanske den mest uppmärksammade. En huvudorsak till att fallet uppmärk-
sammats var här inte att kaféet saknade medlemskap i en arbetsgivarorganisation utan att
ingen av de anställda var medlemmar i något fackförbund och ingen av de anställda heller vil-
le se ett kollektivavtal. Även i detta fall var det i första hand ett hängavtal som fackförbundet,
Hotell och restaurangfacket, krävde.

Både Laval-konflikten och blockaden mot Wild’n Fresh utgör exempel på det som Mo-
berg (2006) kallar systemförsvarskonflikter: konflikter mot parter som står utanför kollek-
tivavtalsmodellen. Det är konflikter syftandes till att med konfliktvapen tvinga in företag i
kollektivavtalssystemet. Medlingsinstitutet (2017) menar på liknande sätt att den typiska
tvisten på lokal nivå handlar om ett LO-förbund som kräver hängavtal med en oorganiserad
arbetsgivare. Liknande resonemang finns i Lindberg (2007) som kartlägger konfliktmönstren
på svensk arbetsmarknads 1993-2005 och noterar att konflikter med anledning av framtving-
ande av kollektivavtal – i vilket hängavtal inkluderas – är en växande andel av det totala
antalet konflikter. Han gör också den centrala noteringen att arbetskonflikterna är koncentre-
rade till ett litet fåtal branscher; främst byggande, transporter och el. Byggbranschen är också
särskilt utsatt för konflikter just i syfte att tvinga fram kollektivavtal. Som framgår i Malm
Lindberg, Karlson och Grönbäck (2015) är den svenska konfliktreglerna mycket tillåtande i
ett internationellt perspektiv. Ett tredje tänkbart svar på varför: företagen ser sig tvungna.

En ökad internationalisering, en ökad decentralisering och starka konfliktvapen som kan
tvinga fram hängavtal är några av skälen till att det finns ett behov av ökad kunskap om
hängavtalen. Deras roll på svensk arbetsmarknad, deras utbredning och funktion har hitintills
inte studerats i detalj. Syftet med denna rapport är påbörja en sådan kartläggning. Det gör
vi genom att fokusera på företag med upp till och med 49 anställda.

Över 99 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda; genom att förstå
hur hängavtalen breder ut sig bland de mindre företagen kommer vi långt i att förstå hur
hängavtalen breder ut sig sett till arbetsmarknaden som helhet. Och vi kan börja skissa på
svar på den centrala frågan: Varför hängavtal?

2 Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal är ett avtal slutet mellan en enskild arbetsgivare och ett fackförbund. Dess
praktiska konsekvens är att företag och fackförbund förbinder sig till att, i stort, följa det för
branschen aktuella kollektivavtalet. Avtalet hänger på gängse reguljära kollektivavtal.

För att en arbetsgivare ska vara bundet av ett reguljärt kollektivavtal krävs att företaget är
medlem i en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal. Om ett företag inte är medlem
i en arbetsgivarorganisation som slutar ett för hela eller delar av verksamheten relevant regujärt
kollektivavtal kan företaget istället ingå ett hängavtal med berört fackförbund.
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I majoriteten av fallen är den arbetsgivare som ingår ett hängavtal inte medlem i någon
arbetsgivarorganisation och hängavtalen är det enda kollektivavtal som arbetsgivaren har in-
gått. I de fall företagen kombinerar ett eller flera reguljära kollektivavtal med ett eller flera
hängavtal sker det mot bakgrund av att delar av företagets verksamhet faller utanför det
eller de reguljära kollektivtal som tecknats av arbetstagarens arbetsgivarorganisation. I dessa
fall kan företaget ingå ett eller flera hängavtal för de delar som faller utanför de reguljära
kollektivavtalen.

3 Tidigare litteratur

Den svenska lönebildningen styrs av kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisa-
tioner (Karlsson et al, 2014). Som framgår ovan finns två typer av kollektivavtal: reguljära
kollektivavtal och hängavtal. Medan hängavtalen inte har studerats i detalj har ämnet berörts
i forskningen kring kollektivavtal generellt. Bland annat beskriver Kjellberg utförligt kollek-
tivavtalens utbredning i olika utgåvor av sin rapport Kollektivavtalens täckningsgrad samt or-
ganisationsgraden hos arbetsgivare och fackförbund. I den senaste versionen (Kjellberg, 2017)
går bland annat nedanstående att utläsa vad gäller hängavtal.

Antalet löntagare med hängavtal skattas av Kjellberg till ca 140 00 år 2015, motsvarande
5 procent av löntagarna i privat sektor. För 2010 var motsvarande siffra ca 170 000 löntagare.
Dessa siffror omfattar enbart anställda i företag med hängavtal som ej är medlemmar i en
arbetsgivarorganisation. Kjellberg skriver själv att dessa siffror är behäftade med osäkerhet.
En annan källa till kunskap om hängavtalens utbredning är Medlingsinstitutets årspapporter.
I senaste upplagen, Medlingsinstitutet (2017) , uppskattas istället antalet anställda i företag
som enbart är bundna av hängavtal till 212 000 år 2015. Beroende på beräkningssätt och
definition skiljer sig alltså skattningarna åt.

Kjellberg presenterar också siffror vad gäller hängavtalens utbredning hos arbetare respek-
tive tjänstemän. Generellt är hängavtal betydligt vanligare i den tidigare kategorien. För 2015
gäller, se en återgivning i tabell 1, att 9 procent av arbetarna och 2 procent av tjänstemännen
i privat sektor omfattas av hängavtal enligt Kjellbergs förordade beräkningsmodell. Även sett
i relation till andelen löntagare som omfattas av någon typ av avtal – häng- eller kollektivavtal
– är hängavtal betydligt vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Dessa siffror är dock
behäftade med stor osäkerhet.

Enligt Kjellberg beräknas år 2012 ca 64 200 företag eller andra organisationer ha ett
hängavtal. Denna siffra inkluderar – till skillnad från ovan – företag som är medlemmar i en
arbetsgivarorganisation, men också har hängavtal för en del av sina anställda, vanligen avseen-
de ett annat förbund inom Svenskt Näringsliv än det som företaget tillhör. Medlingsinstitutet
(2017) redovisar samma siffra till knappt 71 000 företag i november 2016.

Vidare genomförde undersökningsföretaget TNS Sifo 2010 på uppdrag av organisationen
Företagarna en intervjustudie, redovisad i Företagarna (2011), bland företag med mellan 1-49
anställda. Företagarna och Kjellberg har tillsammans senare bearbetat grunddatan. Detta är
delvis samma data som studeras fördjupat i denna rapport.

Av Kjellbergs bearbetning, se tabell 2, framgår att 11 procentenheter av småföretagen har
ett hängavtal, varav 2 procentenheter uppger att de har både hängavtal och kollektivavtal. 9
procent av företag med 1-4 anställda har hängavtal, 15 procent av företag med 5-19 anställda
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Tabell 1: Häng- och kollektivavtal bland arbetare och tjänstemän

Grupp Priv. sek. hänga. Priv. sek kollektiva. Off. sek. kollektiva.
Arbetare 9% 84% 100%
Tjänstemän 2% 77% 100%
Alla 5% 80% 100%

Källa: Kjellberg 2017.

Tabell 2: Småföretag med häng- och kollektivavtal

Ant. anställda Kollektiva. Hänga. Både och Tot. avtal Tot. utan avtal Antal företag
1-4 22% 9% 2% 33% 67% 1518
5-19 50% 15% 3% 68% 32% 2242
20-49 68% 13% 6% 87% 13% 390
1-49 30% 11% 2% 42% 58% 4150

Källa: Företagarna 2011, bearbetad av Kjellberg 2017.

har hängavtal och 14 procent av företag med 20-49 anställda har hängavtal. I relation till an-
delen med reguljärt kollektivavtal faller andelen med hängavtal snabbt med antalet anställda.

Siffrorna från Sifo går också att skära branschvis. Sett till andelen företag med enbart
hängavtal, se tabell 3, är siffrorna högst i hotell- och restaurangbranschen, byggbranschen
och industribranschen. Kjellberg redovisar även siffror separat för Stockholms län av vilka
man kan dra slutsatsen att andelen företag med hängavtal där är lägre jämfört med ett urval
representerande hela landet.

