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Arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och geografisk rörlighet*
Rörlighet i arbetskraften är en mekanism som motverkar strukturell arbetslöshet och som gynnar ekonomisk tillväxt. I denna artikel ges en översikt
över empirisk forskning om samband mellan regionala arbetsmarknadsförhållanden, arbetsmarknadspolitik och geografisk arbetskraftsrörlighet.
Översikten avser studier med nationalekonomisk inriktning. Resultaten
tyder överlag på förväntade samband mellan regionala arbetsmarknadsförhållanden och mellanregionala flyttningar. Rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bidrag vid flyttning har haft försumbara eller obefintliga effekter i detta sammanhang. Ett antal studier tyder
på att vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder har påverkat flyttningarna
negativt. Resultaten kan dock i viss mån ifrågasättas på såväl teoretiska
som empiriska grunder.
1. Bakgrund
Rörligheten i arbetskraften och arbetsmarknadens anpassningsförmåga vid
strukturella förändringar var centrala frågeställningar redan vid framväxten av den
svenska arbetsmarknadspolitiken under
tidigt 1900-tal. I stora drag har det förhärskande synsättet under årens lopp varit att
sysselsättning och tillväxt främjas av hög
rörlighet och att rörlighetsstimulerande
åtgärder är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Vid andra världskrigets slut
presenterade den s k Myrdalkommissionen (Kommissionen för efterkrigsplanering) ett antal betänkanden som bland
annat berör arbetsmarknadspolitikens
utformning. Man betonar vikten av rörlighet och förespråkar bland annat utbyggd
arbetsförmedling, främjande av yrkesutbildning och allmän skolutbildning,
Fil dr OLLE WESTERLUND är verksam vid institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, och har i sin
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yrkesvägledning, flyttningsbidrag och
inlösen av egna hem (se t ex Axelsson,
Löfgren & Nilsson, [1985]). Centrala delar av Myrdalkommissionens förslag, däribland förslag till rörlighetsbefrämjande
åtgärder, återkom i Socialdemokraternas
efterkrigsprogram 1944. Inom ramen för
den s k Rhen-Meidner-modellen förordas
några år senare bland annat centrala löneförhandlingar och solidarisk lönepolitik
syftande till lika lön för lika arbete. En
central tanke var att strukturomvandling
skulle uppmuntras, olönsamma företag
slås ut och arbetskraften överföras till
framgångsrika företag. I stället för lönedifferenser som rörlighetsincitament förordades rörlighetsstimulerande politik,
inte minst genom ”flyttlasspolitik”.
Arbetskraftsrörlighet kan indelas i
branschmässig, yrkesmässig och geografisk rörlighet. Empiriska undersökningar
inom detta område avser i huvudsak
effekter på geografisk rörlighet och då
* Jag vill tacka Roger Axelsson, Kent Eliasson
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Figur 1 Migration, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1970-2000.

Not: Antalet kommuner har under den aktuella perioden ökat från 272 till 289 och antalet län har minskat från 24 till 21. Källor: SCB (arbetslöshet och flyttningar) och AMS
(antal personer i korta åtgärder).

nästan uteslutande i form av flyttningar.
Förenklat kan geografisk rörlighet definieras genom förändringar av bostadens
belägenhet (flyttning) och/eller genom
förändringar av arbetsställets belägenhet.
Det senare kräver inte nödvändigtvis flyttning utan manifesteras i de flesta fall
enbart i form av en ny destination för
pendling.
Av Figur 1 framgår utvecklingen av
antalet flyttningar över kommun- och
länsgräns för perioden 1968-2000. I figuren visas också genomsnittligt antal personer i ”öppen” arbetslöshet och i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska
åtgärder under samma period.
Flyttningarna minskade trendmässigt
under 1970-talet och ökade sedan trendmässigt från och med början av 1980talet. Jämförs utvecklingen av flyttningarna med förändringarna av arbetslösheten
framgår ett tydligt konjunkturmönster
fram till och med början av 1990-talet.