I ovan refererade årsrapport från Medlingsinstitutet finns ytterligare uppgifter av intresse.
Dels framgår att antalet nytecknade hängavtal som registrerats hos Fora, ett försäkringsbolag
som hanterar vissa försäkringar för hängavtal på både arbetar- och tjänstemannasidan, uppgår
till mellan 3 000 och 5 000 per år under perioden 2005-2016. Dessa siffror inkluderar inte
hängavtal till fackförbund anslutna till TCO.

Noterbart i dessa siffror, se en återgiven nedbrytning i tabell 4 är framförallt att ungefär
dubbelt så många företag de senaste fem åren blivit anslutna till ett kollektivavtal via ett
hängavtal med Byggnads jämfört med de företag som anslutits till det reguljära avtalet via
medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. För IF Metall och Hotell-
och restaurangfacket är det ungefär lika många som ingår kollektivavtal genom hängavtal som
genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Medlingsinstitutet rapporterar också att totalt ca 500 utländska bolag i november 2016
har hängavtal registrerat hos Fora. Cirka 40 utländska företag per år har under tidsperioden

Tabell 3: Småföretag med häng- och kollektivtal efter bransch

Bransch Kollektiva. Hänga. Både och Tot. avtal Tot. utan avtal Antal företag(viktat)
Industri mm 46% 17% 4% 67% 33% 522
Byggbranschen 36% 18% 4% 58% 42% 527
Handel 39% 8% 1% 48% 52% 1037
Transport 44,5% 16,5% 2,5% 63,5% 36,5% 263
Hotell & restaurang 41% 19% 1% 61% 39% 191
Utbildning & vård 34% 6% 1% 40,5% 59,5% 186
Övriga tjänster 14% 6% 2% 22% 78% 1472
Totalt 30% 11% 2% 42% 58% 4277

Källa: Kjellberg 2017
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Tabell 4: Kollektivavtalsanslutningar för vissa fackförbund 2012-2016

Fackförbund och typ 2012 2013 2014 2015 2016
Svenska Kommunalarbetareförbundet

Hängavtal 194 182 130 102 106
Inträde i arbetsgivarorganisation 660 717 729 496 678

Hotell- och restaurangfacket
Hängavtal 890 660 641 730 414
Inträde i arbetsgivarorganisation 450 685 436 1244 477

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Hängavtal 1 124 1 086 1 108 1 167 1 160
Inträde i arbetsgivarorganisation 410 304 524 495 656

Handelsanställdas förbund
Hängavtal 1 111 1 202 460 479 461
Inträde i arbetsgivarorganisation 1 190 2 271 1 545 1 598 1 664

Svenska Transportarbetareförbundet
Hängavtal 306 206 261 317 342
Inträde i arbetsgivarorganisation 297 236 390 456 613

IF Metall
Hängavtal 505* 510* 505* 476* 359*
Inträde i arbetsgivarorganisation 282 302 320 355 321

Unionen
Hängavtal 666 470 470 525 473
Inträde i arbetsgivarorganisation 2 998 1 349 1 285 1 434 2 542

Källa: Medlingsinstitutet 2017. * I siffran ingår fullständiga kollektivavtal med oorganiserade arbetsgivare

2009-2016 har blivit avtalsbundna med Byggnads genom antingen hängavtal eller genom att
det utländska bolaget sökt inträde i Sveriges Byggindustrier.

För att summera den befintliga litteraturen innan vi går vidare med våra egna resultat:
Vi vet att hängavtal är en relativt vanlig företeelse på svensk arbetsmarknad. Det råder
osäkerhet om hur många löntagare som berörs av dem, men antalet företag med hängavtal
växer långsamt. Hängavtal är särskilt vanliga inom främst byggindustrien där de tecknas av
Byggnads. Även IF Metall och Hotell- och restaurangfacket har tenderat att ingå relativt
många hängavtal. Hängavtal tenderar att vara relativt vanligare i mindre, men inte de allra
minsta med förre än fem anställda, företagen, och de är mindre förekommande i Stockholms
län än i resten av landet.

4 Data

Denna rapport använder använder data från två urvalsundersökningar gjorda på uppdrag av
organisationen Företagarna, år 2010 respektive 2015. Den första av dessa ligger till grund
även för delar av de siffror som redovisas i Kjellberg (2017) ovan, men analysen här är bredare
och djupare. Datan från 2015 har tidigare aldrig bearbetats i syfte att kartlägga hängavtalens
utbredning.

I det första fallet utfördes undersökningen av TNS Sifo, i det senare fallet av Novus. I
båda fallen var undersökningspopulationen privata affärsdrivande företag med 1-49 anställda.
Företag inom jord- och skogsbruk, fiske samt mineralutvinning är exkluderade liksom företag
som ingår i koncerner med totalt fler än 49 anställda. Urval har i både fallet skett från SCB:s
Företagsregister med strata efter storlek (antal anställda), bransch (SNI) och region (län). I
båda fallen har telefonintervjuer skett tills svar har erhållits från ca 4 000 företagsledare.
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5 Vilka företag har hängavtal?

Detta avsnitt syftar till att ge en bild av vilka typer av företag som i högre grad än andra
har tecknat ett hängavtal. Vi går stegvis igenom tillgängliga karaktäristika och beskriver de
samvariationer som föreligger. Det sker dels genom deskriptiva diagram och dels genom viktade
linjära sannolikhetsmodeller (linear probabability models med hjälp av weighted least squares).
Dessa regressionsanalyser redovisas grafiskt i diagram visande estimerade koefficienter och
osäkerhetsintervall för de olika kategoriska variablerna. Fullständiga regressionsresultat finns
tillgängliga i appendix.

Generellt är de regressioner som nedan utförs någon av fyra enkla typer:

Enbart hängavtalf =β1Karaktäristiskaf + ε (5.1)

Alla hängavtalf =β1Karaktäristiskaf + ε (5.2)

Enbart hängavtalf =β1Karaktäristiskaf + β2Kollektivavtalf + ε (5.3)

Alla hängavtalf =β1Karaktäristiskaf + β2Kollektivavtalf + ε (5.4)

Karaktäristika är i varje fall en vektor av dummyvariabler som indikerar vilken kategori
av företag som observationen tillhör; exempelvis om företaget har 1-4, 5-9, 10-19 eller 20-29
anställda. Kollektivavtal indikerar om företaget har någon typ av kollektivavtal, antingen ett
hängavtal eller ett reguljärt kollektivavtal. Medan 5.1 och 5.2 svarar på frågan var hängavtal
är som vanligast, svarar 5.3 och 5.4 på frågan var hängavtal är som vanligast bland de företag
som har någon typ av kollektivavtal. Enbart hängavtal refererar till företag som inte har något
reguljärt kollektivavtal, medan alla hängavtal därutöver inkluderar företag som vid sidan av
ett reguljärt kollektivavtal också har ett hängavtal.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande multivariabel linjär sannolikhetsmodell. I samt-
liga linjära sannolikhetsmodeller viktas observationerna efter företagsstorlek för att ta hänsyn
till stratifieringen som är gjord vid urvalet. Denna viktning är också anledningen till att skat-
tade medelvärden i regressionsanalyserna inte alltid överensstämmer med de medelvärden som
ges i de, där oviktad data använts, deskriptiva diagram som inleder varje underkapitel. Dessa
stapeldiagram ska därför tolkas med försiktighet.

5.1 Antal anställda
Redan i Kjellberg 2017 finns siffror som tyder på att hängavtal är relativt vanligare bland
mindre företag. När vi återupprepar analysen, se figur 1, och inkluderar även 2015 ser vi en
samvariation där andelen företag med enbart hängavtal är som högst för de företag som har
relativt få anställda men inte tillhör de allra minsta sett till personalstyrka. Andelen tenderar
att vara lägre både för de allra minsta företagen med 1-4 anställda och för de företag med en
personalstyrka om 20-49 personer.

Resultat av de första linjära sannolikhetsmodellerna på samma data redovisas i figur 2
samt i 3. Här, liksom i efterföljande avsnitt, finns två olika mått på hängavtalens utbredning
och två olika sätt att mäta dem – utan kontroll för om företaget har någon typ av kollektivavtal
eller inte, eller med en kontroll för om företaget har kollektivavtal eller inte. Dessa två olika
metoder ger svar på två olika – och båda intressanta – forskningsfrågor: den första svarar på
var är andelen med hängavtal som högst? Medan den andra svarar på givet att företaget har
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(a) Avtalstyper 2010 (b) Avtalstyper 2015

Figur 1: Avtalstypernas utbredning per storleksklass 2010 respektive 2015

ingått någon typ av kollektivavtal – var är andelen med hängavtal som högst?
Svaren på dessa två frågor skiljer sig också markant åt vilket tydligt syns i 2 samt 3. För

2010 är andelen med enbart hängavtal som lägst bland företag med 1-4 anställda. Andelen
toppar bland företag med 10-19 anställda, men det finns ingen signifikant skillnad mellan de
tre något större kategorierna av bolag. För 2015 toppar andelen med enbart hängavtal bland
företag med 5-9 anställda och andelen där är signifikant större än både bland 1-4 anställda
och 20-29 anställda. I båda fallen är regressionen gjord på ca 4 000 observationer.

Ser vi istället till alla företag med hängavtal - en kategori som inkluderar både de företag
som enbart har hängavtal samt de företag som har reguljära kollektivavtal och hängavtal -
är resultaten något mer spridda. Det går dock att med säkerhet säga att hängavtal i detta
perspektiv är minst spridda bland de allra minsta företagen. Andelen hängavtal mätt på detta
sett är tämligen konstant bland företag i de tre någon större storlekskategorierna.

Går vi istället vidare till den andra forskningsfrågan och frågar oss; givet att företaget
har ett hängavtal - var är andelen med hängavtal som högst? Då är svaret att andelen med
hängavtal - mätt både som företag med enbart hängavtal och alla företag med hängavtal -
är som högst bland de allra minsta företaget för att sedan trendmässigt falla med storleken
på företagen. Detta är särskilt tydligt i 2015 års data, medan osäkerhetsintervallen är större
i 2010 års upplaga. Givet att företaget har ingått någon typ av kollektivavtal ter sig alltså
hängavtal vara relativt vanligare bland mindre företag.

5.2 Kommuntyp
Den tillgängliga datan möjliggör en analys av om andelen företag med hängavtal skiljer sig åt
i olika delar av landet. Här används den kategorisering som Sveriges kommuner och landsting
gör av kommuner där de tre huvudkategorierna är storstäder och storstadsnära kommuner,
större städer och kommuner nära större städer, samt mindre städer/tätorter och landsbygds-
kommuner. Denna nya kategorisering är genomförd för första gången 2017 varför siffrorna
behöver tolkas med viss varsamhet, särskilt vad gäller 2010 års undersökning.

9



(a) Utan ytterligare kontrollvariabler

(b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 2: Avtalstypernas utbredning per antal anställda 2010

(a) Utan ytterligare kontrollvariabler (b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 3: Avtalstypernas utbredning per antal anställda 2015
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(a) Avtalstyper 2010 (b) Avtalstyper 2015

Figur 4: Avtalstypernas utbredning per kommuntyp 2010 respektive 2015

Av både den deskriptiva figur 4 och den linjära sannolikhetsmodellen redovisad i 5 samt
6 framgår att det finns en tendens till att andelen företag med hängavtal är som lägst i
storstäder och storstadsnära kommuner, för att sedan bli högre i större städer och kommuner
nära större städer samt i mindre städer och landsbygd. Återigen är siffrorna baserade ca 4
000 observationer per år. Medan skillnaden i andel företag med hängavtal inte är signifikant
mellan de två senare kommuntyperna framgår det i regressionsanalysen att den är signifikant
lägre – mätt både som andel företag med enbart hängavtal och som alla företag med hängavtal
– i den förstnämnda gruppen storstäder och storstadsnära kommuner. Detta är i linje med
Kjellbergs resultat kring kollektivavtalens relativt lägre utbredning i Stockholms län.

Återigen blir dock svaret ett annat när hänsyn tas till, som inte görs i Kjellberg, om före-
taget har någon typ av kollektivavtal eller inte. Som framgår i underfigurerna (b) i respektive
figur 5 samt 6 finns inga signifikanta skillnader alls mellan andelen företag med hängavtal av
de företag som har någon typ av kollektivavtal i de olika kommuntyperna. Av detta kan dras
slutsatsen att de skillnader som finns i hängavtalens utbredning i olika kommuntyper sannolikt
drivs helt av att kollektivavtal generellt är något mindre vanligt i och runt större städer samt
i storstadsregioner.

5.3 Omsättning
Medan 2010 års data inte innehåller någon information om storleken på företagen sett till
omsättning ställs en sådan fråga i 2015 års upplaga. Vi kan därför redovisa en första bild
av hur spridda hängavtalen är per omsättningklass. Fem olika omsättningsklasser används
här: från företag med en omsättning under 999 000 kronor till de med en omsättning över
20 000 000 kronor.

Den bild vi ser speglar vad vi såg när vi istället studerade antalet anställda. Att det finns en
hög samstämmighet mellan dessa två sätt att skära datan är mycket väntat. Sett till andelen
företag med enbart hängavtal är punktestimatet som lägst för de allra minsta företaget sett
till omsättning. Andelen med enbart hängavtal toppar sedan vid en omsättning mellan 5 000

11



(a) Utan ytterligare kontrollvariabler (b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 5: Avtalstypernas utbredning per kommuntyp 2010

(a) Utan ytterligare kontrollvariabler (b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 6: Avtalstypernas utbredning per kommuntyp 2015
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Figur 7: Avtalstypernas utbredning per omsättningsklass 2015

000 - 9 999 0000 kronor för att sedan åter falla. Tas hänsyn till osäkerhetsintervallen är de
signifikanta skillnader som finns att andelen hängavtal hos företag med mellan 1 000 000 och 4
999 0000 kronor samt 5 000 000 - 9 999 000 kronor är högre än hos företag med en omsättning
under 999 0000 kronor.

Sett till alla företag med hängavtal är även här andelen som lägst hos de allra minsta
företagen sett till omsättningsklass. Det är, givet ovan, inte oväntat. De enda företag som
tillkommer i jämfört med vårt mått på hängavtalens utbredning ovan är företag som både har
reguljära kollektivavtal och hängavtal. Få företag med en omsättning under 999 0000 kronor
kan tänkas ha behov av en sådan konstruktion. Här faller dock inte andelen, jämfört med ovan,
av lika snabbt när omsättningen går över 10 000 000 kronor. Även detta är som förväntat.
Större företag med fler personalkategorier kan ha behov av – eller tvingas in i – flera olika
kollektivavtal.

Precis som vad gäller antalet anställda är dock bilden närmast den omvända av ovan när
vi istället, se underfigur (b) i figur 8, skattar andelen företag med hängavtal som en andel av
företagen med någon typ av kollektivavtal. Här är andelen som högst bland de företag med
den allra minsta omsättningen och andelen sjunker sedan trendmässigt. Vid en omsättning
över 10 000 000 kronor är andelen signifikant lägre. Vi kan återigen konstatera att hängavtal
är relativt vanligare jämfört med reguljära kollektivavtal desto mindre företaget är.

5.4 Juridisk form
2015 års data möjliggör också en analys av hängavtalens utbredning bland företag med olika
juridiska former. Även om det stora flertalet företag i undersökningen är aktiebolag finns även
ett mindre urval av enskilda firmer, handels- och kommanditbolag samt ett fåtal andra orga-
nisationsformer, exempelvis bostadsrättsföreningar klassade som företag i företagarregistret.

Analysen, se figur 9 och 10, visar dock att vi med den data vi har tillgänglig i princip inte
kan säga någon om eventuella skillnader i hängavtalens utbredning mellan olika organisations-
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(a) Utan ytterligare kontrollvariabler (b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 8: Avtalstypernas utbredning per omsättningsklass 2015

Figur 9: Avtalstypernas utbredning per juridisk form 2015

former. Inga signifikanta skillnader finns mellan utbredningen av hängavtalen – oavsett hur
vi mäter dem – mellan de olika organisationsformerna, åtminstone inte i den relativt simpla
analys som presenteras här.