Vid lågkonjunktur stiger arbetslösheten
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och flyttningarna minskar. Som förklaringar till att detta mönster bröts under
första hälften av 1990-talet brukar nämnas
ökad omflyttning av invandrare och ökningen av antalet universitetsstuderande i
kombination med regional spridning av
universitetsutbildning. Av figuren framgår
också den kraftiga ökningen av öppen
arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder under recessionen på 1990-talet.
Svenska studier av geografisk rörlighet
i arbetskraften har nästan uteslutande
behandlat migration. Endast ett fåtal studier analyserar pendlingen som har ökat i
omfattning och sker över allt längre distanser. Mycket talar för att pendling över
länsgräns eller s k arbetsmarknadsregiongräns i ökande utsträckning fungerar
som ett substitut för flyttning. Möjliga
förklaringar till detta är restriktioner på
bostadsmarknaden, förbättrade kommunikationer och att hushållens val av bostadsort i ökad utsträckning sker med hänsyn
till såväl mannens som kvinnans arbete.
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I denna artikel ges en översikt över ett
antal empiriska studier som studerar sambanden mellan regionalt sysselsättningsläge, arbetsmarknadspolitiska insatser och
geografisk rörlighet. Översikten är inte
heltäckande och begränsas i huvudsak till
svenska studier med nationalekonomisk
inriktning. I första hand ingår arbeten som
inkluderat indikatorer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förklarande variabler. I följande avsnitt diskuteras först teoretiska samband mellan regional arbetsmarknadsutveckling och geografisk rörlighet och därefter följer en presentation
av empiriska resultat. På motsvarande sätt
inleds avsnitt 3 med en teoretisk diskussion om sambandet mellan arbetsmarknadspolitiska åtgärder och rörlighet, därefter följer presentation av ett antal empiriska resultat.1

2. Regionala arbetsmarknadsförhållanden och geografisk
rörlighet
2.1 Teori
Rörlighet i arbetskraften kan på goda
grunder antas ha gynnsamma effekter på
ekonomisk tillväxt genom att arbetskraft
kommer i sysselsättning där dess produktivitet är störst. Enligt neoklassisk teori
överförs, under vissa förutsättningar, arbetskraft med hjälp av ”den osynliga handen” mellan regioner, yrken, branscher
och enskilda företag på ett privatekonomiskt och samhällsekonomiskt effektivt
sätt. Förändringar av utbud och efterfrågan på varor och tjänster ger upphov till
förändringar av det relativa löneläget mellan olika delarbetsmarknader, vilket i sin
tur leder till att arbetskraft söker sig från
låglönemarknader till marknader med
högre löner. Rörligheten upphör först när
det minskade utbudet av arbetskraft på
”stagnerande” marknader och det ökade
utbudet på ”expanderande” marknader
eliminerat icke marknadsmässiga löneskillnader. Eftersom lönen antas motsvara
arbetskraftens produktivitet i denna modell fungerar rörligheten produktivitets-

höjande till nytta för såväl individen som
samhället i stort. Om det finns kostnader
för rörlighet eller någon annan typ av
”friktion” kommer lika arbete att betalas
olika mycket även i en långsiktig jämviktssituation.
Av olika orsaker, t ex solidarisk lönepolitik eller s k effektivitetslöner, är dock
inte lönerna flexibla och jämviktsskapande på det sätt som förutsätts i den ”rena”
konkurrensmodellen. Vid trögrörliga löner kommer regionala skillnader i sysselsättningsmöjligheter att bli mera betydelsefulla som incitament för geografisk rörlighet. När efterfrågan på arbetskraft minskar i en region faller inte lönenivån på
kort sikt och den primära effekten blir stigande arbetslöshet. Omvänt leder stigande arbetskraftsefterfrågan till minskad
arbetslöshet och arbetskraftsbrist i expansiva regioner. Effekten av rörligheten verkar i riktning mot en utjämning av det
regionala sysselsättningsläget. Bestående
skillnader i regional arbetslöshet över
längre perioder brukar ibland tolkas som
resultatet av friktioner eller uttryck för
kompenserande fördelar/nackdelar med
att bo i en region.