5.5 Bransch
En av de mest intressanta frågorna är huruvida hängavtalens utbredning skiljer sig åt mel-
lan olika branscher. Företagen har därför delats upp i enlighet med de kategorier som följer
av SCB:s SNI-nomenklatur. Trots att den grövsta indelningen – så kallade avdelningar be-
stående av flertalet tvåsiffriga kategorier – används blir urvalet, trots ca 4 000 observationer
per undersökning, i enskilda grupper här ibland relativt litet. Det förklarar varför redovisade
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(a) Utan ytterligare kontrollvariabler

(b) Kontrollerat för kollektivavtal

Figur 10: Avtalstypernas utbredning per juridisk form 2015
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osäkerhetsintervall ofta är relativt stora. Slutsatserna i detta avsnitt ska därför tolkas med
försiktighet.

Av figurerna 11 och 12 framgår, sett till resultat som är konstanta över de två undersök-
ningarna, att företag inom tillverkning, byggverksamhet samt hotell och restaurang relativt
oftare enbart har hängavtal jämfört med företag i andra branscher. Några konstanta mönster
bland branscher med särskilt få företag med hängavtal är svårare att finna då resultat mellan
de två åren skiljer sig åt. Det är vidare svårt att säga något om hur andelen företag som både
har hängavtal och reguljära kollektivavtal skiljer sig åt mellan olika branscher. De branscher
där det tenderar att vara högt - vatten, avlopp och avfall samt el, gas värme och kyla har
så få observationer att det inte är meningsfullt att försöka tolka in något i siffrorna. För att
underlätta den grafiska presentationen redovisas inte heller siffror från dessa två branscher i
figur 13-16. Fullständiga resultat finns dock, precis som tidigare, redovisat i appendix.

Figur 11: Avtalstypernas utbredning per bransch 2010

I figur 13 (a) samt figur 15 (a) redovisas estimat för andelen företag med enbart hängavtal i
olika branscher. Som ovan redovisas är hängavtal båda åren vanligast i tillverkning, hotell och
restaurang samt byggverksamhet. I 2010 års data är andelen företag med enbart hängavtal i
samtliga dessa tre kategorier signifikant större än i de branscher där andelen är som som lägst,
exempelvis utbildning samt information och kommunikation. För 2015 är osäkerhetsintervallen
större och även om samma tre branscher är i topp är det i princip enbart byggverksamhet
som kan uppvisa en signifikant större andel med hängavtal än branscher där andelen är som
lägst, återigen exempelvis information och kommunikation. Resultat är mycket lika om vi
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Figur 12: Avtalstypernas utbredning per bransch 2015

istället studerar delfigurerna (b) och (b) som istället redovisar mått för alla hängavtal. Enda
skillnaden i topp tre är att punktestimatet för branschen uthyrning, fastighetsservice och
andra stödjänster placerar sig högt 2010 men osäkerhetsintervallen är stort och branschen
faller tillbaka i ranking i 2015 års upplaga av samma data.

Vänder vi oss istället till figur 14 (a) samt figur 16 (a) redovisas där motsvarande resultat
kontrollerat för om företaget har kollektivavtal eller inte. Frågan vi ställer oss är: givet att
företaget har tecknat kollektivavtal - var är andelen hängavtal särskilt hög eller låg?

Här är bilden mer splittrad. Det vi kan säga är att i byggbranschen tenderar fortfarande,
både 2010 och 2015, andelen företag med hängavtal vara signifikant högre än i många and-
ra branscher. Det ger stöd till den bild som gavs i inledningen av att organisationsgraden
på arbetsgivarsidan här kan ses som relativt låg. De andra branscherna som tidigare var i
topp, tillverkning samt hotell och restaurang, noterar här inte resultat som sticker ut. Hotell
och restaurang noterar en hög andel 2010, men en relativt låg andel 2015 medan tillverkning
konstant befinner sig i mitten av spektrat. En tolkning av detta är att skälet till att andelen
hängavtal i dessa branscher är relativt högt är att de också präglas av relativt hög kollektivav-
talstäckningsgrad i allmänhet. Att resultatet för hotell och restaurang här skiljer så kraftigt
mellan de två åren understryker att siffrorna i allmänhet ska tolkas med försiktighet.

En trend som kan utskiljas när vi kontrollerar för kollektivavtal är att vissa branscher
som generellt kännetecknas av låg kollektivavtalstäckningsgrad utmärker sig med en relativ
hög andel av hängavtal sett som andel av de totala kollektivavtalen. Denna tendens framgår
också i figur 11 samt 12 där vissa branscher samtidigt uppvisar en låg andel med reguljära
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kollektivavtal utan att andelen hängavtal på samma sätt är särskilt låg, exempelvis gäller
detta branschen fastighetsverksamhet. Återigen förekommer det dock stora variationer mellan
de båda upplagorna av vår data och resultatet måste tolkas som tentativa.
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(a) Enbart hängavtal

(b) Alla hängavtal

2

Figur 13: Avtalstypernas utbredning per bransch 2010, utan ytterligare kontrollvariabler

5.6 Sammanfattande analys
Självfallet samvarierar olika eventuella förklaringsfaktor till hängavtalens utbredningar med
varandra; korrelationen mellan antal anställda och omsättning är bara ett extra tydligt ex-
empel. Även om det svårligen går att tolka in kausala samband även efter en multivariabel
regressionsanalys är det av intresse att se om de samband som noteras när faktorer analyser
en och en också framstår som signifikanta i en samlad analys där olika faktorer kan hållas
konstanta. Därför presenteras här i figur 17 - 20 samlade regressioner, se ekvation 5.5 - 5.8,
där samtliga tillgängliga förklaringsfaktor inkluderats. De kursiverade variablerna Oms. samt
Jur.form inkluderas enbart för 2015 års data. En hög korrelation mellan olika förklaringsfaktor
kommer bidra till att öka osäkerhetsintervallen runt våra estimat, men ska i sig inte hindra
oss från att korrekt estimera betingade sannolikheter för olika karaktäristiska.
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(a) Enbart hängavtal

(b) Alla hängavtal

Figur 14: Avtalstypernas utbredning per bransch 2010, kontrollerat för kollektivavtal
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(a) Enbart hängavtal

(b) Alla hängavtal

Figur 15: Avtalstypernas utbredning per bransch 2015, utan ytterligare kontrollvariabler

(a) Enbart hängavtal (b) Alla hängavtal

Figur 16: Avtalstypernas utbredning per bransch 2015, kontrollerat för kollektivavtal
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Enbart hängavtalf =β1Anställdaf + β2Kommuntypf + β3Branschf + β4Oms.f + β5Jur.formf + ε (5.5)

Alla hängavtalf =β1Anställdaf + β2Kommuntypf + β3Branschf + β4Oms.f + β5Jur.formf + ε (5.6)

Enbart hängavtalf =β1Anställdaf + β2Kommuntypf + β3Branschf + β4Oms.f + β5Jur.formf + β6Koll.avtalf + ε (5.7)

Alla hängavtalf =β1Anställdaf + β2Kommuntypf + β3Branschf + β4Oms.f + β5Jur.formf + β6Koll.avtalf + ε (5.8)

I regressionerna i tidigare avsnitt har vi, genom att exkludera en konstanterm, kunnat
inkludera estimat för alla kategoriska variabler i de olika undersökta kategorierna. Exempelvis
redovisades ovan estimat för både 1-4 anställda, 5-9 anställda, 10-19 anställda och 20-49
anställda. När vi nu inkluderar samtliga kategorier går detta inte längre att göra. Istället ska
resultaten nedan tolkas som jämfört med ett företag tillhörande kategorierna 1-4 anställda,
samt mindre städer och landsbygd och för 2015 även en omsättning på under 999 000 kronor
och den juridiska formen aktiebolag. Fortsatt redovisas alla branscher utom vatten, avlopp och
avfall samt el, gas värme och kyla som exkluderas på grund av konsekvent få observationer.

För de variabler som tillhör någon av de kategorier där en karaktäristiska har exkluderas
ska redovisade estimat tolkas som en förändring utöver det punktestimat som redovisas för
den exkluderade gruppen. Exempelvis ska i figur 17 (a) det negativa estimatet för storstäder
och storstadsnära kommuner tolkas som en förändring jämfört med gruppen mindre städer
och lansbygd. Den negativa estimatet om ca 0.05 är väntat givet att vi ovan såg att hängavtal i
absoluta tal är relativt ovanligare i storstäder och storstadsnära kommuner än på landsbygden.
Betingat på andra inkluderade faktorer är det alltså ca 5 procentenheter lägre sannolikhet
att ett givet företag i en storstad har enbart ett hängavtal än ett motsvarande företag i en
landsbygdskommun.