Förekomst av lönestelhet, eller andra
”marknadsimperfektioner” i form av skatter och externa effekter, kan utgöra samhällsekonomiska motiv för politiska
åtgärder syftande till att öka eller i vissa
fall minska flyttningarnas omfattning.
Individernas val av bostadsort styrs
självfallet av många andra faktorer än
löner och sysselsättningsmöjligheter.2 En
generell teoretisk referensram för individers val av bostad utgår från individers
strävan att, givet ett antal restriktioner
som begränsar valmöjligheterna, maximera sin subjektiva nytta av ”ekonomiska”
1 En sammanfattning av empiriska resultat på
detta område finns också i Ackum Agell m fl
[2000].
2 Flyttningarna är t ex också starkt beroende av
befolkningens åldersstruktur, se t ex Holm &
Öberg [1984] och Bengtsson [1989].
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och ”icke-ekonomiska” faktorer som hänger samman med valet av bostadsort. De
flesta av de empiriska studier som refereras i denna artikel ligger mer eller mindre
uttalat i linje med ett sådant synsätt oavsett om den formella teoretiska ansatsen
utgörs av neoklassisk arbetsmarknadsteori (kompletterad med friktioner och lönestelhetsmekanismer), sökteori eller humankapitalteori.3
2.2 Empiriska resultat
I de flesta empiriska undersökningar studeras rörligheten mellan ett antal regioner,
där regionindelningen sammanfaller med
den officiella indelningen av riket och
därmed den indelning som gäller för nästan all officiell statistik. Flyttningar som i
första hand äger rum av arbetsmarknadsskäl sker i regel över längre distans än
bostadsrelaterade flyttningar. Av detta
skäl avser svenska studier av geografisk
arbetskraftsrörlighet i regel flyttningar
över länsgräns eller över gräns mellan s k
arbetsmarknadsregioner.4 Ekonomiska
studier av aggregerade flyttningsströmmar mellan regioner i Sverige har använt
sig av modeller som i de flesta fall tar
hänsyn till regionala skillnader i löner,
sysselsättningsläge, befolkningsstorlek
och huspriser. Andra vanliga förklarande
variabler är omfattning av flyttningar
under tidigare perioder och distans mellan
olika regioner. Flera studier använder
också en indikator på det totala antalet
nyanställningar i ekonomin som ett mått
på det totala antalet lyckade matchningar
mellan arbetslösa och lediga platser.
Vidare ingår i vissa fall mått på det regionala skattetrycket. I studier baserade på
individdata ingår som förklarande variabler i regel ett antal individkaraktäristika,
ett antal hushållsattribut och därutöver ett
antal variabler som mäter regionala förhållanden, bland annat regionala arbetsmarknadsförhållanden.
Det föreligger inte något entydigt stöd
för att regionala skillnader i timlöner har
påverkat flyttningsströmmarna. Edin,
Heiborn & Nilsson [1998] redovisar i lik266
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het med Westerlund [1997, 1998] inga
indikationer på att lägre löner i en region
ger ökad utflyttning och minskad inflyttning. Detta kan i och för sig ses som ett
förväntat resultat, givet att de regionala
skillnaderna i nominella bruttotimlöner är
relativt små och att skatter och transfereringar reducerar dessa skillnader ytterligare. En annan möjlig förklaring till dessa
resultat är att de lönevariabler som
använts endast avser arbetare inom gruvoch tillverkningsindustri. Nilsson [1989]
finner dock förväntade effekter av regionala skillnader i bruttotimlöner. Resultaten i Nilsson [1995] indikerar också förväntade effekter av regionala skillnader i
nettotimlöner sedan hänsyn tagits till
länsvisa skillnader i genomsnittlig kommunalskatt. Fredriksson [1999] finner
visst stöd för att nettomigrationen varit
högre till län med högre löneökningstakt
men också att lönedifferenser verkar ha
spelat en underordnad roll för flyttningarna i jämförelse med regionala skillnader i
tillgång på arbete.