För de variabler som signalerar vilken bransch ett företag tillhör saknas på motsatt sätt
en jämförande kategori. Det redovisade estimatet om knappt 0.2 för exempelvis hotell och
restaurang i 17 (a) innebär alltså att det är uppskattningsvis 20 procents sannolikhet att ett
företag inom denna bransch med med 1-4 anställda som är beläget på landsbygden enbart har
ett hängavtal. Skulle företaget istället befinna sig i storstaden eller en storstadsnära kommun
är sannolikhet istället ca 20 - 5 = 15 procentenheter.

Sammanfattningsvis kvarstår i figur 17 och figur 19 stort de samvariationer som tidigare
har noterats. Enbart hängavtal är både 2010 och 2015 relativt ovanligare i storstäder och
storstadsnära kommuner jämfört med i mindre kommuner och på landsbygd. För 2010 är det
större sannolikhet att företag med mellan 5-19 anställda har enbart hängavtal jämfört med de
allra minsta företagen sett till antalet anställda. 2015 är osäkerhetsintervallen generellt större,
delvis beroende på en hög korrelation mellan antal anställda och omsättning, men det mesta
tyder på att även efter att vi kontrollerat för omsättning är hängavtal vanligare i företag med
här 5-9 anställda jämfört med de allra minsta företagen. Detta bekräftar den omvända U-form
vi sett tidigare när vi studerat hängavtalens utbredning i olika storleksklasser av företag.

För omsättningsklasser i 2015 års data kvarstår också tendensen till en omvänd U-form.
Även om skillnaderna inte ska överdrivas är enbart hängavtal en signifikant vanligare form av
avtalslösning i de medelhöga omsättningsklasserna 1 000 000 - 4 999 000 kronor och 5 000 000
kronor jämfört med de företag med omsättning under 999 000 kronor, medan ingen signifikant
skillnad kan ses mellan de företag med lägsta omsättning och de företag med den relativt
högsta omsättningen. Möjligen finns det vidare en svag tendens till att enbart hängavtal är

22



relativt vanligare bland handels- och kommanditbolag jämfört med aktiebolag, men osäker-
hetsintervallen är mycket omfattande.

Vad gäller branscher kvarstår i stort analysen att enbart hängavtal, också betingat på
andra faktor, är som vanligast i bygg-, tillverkning- samt hotell- och restaurangbranschen.
Jämfört med tidigare redovisas också relativt höga nivåer för transport och magasinering när
företagsstorlek med mera konstanthålls.

Ser vi bredare till alla företag som har hängavtal är även här analysen i stort densamma
som ovan. Det blir dock ännu tydligare att hängavtal är synnerligen vanligt i byggbranschen.
Även om antalet observationer är relativt få, och osäkerheten därmed relativt stor, noterar
också branschen uthyrning och fastighetsservice en relativt hög andel företag när hängavtal
mäts på detta sätt.

Går vi vidare till figur 18 samt figur 20 och studerar, i underfigurerna (a), andelen med
enbart hängavtal sett som andel av företagen med någon typ av kollektivavtal är andelen lägre
bland företag med 10-49 anställda både 2010 och 2015 jämfört med företag med 1-4 anställda.
Också detta mönster känner vi igen sen tidigare där andelen företag med hängavtal sett som
andel av alla kollektivavtal faller med storlek. Samma tendens är inte längre lika tydlig vad
gäller omsättning, men även betingat på bland annat antal anställda ter det sig sannolikt att
andelen företag med hängavtal är lägre bland de företag med allra högst omsättning – över
20 000 000 kronor – jämfört med de med lägst omsättning - under 999 000 kronor.

Precis som vi tidigare redovisat finns inget förklaringsvärde i typ av kommun när hänsyn
tas till den allmänna kollektivavtalsgraden. Tendensen att hängavtal är vanligare i handels-
och kommandatitbolag kvarstår och förstärks någon när hänsyn tas till om företaget har
kollektivavtal eller inte, men osäkerheten är ännu stor.

Sett till branscher kvarstår bilden av att hängavtal även mätt på detta sätt är signifikant
vanligare inom byggbranschen. Transport- och magasinering, som redovisade en relativt hög
andel med enbart hängavtal när hänsyn togs till olika företagskaraktäristika, redovisar inte en
särskilt hög andel med hängavtal när hänsyn tas till den allmänna kollektivavtalstäcknings-
graden. Tolkningen av detta är att den relativt höga andelen hängavtal i branschen drivs av
en relativt hög allmän kollektivavtalstäckningsgrad betingat på företagskaraktäristika.

Som ovan är, figur 18 (b) samt figur 20 (b) bilden liknande när vi istället mäter alla bolag
med hängavtal. Byggbranschen fortsätter att sticka ut som en bransch där andelen hängavtal
är hög, också i förhållande till reguljära kollektivavtal. Fastighetsbranschen redovisar likaså
både 2010 och 2015, mätt på detta sätt, relativt höga siffror.
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(a) Enbart hängavtal (b) Alla hängavtal

Figur 17: Sammanfattande analys 2010 - utan kontroll för kollektivavtal

(a) Enbart hängavtal (b) Alla hängavtal

Figur 18: Sammanfattande analys 2010 - med kontroll för kollektivavtal

6 Vad tycker företagen om hängavtalen?

En nästan lika intressant fråga som vilka företag som har hängavtal är om det går att säga
något om vad företag som har hängavtal tycker om sin avtalssituation jämfört med företag
som har en annan avtalssituation.

I Företagarna (2011) finns två olika mått redovisade kring hur de enskilda företagen i 2010
års data ser på sina kollektivavtal. Dels finns ett allmänt mått där företagsledaren ombeds
svara på om kollektivavtalet innebär ett stort problem, ett visst problem, ett visst stöd eller
ett stort stöd. Denna fråga har enbart ställts till de ca 2 000 företag som har någon typ av
kollektivavtal. Vidare har alla företag har också fått möjlighet att svara på vilka eventuella
problem de uppfattar att kollektivavtal innebär. Denna data har tidigare aldrig redovisats
nedbrutet på företag med reguljära kollektivavtal respektive företag med hängavtal.

Som syns i figur 21 finns dock i princip inga skillnader i hur företag med enbart hängavtal
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(a) Enbart hängavtal (b) Alla hängavtal

Figur 19: Sammanfattande analys 2015 - utan kontroll för kollektivavtal

(a) Enbart hängavtal (b) Alla hängavtal

Figur 20: Sammanfattande analys 2015 - med kontroll för kollektivavtal
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Figur 21: Uppfattning av avtalen per kollektivavtalstyp 2010

respektive företag med reguljära kollektivavtal ser på sitt avtal. Fördelningen mellan de företag
som menar att det, i varierande grad, är ett stöd eller ett problem är mycket lika i de två
kategorierna. Dock framstår det som att de företag som både har hängavtal och ett reguljärt
kollektivavtal i högre grad uppfattar att deras avtalssituation innebär ett problem snarare än
ett stöd.

Under antagandet att de fyra kategoriska svaret kan tolkas som liggande på en kontinuerlig
skala gåendes från 1-4 har en regressionsanalys utförts för att fastställa om dessa skillnader
kan anses vara signifikanta. Som framgår i figur 22 är dock skillnaden inte tillräckligt stor
givet storleken på vår data för att vi med större säkerhet ska kunna säga att någon skillnad de
facto föreligger. Att företag, särskilt mindre, som verkar under flera olika avtal, skulle mena
att deras avtalssituation i högre grad är ett problem snarare än ett stöd i deras arbete ter sig
dock inte i sak som en orimlig slutsats.

Vi har vidare därför också analyserat samma frågeställning uppdelat för företag i olika
storleksklasser. Varje klass har här mellan ca 300 och 800 observationer. Tendensen att företag
menar att deras avtal i relativt högre grad innebär ett problem om de samtidigt har både ett
kollektivavtal och ett hängavtal ter sig enligt figur 23 vara koncentrerad bland de mindre
företagen jämfört med företag som har 20 eller fler anställda.

En regressionsanalys, redovisad i 24 visar dock att det inte är möjligt att slå fast att denna
skillnad är signifikant. En allmän trend där mindre företag tenderar att vara mindre nöjda
med sin kollektivavtalssituation kan skönjas och denna trend är, möjligen, tydligare hos de
företag som både har kollektivavtal och hängavtal, men urvalet är för litet för att med säkerhet
kunna slå fast om några faktiska skillnader föreligger.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att en svag tendens till att kombinationen av
hängavtal och reguljära kollektivavtal är relativt problematisk för mindre företag föreligger,
men att större dataset krävs för att tydligare kunna fastlägga om så är fallet. Ett större
dataset skulle också krävas för att se om det föreligger systematiska skillnader i hur olika
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Figur 22: Uppfattad nivå av stöd per kollektivavtalstyp 2010

avtalssituationer i olika branscher eventuellt spelar in i företagens omdömen om deras avtal.

Figur 23: Uppfattning av avtalen per kollektivavtalstyp och storlek 2010

Slutligen redovisas i figur 25 också en fördelningen av vilka typer av problem som företags-
ledare menar att deras kollektivavtal, eller kollektivavtal i allmänhet, har. Denna fråga har
ställts till alla ca 4 000 företag. När frågan ställs på detta sätt ter det sig som att företag med
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Figur 24: Uppfattat nivå av stöd per kollektivavtalstyp och storlek 2010

Figur 25: Uppfattade typ av problem per avtalstyp 2010

hängavtal generellt menar att deras avtal i högre grad inte innebär något problem jämfört
med företag som enbart har kollektivavtal eller som både har kollektivavtal och hängavtal.
Givet att ingen motsvarande skillnad kunde finnas i ovan redovisade siffror ska dock detta
tolkas med stor försiktighet.
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Det går vidare att notera att medan företag med hängavtal i marginellt lägre grad uppger
att höga försäkringskostnader är ett problem som följer av deras avtal, menar företag som
både har hängavtal och kollektivavtal oftare att höga försäkringskostnader är ett problem
som följer av deras avtalssituation. Då vi vet, vilket behandlas i nästa avsnitt, att hängavtal
innebär högre försäkringskostnader än ett reguljärt kollektivavtal går det det här att spekulera
i att detta faktum i större grad känns till av de företagsledare vars företag samtidigt har de
både avtalstyperna än de företag som enbart har hängavtal.

7 Slutsatser och vidare forskning

Vi inledde denna rapport med att ställa en enkel fråga: varför tecknar företag hängavtal? Vi
kan nu börja skissa på ett svar.

Ett tänkbart svar vi gav var att hängavtalens utbredning hängde samman med ett växande
antal utländska företag. Utan tvivel bidrar utländska företag till att fler hängavtal tecknas,
men sannolikt är denna effekt i absoluta tal relativt begränsat.

Ett andra tänkbart svar var att hängavtalens utbredning kunde förklaras av relevanta fack-
förbunds konfliktbenägenhet. Genom hot om eller faktiska stridsåtgärder tvingar fackförbund
företag att ingå hängavtal. Vad gäller branscher är som tidigare konstaterats hängavtalen sär-
skilt vanliga i byggindustrin, hotell- och restaurang samt tillverkning. Byggindustrien utmärker
sig som både den bransch där andelen hängavtal är som högst och där konfliktbenägenheten
för att tvinga fram avtal, enligt Medlingsinstitutet (2017) är som allra högst. En rimlig slutsats
är att där fackförbund är effektiva i att tvinga fram kollektivavtal i allmänhet, är de också
effektiva i att tvinga fram hängavtal.

En tredje svar vi spekulerade i var att det inte var tillräckligt attraktivt att söka med-
lemskap i arbetsgivarorganisationer. Detta är en fråga som behöver belysas vidare genom att
systematiskt se om skillnaden i hängavtalens utbredning mellan olika branscher och storleks-
klasser kan förklaras av de relativa kostnaderna för olika typer av kollektivavtal. En intressant
fråga i sammanhanget är också att se hur vanligt det är att företag går från hängavtal till ett
reguljärt avtal, jämfört med från ett reguljärt avtal till ett hängavtal och vad som i så fall
triggar dessa förändringar.

Ett antal alternativa och mer anekdotiska förklaringar har också uppmärksammats under
författandet av denna rapport. Vi vet att företag som deltar i offentliga upphandlingar ofta
ställs inför kravet att ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, det är en tänkbar
förklaring till att företag kan vilja teckna hängavtal. Vidare finns exempel där företag har
avslutat sitt medlemskap i en arbetsgivarorganisation och ingått ett hängavtal för att undvika
att utsättas för konfliktåtgärder det varslats om i en pågående avtalsförhandling. En tredje
spekulativ förklaring är det finns ett egenintresse hos fackförbund som möjligen föredrar att
ett företag tecknar ett hängavtal istället för ett reguljärt kollektivavtal. Detta både då det
innebär att företaget vid eventuella konflikter inte kan räkna med stöd och rådgivning från
arbetsgivarorganisationen, och att det i flera fall innebär att företaget betalar en administrativ
avgift till berört fackförbund. Alla dessa tre tänkbara förklaringar behöver studeras vidare för
vi ska kunna fastställa om de de facto har något mer generellt förklaringsvärde.

Vi ser vidare inga spår på systematiska skillnader i hur nöjda företag med enbart hängavtal,
respektive företag med reguljära kollektivavtal är med sitt avtal. Det är möjligen heller inte
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att vänta då företag självselekterar sig in i respektive kategori. Skulle en betydande skillnad
i nöjdhet förekomma skulle det istället sannolikt tyda på svårigheter att röra sig mellan de
olika avtalstyperna.

Det sannolika faktumet att mindre företag som behöver hantera både ett reguljärt kollek-
tivavtal och ett hängavtal verkar vara mindre nöjda med sina avtal är vidare värt att ta fasta
på. En möjlig policyslutsats är att det i detta perspektiv kan finnas positiva effekter av en
ökad användning av så kallade medarbetaravtal, där alla anställda på en arbetsplats omfattas
av samma avtal.

Denna rapport är det första steget i ett projekt kring hängavtalens utbredning och roll
på svensk arbetsmarknad. Den begränsade data som här funnits till hand har möjliggjort
den hittills mest riktade kartläggningen av hängavtalens utbredning. Samtidigt finns behov
av betydligt större dataset för att med säkerhet kunna beskriva i vilka branscher hängavtalen
är som vanligast och för att kunna beskriva hängavtalens utbredning bland företag med fler
än 49 anställda. Med ett större dataset finns också möjlighet att återkomma till frågan om
hängavtal exempelvis är vanligare i vissa regioner.

Sådan kvantitativ data bör också kunna kompletteras med kvalitativa intervjuer för att
försöka att inte bara beskriva hur hängavtalen breder ut sig, utan också varför de breder ut
sig som som de gör. De tentativa svar som ges här bör då kunna kompletteras, vidareutvecklas
och ges en starkare tolkning.

Referenser

Ekonomifakta. (2017). Företagens storlek. Hämtad från http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/
Naringslivets-struktur

Företagarna. (2011). Småföretagen och kollektivavtalen (Rapport från företagarna). Stockholm: Författare.
Hansson, E. (2010). Kollektivavtalsrätten - en rättsvetenskaplig berättelse. Stockholm: Iustus förlag.
Karlson, N., Lindberg, H. M., Stern, L., Lundqvist, T. & Larsson, A.-S. (2014). Lönebildning i verkligheten - kollektivavtalens

effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft. Lund: Studenlitteratur.
Kjellberg, A. (2017). Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund (Studies

in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility nr. 1). Lund: Department of Sociology, Lund University.
Lindberg, H. (2007). Konflikt, konkurrens och korporativa karteller - nya konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad 1993-2005

(Rapport inom projektett Staten och arbetsmarknaden - konfliktregler och utvecklingskraft). Stockholm: Ratio.
Lindberg, H. M., Grönbäck, J. & Karlson, N. (2015). Ultima ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv. Uppsala:

Iustus förlag.
Medlingsinstitutet. (2017). Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016 (Medlingsinstitutets årsrapport). Stockholm: Författare.
Moberg, E. (2006). Lockout, strejk och blockad - en strategisk analys av konfliktvapnen på svensk arbetsmarknad. Stockholm:

Ratio.