Ett större antal studier av flyttningar
över läns- eller arbetsmarknadsregiongräns visar att andra mått på det regionala
arbetsmarknadsläget, t ex arbetslöshet och
vakanser, har förväntade effekter på flyttningarnas omfattning och inriktning. En
ökning av arbetslösheten och en minskning av antalet lediga platser i en region
(”push-effekter”) leder till ökad utflyttning och minskad inflyttning. Omvänt
ökar flyttningarna till regioner där det
finns relativt sett större tillgång till lediga
jobb och lägre arbetslöshet (”pull-effekter”). En ofullständig lista över studier
som helt eller delvis redovisar stöd för
dessa effekter är Aronsson, Lundberg &
3 Presentation och diskussion av ett antal olika
teoretiska ansatser ges exempelvis i Greenwood
[1985] och Gallup [1997]. Se också Jackman &
Savouri [1992] och Barro & Sala-I-Martin
[1995].
4 Arbetsmarknadsregionerna utgör s k ”funktionella arbetsmarknader”, se Carlsson m fl [1993]
och Statistiska Centralbyrån [1991].
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Wikström [2000], Edin, Heiborn &
Nilsson, [1998], Fredriksson [1999],
Dahlberg & Holmlund [1978], Nilsson
[1989, 1995], Westerlund [1997, 1998].
När det gäller studier baserade på
mikrodata finner Holmlund [1984] och
Axelsson & Westerlund [1998] inga
effekter av individuell arbetslöserfarenhet
på sannolikheten för att individen flyttar.
Resultat i Widerstedt [1998] tyder dock på
högre sannolikhet för flyttning bland personer som drabbas av arbetslöshet.
Liknande resultat redovisas också i
Eliasson, Lindgren & Westerlund [2001]
som även tar hänsyn till rörlighet i form
av pendling.
Oavsett om det är regionala skillnader i
lönenivå eller i möjligheterna att finna ett
arbete som påverkar arbetskraftens rörlighet borde migrationen utjämna regionala
skillnader i realinkomst, åtminstone sett
över längre tidsperioder. Persson [1997]
studerar utvecklingen av per capitainkomster för län i Sverige under perioden
1911-93 och finner starkt stöd för
inkomstutjämningshypotesen. Rörlighet i
kapital och teknikspridning verkar vara
huvudförklaringarna till regional inkomstkonvergens. Studien tilldelar migrationen en blygsammare roll i sammanhanget. Fredriksson [1999] finner dock att
migrationen spelar en nyckelroll när det
gäller den kortsiktiga anpassningen av
regional sysselsättning vid förändringar
av efterfrågan på arbetskraft under åren
1963-93.
Ett annat resultat gemensamt för ett
större antal studier är att migrationen varierar pro-cykliskt med det totala antalet
nyanställningar i ekonomin, dvs flyttningsaktiviteten stiger i högkonjunkturer
och faller i lågkonjunkturer. Vidare finner
man inte oväntat starka belägg för att större arbetsmarknader, i termer av storlek på
regional befolkning eller arbetskraftens
storlek, har större attraktionskraft jämfört
med de mindre arbetsmarknaderna. Detta
brukar tolkas som att de större arbetsmarknaderna är mera differentierade, en
faktor som troligen ökat i betydelse efter-

som antalet hushåll med två förvärvsarbetande ökat. Andra förklaringar är att de
befolkningsrika regionerna kan erbjuda
ett rikare utbud av utbildning, vård, kulturutbud m m, och att flyttningar under
tidigare perioder skapat ett geografiskt
samlat kontaktnät för potentiella inflyttare.

3. Arbetsmarknadspolitik och
geografisk rörlighet
3.1 Teoretiska överväganden
Det finns flera tänkbara mekanismer med
vilken arbetsmarknadspolitiska åtgärder
kan påverka arbetskraftsrörligheten. Man
kan dessutom förvänta sig att effekterna
av olika typer av åtgärder på rörlighet
skiljer sig åt. På teoretiska grunder kan
rörlighetseffekterna generellt sett inte förutses. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
kan t ex vid en minskning av den reguljära efterfrågan på arbetskraft medverka till
att lönenivån i en region hålls uppe samtidigt som utflyttningen dämpas på kort
sikt. En högre lönenivå innebär dock att
regional arbetslöshet ökar, vilket i sin tur
leder till ökad utflyttning.