30

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur


8 Appendix

Tabell 5: Antal anställda 2010

Variabler Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010 Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010

1-4 anställda 0.091*** 0.107*** 0.005** 0.005*
(0.008) (0.009) (0.002) (0.002)

5-9 anställda 0.154*** 0.188*** -0.021 -0.019
(0.012) (0.013) (0.015) (0.016)

10-19 anställda 0.162*** 0.182*** -0.031 -0.046**
(0.018) (0.019) (0.020) (0.021)

20-49 anställda 0.141*** 0.214*** -0.089*** -0.059*
(0.024) (0.027) (0.028) (0.031)

Kollektivavtal 0.261*** 0.308***
(0.017) (0.019)

R2 0.12 0.14 0.25 0.30
N 4,150 4,150 4,150 4,150

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 6: Antal anställda 2015

Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

1-4 anställda 0.100*** 0.124*** 0.005*** 0.003**
(0.07) (0.008) (0.001) (0.001)

5-9 anställda 0.169*** 0.240*** -0.029* -0.012
(0.013) (0.015) (0.016) (0.017)

10-19 anställda 0.102*** 0.169*** -0.118*** -0.110***
(0.019) (0.024) (0.022) (0.026)

20-49 anställda 0.096*** 0.161*** -0.149*** -0.149***
(0.014) (0.018) (0.020) (0.023)

Kollektivavtal 0.294*** 0.372***
(0.016) (0.017)

R2 0.11 0.15 0.29 0.36
N 3,740 3,740 3,740 3,740

15

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 7: Kommuntyp 2010

Variabler Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010 Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010

Mindre städer/landsbygd 0.148*** 0.170*** 0.011 0.004
(0.012) (0.013) (0.011) (0.012)

Större städer/nära större städer 0.138*** 0.161*** 0.009 0.006
(0.011) (0.012) (0.010) (0.011)

Storstäder/storstadsnära 0.062*** 0.082*** -0.009 -0.004
(0.010) (0.012) (0.006) (0.007)

Kollektivavtal 0.242*** 0.293***
(0.015) (0.017)

R2 0.12 0.14 0.25 0.30
N 4,150 4,150 4,150 4,150

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.

Tabell 8: Kommuntyp 2015

Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

Mindre städer/landsbygd 0.146*** 0.187*** 0.008 0.009
(0.013) (0.014) (0.011) (0.011)

Större städer/nära större städer 0.120*** 0.159*** -0.007 -0.005
(0.010) (0.011) (0.008) (0.009)

Storstäder/storstadsnära 0.078*** 0.098*** 0.001 -0.001
(0.010) (0.010) (0.006) (0.006)

Kollektivavtal 0.278*** 0.359***
(0.014) (0.015)

R2 0.12 0.15 0.28 0.36
N 3,740 3,740 3,740 3,740

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 9: Juridisk form 2015

Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

Enskild firma 0.109*** 0.150*** -0.027 -0.025
(0.020) (0.024) (0.019) (0.021)

Handels/kommandit-bolag 0.198*** 0.230*** 0.063 0.056
(0.050) (0.052) (0.041) (0.041)

Aktiebolag 0.104*** 0.135*** 0.001 0.001
(0.006) (0.007) (0.002) (0.002)

Annan juridisk form 0.099* 0.174*** -0.085 -0.063
(0.055) (0.064) (0.054) (0.060)

Kollektivavtal 0.279*** 0.360***
(0.014) (0.015)

R2 0.11 0.14 0.28 0.36
N 3,740 3,740 3,740 3,740

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.

Omsättningsklass 2015
Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

< 999 000 0.0546*** 0.069*** 0.003 0.001
(0.012) (0.014) (0.010) (0.010)

1 000 000 - 4 999 000 0.119*** 0.149*** 0.008* 0.007
(0.009) (0.009) (0.004) (0.004)

5 000 000 - 9 999 000 0.135*** 0.188*** -0.017 -0.007
(0.016) (0.018) (0.015) (0.016)

10 000 000 - 19 000 000 0.108*** 0.159*** -0.064*** -0.062***
(0.018) (0.022) (0.019) (0.021)

20 000 000 < 0.089*** 0.152*** -0.121*** -0.116***
(0.018) (0.024) (0.022) (0.026)

Kollektivavtal 0.288*** 0.368***
(0.015) (0.016)

R2 0.11 0.15 0.28 0.36
N 3,725 3,725 3,725 3,725

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 10: Bransch 2010

Variabler Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010 Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010

Tillverkning 0.174*** 0.208*** 0.006 0.008
(0.016) (0.016) (0.016) (0.016)

Vatten, avlopp och avfall 0.000 0.517* -0.225*** 0.251
(0.000) (0.275) (0.031) (0.258)

Byggverksamhet 0.181*** 0.219*** 0.034 0.046**
(0.029) (0.031) (0.022) (0.023)

Handel samt motorreparation 0.079*** 0.087*** -0.042*** -0.056***
(0.011) (0.012) (0.010) (0.011)

Transport och magasinering 0.165*** 0.190*** 0.005 0.000
(0.032) (0.033) (0.028) (0.029)

Hotell och restaurang 0.193*** 0.203*** 0.039 0.021
(0.039) (0.040) (0.034) (0.034)

Information och kommunikation 0.032*** 0.042*** 0.005 0.010
(0.009) (0.013) (0.008) (0.010)

Finans och försäkring 0.064 0.064 -0.085 -0.113
(0.042) (0.042) (0.067) (0.073)

Fastighetsverksamhet 0.114*** 0.130*** 0.027 0.027
(0.039) (0.041) (0.033) (0.033)

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0.062*** 0.070*** 0.023*** 0.024***
(0.011) (0.012) (0.008) (0.009)

Uthyrning, fastighetsservice andra stödtjänster 0.094*** 0.211*** -0.059* 0.030
(0.029) (0.069) (0.032) (0.060)

Utbildning 0.026** 0.034** -0.026* -0.027*
(0.013) (0.016) (0.014) (0.016)

Vård och omsorg; sociala tjänster 0.088* 0.094** -0.069 -0.092*
(0.046) (0.046) (0.046) (0.048)

Kultur, nöje och fritid 0.089** 0.104*** 0.028 0.031
(0.036) (0.038) (0.027) (0.027)

Annan serviceverksamhet 0.056** 0.079** -0.015 -0.005
(0.026) (0.031) (0.022) (0.024)

Kollektivavtal 0.252*** 0.299***
(0.014) (0.015)

R2 0.14 0.17 0.26 0.31
N 4,150 4,150 4,150 4,150

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 11: Bransch 2015

Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

Tillverkning 0.142*** 0.179*** -0.001 -0.004
(0.016) (0.017) (0.015) (0.016)

El, gas, värme och kyla 0.000 0.244 -0.069 0.156
(0.000) (0.248) (0.070) (0.158)

Vatten, avlopp och avfall 0.000 0.016 -0.284*** -0.346***
(0.000) (0.018) (0.016) (0.025)

Byggverksamhet 0.181*** 0.248*** 0.029** 0.055***
(0.016) (0.016) (0.013) (0.014)

Handel samt motorreparation 0.104*** 0.129*** -0.021* -0.030***
(0.013) (0.014) (0.011) (0.012)

Transport och magasinering 0.106*** 0.150*** -0.054** -0.054**
(0.025) (0.030) (0.024) (0.027)

Hotell och restaurang 0.167*** 0.222*** -0.019 -0.016
(0.030) (0.032) (0.028) (0.030)

Information och kommunikation 0.059** 0.069*** 0.018 0.017
(0.024) (0.024) (0.019) (0.018)

Finans och försäkring 0.000 0.000 -0.002 -0.002
(0.000) (0.000) (0.002) (0.002)

Fastighetsverksamhet 0.076** 0.166*** -0.001 0.068
(0.039) (0.063) (0.034) (0.043)

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0.059*** 0.064*** 0.008 -0.000
(0.012) (0.013) (0.009) (0.009)

Uthyrning, fastighetsservice andra stödtjänster 0.124*** 0.152*** 0.008 0.004
(0.038) (0.043) (0.034) (0.034)

Utbildning 0.088* 0.104** -0.012 -0.024
(0.045) (0.048) (0.042) (0.045)

Vård och omsorg; sociala tjänster 0.102 0.102 -0.036 -0.074
(0.064) (0.064) (0.063) (0.066)

Kultur, nöje och fritid 0.72** 0.072** -0.003 -0.024
(0.037) (0.037) (0.032) (0.033)

Annan serviceverksamhet 0.089* 0.131** -0.049 -0.045
(0.046) (0.053) (0.042) (0.046)

Kollektivavtal 0.284*** 0.362***
(0.016) (0.016)

R2 0.12 0.17 0.28 0.37
N 4,000 3,740 3,740 3,740

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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Tabell 12: Huvudsakliga resultat 2010

Variabler Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010 Enbart hängavtal 2010 Alla hängavtal 2010

5-9 anställda 0.047*** 0.062*** -0.025 -0.023
(0.015) (0.017) (0.017) (0.018)

10-19 anställda 0.051** 0.051** -0.035 -0.051**
(0.021) (0.022) (0.022) (0.023)

20-49 anställda 0.010 0.058* -0.101*** -0.074**
(0.027) (0.030) (0.029) (0.032)

Storstäder/storstadsnära -0.062*** -0.059*** -0.016 -0.004
(0.017) (0.018) (0.016) (0.017)

Större städer/nära större städer -0.001 0.002 0.001 0.004
(0.016) (0.017) (0.015) (0.016)

Tillverkning 0.168*** 0.190*** 0.029 0.025
(0.022) (0.022) (0.020) (0.020)

Vatten, avlopp och avfall -0.018 0.489* -0.209*** 0.263
(0.021) (0.291) (0.043) (0.243)

Byggverksamhet 0.191*** 0.224*** 0.045* 0.050**
(0.030) (0.032) (0.024) (0.025)

Handel samt motorreparation 0.093*** 0.095*** -0.031** -0.052***
(0.016) (0.017) (0.015) (0.016)

Transport och magasinering 0.171*** 0.189*** 0.016 0.005
(0.033) (0.034) (0.030) (0.031)

Hotell och restaurang 0.197*** 0.201*** 0.050 0.027
(0.040) (0.041) (0.035) (0.035)

Information och kommunikation 0.064*** 0.069*** 0.022 0.018
(0.017) (0.020) (0.016) (0.017)

Finans och försäkring 0.082** 0.073* -0.063 -0.099
(0.039) (0.039) (0.073) (0.081)

Fastighetsverksamhet 0.118*** 0.130*** 0.032 0.028
(0.037) (0.039) (0.033) (0.034)

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0.088*** 0.093*** 0.033** 0.027*
(0.016) (0.018) (0.014) (0.015)

Uthyrning, fastighetsservice andra stödtjänster 0.108*** 0.216*** -0.042 0.039
(0.030) (0.071) (0.034) (0.059)

Utbildning 0.047*** 0.049** -0.011 -0.020
(0.018) (0.020) (0.018) (0.020)

Vård och omsorg; sociala tjänster 0.099** 0.097** -0.053 -0.084*
(0.048) (0.049) (0.047) (0.049)

Kultur, nöje och fritid 0.115*** 0.124*** 0.042 0.037
(0.035) (0.037) (0.030) (0.031)

Annan serviceverksamhet 0.083*** 0.102*** -0.004 -0.000
(0.027) (0.031) (0.026) (0.028)

Kollektivavtal 0.261*** 0.309***
(0.018) (0.019)

R2 0.15 0.18 0.26 0.31
N 4,150 4,150 4,150 4,150

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser. Jämfört med 1-4 anställda | Mindre städer/landsbygd |k
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Tabell 13: Huvudsakliga resultat 2015

Variabler Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015 Enbart hängavtal 2015 Alla hängavtal 2015

5-9 anställda 0.055*** 0.092*** -0.024 -0.007
(0.018) (0.020) (0.018) (0.020)

10-19 anställda -0.002 0.031 -0.098*** -0.089***
(0.025) (0.030) (0.026) (0.031)

20-49 anställda 0.010 0.045 -0.107*** -0.102***
(0.027) (0.033) (0.029) (0.034)

Storstäder/storstadsnära -0.052*** -0.063*** -0.010 -0.011
(0.017) (0.018) (0.015) (0.015)

Större städer/nära större städer -0.022 -0.023 -0.012 -0.010
(0.016) (0.018) (0.015) (0.015)

Enskild firma -0.010 -0.002 -0.037* -0.035
(0.022) (0.026) (0.021) (0.024)

Handels/kommandit-bolag 0.084* 0.086 0.060 0.056
(0.050) (0.052) (0.043) (0.043)

Annan juridisk form 0.018 0.046 -0.074 -0.069
(0.056) (0.063) (0.058) (0.065)

1 000 000- 4 999 000 0.046*** 0.056*** 0.003 0.003
(0.015) (0.017) (0.013) (0.014)

5 000 000 - 9 999 000 0.035 0.048* -0.007 -0.003
(0.023) (0.026) (0.021) (0.022)

10 000 000 - 19 000 000 0.015 0.025 -0.023 -0.023
(0.026) (0.029) (0.025) (0.027)

20 000 000 < -0.007 0.006 -0.062** -0.062*
(0.031) (0.039) (0.031) (0.037)

Tillverkning 0.121*** 0.141*** 0.018 0.012
(0.023) (0.025) (0.020) (0.022)

El, gas, värme och kyla -0.053 0.157 -0.006 0.216
(0.055) (0.260) (0.091) (0.167)

Vatten, avlopp och avfall -0.019 -0.023 -0.260*** -0.324***
(0.025) (0.034) (0.031) (0.039)

Byggverksamhet 0.164*** 0.218*** 0.043** 0.067***
(0.022) (0.024) (0.020) (0.021)

Handel samt motorreparation 0.085*** 0.096*** -0.004 -0.015
(0.021) (0.023) (0.018) (0.019)

Transport och magasinering 0.091*** 0.121*** -0.033 -0.035
(0.031) (0.034) (0.028) (0.031)

Hotell och restaurang 0.134*** 0.170*** -0.009 -0.007
(0.037) (0.040) (0.033) (0.035)

Information och kommunikation 0.060** 0.067** 0.028 0.027
(0.027) (0.028) (0.023) (0.024)

Finans och försäkring 0.003 -0.002 0.015 0.014
(0.019) (0.021) (0.017) (0.018)

Fastighetsverksamhet 0.068 0.147** 0.018 0.084*
(0.044) (0.069) (0.039) (0.047)

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0.058** 0.059** 0.018 0.009
(0.023) (0.024) (0.018) (0.018)

Uthyrning, fastighetsservice andra stödtjänster 0.111*** 0.126*** 0.026 0.019
(0.043) (0.045) (0.035) (0.036)

Utbildning 0.079* 0.084* 0.008 -0.006
(0.043) (0.044) (0.046) (0.049)

Vård och omsorg; sociala tjänster 0.092 0.081 -0.020 -0.058
(0.065) (0.065) (0.067) (0.070)

Kultur, nöje och fritid 0.058 0.049 0.007 -0.015
(0.038) (0.038) (0.035) (0.036)

Annan serviceverksamhet 0.078* 0.111** -0.040 -0.036
(0.047) (0.053) (0.043) (0.047)

Kollektivavtal 0.299*** 0.374***
(0.018) (0.019)

R2 0.14 0.19 0.30 0.38
N 3,725 3,725 3,725 3,725

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01

Robusta standardfel i parenteser. Jämfört med 1-4 anställda | Mindre städer/landsbygd | Omsättning > 999 000 | Aktiebolag
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Tabell 14: Uppfattat stöd per avtalstyp

Variabler Uppfattat stöd

Reg. kollektivavtal 2.813***
(0.036)

Enbart hängavtal 2.808***
(0.052)

Hängavtal samt reg. koll.avtal 2.565***
(0.275)

R2 0.94
N 2,022

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.

Problem per avtalstyp och storlek
Variabler 1-4 5-9 10-19 20-49

Reg. kollektivavtal 2.751*** 2.856*** 2.853*** 2.939***
(0.070) (0.035) (0.040) (0.061)

Enbart hängavtal 2.749*** 2.896*** 2.849*** 2.935***
(0.081) (0.076) (0.085) (0.123)

HŁängavtal samt reg. koll.avtal 2.488*** 2.558*** 2.551*** 2.872***
(0.504) (0.177) (0.165) (0.243)

R2 0.92 0.95 0.95 0.94
N 406 801 521 294

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01
Robusta standardfel i parenteser.
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