Starkt förenklat kan den arbetsmarknadspolitiska medelsarsenalen indelas i
tre kategorier: rörlighetsstimulerande,
utbudspåverkande respektive efterfrågepåverkande åtgärder. I huvudsak har
empiriska studier inom området ägnats åt
tre specifika åtgärder: flyttningsbidrag,
arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Dessa utgör vardera ett
exempel på tidigare nämnda åtgärdskategorier. Hypotetiska effekter på geografisk
rörlighet diskuteras därför i första hand i
relation till dessa tre åtgärder.
Tanken med de rörlighetsbefrämjande
åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken
är att bekämpa strukturell arbetslöshet
genom att stärka incitamenten till geografisk och yrkesmässig rörlighet. Den direkta effekten av rörlighetsstimulerande
åtgärder, som t ex flyttningsbidrag, torde
rimligtvis vara att flyttningarna ökar givet
att bidraget är tillräckligt stort. I och för
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sig kan man tänka sig att enstaka individer, som i alternativfallet skulle pendla,
kommer att föredra flyttning på grund av
ett flyttningsbidrag.5
Arbetsmarknadsutbildning kan ses både
som en utbudspåverkande och rörlighetsstimulerande åtgärd. Utbildning kan göra
en individ kvalificerad för anställningar
vid arbetsplatser i andra regioner, branscher och företag, och därmed ha en stimulerande effekt på flyttning och pendling över längre distans. Delvis kan denna
effekt ses som att yrkesmässig och geografisk rörlighet fungerar som komplement. Dessutom är det möjligt att arbetsmarknadsutbildning i likhet med många
andra åtgärder leder till att arbetskraftsutbudet hålls uppe under lågkonjunkturer
och därmed till högre rörlighet vid konjunkturuppgångar.6
Men arbetsmarknadsutbildning kan
också motverka geografisk rörlighet och
ge upphov till inlåsningseffekter. Detta
inträffar t ex om de arbetslösa väljer att
delta i en åtgärd istället för att flytta eller
pendla till en region med bättre sysselsättningsmöjligheter samtidigt som åtgärden
inte leder till sysselsättning.
Man bör dock notera att yrkesmässig
rörlighet kan fungera som substitut till
geografisk rörlighet. Strukturell arbetslöshet i en region kan minska genom att
arbetslösa utbildas till yrken som det råder
brist på inom regionen. Detta har visserligen en negativ effekt på flyttning och
pendling men det kan knappast klassificeras som en ”inlåsningseffekt” i ordets
negativa bemärkelse, dvs en inlåsning av
arbetskraft som leder till ökade matchningsproblem, lägre sysselsättning och
ökad strukturell arbetslöshet. De flesta
tidigare empiriska studier som studerat
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
flyttningar (däribland egna försyndelser),
tar enligt min mening inte tillräcklig hänsyn till denna effekt.
När det gäller efterfrågepåverkande
åtgärder som t ex beredskapsarbete,
arbetslivsutveckling och liknande, finns
det kanske starkare skäl att förvänta sig
268
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negativa effekter på geografisk rörlighet
som hänger samman med inlåsning av
arbetskraft. Denna typ av åtgärder syftar
inte primärt till att minska strukturell
arbetslöshet i regionen och ur individens
synpunkt kan deltagande i en sådan åtgärd
vara ett alternativ till flyttning eller pendling. Åtgärderna kan emellertid leda till
undanträngningseffekter, dvs de kan
generera ökad arbetslöshet bland personer
som inte deltar i arbetsmarknadspolitiska
program vilket i sin tur påverkar utflyttningen. Den potentiella inlåsningseffekten torde vara starkt beroende av den nettoeffekt som åtgärderna har på regional
arbetslöshet.
3.2 Empiriska resultat
Det finns två större studier som behandlar
effekterna av flyttningsstimulanser på
bruttomigrationsflöden. Storrie & Nättorp
[1997] analyserar flyttningar över arbetsmarknadsregiongräns 1978-95. De finner
att starthjälpen kanske inte helt saknar
betydelse, men de bedömer dock den marginella effekten som försumbar. I Westerlund [1998] studeras bruttoflyttningar
över länsgräns under perioden 1970-89.
Resultaten tyder på att starthjälpsbidraget
inte haft någon effekt på flyttningarna. I
en tidig studie baserad på enkätdata finner
Harkman [1988] att starthjälpen påverkar
ungdomars flyttningar men att effekten är
liten.
Ett större antal studier har inkluderat
arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete som förklarande variabler till
migration. Det bör dock direkt påpekas att
endast en mindre del av studierna har haft
som direkt syfte att undersöka arbetsmarknadspolitikens effekter i detta avseende.
Harkman [1988] ger stöd för hypotesen
5 På motsvarande sätt är det rimligt att tänka sig
att pendlingssubventioner via skatteavdrag kan
minska omfattningen av flyttningar.
6 Effekterna på arbetskraftsutbudet diskuteras
bl a i Dahlberg & Forslund [1999].
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om regionala inlåsningseffekter av beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Studien baseras på enkäter till 2000
arbetslösa i åldersgruppen 20-29 år, varav
en fjärdedel deltagit i någon av dessa två
åtgärder. Av deltagarna i åtgärder uppgav
cirka en tredjedel att deltagande i en
åtgärd var en direkt orsak till att man
valde att stanna kvar på hemorten i stället
för att flytta. Harkmans studie är mig
veterligen den enda som skiljer på effekterna av beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Övriga studier som
presenteras nedan skiljer inte på dessa två
åtgärder.
I Nilsson [1989] skattas (inom ramen
för en större modell) en nettomigrationsekvation avseende flyttningar mellan län
år 1963 till och med 1983. Resultaten
tyder på minskad nettoutflyttning vid en
ökning av de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. Nilsson [1995] studerar bruttoflyttningar och använder data över årliga flyttströmmar mellan län under perioden 1966 till 1993. Resultaten tyder på att
en ökning av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder i ett län ger upphov till minskad
utflyttning och en av slutsatserna är att
arbetsmarknadspolitiken skapar tydliga
inlåsningseffekter.
I en studie av skillnader i regional
arbetslöshet finner McCormick & Skedinger [1992] att en ökning av antalet personer i åtgärder i en region medför en
högre arbetslöshetsnivå i regionen. Detta
tolkas som ett resultat av att en ökning av
arbetsmarknadspolitiska insatser ökar regionens attraktionskraft, vilket påverkar
utflyttningen negativt och/eller inflyttningen positivt. Studien baseras på data
för perioden 1968-85.
Westerlund [1997] studerar också flyttningar över länsgräns under perioden
1970 till 1989 och bekräftar delvis resultaten i de tidigare studierna. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder definierat som
summan av arbetsmarknadsutbildning
och beredskapsarbeten, verkar ha negativ
inverkan på antalet flyttningar. I en studie
baserad på samma data men annorlunda

modellansats, redovisar Westerlund
[1998] resultat som även de tyder på att
bruttomigrationen minskar vid en ökning
av antalet personer i någon av dessa två
åtgärder.
Edin, Heiborn & Nilsson [1998] finner i
likhet med övriga studier negativa effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
på mellanregionala flyttningar. Data avser
flyttningar mellan län under perioden
1964-93. I denna studie visas emellertid
också att skattningsresultaten är känsliga
för val av modellansats och att de modeller som använts i flera av ovan citerade
studier kan producera missvisande resultat.7
I en studie baserad på individdata från
Levnadsnivåundersökningen (LNU) analyserar Widerstedt [1998] flyttningar över
kort och lång distans under perioden
1981-91. Resultaten indikerar inga effekter av omfattningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individernas flyttningsbenägenhet.
Fredriksson [1999] studerar lång- och
kortsiktiga effekter av efterfrågeförändringar på regional sysselsättning och hur
anpassningsprocessen påverkats av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av
arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Den regionala upplösningen
är länsnivå och data avser perioden 196393. Resultaten tyder på inlåsningseffekter
i form av minskad migration. Däremot
verkar det inte som att detta skulle ha
resulterat i en långsammare anpassning av
regional arbetslöshet och sysselsättning
vid negativa efterfrågechocker. Reservation görs dock för svårigheterna att identifiera samspelet mellan arbetsmarknadsläge och arbetsmarknadspolitik. En reservation som verkar vara relevant även vid
tolkning av resultat i övriga refererade
studier.
Andra nackdelar med i stort sett samtli7 Nilsson [1995], Westerlund [1997, 1998],
Storrie & Nättorp [1997] använder delvis likartade statistiska metoder som Edin, Heiborn &
Nilsson [1998].
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ga studier är att de inte ger svar på frågan
om olika programåtgärder har olika effekter på migration och annan form av rörlighet. En betydande svårighet med att bedöma arbetsmarknadspolitikens effekter på
rörlighet är att det inte föreligger någon
studie om effekterna på den yrkesmässiga
rörligheten. Vidare kan man konstatera att
det inte finns någon studie som direkt tar
hänsyn till rörlighet via pendling. Båda
dessa former kan fungera som substitut
till geografisk rörlighet och alltför stark
fixering vid studier av migrationsflöden
kan leda till felaktiga slutsatser.

4. Sammanfattning och
avslutande synpunkter
När det gäller sambandet mellan regionalt
sysselsättningsläge och migration är resultaten i stort sett entydiga. En förändring av det regionala sysselsättningsläget
leder till utflyttning från regioner med stigande arbetslöshet och inflyttning till
regioner där möjligheterna att finna arbete är större. Vidare tycks flyttningarna
variera pro-cykliskt med den makroekonomiska utvecklingen.
De empiriska studierna av starthjälpsbidragets effekter på flyttningar pekar i
stora drag på att effekterna varit små eller
obefintliga. Denna slutsats är inte helt
utan reservationer eftersom de ekonometriska modeller som använts kan ifrågasättas på väsentliga punkter. Min allmänna
slutsats verkar dock delas av de flesta som
studerat migrationens bestämningsfaktorer empiriskt – starthjälpsbidraget inkluderas inte som förklarande variabel i en
enda studie förutom de som ingår i ett
direkt uppdrag att studera eventuella
effekter av detta bidrag. Man bör dock
tillägga att starthjälpsbidrag eventuellt
kan motiveras av fördelningsmässiga
skäl. En snabb strukturomvandling ger
förmodligen betydande produktivitetsvinster för samhället i stort medan anpassningskostnaderna drabbar dem som tvingas till rörlighet.
När det gäller effekterna av beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning in270
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dikerar de flesta studier på regionala
inlåsningseffekter i form av minskad migration. Resultaten i Fredriksson [1999]
tyder dock på att dessa åtgärder inte medfört en väsentlig fördröjning av den anpassningsprocess som följer efter en
minskning av efterfrågan på arbetskraft i
en region. Den kortsiktiga anpassningen i
Sverige verkar, även vid en internationell
jämförelse, i relativt hög grad ske genom
migration.
Under de senaste decennierna har den
empiriska forskningen om geografisk rörlighet och om arbetsmarknadspolitikens
effekter på rörligheten onekligen medfört
nya kunskaper. Med tanke på forskningsfältets samhällsekonomiska relevans, och
mot bakgrund av de brister som påpekats
i denna artikel, finns det starka skäl att initiera ytterligare forskning. Studier som
omfattar krisåren under 1990-talet och
den därpå följande konjunkturuppgången
borde vara av stort intresse. Studier av
yrkesmässig rörlighet och samband mellan yrkesmässig och geografisk rörlighet
bör genomföras. Detta gäller även effekter av arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik på mellanregional pendling. I likhet
med fallet yrkesmässig rörlighet krävs
sådan kunskap för att få en bättre uppfattning om effekterna på den totala rörligheten. Generellt bör kommande studier i
högre utsträckning än tidigare ta hänsyn
till att olika arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kan ha olika effekter. Effekterna
av rörlighet på individers inkomster och
sysselsättningssituation är ett annat område som bör ägnas större uppmärksamhet.

Arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och geografisk rörlighet
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